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On ikinci sayı çıkarken…
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları olarak, alternatif kültür sanat faaliyeti
yürütme iddiası doğrultusunda, prodüksiyon dönemlerinde yapılan eğitim
araştırma çalışmalarını sizlerle paylaştığımız BÜO Yıllık’ın on ikinci sayısıyla
karşınızdayız.
BÜO Yıllık’ın on ikinci sayısı üç dosyadan oluşuyor. İlk bölümde 2012 dönemi
eğitim prodüksiyonu olan Bertolt Brecht’in Sezuan’ın İyi İnsanı adlı oyununu
çalıştığımız dönemde yürütülen arka plan çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz.
Dosyadaki ilk yazıda Sezuan’ın İyi İnsanı prodüksiyonunun sürecini ve
yapılan

dramaturji

dramaturjisini

tartışmalarını

şekillendiren

paylaşıyoruz.

çalışmalarının

özeti

Oyunun

yoksulluk

niteliğindeki

“Sezuan

Anlatısında Yoksulluk Arka Plan Çalışmaları” adlı yazının ardından oyunun
dramaturjisini toplumsal cinsiyet perspektifiyle tartışırken başvurulan okuma
araştırma ve çeviri çalışmaları bulunuyor. Bu bölümde; “Kadın Girişimciliği ve
Mikrokredi Uygulaması Aktarım Notları”, “Brechtyen Tiyatro ve Feminist
Tiyatro Nasıl Buluşabilir” yazıları ile Irish Smith‘ın “Brecht ve Epik Tiyatronun
Anneleri”, Denise Varney’in “Cinsel Farkları Sahnelemek: Brecht’i Feminist
Bir Sahipleniş” ve Partice Pavice’ın “Brechtyen Gestus ve Çağdaş Tiyatrodaki
Yansımaları” adlı makalelerinin çevirilerini okuyabilirsiniz.
İkinci

dosyamız

ise

2013

yılı

eğitim

prodüksiyonu

olarak

sahneye

koyduğumuz Çingene’nin Şarkısı. Oyunun metni, süreç ve dramaturji
notlarının ardından, arka plan çalışmalarında yararlandığımız iki makalenin
çevirisiyle dosya son buluyor. Bu makaleler; Roberta Johnson’ın “Federico
Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve Feminizm” adlı makalesi ile Gwynne Edward’ın
Lorca: Living in The Theatre adlı kitabının Kanlı Düğün oyunu ile ilgili bölümü
olan “Kaderin Gücü: Kanlı Düğün”.
Son dosyamız ise; amatör tiyatroların başlattığı telif tartışmasına dair. 2012
Ekim ayında BÜO’dan Sezuan’ın İyi İnsanı oyununu TAKSAV 12. Uluslararası
Ankara Tiyatro Festivali’nde oynamak için ONK Ajans tarafından telif talep
edilmesiyle

başlayan

süreçte

ortaya

çıkan

bildiriler

ve

söyleşilerden

oluşmaktadır. Bu süreç, sadece bizi değil başta İstanbul’da olmak üzere

birçok amatör tiyatroyu telif tartışmasına sürüklemişti. Bu dosyada telif
talebiyle karşılaşmış olan üç üniversite grubuyla telif üzerine yapılan
söyleşiler yer alıyor. Dosyanın giriş yazısında daha detaylı olarak okuyacağınız
süreç içinde kamuoyuyla paylaşılan bildiriler ise dosyanın sonunda yer alıyor.
Dosya

giriş

yazısında

da

vurguladığımız

gibi

telif

sürecinin

takipçisi

olacağımızı, sürecin hukuki boyutunun arkasında duracağımızı bir kez daha
dile getiriyoruz.
.
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Kadın: Sen fazla iyisin Shen Te! Dükkanından olmak
istemiyorsan, hayır demeyi öğrenmelisin.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Shen Te: Küçükken bahçemize kanadı kırık bir şahin düşmüştü…
Keyfi bir ilkbaharda bir de sonbaharda kaçardı, göçmen kuşların
geçişini görürdü çünkü… Ve ben onu çok iyi anlardım.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Rahip: Bugün burada bu iki güzel insanın izdivacını
gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Fabrikadaki işçiler çalışırken, Shui Ta yeni ortakları Shu Fu ve
Mi Tzü ile onları teftiş eder.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Shui Ta: Ben kuzenim Shen Te’nin ekmek parası için
çalışmaktan başka bir şey yapmadım, sayın yargıçlar.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Tanrılar: Shen Te, sen yalnızca iyi ol yeter, her şey yoluna
girecek.
(Sezuan’ın İyi İnsanı ‘12, BÜO)

Sezuan’ın İyi İnsanı Süreç ve Dramaturji
Notları

Dila Okuş
Elif Karaman
BÜO, 2011 yılında sahnelediği Kadınlar Meclisi’nin ardından, Antik Yunan
Komedyası ve Aristophanes alanında kurulmaya çalışılan eğitim araştırma
modelini devam ettirecek yeni bir alan arayışı içerisine girdi. Kulüpte son iki
senedir

üzerine

çalışılan

Antik

Yunan

Tiyatrosu

alanında,

çalışma

süreçlerinde ortaya çıkan belli handikapların yanı sıra alana dair belli bir
deneyim ve bilgi birikimi sağlandığının değerlendirilmesi yapılmıştı.1 Büo sene
içinde çıkardığı prodüksiyonları eğitim prodüksiyonu olarak niteler. Bu
çalışma modelinin temel misyonu kulübe yeni katılan üyelerin tiyatroya dair
temel bir eğitim alması ve kulüpte halihazırda çalışma yürüten kuşağın
kuracakları eğitim modeli içinde alana dair birikimlerini geliştirirken yeni
gelen üyelere bu birikimi aktarmalarıdır. Söz konusu model kurulurken klasik
metinlerin ele alınması tercih edilmektedir. Bu anlamda 2007 yılından beri
sahnelenmeyen, dolayısıyla üzerine eğitim araştırma çalışması yürütülmeyen
Bertolt Brecht ve tiyatrosunun gündeme alınması sadece ihtiyaç değil aynı
zamanda bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktaydı.

1 Son iki senenin çalışmalarının değerlendirmeleri için önceki sayılarımızda yer alan Kadınlar Meclisi
ve Lysistrata değerlendirme notlarına bakılabilir (bkz. BÜO Yıllık, sayı: 10 ve 11).
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BÜO, 2007 yılı yaz döneminde ikinci aşama2 çalışma olarak Puntila Ağa ve
Uşağı Matti oyununu sahnelemişti. Bu dönemde Brecht üzerine çalışma
yapan kuşaktan kulüpte halen çalışma yürüten oldukça az sayıda üye
kalmıştı. Yani kulübün büyük çoğunluğu Brecht üzerine herhangi bir eğitim
araştırma çalışması yürütmemiş durumdaydı.
Bertolt Brecht üzerine bir eğitim araştırma çalışması sadece tiyatro estetiği
üzerine değil aynı zamanda Brecht’in benimsediği yöntemsel anlayış, tiyatroya
biçtiği misyon, dünya görüşü üzerine bir çalışma yürütülmesini ve anlayış
geliştirilmesini amaçlıyordu. Geleneği gereği Brechtyen tiyatro yapma iddiası
taşıyan BÜO için Brecht’in tiyatro faaliyetine yaklaşımı ve dramaturji
çalışmaları

için

kurduğu

model

BÜO’nun

çalışma

modelinin

temelini

oluşturmaktaydı. Yapılan bu çalışmaların ve benimsenen ilkelerin kulüp
nezdinde haklılaşması ve içselleştirilmesi için de Brecht üzerine çalışma
yapılması elzem hale gelmişti.
Bütün bu sebeplerle 2011 Mayıs ayında bir sonraki senenin eğitim araştırma
başlığı olarak Bertolt Brecht’in ele alınmasına karar verildi. Mayıs sonu ve
Haziran aylarında Brecht’in son dönemi ağırlıklı olmak üzere, pek çok oyunu
okundu ve çeşitli oyunları projelendirildi. Yapılan tartışmalar sonucu elimizde
kalan öneriler Kafkas Tebeşir Dairesi, Üç Kuruşluk Opera ve Sezuan’ın İyi
İnsanı oyunlarıydı. Üç Kuruşluk Opera, müziğin oyunun merkezinde yer
alması ancak kadro yapısının bu ihtiyacı karşılamaya uygun olmaması
sebebiyle tercih edilmedi. Kafkas Tebeşir Dairesi ve Sezuan’ın İyi İnsanı
üzerine yapılan tartışma sonucunda ise Sezuan’ın İyi İnsanı oyunu seçildi. Bu
oyunun seçilmesindeki temel etkenler; Brecht ile tanışıklık sağlanmasına,
dramaturjik güncellemelere ve tipleme çalışmasına elverişli bir yapıya sahip
olmasıydı. Ayrıca prodüksiyon süreci için oyuncuların icracı oldukları
sahneye dair reji bakışı geliştirecekleri bir çalışma modeli kurulması
hedeflenmekteydi.

2 İkinci aşama diye nitelenen çalışmalar, Tiyatroda 20 Yıl [Ömer F. Kurhan (İstanbul: Bgst Yayınları,
2007)] kitabında önerilen model dahilinde minimum tiyatro birikimine sahip kulüp üyeleri ile
genellikle yaz dönemlerinde yürütülen çalışmalardır. Yakın dönemde bu model üzerinden Düğün
dans tiyatrosu (2005), Puntila Ağa ile Uşağı Matti (2007) ve Okul Yolu dans tiyatrosu (2008)
sahnelenmiştir.
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Yaz Dönemi
2011 Temmuz ayında eğitim prodüksiyonuna yönelik çalışmalar başladı.
Sahne üzeri ve masa başı olmak üzere iki koldan yürüyen çalışmalarda ilk
olarak Kafkas Tebeşir Dairesi, Galilei, Cesaret Ana ve Çocukları gibi büyük
oyunlar ve Louis Althusser’in “Picollo Teatro: Bertolazzi ve Brecht (Materyalist
Tiyatro Üzerine Notlar)” adlı makalesi, Bertolt Brecht’in Köşebaşı Tiyatrosu,
Tiyatro Üzerine Küçük Organon adlı eserleri okundu. Sahne çalışmaları ise
BGST’den gelen tiyatrocuların yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyeler ile
başladı. İlk olarak vokal kullanımı üzerine bir atölye gerçekleştirildi. Bu
atölyenin temel amacı bir metni yorumlarken doğru aksiyonun karşılığı olan
doğru vokal kullanımını keşfetmekti. Atölyenin ardından Brecht oyunlarından
seçilen tiratlar kadro tarafından çalışıldı. Tirat çalışmasının ardından ise
sahne parçası çalışmalarına geçildi. Bu çalışmalar da aynı şekilde bir atölye
çalışması ile başlatıldı. Bu atölye çalışmasında ise Sezuan’ın İyi İnsanı
oyunundan seçilen sahne parçaları, oyuncular tarafından öncelikle replik
kullanmadan fiziksel aksiyonlar ile icra edildi. Fiziksel aksiyonlar icra
edilirken oyunculardan şu soruları cevaplamaları istendi: “Oyuncu olarak
oynanan tiplemeye tavrınız nedir?” ve “Tipleme olarak sahnede gerçekleşen
duruma ve diğer tiplemelere tavrınız nedir?”. Bu atölyenin temel amacı
oyuncuların sahne anlamını merkeze alan çalışma modelini içselleştirmeleri
ve Brechtyen oyunculuk ve gestus kavramları ile tanışıklık sağlamalarıydı.
Atölye sonucunda bu amaca büyük ölçüde ulaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.
Bu dönemde yapılan bir diğer çalışma ise, oyunun metin analizi çalışmasıydı.
Oyun seçiminin akabinde yaklaşık sekiz kişilik bir proje grubu kuruldu ve bu
proje grubu sahne çalışmaları ile eşzamanlı olarak oyunun metin analizini
yapmaya başladı. Metin analizi çalışmalarının bütün kulübe açık olarak
gerçekleştirilmesi ve geniş katılımlı yürütülmesi hedeflenmişti. Ne var ki metin
analizi sonucunda sahnelemeye yönelik veriler elde edilmemişti, dolayısıyla bu
çalışmanın sahne çalışmalarına beklenen şekilde pozitif bir etkisi olmadı.
Metin analizi sahneleme merkezli olmaktan ziyade bir edebiyat çalışmasına
kayıyordu. Yapılan değerlendirmede yürütülen tartışmaların sahnelemeyi ve
yorumu merkeze alması gerektiğinin altı çizildi.
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Yaz dönemi sonunda yürütülen çalışmaların toparlanması ve Eylül dönemine
hazırlık yapılması kritik bir yerde durmaktaydı. Bu sebeple proje grubu
Ağustos döneminde bir buçuk haftalık bir zaman dilimi süresince metin
analizini toparladı, tartışmaları derinleştirmeye çalıştı ve Eylül döneminde
yürütülecek çalışmaların hazırlığını yaptı.
Eylül Dönemi
Sezuan’ın İyi İnsanı Bertolt Brecht’in kapitalist dünya düzeninde “iyi” olmanın
mümkün olup olmadığını tartıştığı dolayısıyla kapsamlı bir sistem analizi
içeren bir oyundur. Bu oyunun 2012 yılında nasıl ele alınacağı ise oyunun
seçildiği günden itibaren kulüp gündeminde yer alan bir soruydu. Yaz
döneminde kurulan eğitim araştırma düzeneği, Brecht tiyatrosunun yapısına
dair tartışmaların yanında, oyunun güncellenmesine dönük arka plan
okumalarını da içermekteydi. Yaz döneminde Ayşe Buğra’nın Kapitalizm,
Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika adlı çalışması proje grubu tarafından
okundu. Proje grubunda ortak yürütülen bu çalışmanın yanında yoksulluk ve
devletin yoksullukla mücadele politikaları üzerine makale taramaları yapıldı.
Bu makaleler kulüp üyeleri arasında paylaştırıldı ve yapılan oturumlarda
aktarılarak tartışıldı. Tartışmaların merkezini, neoliberalizm ile Türkiye’de
yoksul

sınıfın

geçirdiği

dönüşüm

ve

devletin

yoksulluk

ile

mücadele

bağlamında sahiplendiği stratejiler oluşturmaktaydı. Ne var ki bu teorik
tartışmaların yanında bir diğer kritik mesele yürütülen tartışmaların oyunda
nasıl yer alacağıydı. Bu noktaya dair bir fikir oluşturulması ve deneme
yapılması

için

arka

plan

okumalarının

yanında

kapsamlı

bir

metin

çalışmasının da yürütülmesi gerekmekteydi. Sahnelemeye dönük ve derinlikli
bir metin analizi çalışması yürütülmemesi arka plan tartışmalarının da oyun
metninden bağımsız yürümesine sebep oldu.
Bu

dönemde

güncellemelerin
denenmeye

düşülen
masa

çalışılması

bir

başında

diğer

handikap,

yeterince

olmuştu.

Bu

yapılacak

tartışılmadan

dönemde

sahne

dramaturjik

sahne

üzerinde

çalışmalarında

hedeflenen sonuca ulaşılamadı ve yaz döneminde kurulan eğitim araştırma
düzeneği aynı düzeyde devam ettirilemedi. Eylül ayı sonunda yapılan
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sergilemede ortaya çıkan temel değerlendirme, varılan noktanın neredeyse yaz
döneminin gerisinde olduğu şeklindeydi.
Eğitim ve Prodüksiyon Dönemi
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kulübe yeni katılan üyelerle yürütülen eğitim
çalışmaları

sürecinde

proje

grubu

bir

yandan

Sezuan’ın

İyi

İnsanı

çalışmalarına devam etme kararı aldı. Çalışmalar oyunun nasıl güncelleneceği
sorusu etrafında şekillendi. Bu anlamda ön oyun sahnesine Sezuan’daki
yoksulluk ve bu yoksulluğu doğuran toplumsal koşulların vurgulanması ve
günümüz metropol hayatının bir karşılığı olması amacıyla kentin ikili yapısını
güçlendirecek bir vurgu eklenmesi hedeflendi. Ön oyun sahnesi yeniden ele
alındı ve Wang’ın oyunun başında Sezuan şehrini anlattığı tirat geliştirildi.
Tiratta bahsi geçen tipolojiler sahnede canlandırılmaya çalışıldı. Bu çalışmalar
Şubat ayı ortasına kadar devam etti. Son noktada geliştirilebilecek bir
malzeme oluşsa da prodüksiyon hedefleri göz önüne alındığında bu sahnenin
kurulmasındansa oyundaki tipleme ve odaklara dair detaylı oyunculuk
çalışması yapılmasının daha önemli olduğu sonucuna varıldı. Ön oyun
metninde değişiklik yapılmadı ve çalışmalarda öne çıkarılmaya çalışılan
dramaturjik vurgular oyundaki odaklarda işlenmeye çalışıldı.
Yeni oyuncular ile yürütülen temel oyunculuk çalışmalarının sonunda, yaz
döneminde eski kadro ile gerçekleştirilen atölye çalışması tekrarlandı. Atölye
çalışmasının sonunda, oyun çalışmalarına atölyeler ile geçiş yapmanın olumlu
olduğu değerlendirmesi yapıldı. Çünkü bu çalışma kadro yapısının tartımı ve
sahne

çalışmalarında

izlenecek

yöntem

hakkında

bir

yol

haritası

belirlenmesine yardımcı olmaktaydı.
Sezuan’ın İyi İnsanı prodüksiyonunun bir diğer önemli ayağı canlı müzik
kullanımı oldu. Kulüp üyesi iki kişi, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü
(BÜFK) üyesi iki kişi ile beraber dört kişilik bir müzisyen kadro oluşturdular.
Lysistrata ve Kadınlar Meclisi prodüksiyonlarında da canlı müzik kullanılmış
ve oyun müziği alanı kısmen de olsa kurulmaya başlanmıştı. Dolayısıyla
oyunda canlı müzik kullanılması ilk defa deneyimlenen bir süreç değildi. Ne
var ki prodüksiyonun ağırlığı müzik ayağına da yansımaktaydı. Bir yandan
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Brecht’in yazdığı şarkıların nasıl bir yorum ve üslupta icra edileceğinin
araştırılması bir diğer yandan da sahne geçişlerine beste yapılması, aralarında
sadece

bir

kişinin

oyun

müziği

deneyimi

olduğu

müzisyen

kadroyu

zorlamaktaydı. Ayrıca oyunun reji kadrosunun da buraya dair kapsamlı bir
bakış geliştirememiş ve müzisyen kadroyla ortaklaşa çalışmamış olması,
oyunun müzik ayağında belli sorunlar çıkmasına sebep oldu.
Şubat çalışmaları başlangıcından itibaren proje grubu daraltılarak reji grubu
olarak çalışmaya devam etti. Reji grubu üç kulüp üyesinden oluşmaktaydı.
Tiyatro Boğaziçi’nde çalışma yürüten iki kişi de reji grubuna danışmanlık
yapmaktaydı. Sene sonunda yapılan değerlendirmede, reji kadrosunun sayı
bakımından oldukça dar olmasının Sezuan’ın İyi İnsanı gibi uzun ve ağır bir
prodüksiyon için yetersiz olduğu tespiti yapıldı. Prodüksiyon çalışmaları
özellikle son iki hafta oldukça yoğun bir tempoda ilerledi. İki perdelik, bu
denli uzun bir oyunu çalışmak kadronun son yıllarda deneyimlemediği
dolayısıyla zaman zaman zorlandığı bir sürece sebep oldu. Sahne taslakları
son dönemde netleştiğinden ayrıntı çalışması yapılması için fazla zaman
kalmamıştı. Prodüksiyon dönemi başına belirlenen prömiyer hedefi on günlük
bir gecikme yaşadı ve oyun 15 Nisan 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi
Demir

Demirgil

salonunda

yapılan

prömiyerin

ardından

üniversite

kampüsünde 2012 bahar döneminde sekiz kere, güz döneminde ise üç kere,
ayrıca ODTÜ Tiyatro Şenliği’nde, Eskişehir ve Ege Üniversitesi Tiyatro
Şenlikleri’nde, Yeditepe Üniversitesi’nde, 17. Uluslararası Ankara Tiyatro
Festivali’nde sahnelendi.

Oyunun Öyküsü
Üç tanrı, dünyanın hala yaşanılabilir bir yer olduğunu kanıtlayacak “iyi
insan”ı bulmak için Sezuan’a gelirler. Onlara kalacak yer vermeyi kabul eden
tek kişi kimseye hayır diyemeyen fahişe Shen Te olur. Bu iyiliğinin karşılığı
olarak Shen Te’ye para verirler ve o da bu parayla küçük bir tütün dükkanı
açar. Ne var ki Sezuan’daki yoksul halk Shen Te’nin iyiliğinden faydalanmak
için dükkana doluşur ve Shen Te bu durumla başa çıkamaz hale gelir. Bu
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noktada kuzeni Shui Ta kılığına girer. Shen Te’nin birçok kişiye borcu vardır
ve ondan sürekli yardım isteyen Sezuanlılar yüzünden hiç parası kalmamıştır.
Bu duruma bir çözüm bulmak için kendisine aşık olan zengin berber Shu Fu
ile evlenmeye karar verir. Ancak bir akşamüzeri, intihar etmenin eşiğine
gelmiş pilot Sun ile tanışır ve ona aşık olur. Sun ise Shen Te’nin parası için
onunla evlenmek istemektedir. Bunu öğrenen Shen Te, içinde bulunduğu
durumla Shui Ta olarak mücadele etmekten başka çare bulamaz. Bu süreçte
tütün dükkanını genişletip bir fabrika kurar ve oyunun başında kendisinden
yardım isteyen Sezuanlıları ve Sun’u fabrikada çalıştırmaya başlar. Bu sırada
hamile olduğunu öğrenir ve bu durumun kimse tarafından öğrenilmesini
istemediğinden hayatına Shui Ta olarak devam eder. Ancak Shen Te’yi
tanıyan Sezuanlılar, Sun ve kendisiyle evlenmek isteyen berber Shu Fu, Shen
Te’nin uzun zamandır ortaya çıkmamasından kuşkulanır ve Shui Ta’yı Shen
Te’yi öldürmekle suçlarlar. Shui Ta mahkemede yargıçların karşısına çıkar,
ama yargıçlar oyunun başında Shen Te’ye para veren Tanrılardan başkası
değildir. Shui Ta mahkeme salonundaki insanların dışarı çıkmasını isteyerek
tanrılara aslında Shen Te olduğunu itiraf eder, Shui Ta kılığına girmeden
hayatta kalamayacağını ancak Shui Ta’nın yaptığı kötülükleri de yapmak
istemediğini söyler ve onlardan yardım ister. Tanrılar ise ara sıra Shui Ta
olabileceğini söyleyerek ona somut bir çıkış yolu göstermeden giderler.
Dramaturji Notları
Oyun metninin çok uzun olması, izlenirliği zorlaştırdığından ve bir eğitim
prodüksiyonu

olarak

zorlayıcı

olabileceğinden

bir

kısaltma

yapılması

gerektiğine karar verildi. Bir yandan belli vurgulardan feragat ederek bir
yandan da Brecht’in kurduğu oyun yapısını bozmamaya özen göstererek bazı
odak ve tiplemelerin dramaturjik vurgularını ön plana çıkarmaya yönelik
müdahalelerde bulunuldu. Yapılan bu kısaltmanın yanı sıra oyunda var
olmayan odaklar doğaçlandı.
Oyundaki Temel Odaklar
Tanrılar ve Wang
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Oyun üç gündür aynı yerde tanrıları beklemekte olan Wang’ın seyirciye
kendini

tanıtması

ile

açılır.

Wang’ın

tiradında

Sezuan’daki

toplumsal

koşullara dair belli veriler yer alır. Wang’ın tanrıları heyecanlı ve gizlice
beklemesinin nedeni ise onları herkesten önce karşılayıp öncelikle kendisine
yardım etmelerini istemesidir.
“Taşra cini” olarak da tanımlanabilecek olan Wang tiplemesi, Sezuan şehrinin
en alt tabakasında yaşayan, şehri ve şehrin insanlarını avucunun içi gibi
bilen kurnaz bir tipleme olarak yorumlanmaya çalışıldı. Bunun yanı sıra,
orijinal oyun metninde iç öykünün birçok yerinde karşımıza çıkan Wang
tiplemesi, yalnızca dış öyküde yer alacak şekilde sınırlandı ve Tanrılarla
iletişim kuran tek kişinin Wang olduğu vurgulandı.
Ön oyunun ilerleyen bölümünde Tanrılar Sezuan’a gelir ve Wang’dan
kendilerine kalacak yer bulmasını isterler. Bu sahne boyunca tanrıların “iyi
insan” kriterlerinin neler olduğu ortaya çıkar. Tanrılara kalacak yer arayan
Wang, hiçbir yer bulamayınca fahişe Shen Te’ye gider ve Shen Te tanrıları
evine almayı kabul eder. Tanrılar, Shen Te’nin evinden ayrılırken Shen Te’ye
iyilik yapmasını öğütlerler. Ancak Shen Te fahişe olduğu için iyi olduğuna
inanmamaktadır ve tanrılara mesleğini itiraf eder. Tanrılar, bu düzende iyilik
yapmasının imkansız olduğunu vurgulayan Shen Te’ye iyilik yapabilmesi için
para yardımında bulunurlar.
Bu sahneyi yorumlarken, tanrıların “iyi insan” kriterleri vurgulanmaya
çalışıldı. Dramaturjik olarak yapılan değişikliklerden bir diğeri, tanrıların “bir
proje” ile iyi insan aramaya çıkmış olmalarıydı. Tanrıların projesi, dünyadaki
iyi insan(lar)ı bulup onlara belli bir para yardımında bulunarak kendilerine ve
çevrelerine iyilik yapmalarını sağlamak ve düzenin devam edebileceğini
kanıtlamaktır. Shen Te’nin fahişe olması tanrılar arasında bir tartışma
yaratsa da, onun bu “dezavantajını” avantaja çeviren tanrılar, bu derece
“düşmüş” bir kadına yardım edip bir yükseliş hikayesi yaratmanın daha
etkileyici bir kanıt olduğuna karar verirler.
Yapılan metin düzenlemesinde tanrıları ikinci kez Shen Te’nin dükkanı açıp
kuzenini yardıma çağırmasından sonra görürüz. Kuzenin gelmesine önce
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bozulan tanrılar, onun iş adamı olduğunu öğrendiklerinde, böyle bir kuzenin
Shen Te’nin işlerini büyütmesinde ise yarayabileceğini düşünürler ve bu fikir
hoşlarına gider. Shen Te’nin marangoza borcu olduğunu söyleyen Wang’ı bu
borcun hemen kapatılması konusunda uyarıp sahneden çıkarlar.
Tanrılar bir sonraki gelişlerinde Wang’dan Shen Te’nin hamile olduğunu
öğrenirler. Bu durum Shen Te’nin kariyeri için hiç de olumlu değildir. Fakat
işleri kuzen Shui Ta’nın yürüttüğünü ve tam da hayallerindeki gibi tütün
dükkanının bir tütün fabrikasına dönüştüğünü öğrenen tanrılar ilerlemekte
olan “Shen Te projesi” adına oldukça memnun olurlar. Bu ara oyunda
vurgulanmaya çalışılan nokta Wang’ın fabrika koşullarının sağlıksız olduğunu
ısrarla anlatmasına rağmen tanrıların buna önem vermemesidir. Tanrılar için
önemli olan işçilerin ne durumda olduğu değil, işlerin büyümekte olmasıdır.
Son kez final sahnesinde karşımıza çıkan tanrılar, Wang’dan Shen Te’nin
ortadan kaybolduğunu öğrenmiş ve hakim kılığına girmişlerdir. Durumu
Sezuan halkından dinlerler. Shui Ta’nın aslında Shen Te’nin kendisi
olduğunu öğrendiklerinde önce ne yapacaklarını bilemezler. Tanrılardan
birinin, diğerlerini, düzeni değiştiremeyecekleri konusunda ikna etmesi
sonucu Shen Te’nin çaresiz beklentisine rağmen hiçbir çözüm önerisi
sunmadan sahneyi terk ederler. Tanrıların tek bir insana sınıf atlatarak ve
diğerlerini

bu

insana

muhtaç

bırakarak

yoksulluğa

çözüm

bulmaya

çalışmaları bu odağa getirilen eleştrilerden biridir. Buldukları çözümün
toplumun tümüne yönelik sistematik bir çözüm olmaktan uzak olduğu
oyunun sonunda ortaya çıkar. (Bu konuda daha detaylı arka plan tartışması
için “Sezuan Anlatısında Yoksulluk Dramaturjisi Arka Plan Çalışmaları” adlı
yazıya bakabilirsiniz.)
Tanrıların birbirlerine olan tavırları ile insanlarla olan ilişkilerini birbirinden
ayırmak ve bu iki tavır arasındaki farkı vurgulamak adına bu odakta ikili bir
üslup tercih edildi. İnsanlar ile kurdukları ilişkide “uhrevi” bir tavır ve ses
tonu kullanan tanrılar, bu tavır sayesinde insanlar üzerinde bir iktidar
kurabildiler. Birbirleri ile ilişki kurdukları yerlerde ise çok daha gündelik
tavırlar tercih edildi. Kendi içlerinde yaptıkları tartışmalarda iyi insanı bulup
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bulamayacaklarına dair farklı tavırlara sahip olan bu üç tanrı, insanlarla
ilişki kurdukları yerlerde ortaklaşan bir tavır icra ettiler.
Mi Tzü ve Shu Fu
Shen Te’nin dükkan sahibi olan Mi Tzü ve berber Shu Fu şehrin ileri gelen ve
zengin insanlarıdır. Bu karakterlerin temel işlevleri Shen Te’nin Shui Ta'ya
başvurmasını tetiklemek olduğundan, Mi Tzü karakteri metinde olduğundan
daha zengin, daha fazla nüfuza sahip, şehirde pek çok dükkanı ve mülkü olan
bir karakter olarak çizildi. Mi Tzü, dükkanın borçlarına karşılık sadece Shen
Te’nin kuzenini kefil olarak kabul eder. Çünkü kuzen Shui Ta, kefil olmaya
aday aile üyelerinden farklı olarak şehrin zenginlerindendir. Bu durum,
sadece bir kereliğine kuzen kılığına girmiş olan Shen Te’nin üzerindeki baskıyı
artırmak amacıyla sahne boyunca vurgulandı. Ayrıca, Mi Tzü karakterinin
iktidarını güçlendirmek adına metinde var olmayan koruma tiplemeleri
doğaçlandı. Bu korumalar şehrin alt tabakasını iyi tanıyan ve hali hazırda o
sınıfa ait gençler arasından seçilmiş kişilerdir ve Mi Tzü’nün “kirli” işleriyle
ilgilenmektedirler. Orijinal oyun metninde, Mi Tzü karakteri sınıf atlamak
istediğini bildiği Sun’u Shui Ta’dan “satın almaya” çalışmaktadır. Metni
kısaltmak adına vazgeçilen noktalardan biri de bu vurgudur.
Shu Fu karakteri, Sezuan şehrinde pek çok evi ve fabrikası bulunan, Mi Tzü
kadar olmasa da güçlü bir iş adamı olarak çizildi. İlk kez beşinci sahnede
gördüğümüz Shu Fu karakterinin Shen Te’ye para vererek onu elde etmeye
çalışması jesti, altı çizilen vurgu noktalarından biri oldu.
Aile ve Shin
Shen Te tanrılardan para alıp tütün dükkanını açtıktan sonra, sekiz kişilik
aile dükkana gelir ve Shen Te’den kalacak yer isterler. Bu aile odağının
arkaplanına dair bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemeye göre, Kadın ve
Erkek’in beraber işlettikleri tütün tezgahı zabıta tarafından bağlanmıştır.
Yeğen ve nişanlısı ise onlarla yaşamaktadır. Kadın ve Erkeğin büyük oğlu,
hamile eşi ile beraber beklenmedik bir biçimde ailenin yanına gelir, başka bir
ülkeden sınır dışı edilmişlerdir ve kalacak yerleri yoktur. Sonunda büyükbaba
ve küçük oğlanın da gelmesi ile aile tamamlanır.
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Metinde yapılan değişiklikler ve karakterlere yazılan hikayelerle, aile odağının
çelişkisi belirginleştirilmeye çalışıldı. Sahne çalışmalarının başlangıcında,
düşülen

en

belirgin

hata,

bu

odağın

“canavar

yağmacılar”

olarak

yorumlanması eğilimiydi. Oysaki yalnızca yağmacı yönün vurgulanması
yetersiz kalmaktaydı. Sahne boyunca odağın çelişkisinin ortaya çıkması için
belli jestler belirginleştirildi ve birinci sahnenin sonunda bulunan Duman
Şarkısı ile aile odağının koşulları vurgulanmaya çalışıldı. Orijinal metindeki
şarkı

sözleri,

aşağıdaki

belirtildiği

şekli

ile

bestelere

uyacak

şekilde

değiştirilmiştir.
Bir zamanlar, saçlarım ağarmadan
Kurnaz olursam, dururum sanmıştım ayakta.
Oysa bugün gördüm ki, kurnazlık yetmiyor, aç mideyi doyurmaya.

Yıllarını yoksulluk içinde geçirmiş olmasına rağmen hiçbir şeyin geçim
derdine çare olmadığını ifade eden büyükbaba karakterinin şarkının bu
bölümünü daha bilge bir tavır içinde söylemesi tercih edildi.
Baktım ki hapı yutuyor, çalışkanı, onurlusu
Bari, dedim, ben sapayım eğri yola.
Oysa bugün gördüm ki
Dikiş tutturamıyor bu işte bizim gibiler.

Karnını doyurmak için her türlü yolu deneyen Erkek karekterinin icra ettiği
bu bölümde hayatın aslında yoksullar için daha zor olduğunu ifade edilmesi
tercih edildi.
Duydum ki, umut edecek bir şey yokmuş yaşlılara,
Zaman yapar her şeyi, zaman yıkar.
Oysa biz gençler için kapılar açıkmış, ardına kadar.

Ailenin genç oğlunun büyükbabaya cevaben icra ettiği bu bölümde daha
ironik bir yorum tercih edildi. Ayakta kalma mücadelesinin yaş tanımadığı
ifade edilmeye çalışıldı.
Boşver, dedim, bak şu gri dumana
Gidiyor buz gibi gökyüzüne,
Gideceksin sen de.
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Ailenin topluca icra ettiği nakarat bölümünde ise elinde ne var ne yoksa
kaybetmiş olan bu ailenin çırpınmaya devam ettiği fakat bir yandan da
gamsızlıkla hayata tutunabildiği vurgulanmaya çalışıldı.
Shin de aynı aile odağı gibi Shen Te’nin dükkanından yarar sağlamaya
çalışmaktadır. Dükkanın eski kiracısı Shin aileyi, aile de Shin’i kendisi için
tehdit olarak görmektedir. Ancak dükkana sigara isteyen bir işsiz geldiğinde,
aile ve Shin ortaklaşa bir tavır sergileyerek işsizin üstüne giderler. Bu durum,
alt sınıfa mensup kişilerin birbirleriyle kurdukları ilişkiye dair veriler sunması
açısından ön plana çıkarıldı. Shui Ta tarafından dükkandan kovulan ve hapse
yollanan aile, hapisten çıktıktan sonra Shui Ta’nın kurduğu fabrikada ağır
koşullarda çalışmak zorunda kalır. Shen Te’nin ortadan kaybolması üzerine,
aile Shui Ta’yı suçlar ve onu polise şikayet eder ve Shen Te’nin peşine düşer.
Çünkü Shen Te kaybolmadan önce durumu bir nebze iyi olan aile Shui Ta
geldikten sonra zor duruma düşmüştür ve rahata kavuşmalarının tek yolu
Shen Te’nin geri gelmesidir. Genel olarak aile odağı, mevcut toplumsal
düzende hayatta kalmak için kendi çıkarını ön planda tutmak zorunda kalan
bir odak olarak yorumlandı.

Sun ve Bayan Yang
Shen Te kendini asmak üzere olan Sun ile oyunun üçüncü sahnesinde
karşılaşır. İşsiz bir pilot olan Sun’un sınıf atlama hayalleri kurmaktadır,
intihar kararının eşiğindeyken Shen Te tarafından bu karardan vazgeçirilir.
Sun ve Shen Te arasında gergin başlayan diyalog, birbirlerine aşık olmaları ile
son bulur.
Bu sahnede özellikle Sun’un yükselme hayalleri kurduğu bölüm vurgulandı.
İki karakter arasındaki ilişki ilerleyen sahnelerde para üzerinden kurulan bir
ilişkiye dönüşür. Shui Ta düğüne söz verilen parayı getirmediği için, Shen Te
ve Sun’un nikahı bir türlü kıyılamaz. Sun karakteri için en önemli sahne
fabrika sahnesidir. Shui Ta kılığındaki Shen Te hamile olduğunu öğrendikten
sonra, Sun’u kontrolü altında tutmanın bir yolu olarak onu fabrikada işçi
olarak çalışmaya zorlar ve daha sonra ustabaşı mertebesine yükseltir. Bu
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sahne, işçiler üzerindeki iktidarı artan Sun’un fabrikadaki yükselişine rağmen
Shui Ta’nın iktidarı altında hala ezildiğinin görülmesi anlamında kritiktir.
Ortadan kaybolan Shen Te’nin hamileliği, Sun için bir kurtuluş yolu olur. Bu
nedenle, Shen Te’nin bulunması için mahkemede kendi çıkarını gözeterek
Shui Ta’yı suçlayan tarafta yer alır.
Sun’un annesi Bayan Yang oğlunun uçması için gereken parayı Shen Te’den
istemekte hiçbir sakınca görmez ve nikahın kıyılması için elinden geleni
yapar. Bayan Yang, tek başına yetiştirdiği oğlunun sınıf atlama hayallerinin
gerçekleşmesi ve böylelikle kendi kurtuluşu için de bir yol açılması için
uğraşan bir anne olarak yorumlanmaya çalışıldı.
Shen Te – Shui Ta ikilemi
Shen Te yorumunda, temel olarak tiplemeyi “özünde iyi” bir kadın olarak
yorumlamaktansa, Tanrılar’a söz verdiği için iyilik yaptığının vurgulanması
tercih edildi. Oyun boyunca Shen Te’nin yaptığı “iyi eylemler”in altı çizilse de
yapılan

kısaltmalar

sonucu

bu

eylemlerin

bazılarından

feragat

etmek

durumunda da kalındı. Shui Ta kılığına icra edilen bölümlerde de Shen Te
karakterinde icra edilen yalın üslubun devam ettirilmesi tercih edildi. Bu iki
tipleme arasındaki temel fark; kostüm ya da oyunculuk üslubu üzerinden
değil, karakterlerin tavırları arasındaki farklılık üzerinden belirginleştirildi.
Zira

karakter

kılık

değiştirirken

sadece

erkeklikten

kadınlığa

değil,

fahişelikten saygın bir iş adamlığına geçmektedir. Dikkat çekilmek istenen
nokta, Shen Te’nin içinde bulunduğu ve iyilik yapmak için kılık değiştirmek
zorunda kaldığı sosyoekonomik koşullar oldu.
Sonuç
Bir eğitim prodüksiyonu olan bu oyunda temel hedeflerden biri olan
kadronun Brecht ve Brecht’in tiyatro anlayışı ile tanışıklık kazanması,
prodüksiyon sonunda ulaşılmış olumlu sonuçlardan biridir. Bu tanışıklığa ek
olarak, özellikle sürecin başında yürütülen fiziksel aksiyonlar ve gestuslar
atölyesi sayesinde kulüp üyeleri, bir sahneye nasıl yaklaşılacağı, fiziksel
aksiyonların nasıl anlamlandırılacağı ve bu doğrultuda gestusların nasıl
vurgulanacağı konusunda bir deneyim elde etmiş oldu. Ancak süreçte

24 Sezuan’ın İyi İnsanı Süreç ve Dramaturji Notları

dramaturji tartışmaları reji merkezli bir anlayışla yürütüldü. Dolayısıyla
dramaturji, kadronun tamamı ile sınırlı bir seviyeye kadar tartışılabildi.
Kulüpte her alanda benimsenmeye çalışılan kolektivist anlayışın bu alanda
tam anlamıyla yürütülememiş olduğu değerlendirmesi yapıldı. Sonuç olarak,
bahsi geçen kolektivist anlayışın oluşturulmasında sıkıntılar yaşansa da
kadronun Brecht ile tanışıklık sağlaması ve gestusları merkeze alan Brehtyen
oyunculuk

üslubunu

keşfetmesi

anlamında

Sezuan’ın

İyi

prodüksiyonunun olumlu değerlendirilen bir süreç olduğu söylenebilir.

İnsanı

Sezuan Anlatısında Yoksulluk
Dramaturjisi Arka Plan Çalışmaları

Bilal Akar
Boğaziçi

Üniversitesi

Oyuncuları

olarak

2011-2012

döneminde

eğitim

prodüksiyonu olarak ele aldığımız Bertolt Brecht'in Sezuan'ın İyi İnsanı oyunu
üzerine 2011 yaz aylarında başlayan çalışmalarımıza "yoksulluk dramaturjisi
ile ekonomik ve politik arka plan" başlığını da ekledik. Oyunun seyirciyle
buluştuğu 2012 Nisan ayına kadar makaleler, çeviri metinler, kitaplar ile
vakıf, kurum ve derneklerin araştırma raporları incelenerek tartışıldı.
Tartışmamızın

temelini

kapitalizmin

yaşadığı

dönüşümler

ve

yarattığı

yoksulluk, sistemik hegemonyacı politikalar, sosyal yardım politikaları,
iktidarın yarattığı ekonomik yanılsamalar ve bu araştırmaların oyunu nasıl
besleyeceği oluşturmaktaydı. Mikrokredi kavramı da sistemin işlerliğini
gösterecek örnekler yaratma açısından tartışmalarımızda önemli bir yer tuttu.
Özellikle

Boğaziçi

Üniversitesi

Sosyal

Politika

Forumu'nca

yapılan

araştırmanın raporları konu hakkında oldukça kapsamlı bir kaynak sundu.
Bu yazıda yoksulluk dramaturjisi üzerine yapılan çalışmalarda yararlanılan
iki kaynağın öne çıkan başlıklarını irdelemeye çalışacağım. Bu kaynaklar Ayşe
Buğra tarafından kaleme alınan Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal
Politika1 ve Deniz Yıldırım imzalı “AKP ve Neoliberal Popülizm”2 çalışmalarıdır3.

Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010.
Deniz Yıldırım, “AKP ve Neoliberal Popülizm”, AKP Kitabı, Bir Dönüşümün Bilançosu, Ankara:
phoneix yayınevi, 2013.
3 Bu yazı Ayşe Buğra ve Deniz Yıldırım'ın çalışmalarının ilgili bölümlerinin geniş bir özeti
niteliğindedir.
1

2
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Bu kaynakları ele alırken başlıca kaygımız, Brecht'in kurguladığı yoksulluk
kavramını anlamak, oyun içerisinde yer alan iktidar odaklarının (Tanrılar,
Shu Fu, Mi Tzü, Shui Ta) kendilerine çıkar sağlayan bu düzenin idamesini
sağlamak

için

anlamlandırmaktı.

başvurdukları
Ayrıca

reji

eylemleri,

araçları

çalışmalarımızda

ve

yöntemleri

"yoksulluk"

kavramının

günümüzün kapitalist sisteminde nereye oturduğunu yorumlamaya çalıştık.
Bununla birlikte bu yazıda yapılan araştırmaların oyunun dramaturjik
yorumuyla olan bağlantılarına yer verilmeyecektir.4
Her şeyden önce, Brecht'in Sezuan'ın İyi İnsanı'nda sorduğu "Bu koşullarda iyi
insan olmak mümkün mü?" sorusunu sahneye taşıyabilmek ve seyirciye
anlatabilmek için "bu koşulları" irdelemek, anlamak ve anlamlandırmak
zaruridir.
Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika
Ayşe Buğra'nın kitabı beş bölümden oluşuyor. Bu bölümler:
1- Kapitalist toplumda yoksulluk ve sosyal politika
2- Devletçi dönemde yoksulluk: "Zenginlerimiz nerede?"
3- Türkiye'nin ahlaki ekonomisi ve sosyal politika
4- Türkiye'nin geleneksel refah rejimi değişirken
5- Muhafazakar liberalizm, İslam ve sosyal haklar
Her ne kadar bu bölümler birbirinin devamı biçiminde kurgulanmış ve
tarihsel bir sürece oturtulmuş olsalar da bu yazıda hepsine yer vermek ve
ayrıntılı bir biçimde bunları analiz etmek bu yazının iddiası dışındadır. Genel
bir

çerçeve

çizmesi

açısından

kitabın

birinci

bölümünü,

günümüz

Türkiye'sindeki yoksulluğu ve buna dair sosyal politikaları incelemesi
açısından da post fordist dönemi ele alan dördüncü ve beşinci bölümlerini ele
almak yerinde olacaktır. Bu üç bölüm, Ayşe Buğra tarafından tarihsel

4

Bu ilişki sayfa 11’deki Sezuan'ın İyi İnsanı Süreç Dramaturji yazısında incelenmiştir.
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karşılaştırmalı bir paradigma içerisinde ele alındığı için verdiği olgusal
örnekler oldukça önemlidir.
Kısa bir bakış
Kitapta Türkiye'de devlet-toplum ilişkisinin Cumhuriyet tarihi boyunca
geçirdiği evrim, sosyal politika alanındaki yansımalarına bakılarak ve özellikle
yoksullukla mücadele konusuna odaklanılarak incelenmiştir. Kitabın bütünü
içerisinde Türkiye üzerine analizler yapılırken, bu analizlerin arka planını
oluşturmak için Avrupa'da özellikle 16. yy ve sonrasında kapitalizmle birlikte
var olmuş yoksulluk ve sosyal politika kavramları inceleniyor.
Kitabın birinci bölümünde kapitalizm ve sosyal politika ilişkisi irdelenirken
kapitalizmin nevi şahsına münhasır kavramları ele alınmaktadır. Örneğin,
kapitalizmin zorunlu öncüllerinden birisi olan "özgür emeğin" yani insanların
emeklerinin satılmak zorunda bırakılması, emeğin metalaşması süreciyle
birlikte emeğin piyasa değerine göre ortaya çıkan bir yoksulluk mevcuttur. Bu
durum başkalarının emeğinden dolayı zengin olan kesim için "birlikte
yaşama" problemine dönüşmüştür. Kapitalizmin "özgürleştirdiği emek", bir
"modern yoksulluk” olgusuna evrilmiştir. Bu soruna dair yapılan çalışmalar
sosyal politikalar başlığı altında değerlendirilmektedir.
Muktedir kesimin bu soruna yaklaşımı, 16. yy’dan itibaren kimi zaman
tekrarlansa da kapitalizmin geçirdiği dönüşümlere de ayak uydurmuştur.
Örneğin, yoksulların mekansal olarak tecrit edilmeleri talebi zaman zaman
güçlenerek ortaya çıkar. Bunu gerçekleştirebilmek için tutulan yoksulluk
istatistiklerinin çok uzun bir geçmişi vardır. Yoksulların varlığından duyulan
rahatsızlığın sosyal politika tartışmalarındaki başka bir tezahürü, suçlama
eğilimidir.

Bu

eğilim

sorunun

sistemik

olduğunu

görmezden

gelerek,

yoksulluk olgusunu bireysel özelliklere bağlar. Yoksulları tembellikle, hesabını
bilmezlikle, kötü alışkanlıklara sahip olmakla, düzensiz bir aile yaşantısıyla,
çok çocuk yapmayla suçlama eğilimi kültürel ve tarihsel farklılıkları aşarak
günümüze kadar sürmüştür. Yoksulluğun, coğrafi, etnik veya ulusal açıdan
çoğunluktan farklı bir grubun, mesela köyden yeni gelenlerin, Romanların,
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Kürtlerin veya göçmen işçilerin arasında özellikle yaygın olduğu durumlarda,
suçlama nesnesinin bireyden "kültür"e kaydığı görülür.
Liberal düşünce içerisinde devlet müdahalesine hep şüpheyle bakıldığı için
"hayırseverlik" kavramı her zaman sosyal politika tartışmaları içerisinde yer
almıştır. Bu hayırseverlik sadece dini referanslara sahip değildir. Aynı
zamanda kapitalizmle birlikte ortaya çıkan modern hayırseverlik biçimleri de
mevcuttur.
Genel olarak kapitalizm içerisinde sosyal politika konusuna iki yaklaşım
mevcuttur. Birincisi, mülksüz insanın tek işlevinin çalışmak ve hayatını
idame ettirmek olduğunu iddia eder ve kamu kaynaklarının sosyal alanda
kullanılmasına

karşıdır.

Bu

yaklaşım,

yoksulluğu

yoksulu

suçlayarak

açıklamanın sınırlarına dayandığında hayırseverlik vurgusuna geçer. İkinci
yaklaşım ise toplumu emek piyasasının önüne koyar ve insanları muhtaç hale
getiren düzeni sorgular. Yani bir bakıma "yoksulluğu politize eder".
Bu iki yaklaşımı birbirinden ayıran ve birbiriyle yakın ilişkide tutan iki temel
çatışma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri, ekonomik olanı
toplumsal olanın önüne koyma eğiliminin kabulü veya reddiyle ilgilidir.
İkincisi; insanın işgücü olarak tanımlanmasına karşı onu, topluma herkes
gibi katılabilme koşullarına sahip bir aile ferdi olarak görenler arasındaki farkı
tanımlar. Yani çatışmanın konusu, farklı toplum anlayışları ve insanın
toplumsal varoluşuyla ilgili yaklaşım farkıdır.
Kitabın ilerleyen safhalarında, yoksulluk kavramının sistemik olarak nerede
durduğuna değinilmektedir. Sistemik ve tarihsel bir analizle kapitalizmin
geçirdiği buhranlar sonucu "serbest piyasa" algısının hem tarihsel hem de
söylemsel

olarak

asla

gerçekleşmemiş

olmasına

ve

klasik

liberallerin

söylemsel olarak karşı çıkmalarına rağmen piyasanın her daim devlet
korumasına ihtiyaç duyma hali irdelenmektedir. Son olarak bir yandan
piyasanın vahşi algısına hizmet eden bir yandan da onun yarattığı sorunlarla
boğuşmak için devlet olanaklarını kullanan anlayışlar, neoliberal dönem
politikaları içinde irdelenecektir.
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Kapitalist toplumda yoksulluk ve sosyal politika
İnsanların, savaş, sakatlık, kıtlık vb. sebeplerle geçimlerini sağlayamayacak
durumda olmaları her toplumda ve tarihin her evresinde rastlanabilen bir
olgudur. Ancak bugün sosyal bir sorun olarak tartıştığımız biçimiyle
yoksulluk 16. yüzyılda Avrupa'da kapitalizmin ortaya çıkışıyla bağlantılıdır.
Birçok 19. yy düşünürü insanların geçimlerini sağlayabilmek için çalıştıkları
takdirde ortaya yoksulluğun çıkabileceği düşüncesini reddettiler. Bunların
başında klasik ekonomistlere ilham kaynağı olan Adam Smith gelir. Ortaya
çıkan devasa yoksul kitlelerden sonra bu düşünce yerini yoksulları bir işgücü
olarak

kullanma

politikasına

evrildi.

Kapitalizmin

doğası

gereği

"özgürleştirmeye çalıştığı insan emeği", yani mülkiyetten kopararak emeğini
metalaştırıp satmak zorunda bıraktığı kesim, bir yandan proleteryaya
dönüşüp sistemin itici gücü olurken bir yandan da kapitalist işleyiş yüzünden
yoksul ve çok düşük hayat koşullarında yaşayan insanları meydana getirdi.
17. yy Fransa'sına bakıldığında nüfusun yaklaşık %10'unun dilencilik
mesleğini sahiplendiği veyahut bu sınırda bulunduğu görülür. Özellikle kırsal
kesimlerden şehirlere göçle oluşan emek piyasası "katı olan her şeyin eriyip
buharlaştığı" dönemde yoksulların bir tehdit olarak görülmesine de yol
açmıştır. Aç köylüleri şehirlere sokmama, şehirlerdeki serseri ve dilencileri
şehir dışına sürme çabası oldukça yoğundu. Diğer bir çözüm ise İngiltere'de
geliştirilen Bridewell kurumlarıydı. Burada yoksullara barınma imkanı
sağlamakla beraber onları üretimde çalışmaya zorluyorlardı. Çalışma kampı
mantığının 17.yy’daki tezahürlerinden birisi bu kurumlardı. Bir yandan bu
kurumlar

yaygınlaşırken

bir

yandan

da

verimlilikleri

büyük

tartışma

konusuydu. Yine de ulusun zenginliğini arttırmanın daha çok emek
kullanımından geçtiği Merkantilist iktisat düşüncesinin merkezinde yer alıyor
ve yoksulları çalıştırarak para kazanma fikri çekici hale geliyordu. 18. yy
İngiltere'sinde bu gibi kurumlar artıyordu. Sadece yoksulları kapsamayan
kimi kurumlarda da (Bellars'ınki) çalışanın da kazançtan pay almasına
yönelik bir işleyiş oturtulmaya çalışılıyordu. Emek ve sermaye piyasasına
büyük müdahaleler içeren bu politikalar şaşırtıcı gelebilir ancak Polanyi ve
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birçok yazarın uzlaştığı ve kanıtladığı üzere; henüz kendi kurallarına göre
işleyen piyasanın bütün sorunları çözeceğine dair bir fikir meydanda yoktu.
Sosyal politikaların ortaya çıkması tabii ki sistemik bir gereklilikti ve "hak"
kavramına

dayanmıyordu.

Bu

politikalar

başlangıçta

kapitalizmin

meşruiyetini sağlama ve işsizler ordusunu gerektiğinde çalışabilecek halde
tutma

fikirlerine

göre

düzenlenmişti.

Kısacası

Marx'ın

yedek

sanayi

ordusunun disiplinini ve gerektiğinde istihdam edilebilirliğini sağlamak,
sosyal politikaların temel amacı olarak niteleniyordu.
Ayşe Buğra bu bölümde farklı açılardan sosyal politikaların varlığını,
niteliklerini, işleyişlerini ve neye hizmet ettiklerini incelemektedir. Ashcraft'tan
yaptığı

bir

alıntıyla

da

durumu

özetler:

"Mülk

sahipleri,

karşılığında

yoksulların geçimini sağlamayı kabul etmedikleri takdirde, kendi mülkiyet
haklarının tanınmasını nasıl bekleyebilirler?"
Türkiye'nin Geleneksel Refah Rejimi Değişirken
Sezuan'ın İyi İnsanı'nda tartışma konusu olan post fordist dönemdeki Türkiye
analizleri oyuna yaklaşım açısından zaruret arz etmektedir.
1980 sonrası Türkiye ekonomisinin dünya kapitalizmine eklemlenmeye
başlamasıyla birlikte Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi
kurumların politikaları da geçerli olmaya başlamıştı. Gelişen süreç içerisinde
1989'da sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla önemli bir adım daha
atıldı. Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nin (ANAP) iktidarda olduğu
bu dönem, devletin küçüldüğü bir dönem değildi. Aksine altyapı yatırımları
devasa boyutlarda artmıştı. 1980'lerin sonunda İMKB'deki kağıtların %90'ını
devlet kağıtları oluşturmaktaydı. Buna rağmen, hakim

ideoloji, kendi

kurallarına göre işleyen piyasanın her derde deva olacağı yönündeydi. Bir
yandan da bu dönem, "her şeyi devletten beklemeye alışmış millettin" piyasa
aracılığıyla terbiye edileceği dönemdi.
2002 sonrası dönemde AKP hükümetlerinin sosyal yardımlarında iki farklı
eğilim gözlenmektedir. Birincisi sosyal sorunları hayırseverliğe havale etme
eğilimi. Ama bu eğilim, devletin sosyal yardım konusunda ciddi bir rol
oynaması gerektiğinin farkına varılmasından kaynaklanan farklı bir tür
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yaklaşımla beraber ele alınmaktadır. Özal döneminde devletin kaynakları göz
önüne

alındığında

bu

ikinci

eğilimi

destekleyebilecek

politikaların

uygulanması oldukça zor gözükmektedir. Sosyal yardım, gecekondu, eğitim ve
sağlık politikalarının dönüşümlerine bakıldığında yoksulluk kavramı artık
devletin müdahale etmekten kaçınabileceği bir alan olmaktan çıkmıştır.
Neoliberal dönüşümlerin yarattığı bu sorun çözülmediği takdirde büyük bir
sosyal patlama yaşanabileceği öngörülüyordu. Devletin kaynakları ve iktidarın
bu

kaynakları

alt

tabakalarla

paylaşmaktaki

isteksizliği

sonucunda

oluşturulan yardımlaşma fonlarının bağışlarla yürütülebileceği fikri ortaya
atılmıştı. SYDT(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik) Kanunu vakıflara
önemli bir rol atfetme ve sosyal politikaları bu sayede finanse etme amacı
taşımaktaydı. Bu kanun neoliberal dönemin ruhuna yakışır bir kanundu.
Hükümet, bir yandan kendinde bir sorumluluk görmek istemiyor bir yandan
da

bu

soruna

çözüm

bulamadığı

takdirde

iktidarı

kaybetmekten

korkmaktaydı. "Vatandaşlık hakkı" çerçevesinde ortaya konan politikalar ise
sadece sol cenahın benimsediği bir yoldu.
ANAP sonrası dönemde ideolojik olarak keskin değişimler olmasa da Doğru
Yol Partisi’nin uyguladığı yeşil kart politikası, en azından sağlık alanında
(daha sonra bu politika gelişerek sağlık alanının dışında nakit yardımı vs.
özelliklerine de kavuşmuştur) devlet temelli bir sosyal yardım politikası
oluşturmuştur. DYP, ortaya çıkan geniş yoksul kesimlerin ihtiyaçlarını kısmi
olarak

karşılayarak

geniş

bir

oy

tabanı

hedeflemiştir.

Bu

dönemde

"vatandaşlık hakkı" tabiri ve işleyişi ANAP döneminden farklı olarak hükümet
tarafından da sözü edilir hale gelmiştir.
Muhafazakar liberalizm, İslam ve sosyal haklar
Sadece formel sektörlerde çalışanları değil bütün vatandaşları kapsayan bir
sosyal politika anlayışının Türkiye'nin siyasi gündemine girmesi, AKP iktidarı
sırasında oldu. Bu ilk bakışta paradoksal görünebilecek bir durumdu çünkü
söz konusu parti, neoliberalizmi sonuna kadar benimseyen ve IMF'nin
önerdiği politikaları harfiyen yerine getirmeye azimli bir yaklaşıma sahipti.
Ayrıca cemaatçi bir siyasi gelenekten geliyordu. Dolayısıyla doğal eğilimi zor
durumdaki bireye destek olma sorumluluğunu aileye ve İslami dayanışma
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mekanizmalarına yükleme yönündeydi. Kısacası muhafazakar liberalizmin
sosyal politika karşıtı tavrının benimsenmesi olağan bir durumdu.
Söz konusu paradoksu açıklama açısından önem taşıyan üç unsur vardı.
Bunlardan biri IMF'nin Türkiye'ye önerdiği politikaların içerisinde sosyal
güvelik reformlarının ağırlığıdır. Bu politikalar Dünya Bankası ile birlikte
sosyal patlamaları önlemek ve bir bakıma neoliberal dönüşümlerin yarattığı
tahribatlara yönelik emniyet sibopu olarak kullanılmaktadır.
2001 krizi Türkiye tarihinde görülen gerçek anlamda ilk kapitalist krizdi. Bu
kriz toplumun geleneksel ahlaki ekonomisini çöküntüye uğratmış ve büyük
bir kesimi geçinmek için piyasaya bağımlı hale getirmişti. İşler bir düzen için
işler bir sosyal politika gerekmekteydi. Bu durum paradoksa yönelik cevabın
ikinci şıkkını oluşturmaktadır.
Son olarak, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, sosyal politika alanında ciddi
bir anlayış değişikliği getirmişti. Yine de "devletten bir şeyler beklemenin ayıp
olduğu" fikrini reddetmek hala cesaret istemekteydi. Hayırseverlik ve vakıf
dayanışmasının altından kalkamayacağı bir hal alan Türkiye'deki yoksulluk,
bir yandan sistemi tehdit ederken, bir yandan da neoliberal algı çerçevesinde
devletin kamu harcamalarını kısmasına yönelik baskıları artırmaktaydı.
Bir sürdürebilirlik aracı olarak neoliberal yardım politikaları
Vurgulanması gereken önemli bir nokta şu ki; şimdiye değin her ne kadar
neoliberal dönüşümlerden paylarını almış olsalar da, formel sektör çalışanları
devletin çeşitli kurumlar aracılığıyla sağladığı sosyal yardımlardan ve sağlık
hizmetlerinden rahatça faydalanabiliyorlardı. Ancak ekonomik krizle birlikte
sayısal olarak daha da artan ve bu kapsam dışında kalan insanlara yönelik,
yeni bir çözüm gerekiyordu. Vatandaşlığa dayalı bir sosyal politika zaruret
halini almıştı. İktidarının ilk zamanlarında bunu reddeden AKP hükümeti,
toplumsal dengelerin çözülmesinden ve halkta oluşacak büyük tepkiden
çekinerek muhafazakar anlayışında yer almayan hamlelere girişti. Bu değişim
ve dönüşümler yoksulluk kavramının "çalışan yoksulları da içine alacak
şekilde büyüdüğünün tasdikiydi. Devletin sosyal politika alanındaki hamleleri
ve bunların neoliberal dönüşümlerle nasıl paslaştığına dair tartışma çok daha
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derin ve ayrıntılı ele alınmalıdır. Bu bağlamda Deniz Yıldırım tarafından
kaleme alınan "AKP ve Neoliberal Popülizm" makalesine göz atmak faydalı
olacaktır.
AKP ve Neoliberal Popülizm
"Ne yapsalardı yani, hem kömür alıp hem de beddua mı etselerdi?”5
Makalenin yer aldığı "AKP: Bir Dönüşümün Bilançosu" derlemesi, liberal
muhafazakar kanatların AKP iktidarını Türkiye siyasi tarihi içerisinde bir
kırılma olarak nitelendirmelerine katılmayarak, AKP'yi baskıcı ve otoriter
yönetim yapısını yeniden üreten, ekonomik bağlamda neoliberal düzene
layıkıyla eklemlenmiş bir siyasi hareket olarak tanımlıyor. AKP'nin yarattığı
değişim yanılsaması, otoriter, baskıcı ve piyasacı hegemonyayı eskisinden
farklı bir anlayış, yöntemler ve araçlarla ortaya koymasıdır.
Makalenin ana başlıklarını ele almadan önce Asım Öz'ün, Yıldırım'ın çalışması
üzerine genel bir bakış olarak kaleme aldığı yazıdan bir kaç alıntı yapmak
yerinde olacaktır.
“AKP döneminde İslamcı çevrelerin AKP karşısındaki konumu ana hatlarıyla
Gramsci'nin "çelişkili bilinçlilik" olarak adlandırdığı durumla karşı karşıya
olduğumuzu gösterir. Bu bilinç halinin en iyi yansıması olağan zamanlarda
AKP'yi, tek adam bilgeliğini, kentsel dönüşüm politikalarını, TOKİ'leri, siyaset
üslubunu sonuna kadar eleştirmek ama seçim zamanlarında oyunu AKP'ye
vermektir.

İslamcılıktaki

popülist

bakiyenin

özellikle

kriz

zamanlarında

hayırseverlik ve dayanışmacılık çerçevesinde iktidara eklemlendiğini de belirtmek
gerekir. Öte yandan 2002 - 2007 aralığında İslamcı çevrelerde yapılan AKP
değerlendirmeleri ile 2007 sonrasında yapılan değerlendirmeler arasında oluşan
açı farkı çelişkili bilinç hallerinin durağan olmadığını da ortaya koyması
bakımından dikkatle üzerinde durulması gereken fakat henüz yorumlanmamış
büyük bir hammaddedir. AKP döneminde Recep Tayyip Erdoğan üzerinden
yürütülen neoliberal popülizm, uluslar arası ölçekte hakim birikim tarzı olarak
neoliberalizmin ülke sınırları içinde yeniden üretilmesine katkı sunmanın yanında,

5 AKP tarafından yapılan yardımların oy olarak geri dönüp dönmediğinin sorulması üzerine AKP
Grup Başkanvekili Nihat Ergün'ün verdiği yanıt, 6 Ocak 2009, Habertürk, "Türkiye'nin Nabzı"
programı.
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emperyalizmin askeri, siyasi ve iktisadi imkanlarını da yeniden üretir. Neoliberal
popülizm piyasalaştırmanın ve neoliberal tarzda yeniden yapılanmanın önünü
açarken aynı zamanda alttakilerin siyasal desteğini her halükarda korumanın
yollarını gösteren bir egemen sınıf stratejisi olarak gündeme gelir. İktidarın
bıraktığı boşluğu üzere sosyal yardımlar ve sivil toplum kuruluşları doldurur."6

Kamu emekçileri arasında örgütlü bir sendikanın Erzurum'daki toplantısında
söz alan bir işçi şunları söylemiştir: "Burada Erzurum'da, işyerimde tek
başıma direniyorum. Sendikamda ısrarcıyım. İşyerimdeki tek üyeyim. Ailem,
çevrem, idareciler dört bir yandan beni de sendikamdan koparmak için
uğraşıyorlar. Ama ben, hak mücadelesi, emek mücadelesi veren sendikamda,
diğer üye arkadaşlarla birlikte direniyorum, istifa etmiyorum." Ardından
sözlerine devam eder: "Ama aslanlar gibi gidiyorum, oyumu AK Parti'ye
veriyorum."
Kısa bir giriş
Gramsci'nin bir tanımlaması olan "aktif halk adamı"nın bu tavrında, iktidar
bloğunu oluşturan sınıfların, iktidarın sınıf karakterini gizlemekte ve emekçi
sınıfların mücadelesinin ekonomik korporatif aşamaya sıkıştırılmasında,
AKP'ye atfettiği hegemonik rolü gözlemlenebilir. Bu çalışma, AKP'nin iktidar
tekniklerinin anlamlandırılması ve bu tekniklerin iktidar bloğunun üzerinde
uzlaştığı birikim stratejisi olarak nasıl sürdürülebilir kılındığının anlaşılması
bakımından bir çözümleme denemesi sunmaktadır.
Zizek'in Gramsci'yi takip ederek hegemonya konusunda ortaya koyduğu
saptama

oldukça

açıklayıcıdır:

"Egemen

ideolojinin

işleyebilmesi

için,

sömürülen çoğunluğun, içinde kendi sahici özlemlerini görebileceği bir dizi
özelliği de bünyesinde barındırması gerekir. Başka bir deyişle her hegemonik
evrensellik en azından iki tikel içeriği, yani hem sahici popüler içeriği hem de
onun tahakküm ve sömürü ilişkileri tarafından çarpıtılmış bir biçimini
bünyesinde barındırmak zorundadır."

6

Asım Öz, AKP'nin Neoliberal Popülizm Politikaları Üzerine, 2010.
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Neoliberal popülizm, hem sömürülen çoğunluğun asıl iktidar bloğuyla sanal
bir özdeşlik kurmasını sağlayacak bir proje hem de neoliberal modelin ve
buna bağlı değişimlerin çevre ülkelerde yarattığı finansal krizleri yönetme
stratejisidir.
AKP'nin doğuşu
Bir hegemonya projesi olarak AKP, iktidar bloğunu oluşturan sınıfların
geleneksel partilerinin temsil güçlerini yitirdikleri, ekonomik krizin patlak
verdiği ve egemen sınıfların emperyal Ortadoğu tasarımlarında yer alma
isteklerinin ortaya çıktığı ya da arttığı dönemde yönetim ve meşruiyet krizini
tam olarak ortadan kaldırmasa da sürdürülebilir kılmak üzere ortaya
çıkmıştır. 90'lı yıllarda güçlenen ve İslami sermaye adı verilen ve muhafazakar
anlayışı kapitalizme endekslemeyi amaç edinen kesim, iktidar bloğunda yerini
güçlendirmiştir. Ayrıca ağır toplumsal sonuçlar ortaya koyan 2001 krizinden
sonra, genişleyen yoksul ve işsiz kesimlerin özlemlerine hitap eden bir halk
söylemi ortaya çıkmıştır. Bu söylem, bağımlı sınıfların kendi temsilcileriyle
yönetildikleri hissiyatını güçlendirmekte öte yandan popülizm ile geleneksel
anlamda sınıf çelişkilerinin üstünü homojen bir şekilde örtmektedir.
Girdiği

seçimlerden

oylarını

artırarak

çıkan,

Türkiye'nin

hemen

her

bölgesinden oy alan AKP, burjuvazinin temsil krizini çözen "egemen sınıfların
popülizmi" politikalarıyla piyasacı politikalarını tüm hızıyla hayata geçirerek
yoksul kesimleri iktidar bloğuna yedeklemiştir. Bu politikalar, başta Dünya
Bankası olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarının, yoksulluğu ve yoksulları
denetim altında tutma ve "aşağı"nın sesini "yukarı"nın çıkarına eklemleme
çabalarına hizmet etmiştir. Bu durum sadece Türkiye'de Erdoğan figürüyle
değil, Brezilya'da Lula, Tayvan'da Thaksin örneklerinde de vücut bulmuştur.
Klasik Popülizm
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bu akıma bakarken, dönemsel
olarak sınıfsal ittifakın önderliğinin sanayi burjuvazisinde olduğunu görmek
gerekir. Bu dönemde özellikle Latin Amerika ülkelerinde kendini oldukça ön
plana

çıkaran

"popülist"

rejimlerin

temelinde

iki

şey

yatar.

Birincisi

toplumdaki değişik sınıfların “gelişme” ekseninde buluşmasıdır. İkincisi ise
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her sınıfın ekonomik gelişmelerden pay alarak toplumsal ve siyasal sisteme
eklenmesidir. Bununla beraber emekçi sınıflara karşı izlenen politikaların
ikinci ayağını da görmek gerekir. "Bir yandan işbirliği halindeki kitlesel
sendikalara uzun erimli kazanımların vaat edilmesi, diğer yandan işbirliği
gerçekleştirilmeyen örgütlere ağır baskı uygulanması bu dönemi karakterize
etmekteydi."
Korkut Boratav ise tartışmaları 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye bağlamında
irdelerken şu tespitte bulunur: "Parlamenter bir sistemin varlığı sayesinde
emekçi sınıfların, özellikle kendi ekonomik çıkarlarını ilgilendiren konularda
siyasi karar alma süreçlerini etkileyebilecekleri; ancak siyasi iktidara bir
alternatif veya ortak olabilecek biçim ve düzeyde örgütlenemedikleri bir
durum" popülizmin genel siyasal çerçevesini oluşturur.
Sonuç olarak, klasik popülist rejimlerin şu öğeleri içerdiği söylenebilir:
•

sendikalaşma,

•

yüksek ücret politikasına dayalı eşitlikçi bir gelir bölüşümü ve emekçi
sınıfların geniş kesimlerine götürülen eğitim,

•

sosyal güvenlik ve benzeri devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi
yollarla toplumsal refah kaygısının merkezi bir önem kazanması.

Neoliberal Popülizm
Neoliberal politikalar üç öncüle dayanır:
1.

Devlet ve piyasanın birbirinden ayrı ve birbirini dışlayan kavramlar
olduğu varsayımı

2.

Piyasaların verimli, devletinse müsrif ve ekonomik açıdan verimsiz
olduğu iddiası

3.

Devlet müdahalesinin sistemik sorunlar yarattığı ve kaynakların
yanlış tahsil edildiği, rantiyecilik ve teknolojik gerilik yarattığı
savunusu

Finansal sermayenin olanaklarını genişleten, ücretlerin baskılanmasıyla ve
devlet destekleriyle elde edilecek birikimin, hem sermayenin hem de herkesin
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iyiliğine olduğunu savunan, vergi yükünü emekçi sınıflara yükleyen bu
sistemde en çok karşılaşılan terimler klasik popülizmin aksine, "özelleştirme",
"piyasalaştırma",

"esnekleştirme",

"güvencesizleştirme",

"çalışanlar

arası

rekabet" ve "sendikasızlaştırma" olması tesadüf değildir. Bu bakımdan
neoliberalizm, her şeyden önce emek-sermaye ilişkilerinde sermaye sınıfının
lehine bir restorasyondur.
Uluslararası sermaye birikimini destekleyen ve şekillendiren bu sürece AKP
özelinde bakıldığında, para politikalarında bir değişiklik göze çarpmaz.
Bununla beraber bu politikaların yarattığı çözümler, hak temelli sosyal
politikalardan ziyade İslami bir perspektifle de paslaşan hayırseverlik ve
yardımlaşma kültürüne endekslenmiştir. Hegemonyanın kurulabilmesi için
iktidarın

sınıfsal

niteliğinin

gizlenmesi

ve

farklı

kesimlerin

taleplerini

manipüle ederek bu kesimleri kendine destekçi kılabilmesi elzemdir. Burada
iki temel yol vardır: sınıfsal olmayan çelişki ve adlandırmaları kendi söylemine
eklemek ve ezilen sınıfların ideolojik söylemlerinin bir parçasını ihtiva etmek.
Özetle hegemonya "yekpare bir ideolojinin kabul ettirilmesi olmayıp, benzer
olmayan ideolojik öğelerin eklemlenmesi demektir."
Neoliberal popülizm, neoliberalizmle yapılandırılmış bir zeminin ardından
gelen ve onun krizine çare bulan bir popülizmdir. Neoliberal popülizm,
neoliberalizmin doğuş çağının değil açtığı yaraların birikim modeline zarar
vermeyecek bir hegemonya projesi çerçevesinde sürdürülmesinin yollarını
arayan bir egemen sınıf projesi olduğu ölçüde yeni bir hegemonya tekniğidir.
Neopopülizm

Tartışmaları

Ekseninde

Neoliberal

Popülizmi

Anlamlandırmak
Neoliberal Popülizm salt bir siyasal fenomen değildir. Aynı zamanda finansal
sermayenin iktidar bloğunda kurduğu hegemonyanın, alt sınıflarca asgari
düzeyde de olsa kabullenilmesini sağlayan ekonomik bir içtihatlar bütünüdür.
Önemli nokta, popülist siyaset tekniklerini kullanan liderleri aynı kefeye
koyma yanılgısına düşmemektir. Bu bağlamda Erdoğan - Thaksin - Lula
grubuna karşılık olarak Fujimori – Menem – Chavez - Morales grubunun
eylemleri kritiktir. Liderle özdeşleşmeye ve onu kendi temsilcisi addetmeye
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meyil veren hegemonik algı irdelenirken, popülist siyaset araçlarına başvuran
liderlerin sınıfsal icraatları göz ardı edilmemelidir. İlk grup, burjuvazinin
temsil krizine karşılık olarak "istikrar" ve "ulusal irade" görümünü taşıyarak
alt sınıfların sistem içinde yer almasını sağlar. Özetle resme sadece liderler
açısından bakılması ve neoliberal popülizmin sınıf ilişkilerinde oynadığı rolün
açığa

çıkarılması

önerilmektedir.

İkinci

grubun

yürüttüğü

politikalar,

neoliberal dönüşümlere bağlanmasa da büyük bir sistemik düzenleme olarak
değil popülist genel geçer politikalar olarak değerlendirilebilir. Elbette bu
ikinci grubun politikalarının halkçı niteliği su götürmez ancak kendi kendine
hakkaniyetli bir biçimde işleyen yeni bir sistemin kurulmasından ziyade
liderlerin kendi karizmalarıyla ortaya koydukları reformlar şeklinde tezahür
etmektedir.
Lider figüründen sonra neoliberal popülist politikalara olgusal açıdan bakmak
ve bunları örneklemek gerekmektedir. Örgütlü işçi kesimini arkasına alarak
iktidara gelen Lula örneğinde olduğu gibi, seçimlerden sonra sınıf tabanını
değiştirecek politikalar izlenmekte ve paternalist yardım ilişkileri aracılığıyla
toplumun en yoksul kesimini egemen sınıfların hegemonyasına eklemenin
yolları aranmaktadır. Bu durum Tayland'da asgari düzeyde ücretsiz sağlık
hizmetlerinin sunulması, düşük faizli nakdi kredilerle geniş yoksul kesimlere
ulaşılması, Brezilya'da 2007 yılı itibariyle 11 milyondan fazla aileye ulaşan
Şartlı Nakit Transferleri ile sağlanmaktadır. Bu partilerin, hem sermaye
çıkarlarını gözeten politikalar uygulayıp hem de, hegemonyasını güçlendiren
neoliberal popülist politikalarla oylarını yükseltmesi, sistemin işler halde
olduğunu göstermektedir. İstatistikî olarak AKP'nin ev hanımlarından oy
alması tesadüf değildir, bu kesim her ne kadar sınıfsal bir kategori olarak
görülmese de aile yardımları ve nakit transferleri bu kesime yapılıyor olması
belirleyici faktördür.
Neoliberal popülizm yardım ve desteği devlete ve çeşitli cemaat ağlarına
yükleyerek bir bağımlılık yaratmaktadır. Böylece hak temelli bir sosyal yardım
projesinden ziyade bir sadaka düzeni getirmektedir. Bütün bunlarla beraber
bu işleyiş birebir piyasayı destekleyecek şekilde biçimlendirilmiştir.
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Devletin sermaye birikimine doğrudan katkı sunduğu ortamda, neoliberal
popülizm bir yandan ücretsiz dağıtılan ders kitabıdır; diğer yandan bu
kitapların her yıl özel matbaalara ve yayınevlerine milyonlarca bastırılması
sonucunda, piyasaya aktarılan kamu kaynağı, sermaye birikimine sağlanan
katkı, özetle piyasalaştırmadır. Öte yandan yoksul halkın gözünde en çok
itibar toplayan AKP politikalarından biri de sağlık alanıdır. Yeşil kart
sayesinde

sağlık

hizmetlerine

kavuşan

insanların

giderleri,

değişen

düzenlemelerle birlikte bu insanların özel hastanelere yönlendirilmesi ve
önleyici sağlık politikasından tedavi edici sağlık politikasına (ilaç kullanımının
artması) geçilmesiyle, özel hastanelere, ilaç tekellerine aktarılan milyonlarca
dolarlık kaynak bir diğer örnektir. Kentsel dönüşümlerle yeni açılan rant
alanlarından elde edilen muazzam gelir, bu şirketlerin çeşitli dayanışma
ağlarıyla yerel yönetimlere aktardığı kaynağı oluşturmaktadır. Belediyeler
aracılığıyla dağıtılan ve belli bir sisteme bağlanmadan keyfi işleyen bu sistem,
iktidara bağımlılığı arttırmaktadır. Bu yardımlaşma ağı hiyerarşik olarak
kurgulanır ve yardım alan tarafın herhangi bir hak iddia etme yetkisi yoktur.
Böylece

kitlelerin

siyasal

seferberliğinden

çok,

siyasal

olarak

etkisizleştirilmeleri gündeme gelir. İhale kazanan şirketler, yerel yönetim
yardım fonları ve şirketlere yakın vakıflar üçgeninde işleyen bu politika iktidar
açısından oldukça verimlidir.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın bir soru önergesine verdiği yanıttan edinilen
bilgiye göre, AKP iktidarında her iki yurttaştan en az biri (toplam 42 milyon
663 bin kişi) 2003'ten Mayıs 2008'e kadar geçen dönemde "yiyecek, giyecek,
yakacak, barınma, afet, eğitim, sağlık, özürlülere yardım, ortopedik yardım,
proje destek, geçim temini, periyodik ve bir defaya mahsus yardımlar" olmak
üzere çeşitli kalemlerden yardım almıştır.7 Devletten yapılan nakdi ve aynı
yardımların payında gözlemlenen bu ciddi artıştan da anlaşıldığı üzere,
AKP'nin

bağımlı

sınıflara

desteğini

genişletmesinin

temelinde

yatan

etmenlerden birisi, neoliberalizmle uyumlu bir "sürdürülebilir yoksulluk"

7 "AKP halkın yarısından fazlasına yardım dağıttı", Milliyet, 23 Kasım 2008, 25 Aralık 2013 tarihinde
erişilmiştir.
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perspektifini yıldan yıla yerleştirmiş olmasıdır. Böylece yardımlarla siyasal
projesi arasındaki bağ görünür kılınmıştır.
Belediyeler aracılığıyla yapılan bu yardımların dışında Türkiye'de bu yardım
ve

transferler

Başbakanlık

Sosyal

Yardımlaşma

ve

Dayanışma

Fonu

aracılığıyla yürütülür. Bir fon olarak örgütlenen bu bütçe her türlü mali ve
idari

denetimden

muaftır.

Bütçe

kullanımı

konusunda

tek

yetkili

başbakandır. Bununla birlikte devlet transferlerinin dışındaki sosyal yardım
ilişkileri devlet vakıf iş birliğiyle bu kanallara yönlendirilir. Devletin yoksul
kesimlere yardım gibi bir sorumluluğunun olmadığı görüşü vurgulanır. Devlet
destekli vakıflar aracılığıyla dağıtılan bu yardımlar birer hegemonya aracı
olarak değerlendirilebilir. Bu keyfi işleyiş, yoksulluğun had safhada olduğu
kesimi git gide daha fazla iktidara bağlamakta ve buna karşı çıkabilecek
örgütlü emek kurumları (sendikalar, dernekler) tasfiye edilmektedir.
Bu politikaların liderin kişiliğiyle bütünleşmesi sayesinde Türkiye özelinde
Erdoğan, Brezilya'da Lula, Tayvan'da Thaksin ön plana çıkar. Pazarlanan
imajla birlikte yoksul kesimlerde kendilerini yöneten liderlerin elit sınıfa değil,
kendi sınıflarına ait oldukları yanılsaması yaratılır. Bu durum iktidarın
sınıfsal karakterini gizler. Bu işleyiş sadece sınıfsal konumlanmada değil,
ülkeler arası ilişkilerde de ön plana çıkar. Şöyle ki AKP hükümetinin ABD
karşıtı herhangi bir politika gütmemesi ve hatta Türkiye'nin neredeyse
tamamen bu politikalarla uyumlu hale gelmesine rağmen Erdoğan'ın yaptığı
açıklamalarla sanal bir karşıtlık oluşturulur ve halkın tepkisi sönümlendirilir.
Kısacası neoliberal popülizm, piyasalaştırmanın ve neoliberal tarzda yeniden
yapılanmanın önünü açarken, aynı zamanda da en "alttakiler" in siyasal
desteğini korumanın yollarını gözeten bir egemen sınıf stratejisidir. Bütün bu
piyasalaştırma, sermaye aktarımı örgütlü emeğin tasfiyesi, sosyal yardım
politikalarının

enformel

ve

iktidara

yakın

ağlara(vakıf,

dernek,

çeşitli

cemaatler, vs.) bağlanması ve yoksulluğun sürdürülebilir seviyede tutularak
bağımlılık yaratılması, iktidarın sınıfsal konumunun gizlenmesi neoliberal
popülizmin mümkün kıldığı uygulamalardır.
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Son Söz Olarak
Bu yazı BÜO'da yapılan arka plan çalışmalarının kısıtlı bir özetidir.
Yararlanılan kaynaklar, yapılan araştırmalar göz önüne alındığında Ayşe
Buğra ve Deniz Yıldırım'ın çalışmaları temel ve öncül kaynaklar olarak
önümüzde durmaktadır. Sonrasında daha ayrıntılı olarak yapılan arka plan
çalışmaları bu kaynaklardan edinilen temel üzerinden yürütülmüştür. Bu
yazıda yer almayan ama kapitalist sistemin işlerliğini göz önüne koymak için
geliştirilen mikro kredi mefhumu, Sezuan'ın İyi İnsanı oyununu ele alırken
özellikle iktidar olan Tanrı odağının yorumlanmasında oldukça faydalı
olmuştur.

Özetle

anlatabilmek

için

Sezuan'ın İyi İnsanı'nı
günümüz

anlamak,

kapitalizminin

uyguladığı politikalara bakmak gerekmektedir.

anlamlandırmak

geçirdiği

dönüşümlere

ve
ve

“Kadın

Girişimciliği

ve

Mikrokredi

Uygulaması” Çalışma Notları

Dila Okuş
Bu çalışma, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) 2011 - 2012 dönemi
eğitim prodüksiyonu olan Bertolt Brecht’in Sezuan’ın İyi İnsanı adlı oyununun
eğitim araştırma çalışmaları çerçevesinde yürütülen feminist dramaturji
tartışmalarını beslemesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunda Nediha
Özgün Baltacı’nın “Türkiye’de Mikrokredi ve Basına Yansıması”1 ve Yıldız
Ecevit’in “Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel Bir Yaklaşım”2 başlıklı
yazıları okunmuş, uygulamalar tartışılmış ve sahne üzerine yönelik öneriler
hazırlanmıştır. Yazı, bu çalışma kapsamında okunan ve çalışma grubu içinde
tartışılan makalelerin bir özeti niteliğindedir. Yine bu yazıda, yürütülen
tartışmaların oyun dramaturjisine nasıl yansıtıldığı özetlenmeye çalışılacaktır.
Neoliberal ekonomi politikalarıyla beraber yoksulluk kavramı değişime
uğrar. Bu değişim ile girişimciliğin desteklenmesi popülarite kazanır ve
ortaya yeni bir uygulama çıkar: Mikrokredi.
Yoksulluk kavramı 1970'lerdeki neoliberalizm dalgası ile biçim değiştirmiş ve
bu dönemle beraber yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar artış göstermiştir.
Bu çalışmalardan bir tanesi de devlet desteğini arkasına alan mikrokredi
uygulamasıdır. 70’lerle beraber piyasa anlayışının güç kazanmasıyla devlet

Nediha Özgün Baltacı, “Türkiye’de Mikrokredi ve Basına Yansıması”, Ankara Üniversitesi Açık
Erişim Sistemi, (2009). http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3767/6161.pdf?show, 1 Ekim 2012
tarihinde erişilmiştir.
2 Yıldız Ecevit, “Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel Bir Yaklaşım”, The Assembly of European
Regions, (2010). www.aer.eu/fileadmin/user_upload/.../Presentation_ecevit.ppt, 1 Ekim 2012
tarihinde erişilmiştir.
1
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yatırımları küçülür, özelleştirmeler artar, işgücü piyasalarının değişimiyle
örgütsüz ve ucuz işgücü artar. Üretimin esnekleşmesi beraberinde güvencesiz
iş koşulları yaratmış ve sendikalaşmayı önemli ölçüde engellemiştir. Dayatılan
yapısal uyum politikaları ile neoliberalleşmek zorunda kalan borçlu ulus
devletler kendi ekonomileri üzerindeki kontrolü de yitirmiştir.
Neoliberalleşme sürecinin, emek piyasaları ve yoksulluk üzerinde gözle
görülür etkileri olmuştur. Yüksek ücretli ve güvenceli formal sektörün
yanında; esnek işgücü piyasasıyla birlikte düşük ücretli, iş güvencesi
olmayan, vasıfsız işgücünden oluşan "enformal" sektör ortaya çıkmıştır. Bu
yeni

sektörde

çalışan

yoksul

kesim

artık

devlet

tarafından

da

korunmamaktadır.
Kadınlar açısından bakıldığında bu dönemde "yoksulluğun kadınlaşması"
olgusu ortaya çıkmıştır. Kadınlar "daha kolay yönetilebilir" görüldüklerinden
ucuz işgücünün büyük bir kısmını oluştururlar ve piyasa koşullarının ucuz
emek ihtiyacı doğrultusunda işgücüne katılıyor görünürler. Bu dönemde
genellikle enformal sektörde de kadın işgücünün arttığını görürüz.
Yoksulluğun yaygınlaşması ve kronikleşmesiyle birlikte yoksulluk ile ilgili
çalışmalar

artmıştır.

Neoliberalleşmeyle

devletin

rolünün

yoksullukla

mücadele alanında azaltılması, mikrokredi gibi kişisel girişimcilikle yürüyen
politikaları öne çıkarmıştır. Mikrokredi uygulaması ilk defa Bangladeş’te
ortaya çıkmıştır. Hedef kitlesi özellikle yoksul insanlar ve kadınlar olarak
belirlenen

uygulamada

bu

kesimlere

kredi

yoluyla

parasal

destek

sağlanmıştır. Diğer banka kredilerinden farklı olarak; kişilerin grup halinde
kredi almaları, kredi alım süreçlerinde birbirini tanımayan insanlarla gruplar
oluşturmaları

ve

bireylerin

birbirlerine

karşı

sorumluluk

duymaları

sağlanmıştır. Kredinin geri ödemesi de uzun bir süre sonunda toplu bir
ödeme

olarak

değil,

kısa

aralıklarla

yapılacak

şekilde

ayarlanmıştır.

Toplumdaki en yoksul kesimin kadınlar olduğu ve eğer onların yoksulluğu
giderilirse

bunun

hanelerine

de

yansıyacağı

görüşünden

mikrokredilerin hedef kitlesi kadınlar olarak belirlenmiştir.

hareketle
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Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yoksullukla mücadele bağlamında
stratejik bir araç olarak kullanılabilir mi? Türkiye’de kadın girişimciliği
ile ilgili politika, program ve çalışmaların değerlendirilmesi.
Çalışma süreci boyunca mikrokredi uygulamasını tartışırken cevaplamaya
çalıştığımız temel sorular şunlardı: Mikrokredi uygulaması yoksullukla
mücadele stratejisi olarak kullanılabilir mi? Bu bağlamda kadınların hedef
grup olarak belirlenmesinin anlamı nedir? Kadınları girişimciliğe iten faktörler
nelerdir? Girişimcilik olgusu cinsiyete göre farklılık gösterir mi? Kadın
girişimcilerin çalışma hayatında kadın olmaktan dolayı yaşadığı sıkıntılar
nelerdir? Bu soruları cevaplarken Yıldız Ecevit’in çalışması bizim için yol
gösterici oldu. Yazının bundan sonraki bölümü, Yıldız Ecevit’in Türkiye’de
kadın

girişimciliği

ile

ilgili

yürütülen

politikalar

üzerine

yaptığı

değerlendirmenin özeti niteliğindedir.
Son yirmi yıldır kadınların ekonomik statüsünün güçlenmesine yönelik ilgi
artmıştır. Bunun için kadın girişimciliği desteklenmektedir. 1990’larda
kadınların yükselen işsizlik oranları karşısında politikacılar, girişimciliği
geliştirme

yaklaşımını

yoksulluğun

daha

da

benimsemişlerdir.
derinleşmesi

Bunun

birtakım

yanında
politik

kentlerde

müdahaleler

gerektirmiştir. Bu müdahaleler arasında, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi
tercih edilen bir seçenek olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki; kadın
girişimciliğinin kadınların güçlenmesini amaçlayan bir yaklaşımdan uzak
olması, girişimciliği desteklemeye yönelik yaklaşım ve uygulamaları politik
olarak zayıflatacaktır.
Kadın girişimciliği alanında bütünsel bir destek politikasından söz etmek
olanaksızdır. Bunun yerine sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan
dağınık ve birbiriyle ilişkisiz projelerin varlığı söz konusudur. Bu durum,
yanıltıcı bir dinamizm görüntüsü yaratmaktadır. Bütünsel bir politikanın
olmamasının yanında programların ve projelerin temelini oluşturan nedenler
de uygulama süreçlerini etkilemektedir. Böyle olunca, kadın girişimciliğinin
nasıl

bir

stratejik

araç

olacağı

konusunda

görüş

ayrılıkları

ortaya

çıkmaktadır. Bir diğer deyişle; projeyi geliştiren ve uygulayan kurumun
kimliği kadın girişimciliğine yönelik ilginin sebebini oluşturmaktadır.
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Örneğin, İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı gibi kamu kurumları kentsel alanlarda
kadınların işgücüne katılımlarının düşmesi eğilimini, aktif işgücü piyasası
politikaları ile tersine çevirmeye çalışmaktadırlar. Aktif işgücü piyasası
politikaları arasında kurumsal olarak sağlanan iş arama hizmetleri; iş
üstünde, iş yerinde ve iş dışında mesleki eğitim; kamusal istihdam ve
işletmeciliğin geliştirilmesi yer almaktadır. Söz konusu kuruluşlar, bu
bağlamdaki kadın girişimciliğini kentli kadınlar için istihdam kapasitesini
arttıran bir kaldıraç olarak gördüklerinden dolayı desteklemekte, kadın
girişimciliğinin gelişmesinin kadın istihdamına da katkıda bulunacağını
varsaymaktadırlar.
Kadın girişimciliğine dönük programların kadınların güçlenmelerini merkeze
alarak şekillendirilmesi gerektiğini savunan görüş pek çok kadın kuruluşu
tarafından

benimsenmektedir.

Bu

kurumlar,

girişimciliği

destekleme

çalışmalarına genellikle hedef gruplarından gelen talepler doğrultusunda
başladıklarından,

programlarını

kadınların

içinde

bulundukları

gerçek

koşullar ile ilişkili olarak geliştirmişlerdir.
Kadın odaklı girişimciliği destekleme hizmetleri alanında arz ve talebe bağlı
etkenler bulunmaktadır. Kadın örgütlerinin temsilcileri, kadın girişimciliği
konusunun, hedef kitlelerindeki kadınların dile getirdikleri taleplere yanıt
olarak gündeme geldiği noktasında hemfikirdirler. Yoksul kadınlar tabandaki
kadın örgütleriyle tanışmışlardır. Böylece şiddete karşı mücadele, toplumsal
cinsiyet

bilinci,

kaydetmişlerdir.

kadın
İşgücü

hakları

ve

piyasasına

yurttaşlık
girmek

gibi

konularda

istedikleri

noktada,

ilerleme
kadın

kuruluşları gelir getirici etkinliklere yönelik küçük ölçekli projeler hazırlamaya
yönelmişler ve zamanla kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda daha
profesyonelce
bakımdan

hazırlanmış

kadın

programlar

girişimciliğini

geliştirmeye

destekleme

başlamışlardır.

alanında

bu

Bu

kuruluşlarca

geliştirilen müdahalelerin talep nedeniyle ortaya çıkmış olduğu söylenebilir.
Buradaki

başlıca

aktörler

kadın

girişimciliğini

destekleme

çabalarını,

kadınların güçlenmesi stratejilerinin bir parçası haline getirmişlerdir.
Devlet kurumları ve diğer kuruluşlar da kadın istihdamını artırmaya yönelik
programlara yönelmişlerdir. Ancak bu çabalar kadınlardan gelen talebe
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dayanmamaktadır ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlar da yukarıda anlatılan
kadın kuruluşları gibi hedef kadın grupları ile yakın ilişki içinde değillerdir.
Bu kuruluşları kadınları girişimcilik yoluyla destekleme hizmetlerine yönelten
etkenlerden biri, bu alanda yararlanılabilecek uluslararası proje fonlarındaki
artıştır. Bir diğeri ise ; bu kuruluşlar, hedef gruptaki kadınlarla sürekli bir
ilişki içinde olmadıklarından, politikalarını ve hizmetlerini de onların ciddi
katılımı olmaksızın oluşturmakta ve sunmaktadırlar.
Özetle,

talep

kaynaklı

programlar

hedef

grubun

girişimcilik

destek

hizmetlerine yönelik talepleri üzerine geliştirilen programlardır. Arz kaynaklı
programlar

ve

projeler

ise

hedef

grubun

belirlenmesi,

grubun

gereksinimlerinin analizi, doğru destek modelinin seçilmesi ve güçlenme
perspektifinden hareket edilmesi gibi başlıklarda yetersiz kalabilirler.
Toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımda olmak, kadınların güçlenmesini
veya statülerinin iyileşmesini öngören bütün projeler için olmazsa olmaz bir
koşuldur. Böyle bir yaklaşımın olmayışı projelerde yer alan kuruluşların
kadınların

güçlenmesi

hedefini,

verimliliğin

artırılması

ve

yoksulluğun

azaltılması gibi başka hedeflere tabi kılmaya yöneltebilir. Bu durum, projedeki
başarının da sınırlı olması ile sonuçlanacaktır.
Proje ve programların çoğu, daha sonra başlıca kullanıcılar konumuna
gelebilecek potansiyel kadın girişimcileri en baştan dışlama eğilimindedir.
Yapılan araştırmalara göre, hedef grubu oluşturan kadınların program
tasarımına ve uygulama süreçlerine dahil edilmeleri hayati önem taşır. İşle
ilgili

fikirler

kadınlardan

geldiğinde

ve

kadınlar

destek

programları

bağlamında yapılan pazar araştırmalarına, ürün geliştirme çalışmalarına ve
örgütlenme süreçlerine katıldıklarında, bu programların sürdürülebilir işler
yaratmada ve kadınları güçlendirmede daha başarılı oldukları görülmektedir.
Uygulama ile İlgili Konular
İncelenen kadın odaklı girişimcilik destekleme projelerinin ve programlarının
çoğunda, izleme ve değerlendirmenin zayıflığı dikkat çekicidir. Birçok proje
temelli uygulamada izleme ve denetleme ya hiç yoktur ya da bu işlemler
ancak sınırlı başarı ölçütlerine göre yapılmaktadır. Programlarda hedef -
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strateji uyumu da önemlidir. Birçok projede izleme ve değerlendirme sadece
uygulamanın başarısını değerlendirmekle sınırlı tutulmaktadır. Ancak bu
“başarı” değerlendirmesi çoğu zaman projenin başlangıçta koyduğu hedefi
dikkate almamaktadır. Oysa programların, başlangıçta konulan hedeflere
ulaşma derecesi açısından da değerlendirilmesi gerekir.
Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik politika ve hizmetlerin sürekliliğinin
sağlanması önem taşımaktadır. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşlarının
bu alanda sorumluluk üstlenmesi gereklidir. Sürdürülebilirlik hedef olmalıdır.
Bu çalışmada kapsanan kadın odaklı girişimcilik destek projelerinin çoğu,
kadınları iş kurmaları için eğitmekte ve bu konuda onlara yardımcı olmakta;
ancak daha sonraki süreci izlememektedir. Oysa iş alanının seçilmesi ve
üretim–pazarlama süreçlerindeki başarının test edilebilmesi için, kadın
girişimcilerin işletmelerinin sürdürülebilirliğinin de değerlendirilmesi gerekir.
Birçok proje, kadınları girişimciliğe yöneltme açısından başarılı olmakta
ancak kurulan işlerin sürekliliğini temin etmede yetersiz kalmaktadır.
“İnsan mı değişmeli yoksa dünya mı? Tanrılar mı yoksa? Ya da hiç mi
olmasın tanrı?”3 Sezuan’ın İyi İnsanı: Dramaturji Tartışmaları
Sezuan’ın İyi İnsanı adlı oyunun temelinde yoksulluk teması yer alır. İçinde
bulundukları yoksulluktan bıkan insanların yakınmaları Tanrılar’ı rahatsız
etmiştir. Yeryüzünde iyi bir insan bulurlarsa dünyanın hala yaşanabilir bir
yer olduğu ve “bu koşullarda dahi” iyi olunabileceği herkese kanıtlanmış
olacaktır. Tanrılar bu iyi insanı aramak için Sezuan’a gelirler. İyi insan
kriterleri, kendilerine bir geceliğine yatacak yer verilmesidir. Sadece fahişe
Shen Te onları evine almayı kabul eder. Shen Te iyi bir insan olarak yaşamak
istemekte, herkese iyilik yapmaktadır. Ancak içinde bulunduğu koşullar
sebebiyle bu hiç de kolay değildir. Tanrılar Shen Te’ye onları evine kabul ettiği
için para verirler ve Shen Te’nin aradıkları iyi insan olabileceğine kanaat
getirirler. Tanrılar’ın verdiği para ile Shen Te bir tütün dükkanı açar. Bu

Bertolt Brecht, Bütün Oyunları Cilt 8: Cesaret Ana ve Çocukları / Lukullus'un Sorgulanması (1940) /
Lukullus'un Sorgulanması (1951) / Lukullus'un Mahkumiyeti / Sezuan'ın İyi İnsanı, çev. Yılmaz Onay
(İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 1999)
3
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dükkan ile gönlünce iyilik yapabilecektir ve Tanrılar’ın istediği gibi çalışarak
tüm kasabaya iyi bir insan olunabileceğini kanıtlayacaktır. Ne var ki halkın
durumu o kadar kötüdür ki Shen Te’nin dükkanı aracılığıyla yardım ettiği
kişiler ondan gittikçe daha fazlasını isterler ve dükkanın varlığı tehlikeye girer.
Bu noktada Shen Te kendi çözümüne başvurur ve kuzen Shui Ta kılığına
girerek dükkanını korumaya çalışır.
BÜO olarak yukarıda anlatılan olay akışında bir takım vurgu noktaları
belirleyerek girişimciliği bir yoksullukla mücadele stratejisi olarak ele
aldığımızda ortaya çıkabilecek sonuçlara ve uygulama sürecindeki arazlara
dikkat çekmeyi hedefledik. En temel vurgumuz Tanrılar’ın Shen Te’yi örnek
insan ilan edip onun, yoksul Sezuan’da insanlara ayakta kalınabileceğini
kanıtlayan bir işletmeci haline gelmesini hedeflemeleriydi. Artan yoksulluk
toplumsal düzen için bir tehdit oluşturmaktaydı ve Shen Te’nin tütün
dükkanı, Tanrılar’ın yoksullukla mücadele stratejisi olarak geliştirdikleri bir
projeydi. Tanrılar bu projelerini üst düzey Tanrılar’a sunarak görevlerini
başarıyla

yerine

getirdiklerini

kanıtlayacaklardı.

Yaptığımız

tartışmalar

sonucu Tanrılar’ın yaptığı maddi yardımla ilgili dramaturjik yaklaşım şöyleydi:
Yoksulluk meselesine dair süreç değil sonuç odaklı bir yaklaşımın olması
politik olarak zayıf bir strateji geliştirilmesine sebep olmuştur. Maddi yardım
öncesinde Sezuan kentindeki koşullar analiz edilmemiştir. Ayrıca Tanrılar
para verdikten sonra Shen Te’nin ne yaptığıyla ilgilenmemişlerdir. Onlar için
önemli olan bir kadın olarak onun iş hayatındaki pozisyonu ya da güçlenmesi
değil, dükkanın hangi şekilde olursa olsun ayakta kalması ve örnek teşkil
etmeye devam edebilmesidir. Dolayısıyla kısa vadeli ve sonuç odaklı yapılan
bu hamle ile örnek teşkil etmek bir yana; Shen Te’nin dükkanı, yoksul
Sezuanlılar’ın istilasına uğramış ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Sonuç odaklı ve analizden uzak olan söz konusu çözüm Shen Te’yi
“kurtaracak” bir sonuca yol açmamış, onu sadece bir vitrin haline getirmiştir.
Shen Te’nin bu vitrinin arka tarafında icra ettiği eylemlerin ne kadar iyi ya da
kötü olduğu, söz konusu düzende hem iyilik yapıp hem de ayakta kalmanın
mümkün olup olmadığı ve insanın içinde yaşadığımız kapitalist düzende hem
bireysel hem de toplumsal fayda doğrultusunda hareket edip edemeyeceği
soruları da, oyunun temel tartışmasını oluşturmaktadır.

Brechtyen Tiyatro ve Feminist Tiyatro
Nasıl Buluşabilir?

Dila Okuş
Brechtyen tiyatro ve feminist tiyatro üzerine yaptığımız tartışmalarda temel
sorumuz bu iki tiyatro anlayışının hangi noktada buluşabileceğiydi. Bu
tartışmada iki görüşten bahsedebiliriz. Birincisi Brecht’in toplumsal cinsiyet
körü olduğu yönünde, diğeri ise Brechtyen tiyatronun feministlere yol
gösterici olduğu yönündedir. Mimesis Feminist Tiyatro Özel Sayısı’ndaki
makaleleri ikinci grupta değerlendirebiliriz. Makaleler üzerine yaptığımız
tartışmalardan çıkan üç temel sonucu şöyle özetleyebiliriz:
•

Brecht’in

oyunlarındaki

konulardan

ziyade,

Brechtyen

kuramın

yabancılaştırma, gestus, tarihselleştirme gibi araçları feministlere yol
gösterici olmuştur.
•

Brecht’in

oyunlarında,

koşulları

dahilinde

durum

sahneye

ve

karakterlerin

taşınması,

tarihsel-politik

böylelikle

gerçeklerin

değişebilir olduğunun gösterilmesi önemlidir.
•

Brecht’in de, feministlerin de mücadele ettiği bir sistem vardır. Bu
anlamda feminist tiyatro ile uğraşan topluluklar için Brecht’in
araçları kullanılmaya açıktır.

Brecht’in Feminist Tiyatro Camiasında Algılanışı
Karen Laughlin, “Brechtyen Kuram ve Amerikan Feminist Tiyatrosu” adlı
makalesinde

Brecht’in

çalışmalarının

Amerika’da

feminist

tiyatronun
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şekillenmesinde büyük payı olduğunu öne sürer1. Brecht’in tiyatrosunun
“kadınların deneyimlerine öncelik veren, yaşadıkları baskıyı ortaya seren veya
özgürleşme fırsatlarını sergileyen”2 bir tiyatronun inşası için faydalı olduğu
düşüncesindedir. Bu anlamda feminist tiyatro yapan gruplar zaman zaman
Brecht’in oyunlarını oynamışlar, zaman zaman da Electra gibi klasikleşmiş
tiyatro

oyunlarını

Brechtyen

kuram

doğrultusunda

uyarlamış

ve

sahnelemişlerdir.
Janelle Reinelt, “Britanya’nın Ötesinde: Britanya’nın Yeni Feminist Tiyatrosu”
adlı makalesinde Brecht’in tiyatro pratiğinin ve teorisinin Britanya’da politik
tiyatronun oluşumu üzerinde ciddi etkileri olduğundan bahseder. Brechtyen
tekniklerin (yabancılaştırma, tarihselleştirme, epik yapı gibi) politik tiyatroda
uygulanmasının Britanya’daki feministlere, toplumsal cinsiyeti var olan
toplumsal koşullarla ilişkilendirerek inceleme ve gösterme fırsatı sunduğunu
söyler.3
Elin Diamond ise “Brechtyen Kuram-Feminist Kuram Jestik Bir Feminist
Eleştiriye Doğru” adlı makalesinde feminist kuram ve Brechtyen kuramın
temel amaçlarını şöyle ortaya koyar:
…kendine “feminist” diyen bütün kuramların ortak bir amacı vardır: Maddi
toplumsal ilişkilerin, söylemsel ve temsili yapıların, özellikle de görsel haz ve
bedeni içinde barındıran tiyatro ve sinemanın toplumsal cinsiyetini azimle analiz
etmek. Otuz yıllık bir süre zarfında oluşturulmuş olan Brechtyen tiyatro kuramı,
kavramlarını sürekli olarak yeniden formüle eder fakat diğer yandan bazı temel
kaygıları vardır: Toplumsal ilişkilerdeki diyalektik ve çelişkili güçlere, özellikle de
tarihsel koşullar doğrultusunda değişen şekilleri içinde, sınıf çatışmasının
yarattığı ıstıraba dikkat çekmek; teatral anlamlandırmalarda yabancılaştırma
tekniklerine ve taklide dayalı olmayan uyumsuzluğa başvurmak; ideolojilerin

Karen Laughlin, “Brechtyen Kuram ve Amerikan Feminist Tiyatrosu”, Mimesis (12), Kasım 2006, s.
281.
Sue Ellen Case, Feminizm ve Tiyatro, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
3 Janelle Reinelt, “Britanya’nın Ötesinde: Britanya’nın Yeni Feminist Tiyatrosu”, Mimesis (12), Kasım
2006, s. 299.
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kendisini avcunun içine almasına izin vermeden, şevkle ve hevesle gözlem ve
analiz yapan bir izleyici/okuyucu yaratmak.4

Diamond’un bu iki kuramı birarada düşünerek vardığı sonuç şu şekilde
özetlenebilir:
…bu iki kuramın kilit konularında metinler arası bir okuma yapmayı ve bu
metinler arası okumadan yola çıkarak tiyatroya özgü bir eleştiri, feminist eleştiri
yöntemi geliştirmeyi önermektedir. Böylelikle hem Brechtyen eleştirinin taşıdığı
radikal potansiyel hem de feminist kuram açısından taşıdığı değer açığa
çıkacaktır.5

Alisa Solomon, epik tiyatronun doğası itibariyle feminist bir itki taşıdığını
iddia eder. “Materyalist Kız” adlı makalesinde pek çok feminist eleştirmenin
Brecht’in

epik

kuramının

derininde

yatan

feminist

anlamları

gözden

kaçırdığını iddia eder.6 Çünkü her iki kuramda da doğal olduğunu kabul
ettiğimiz şeylerin aslında toplumsal bir inşanın sonucu olduğu tezi vardır. Bu
noktada Brecht’i, Sezuan’ın İyi İnsanı oyunu üzerinden, kadınlığın iyilik
erkekliğin ise kötülük ile özdeşleştirildiği basmakalıp bir anlayışı yeniden
üretmekle suçlayanların iddialarının temelsiz olduğu ortaya çıkar. Bu
yaklaşım oyunun diyalektik eylemliliğinin incelenmediğinin bir göstergesidir.
Solomon’a göre Brecht toplumsal cinsiyet algısını yeniden üretmekten ziyade
seyircileri buna yabancılaştırmaktadır:
Epik tiyatronun temel çabası bildik olanı yabancılaştırmak, dünyanın değişebilir
olduğunu göstermek, olayları temkinli bir mesafeyle ele almak ve Brecht’in de
dediği gibi insanın “bütün toplumsal koşulların bir sonucu” olduğunu ortaya
koymaktır. Bu çaba derin bir feminist itki taşır. Epik tiyatro toplumsal cinsiyeti
yabancılaştırabilir… Doğal olduğunu kabul ettiğimiz şeylerin aslında bir inşanın
sonucu olduğunu açığa vurarak bizleri şaşırtabilir.7

Brechtyen Tiyatronun Araçları ile Feminist Kuram İlişkisi

Elin Diamond, “Brechtyen Kuram – Feminist Kuram Jestik Bir Feminist Eleştiriye Doğru”, Mimesis
(12), Kasım 2006, s. 347.
5 Canan Tanır, “Brechtyen Teori ve Feminist Tiyatro Üzerine”, (Eylül 2007), www.feminisite.net, 13
Ekim 2011’de erişilmiştir.
6 Alisa Solomon, “Materyalist Kız”, Mimesis (12), Kasım 2006, s. 313.
7 A.g.e., s. 316 - 317.
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Diamond,

Brechtyen

kuram

ile

feminist

kuramın

buluşabilmesi

için

Brechtyen tiyatronun araçlarının önemli bir yere sahip olduğunu ve söz
konusu iki kuramın metinler arası bir okumasını yaparak bir toplumsal
cinsiyet

eleştirisine

ulaşabilmek

ulaşabileceğimizi

için,

makale

söylemişti.

boyunca

Yazar,

Brecht’in

bu

tiyatro

eleştiriye
kuramının

yabancılaştırma, gestus, tarihselleştirme gibi kilit yöntemsel noktaları ile
toplumsal cinsiyet, cinsel farklılık, beden gibi noktaları bir araya getirir.
Diamond, ilk olarak Brechtyen tiyatronun en önemli unsurlarından olan
yabancılaştırma efektini (Y-efekt) ele alır. Brecht Y-efektini “bir nesneyi
sıradan ve derhal ulaşılabilir olmaktan çıkarıp tuhaf, çarpıcı ve beklenmeyen
bir nesne haline getirmek”8 şeklinde tanımlar. Diamond’un bu meselede
üzerinde durduğu konu “ikonisite” kavramı üzerinden, toplumsal cinsiyet
durumuna karşı sahne üzerinde nasıl tavır alınacağıdır:
Yabancılaştırma efekti göstergebilimcilerin ikonisite dedikleri, oyunculuğun
taklide dayalı özelliğine, oyuncunun bedeninin karşılık geldiği nesneye benzediği
inancına karşı çıkar. Toplumsal cinsiyet eleştirisinin tiyatro alanında ne kadar
güçlü olabileceğinin cevabı burada saklı. Toplumsal cinsiyet egemen kültürün
kadın ya da erkek kimliğinin göstergeleri olarak algıladığı sözcük, jest, görünüş,
düşünce ya da davranışlara karşılık gelir. İzleyiciler toplumsal cinsiyeti
“gördüklerinde” aslında toplumsal cinsiyetin kültürel işaretlerini ve dolayısıyla
da o kültürün toplumsal cinsiyet ideolojisini görürler… Toplumsal cinsiyetin
sınırlamalarını teşhir etme ve boşa çıkarma çabası içinde olan feminist
uygulama genellikle Brechtyen Y-efekti kullanır.9

Diamond,

ikonisiteyi,

benzediğini savunan

“oyuncuyla

oynadığı

göstergebilim”10

karakterin

gövdesel

olarak

şeklinde tanımlar. Shen Te’yi oynayan

oyuncu bir kadındır, Shen Te tiplemesi de bir kadındır. Bu noktada seyirci
Shen

Te

tiplemesini

izlerken

kadın

oyuncunun

içinde

bulunduğunu

varsaydığı kadınlık durumuyla Shen Te tiplemesinin kadınlık durumunun
benzer

olduğunu

varsayar.

Brecht

ise

bu

benzerliği

reddetmez

ama

Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, ed. Jhon Willet, New York: Hill and Wang, 1964.
Elin Diamond, “Brechtyen Kuram – Feminist Kuram Jestik Bir Feminist Eleştiriye Doğru”, Mimesis
(12), Kasım 2006, s. 350.
10 A.g.e., s. 351.
8
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yabancılaştırır. Öncelikle seyircinin benzerlik beklentisini ön plana çıkarır
ancak Shen Te bu beklentiye uygun eylemler icra etmediğinde seyirci
toplumsal cinsiyet ideolojisine yabancılaşır. Shen Te’yi oynayan kadın
oyuncunun, erkek kılığına girerek icra ettiği kuzen Shui Ta’nın eylemlerini de
aynı ustalıkta icra etmesi seyircideki belli eylemleri ancak erkeklerin icra
edebileceği beklentisini boşa çıkarır.
Daha sonra Diamond, cinsel farklılık konusunu ele alır ve Brecht’in “-medi de,
-di”

yöntemi

ile

ilişkilendirmeye

çalışır.

“Oyuncunun

yaptığı

şeyler

yapmadıklarını içerir ve her eylem bastırdığı eylemin izlerini taşır” der Brecht.
Örneğin, Cesaret Ana’nın pazarlık yaptığı sahnede Cesaret Ana daha fazla
para kazanmak için pazarlığı uzatır ve o esnada oğlu İsviçre Peyniri ölür.
Seyirci, salonu terk ettikten sonra da Cesaret Ana’nın icra ettiği eylemin
alternatifini düşünmeye zorlanır. Elin Diamond “-medi de, -di” yönteminin,
toplumsal cinsiyetin ve diğer tüm temsillerin çözülebileceğini tahayyül etme
fırsatı verdiğini öne sürer. Cinsiyet ayrımı dediğimizde kadın ve erkek
cinsiyetleri arasındaki ayrımı anlarken cinsel farklılık dediğimizde tek bir
beden içindeki farklı cinsiyetleri, farklı toplumsal cinsiyet durumlarını anlarız.
Diamond’a göre Brecht, “-medi de, -di” yöntemi ile cinsel farklılık meselesini
açığa çıkarmayı amaçlar. Diamond “-medi de, -di” kuramının anahtarını
“kimliğin sabit temsillerine bağlı kalmak yerine farklılıkları ön plana çıkarmak
ve bu farklılıkları, uygulamaya yönelik bir politikaya bağlamak“11 şeklinde
tanımlar.
Tarihselleştirme kavramı (karakter ve olayların tarihsel, politik, ekonomik
koşulları dahilinde temsil edilmeleri) Brechtyen kuram içinde kilit bir yer
tutar. Diamond tarihselleştirmeyi şöyle tanımlar: “Tarihselleştirmenin en can
alıcı noktası değişimdir… Tarihselleştirme bir görme biçimidir, rahatlama ve
kendine mal etmenin düşmanıdır.”12 Brecht’e göre izleyici hazzı, “Bugün ile
geçmişten gelen farklılıklar ve bugünün kendi içindeki farklılıkları açık seçik
ortaya konup kavranabildiğinde oluşur. Bugünü gerçekçi biçimde resmetmek

11
12

A.g.e., s. 353.
A.g.e., s. 355.
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için tarihselleştirme şarttır.”13 İzleyicide söz konusu hazzın oluşabilmesi için
oyuncu kendini karakter içinde kaybetmemeli, karakteri belirli tarihseltoplumsal koşulların bir aracı olarak göstermelidir.
Kadın bir oyuncu, Shen Te’yi oynarken kendi kadınlık deneyimini ve oynadığı
karakterin

deneyimini

hikayeye

taşır.

Bu

noktada

Karen

Laughlin

tarihselleştirmeyi “Karakterin durumunu şekillendiren özel ve değişken
koşulları görme”14 diye tanımlar ve olayları kadının gözünden incelemenin
kadına iade-i itibar sağladığını öne sürer.
Diamond makalesinde gestus kavramını yabancılaştırma, tarihselleştirme ve
“–medi de –di” yöntemlerinin sentezi olarak tanımlar. Gestus, yani sahne
üzerindeki toplumsal jest, “bireyin ardındaki sınıfı, naif nesne ardındaki
eleştiriyi, onay ardındaki yorumu görünür kılar… Oynanan oyun ile halk
arasındaki ilişkinin anahtarını sunar.”15
Elin

Diamond,

Brecht’in

kavramlarından

yararlanarak

feminist

tiyatro

alanında “jestik feminist eleştiri” yöntemi üretmeyi amaçlar. Bu eleştiri
yönteminin temelini, oyun metnindeki toplumsal cinsiyete yönelik tavırları
yabancılaştırmak

ve

böylelikle

toplumsal

cinsiyet

biçimlerini,

ataerkil

ideolojinin belirgin olduğu durumları ön plana çıkarmak oluşturur.
“Materyalist Kız” ve Sezuan’ın İyi İnsanı
Alisa Solomon’un analizine geçmeden önce Sezuan’ın İyi İnsanı oyununun
öyküsünü şöyle özetleyebiliriz:
Üç tanrı “iyi insan” bulmak için Sezuan’a gelirler. Onlara kalacak yer vermeyi
kabul eden tek kişi kimseye hayır diyemeyen fahişe Shen Te olur. Bu iyiliğinin
karşılığı olarak Shen Te’ye para verirler ve o da bu parayla küçük bir tütün
dükkanı açar. Ne var ki Sezuan’daki yoksul halk Shen Te’nin iyiliğinden
faydalanmak için dükkana doluşur ve Shen Te bu durumla başa çıkamaz hale
gelir. Bu noktada kuzeni Shui Ta kılığına girer. Shen Te’nin birçok kişiye

A.g.e., s. 355.
Karen Laughlin, “Brechtyen Kuram ve Amerikan Feminist Tiyatrosu”, Mimesis (12), Kasım 2006, s.
284.
15 A.g.e., s. 359.
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56 Brechtyen Tiyatro ve Feminist Tiyatro Nasıl buluşabilir?

borcu vardır ve ondan sürekli yardım isteyen Sezuanlılar yüzünden hiç parası
kalmamıştır. Bu duruma bir çözüm bulmak için kendisine aşık olan zengin
berber Shu Fu ile evlenmeye karar verir. Ancak bir akşamüzeri, intihar
etmenin eşiğine gelmiş pilot Sun ile tanışır ve ona aşık olur. Sun ise Shen
Te’nin parası için onunla evlenmek istemektedir. Bunu öğrenen Shen Te,
içinde bulunduğu durumla Shui Ta olarak mücadele etmekten başka çare
bulamaz. Bu süreçte tütün dükkanını genişletip bir fabrika kurar ve oyunun
başında

kendisinden

yardım

isteyen

Sezuanlıları

ve

Sun’u

fabrikada

çalıştırmaya başlar. Bu sırada hamile olduğunu öğrenir ve bu durumun kimse
tarafından öğrenilmesini istemediğinden hayatına Shui Ta olarak devam eder.
Ancak Shen Te’yi tanıyan Sezuanlılar, Sun ve kendisiyle evlenmek isteyen
berber

Shu

kuşkulanır

Fu,
ve

Shen

Shui

Te’nin

Ta’yı

uzun

Shen

Te’yi

zamandır

ortaya

öldürmekle

çıkmamasından

suçlarlar.

Shui

Ta

mahkemede yargıçların karşısına çıkar, ama yargıçlar oyunun başında Shen
Te’ye para veren Tanrılardan başkası değildir. Shui Ta mahkeme salonundaki
insanların dışarı çıkmasını isteyerek tanrılara aslında Shen Te olduğunu itiraf
eder, Shui Ta kılığına girmeden hayatta kalamayacağını ancak Shui Ta’nın
yaptığı kötülükleri de yapmak istemediğini söyler ve onlardan yardım ister.
Tanrılar ise ara sıra Shui Ta olabileceğini söyler ve ona somut bir çıkış yolu
göstermeden giderler.
Alisa Solomon, “Materyalist Kız” adlı makalesinde, kadın karakterlerini
basmakalıp çizdiği ve kadınların kurtuluşunu sosyalizm ile bağdaştırdığı
gerekçesiyle Brecht’i feminist kurama ters düşmekle suçlayan görüşe cevap
oluşturur. Temel iddiası epik tiyatronun doğası gereği feminist bir itki
taşıdığıdır. Bunu görmek için oyunlara karmaşık bir görme biçimiyle
yaklaşmanın ve oyunun diyalektik yapısını kaale almanın gerekliliğini
vurgular.
Sezuan’ın İyi İnsanı oyunundaki “Savunmasızlığın Şarkısı” bölümü, Solomon’a
göre Brecht’in epik tiyatrosunun en iyi örneğini temsil etmektedir. Shen Te, iyi
olmanın son derece zor hatta imkansız olduğunu, bu dünyada hayatta
kalabilmek için kötülük yapmanın kaçınılmaz olduğunu anlatan şarkıyı
söylerken her kıtada kademe kademe Shui Ta kılığına bürünür. Bu şarkı
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Shen Te ve Shui Ta karakterlerinin toplumsal koşullarla inşa edilmiş
karakterler

olduklarının

açıklamasıdır.

Shui

Ta’nın

aslında

Shen

Te

tarafından icra edildiği oyun boyunca bize pek çok yerde hatırlatılır. Örneğin,
Shen Te Sun ile yağmur altında otururken erkek taklidi yapar ve bu taklit
aslında Shui Ta’dır. Ya da Shen Te dükkanda otururken Sun gelir ve Shen Te
heyecanla saçını düzeltmek için aynaya koşar. Halbuki o sırada Shui Ta
kılığındadır. Böylece Shui Ta’nın bir performans olduğu ve değişik bakış
açılarıyla sunulabileceği de seyirciye gösterilmektedir. Düğün sahnesinde
Shen Te, Sun’a Shui Ta’nın bir daha gelmeyeceğini söyler ancak sahnenin
sonunda ona yeniden ihtiyaç duyar. Bu noktada araya “Savunmasızlığın
Şarkısı” girer. Bunun amacı Shui Ta tiplemesinin olaylara müdahale
etmesinin bir kereye mahsus olmadığını göstermek olabilir. Şarkının oyunun
beşinci sahnesinde yer alması bilinçli bir tercihtir. Bu şarkı oyunun başında
da yer alabilirdi ancak Brecht bize önce Shui Ta’nın olaylara müdahil olmasını
gerektiren koşulları gösterir. Shui Ta’nın gelişinin mistik değil de teknik bir
şey olduğunu da seyirciye hatırlatır. Oyuncu Shen Te’yi, Shen Te de Shui
Ta’yı oynamaktadır. Bu gerçekliğin seyirciye doğrudan gösterilmesi mistik
havayı önleme amacı taşımaktadır. Alisa Solomon tüm bunlardan sonra şu
soruyu

sorar:

“Shui

Ta’nın

aslında

Shen

Te

olduğu

oyun

boyunca

hatırlatılırken, onun kadın olduğu için merhametli ve duygusal olduğuna
inanmaya nasıl devam edebiliriz?”16
Çalışmamız sırasında bu iki tipleme üzerine yürüttüğümüz bir diğer
tartışmaysa seyirci nezdinde Shui Ta’nın Shen Te’den daha inandırıcı
olduğuydu. Brecht, seyircinin Shui Ta‘yı gittikçe kahramanlaştırmasına izin
verir, Shui Ta Shen Te’nin bir “kadın olarak başa çıkamadığı” durumlarda
devreye girer ve Shen Te’yi problemlerinden kurtarır. Shui Ta, Shen Te’yi
kurtarır ancak bu sefer de eskiden Shen Te’nin iyiliğinden faydalanan ve onu
sömüren insanları sömürülen konumuna düşürerek seyirciyi Shui Ta’nın
kurtarıcı misyonuna yabancılaştırır. Başlarda kurtarıcı rolünü Shui Ta
üstlenirken, seyirci bir noktadan sonra Shen Te’yi kurtarıcı olarak beklemeye

16

Alisa Solomon, “Materyalist Kız”, Mimesis (12), Kasım 2006, s. 331.
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başlar. Bu durum oyunun diyalektik eylemliliğinin en açık örneklerinden
biridir. Brecht söz konusu oyun yapısı ile seyirciye toplumsal koşulların sabit
olmadığını, her daim değişebilir olduğunu göstermektedir.
Alisa Solomon, Shen Te ve Shui Ta üzerinden ilerleyen hikayede kadınlıkerkeklik durumlarına ve iyilik-kötülük kavramlarına dair karmaşık bir görme
biçimi geliştirmediğimiz sürece epik tiyatronun hedeflediği algı biçimine
ulaşamayacağımızı iddia eder. Brecht başta bildik olanı ortaya koyar ve oyun
boyunca seyirciyi buna yabancılaştırır. Hedeflenen etki seyircinin kafasında,
söz konusu rollerin ya da kavramların değişebilir olup olmadığına dair en
azından bir soru işareti yaratmaktır.
Feminist Kuram ve Brechtyen Tiyatronun Araçları
Brechtyen kuramın, Brechtyen tiyatronun araçlarının ve genelde epik
tiyatronun özellikle Amerika ve Britanya’da feminist tiyatronun doğuşuna ve
gelişimine etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Gerek Laughlin gerek Reinelt
feminist tiyatronun yükselişinde epik tiyatronun üstlendiği rolü makalelerinde
feminist tiyatro yapma iddiası taşıyan grupların çalışmalarından detaylı
biçimde bahsederek gözler önüne serer. Bu iki kuramı sahne üzerinde bir
araya getiren en büyük ortaklık, her ikisinde de sahne üzerindeki (ve gerçek
hayattaki) rollerin aslında toplumsal bir inşanın ürünü olduğunu gösterme ve
seyircide bu rollerin değişebilirliğine dair yeni bir algı biçimi yaratma
çabasıdır.
Bu anlamda feminist tiyatro uygulamacılarının Brechtyen oyunculuk tarzını
benimsemiş ve uyarlamış olmaları şaşırtıcı değildir. Söz konusu olan,
seyircinin bir şeyleri fark etmesini sağlayacak bir oyunculuk biçimidir. Karen
Malpede, New York kökenli üç feminist tiyatro grubu üzerine yaptığı
yorumlarda

onların

“yeni

bir

konuşma

biçimi

aradıklarını,

seyircinin

oyuncuyu ‘anlarken’ görmesini ve dilinden dökülen gerçekleri algılarken
izlemesini”17

istediklerinden

bahseder.

Bu

gruplar

Brecht’in

“Çin

Karen Laughlin, “Brechtyen Kuram ve Amerikan Feminist Tiyatrosu”, Mimesis (12), Kasım 2006, s.
283.
17
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Tiyatrosunda Yabancılaştırma Efektleri” yazısında bahsettiği oyuncu ve seyirci
arasındaki empati ilişkisine çok benzer bir şey yaratmışlardır:
Oyuncunun kendisini gözlemlemesi… Seyircinin kendisini karakterde tamamen
kaybetmesini engelledi… Ama seyircinin empatisini de tamamen reddetmedi.
Seyirci oyuncunun gözlemci olma durumuyla özdeşleşir… Bu tarz oyunculuk
seyirciye, tiyatro dışındaki dünyaya müdahale etmesinin mümkün olduğunu
gösterebilmelidir.18

Solomon’a göre epik tiyatro pratiği, bizi erkek ve kadın “doğası”na atfedilen
önyargılarla yüzleşmeye zorlar. Shen Te ve Shui Ta aracılığıyla kadınlığın
iyilikle, erkekliğin de kötülükle özdeşleştirildiği doğru olsa da Brecht bu
ilişkiyi doğal mutlaklar olarak tasvir etmemektedir. “Brecht toplumsal düzene,
geleneksel ‘göster ve anlat’ tiyatrosu aracılığıyla değil, epik süreçler aracılığıyla
meydan okumaktadır.”19
Mimesis Feminist Tiyatro Özel Sayısı üzerine feminisite’de yayımlanan
bir yazıda Brechtyen kuram ile feminist kuram arasındaki ilişki şöyle
özetlenir:
Tarihselleştirme, yabancılaştırma, epik oyunculuk gibi kavramlar etrafında
şekillenen Brechtyen dramaturji, “dünyanın değişebilirliğini” ima eder…
Kadınlık

veya

farklılaşmaya

erkeklik
açık

verili

kültürel

biyolojik

kimlikler

kimliklerdir;

belli

değil,

tarihsel

değişime
/

ve

toplumsal

koşulların ürünü olarak şekillenirler… Toplumsal gestusları yabancılaştıran
epik tiyatro, toplumsal cinsiyetçi gestusları da yabancılaştırabilir; bunları
doğal ve ebedi ilişki biçimleri olmaktan çıkarır, yapaylığını ve dolayısıyla
değişime açık olduğunu ima eder.20

Epik tiyatro araçları sayesinde “epik tiyatro doğrudan feministtir” diyemesek
de rahatlıkla feminist yoruma açıktır diyebiliriz. BÜO’da 2011 yılı eğitim
prodüksiyonu olarak belirlediğimiz Sezuan’ın İyi İnsanı oyununun dramaturji
ve sahne çalışmaları sürecinde oyunun feminist dramaturji çalışmasının nasıl
yürüyeceği konusunda yukarıda özetlenen tartışmalardan yararlandık. Masa

Bertold Brecht, Epik Tiyatro Üzerine, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: De Yayınevi, 1964.
Alisa Solomon, “Materyalist Kız”, Mimesis (12), Kasım 2006, s. 336.
Ayşan Sönmez, “Mimesis 12 ‘Feminist Tiyatro’ Özel Sayısı Üzerine”, (Nisan
www.feminisite.net, 13 Ekim 2011’de erişilmiştir.
18

19

20

2007),
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başı çalışmalarının yanında çeşitli sahne denemeleri de yapıldı. Örneğin,
çalışma süreci boyunca Shen Te’nin fahişe olmasının nasıl yorumlanacağı ve
sahne üzerinde nasıl temsil edileceği gündemimizde olan önemli bir tartışma
konusuydu. Bu anlamda, tanrıların Shen Te’ye para verdikleri sahneye, Shen
Te’nin fahişe olduğunu itiraf etmesi üzerine tanrıların ona yardım etmekte
tereddüt ettikleri yönünde bir vurgu eklendi. Shen Te ve Sun’un tanıştıkları
sahnede

Shen

Te’nin

Sun’a

kendisinden

bahsettiği

bölümün

nasıl

yorumlanacağı üzerine de bir takım tartışmalar yürüttük. Keza bu bölümde
hem Shen Te’nin eskiden fahişe olduğu seyirciye açık biçimde hatırlatılmakta,
hem de erkek taklidi yaptığı kısımda Shui Ta tiplemesini icra etmesiyle, Shen
Te ile Shui Ta’nın aynı insan olduğunun seyirciye hatırlatıldığı kısım yer
almaktaydı. Çalışma süreci boyunca masa başında belirlediğimiz feminist
dramaturji vurgu noktalarının sahne üzerinde nasıl temsil edileceğinin yolunu
bulmaya çalıştık. Bu anlamda Feminist Tiyatro okuma çalışmasıyla başlayan,
oyunun feminist dramaturji çalışmalarını, yalnızca bir başlangıç olarak
değerlendirip, çalışmanın oyun sahnelenene kadar geliştirilerek devam
etmesinin hedeflendiğini söylemek gerekir.

Brecht ve Epik Tiyatronun Anneleri

Iris Smith
Çev.: İlke Albar
Brecht’in tiyatroda kadınları kullanışına karşı eleştiriler giderek büyüse de,
son oyunlarında en önemli ve en ilginç rollerin kadın olduğu da yadsınamaz.
Brecht’in niyeti herhalde sadece olağanüstü yetenekli artist Helena Weigel için
yazmak

değildi,

toplumun

dışlanan

ve

marjinalleştirilen

kesimi

olan

kadınların yüzleştiği ikilemleri de hissetti ve bu konuda kendi görüşlerini
belirtti. Feministlere ise bu potansiyelden toplumsal cinsiyet çalışmaları adına
yararlanmak kalıyor.
Feminist Tiyatro İçin Önemli Konseptler
Feminist eleştirmenler Brecht’in tiyatrosunda ne bulurlar? Öncelikle, benliğin
sanatsal sunumunu gözden geçirmeye ve seyirciyi de bu sürece dahil etmeye
yarayan teknikler feminist tiyatro için kullanışlıdır. İkinci olarak, söz konusu
tekniklerde gizli olan seyir zevkinin yeniden tanımlanması amacı da feminist
eleştirmenlerin dikkatini çeker. Fakat ne yazık ki bu mesele Brecht’in
teorilerinde pek açıklığa kavuşmamış, Brecht’in oyunları da bu amacı
tamamen gerçekleştirememiştir. Bundan ötürü, feminist bir eleştiri Brecht’in
fikirlerini olduğu gibi almak yerine onları adapte etmeyi tercih etmelidir.
Burada öncelikle iki kuramsal yaklaşım ilgimi çekiyor: Brecht’in "kadınlığın
ötesini" yorumlama çabası ve feministlerin bu stratejiyi baştan ele alışı. Bu iki
yaklaşım ne birbirini tamamlamaktadır, ne de birbirine tamamen zıttır.
Birazdan da göreceğimiz gibi, feminist eleştirmenler Brecht’in repertuarından
seçimlerini dikkatle yapmalıdır. Ayrıca, sadece istenen teatral sonuçları
sağlayacak fikirleri kullanmalı ve adapte etmelidir. Bu sonuçlar ise feminist
alternatiflerin yolunu açan yeni bir seyir zevki anlayışı sunmak ve cinsel
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basmakalıpların tekrarlanmasından kaçınmaktır. Brecht'in bu amaca en
uygun olan buluşu da "toplumsal jest"tir (gestus).
Gestus, Brecht’in epik tiyatrosunun başlıca öğesidir. 1920’lerde Brecht, o
zamanlar hala popüler olan natüralist tiyatroyla taban tabana zıt ve büyük
oranda ekspresyonizmin psikolojik kaygılarından kurtulmuş bir tiyatro
anlayışı geliştirdi. Brecht’in tiyatrosu “dramatik” olmaktansa “epik” olmalıydı;
teatral bir yanılsama ve sahnedekiyle özdeşleşmeye hizmet etmektense
seyirciyi düşünmeye ve mantık çerçevesinde eyleme itmeliydi. Brecht’in
“Modern Tiyatro Epik Tiyatrodur” (1930) isimli çalışmasında da belirttiği
üzere, izleyici bir gözlemciye dönüştürülmelidir, “bir şeyle yüzleştirilmelidir”.
Daha açık olmak gerekirse “insan değiştirilebilir ve değişmeye yetkin bir
süreçtir”. Dramatik tiyatro ise seyircinin toplumsal önkabullerini pekiştiriyor
ve dikkatini oyunun akışından çok sonucuna odaklıyordu. O tarihte Brecht,
ilk dönem Marksist çalışmalarını büyük bir hevesle sürdürürken bile epik
tiyatroyu açıkça politik, fakat dogmatik olmayan bir yapı, akıl için bir kabare
olarak tanımlıyordu. Aslında 1920’lerin kabare imgesiyle epik tiyatro oldukça
benzeşir: İzleyicilerin rahatça oturdukları veya etrafta dolaştıkları, sahnedeki
eylem hakkında serbestçe fikir belirttikleri duman altı bir mekan. Brecht’in
Cesaret Ana ve Çocukları (1939) ve Sezuan’ın İyi İnsanı (1939 – 1941) gibi
oyunlarına nazaran tamamen deneysel olan ilk dönem eserleri, seyirciye
"anlamı

beraber

üretme"

veya

benliğin

yanılsama

katmanlarından

oluştuğunun bilincine varma ve bu yanılsamaları kontrol altına alma
sorumluluğunu yükler. Gerçekten de, çoğu feminist eleştirmen Brecht’in bu
erken “performatif” oyunlarında, feminist tiyatro için bölünmüş kimlikler ve
daha net görülen bir yapısal devamlılıkla kurulmuş daha sonraki “göstermeci”
oyunlarından

daha

kullanışlı

olan

postmodern

yapısökümcülüğün

bir

öncülünü bulur.
Buna rağmen ben, yazının devamında açıkça ortaya çıkacak nedenlerden
dolayı Brecht’in son dönem oyunlarına odaklanmayı seçtim. Her ne kadar bu
“diyalektik” oyunlar yer yer muhafazakar yorumlarla ele alınmışlarsa da,
feminist

eleştirmenler

Brechtyen

diyalektiği

sıklıkla

feminist

izleyiciyi

tanımlamak ve feminist izleyicinin konumunu belirlemek için epistemolojik
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bir çerçeve olarak kullandılar. Dahası, Brecht’in erken dönemindeki açıkça
misojinistçe

çizilmiş,

mağduriyetleriyle

öne

çıkan

kadın

karakter

basmakalıpları, daha sonraki oyunlarda mağduriyete karşı savaşımları
Brecht’in baş endişesi olan merkezi kadın karakterlere dönüştüler.
Bu senaryoda toplumsal jest nereye oturuyor? Gestus burada dikkat
gerektiren bir an olarak karşımıza çıkar. Bu an süresince, temsil (mimesis)
hem hikaye içine gömülü, hem de yeni yorumlara açıktır. Gestus fikri,
“karanlık zamanlar”da, 1930’larda faşizmin yükselişi sırasında Brecht ve
diğerleri faşizan nutukların baştan çıkarıcı sloganlarının ve imgelerinin altını
boşaltma gerekliliğini hissederken ortaya çıktı. Dolayısıyla Brecht’in de dediği
gibi, Gestus "altüst etme, yıkma" diyalektiği üzerine kuruludur:
Her sanatçı bilir ki konu bir şekilde sıradan, özelliksiz, boş ve kendi içinde
kapalıdır. İçinde insanlık esintisi bulunan sadece "toplumsal jest"tir: Eleştiri,
kurnazlık, ironi, propaganda vs. Faşistlerin ihtişamı da asıl değerine bakıldığında
boş bir jestten ibarettir, sadece bir tantana, özelliksiz bir fenomen: yürümek yerine
caka satan adamlar, belirgin bir katılık, çok fazla renk, bilinçli bir şekilde dışarı
çıkık duran göğüs kafesleri vs. Tüm bunlar herhangi bir halk şenliğinin parçaları
olabilirdi; oldukça zararsız, tamamen gerçekçi ve dolayısıyla kabul edilebilir.
Ancak bu caka satma, cesetler üzerinden gerçekleştiği zaman faşist toplumsal
jestle karşılaşmış oluyoruz. Bu da sanatçının bütün bu tantananın gerçeğine karşı
bir tavır alması gerekliliğine işaret eder. Sanatçı durumu basit şekilde, gerçeğin
dikte ettiği gibi aktarmakla kalarak bu tantananın kendi başına konuşmaya
devam etmesine izin veremez.

Faşizmin "boş jesti", "özelliksiz fenomeni", Brecht’in de çok iyi bildiği gibi,
gücünü uyandırdığı semiyotik bütünlük izleniminden alıyordu. Nazi annelik
imgesi, hem Aryan saflığı düşüncesini güçlendirmeye, hem de Nazilerin politik
ve

askeri

amaçlarını

Almanların

benlik

hakkındaki

düşünceleriyle

bağdaştırmaya yarıyordu. Brecht’in Gestus’u bu kof göstergelerin altını
boşaltmak, daha doğrusu "gerçek" anlamlarını göstermek üzere tasarlanmıştı.
Kendini öykünmeci (yani doğrucu) addeden bir anne imgesini ele alarak,
Brecht annelik kavramını sorguluyordu. 1950’de Berliner Ensemble’ın savaş
sonrası prodüksiyonu Cesaret Ana’da, gezgin satıcı kadın Cesaret, ölen kızı
için yas tutarken izleyiciler yazarın geleneksel anne imgelerine karşı tavrını
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gördüler. Cesaret’in ölen kızı Kattrin, yakındaki bir köyü kötücül güçlerden
koruyabilmek için hayatını feda etmiştir. Cesaret teselli edilemez haldedir,
yine de yas tutarken bile iyi bir tüccardır. Kızının cenazesi için büyük
miktarda parayı cüzdanından çıkarmak üzereyken biraz durup düşünür ve
paranın bir kısmını geri koyar. Seyirci görür ki, “annelik” ekonomiden
bağımsız değildir ve parasını karşılayabilen burjuvalar için çok daha kolaydır.
Gestus’u Adapte Etme İhtiyacı: Haz ve Baskı
Feminist

eleştirmenler,

Brechtyen

Gestus’un

kadınların

basmakalıp

temsillerinin altını oyma potansiyelinin farkındadırlar. Gestus aracılığıyla epik
tiyatro, seyirciyi kapalı formları ve tüketimci ideolojilerle iyice örülmüş
oyunlardan çekip alır, oyunun düzenini kırar, yoruma açar ve oyunun
sonunda bir sonuca bağlamadan bırakır. Gestus'un hedefi, izleyiciyi oyunun
dışında da metne devam etmeye cesaretlendirmektir. Bu plan da feminist
tiyatro için biçilmiş kaftandır.
Bununla birlikte, tüm feminist tiyatroların ve teorisyenlerin Gestus gibi
stratejilere yakın olduğu söylenemez. Jill Dolan, Bir Eleştirmen Olarak
Feminist İzleyici adlı kitabında feminist tiyatrodaki üç akımı sıralar: Liberal,
kültürel ve materyalist. Bunlardan ilki ilkelerini bilindik liberal hümanizmden
alır ve kadınları temsile katmak, kadınların toplumdaki paylarını artırmak
için geleneksel tiyatronun yapılarını ve tekniklerini kullanır. Dolan, Marsha
Norman’ın İyi Geceler Anne isimli oyununu liberal feminist tiyatronun
kadınların deneyimini "evrenselleştirme" arzusuna örnek olarak gösterir.
Gestus bu arzuya uygun değildir. Dolan, son derece ikna edici bir biçimde İyi
Geceler Anne’nin kendi hümanist eğilimini boşa çıkardığını gösterir; oyunda
başkahramanın kendi kaderini tayin etmesinin tek yolu intihardır. Ne
karakterlerin intihar tartışması, ne de oyunun realist yapısı yenilikçi bir
diyalektiğe izin verir niteliktedir. İkinci feminist tiyatro tipi de Gestus’u
kullanışlı bulmaz: Kültürel feminizm, amacını tüm kadınlar için ortak bir dişil
kimlik ve deneyim birikimi bulmak olarak belirler. Bu da Dolan’ın siyah
kadınların ve lezbiyenlerin de temsili açısından başarısız bulduğu ve beyaz,
heteroseksüel algıyı pekiştirmekle eleştirdiği bir projedir. Dolan’a göre Gestus
sadece diğer farklar gibi kadınlar arasındaki farkları da kabul eden, tarihsel
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ve materyalist projeler için uygundur. Dolan, Gestus’u kadın vücudunun
tekrar ele alındığı, kadınlara dair kültürel önyargıların ortaya çıkarıldığı
lezbiyen tiyatrosunun stratejileri arasına yerleştirir. Gestus’un bu şekilde
kullanımı, toplumun göz ardı ettiği izleyici ve oyuncularında da yeni bir seyir
hazzı icat etmesine izin verir niteliktedir.
Tüm bunlara rağmen feminist tiyatro, bu yeni haz biçimlerine ulaşabilmek
için Gestus’un Brecht'in zamanındaki toplumsal cinsiyete duyarsız deneysel
tiyatroya kadar varan köklerini telafi edecek değişiklikler yapmalıdır. Heiner
Müller’in dediği gibi: "Brecht’i eleştirmeden kullanmak ona ihanettir.”
Gestus’un başarısı prodüksiyonun bağlamına ve seyirciye olan duyarlılığına
bağlıdır. Bugün deneysel tiyatro, anlamı bölmek ve dağıtmak, birbirine
eklenen

veya

bağlantısız

çağrışımlarla

anlamın

keyfiliğini

vurgulamak

eğilimindedir. Bu tiyatro dile, tıpkı dramatik yapı ve çatışmada olduğu gibi
somutlaştırılıp yapboz gibi oynanabilecek saf biçimsel özellikler olarak
bakıyor. Belki de bu sebeplerden dolayı, materyalist feminist tiyatro en çok
Gestus’u adapte edip diğer tekniklerle birlikte kullandığında başarıya
ulaşıyor.
Bazı teorisyenler Brecht’in en "postmodern" oyunlarının 1920’lerde yazdığı ilk
dönem oyunları olduğunu dile getirdi. Daha sonra yazılmış olan, daha bilindik
eserler sıklıkla sahnelense de, son on beş yıl Baal (1918 - 19), Kentlerin
Fundalığında (1922) ve diğer daha az tanınan oyunların yeni versiyonlarına
tanık oldu. Elizabeth Wright bu sahnelemelerde seyircinin deneyiminin
yaratıcı

yöntemlerle

teatralleştirildiğinden

bahsediyor,

bu

yöntemleri

“performatif” ve “çılgın bir diyalektik” olarak betimliyor. Pina Bausch’un ilk
kez 1933'te sahnelenen 1976 tarihli "Yedi Ölümcül Günah" prodüksiyonundan
bahsederken

Wright,

gösterideki

iki

Anna

karakterinin

postmodern

potansiyeli üzerinde durur. Bu karakterlerden biri, diğerinin kazancı için
kendini satmaktadır. Wright, Bausch’un versiyonunda "amacı, 'Öteki'ni
yatıştırmak olan, karşı konulmaz bir öznellik teslimiyeti" gözlemliyor, ancak
bu Gestus'un Brecht’in geç dönem oyunlarında olduğu gibi güçlü bir
sosyopolitik ders (Fabel) içermediğini de söylüyor. Gestus, o anlık tablo,
Cesaret Ana ya da Kafkas Tebeşir Dairesi’nde (1944 - 45) olduğu gibi bir

66 Brecht ve Epik Tiyatronun Anneleri

Fabel’e bağlı olma üstünlüğüyle "toparlanmış" değil. Yedi Ölümcül Günah’ın iki
Anna’sı zıtlaşan iki benlik, bölünmüş bir bütünün iki yarısı değil. Wright,
Brecht'in erken dönem oyunlarının daha "postmodern" olduğunu söylüyor
çünkü bu oyunlar benlik kavramının kendisini kırıyor. Çağdaş deneysel
tiyatro yönetmenleri de bu kırılmış, değişken benlikle oynamayı, Brecht'in
daha sonraki oyunlarında görülen tanıdık, hatta neredeyse basmakalıp benlik
imgesini ele almaktan daha ilginç buluyorlar. Daha bilindik son dönem
oyunlarının, materyalist feminist bir izleyiciyi tatmin edebilmek için radikal
bir

değişikliğe

ihtiyacı

var:

Üzerine

kurulduğu

ayna

görüntüsünün

vurgulanması ya da toptan yok edilmesi.
Elin Diamond, Brecht’i materyalist feminizm için derinden değiştiren bir "jest
eleştirisi" geliştirdi. Gestus’u Brecht’in 1920 ve 1930’lardaki epik teorilerinin
arka planından çekip alarak, "bakışların diyalektiğine" yerleştirdi. Oyuncu /
özne, karakter ve izleyici, izleyicinin

kendini tarihselleşmiş toplumsal

cinsiyetin yeni formülasyonları karşısında sınayabileceği bir diyalektik üçgen
meydana

getirirler.

Bu

feminist

yaklaşım,

ataerkinin

kadın

karakteri

yutmasına direnmek için tasarlanmıştır. Diamond’ın kendi terminolojisiyle
ifade

etmek

gerekirse, Mulvey’in

erkek

izleyicisinin

alışıldık

röntgenci

bakışının yerini oyuncular ve her iki cinsiyetten seyirciler arasında bir "bakış
paylaşımı" almıştır.
Diamond, ego - formasyonun psikoanalitik dilini kullanışına göstergebilimsel
bir boyut getirir. Marks’tan alınma temsil estetiğine rağmen, epik tiyatronun
özünde temsil olduğunu, tepki ve aksiyona davet eden göstergesel işaretler
yarattığını söyler. Benzer şekilde, ben de "var olmayan bir işaretin göstergesi"
olarak

Brechtyen

Gestus'a

değinen

bir

makalemde,

Brecht'in

teatral

göstergeyi materyalist biçimde ele almasının o işareti seyircinin hayatında
daha geniş bir bağlama yerleştirdiğini gösterdim. Gösteren, yanılsamacı
tiyatroda olduğu gibi kendi içinde yeterlilik veya evrensellik göstermemelidir.
Aksine eksik bir göstergeyi işaret etmeli, hatta onu izleyiciden yaşayan tepki
olarak "istemelidir". Feminist açıdan, seyirci gördüğünü taklit etmeye,
rahatlatıcı, tanıdık imgeler bulmaya ya da alternatifler mümkün ve hazırmış
gibi davranmaya yönlendirilmemelidir. İkonlaştırma, Cesaret Ana ya da
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Kafkas Tebeşir Dairesi’nde olduğu gibi, genellikle diyalektiği engeller çünkü
daha önceki toplumsal cinsiyetçi davranış basmakalıpları açıkça yeniden
üretilir. Bu noktada eklemeliyim ki geriye kalan başlıca gösterge feminist
izleyicinin hazzıdır. Seyirciyi, tam da vazgeçmeye çalıştığı toplumsal cinsiyet
rolüne tutkuyla bağlanmaya iten haz. Cesaret Ana gibi oyunlarda bu hazzı
engelleyen, toplumsal cinsiyetin yeni formüllerini yaratmasını umacağımız
özellik, halihazırdaki diyalektiğin müdahale etmede yetersiz kaldığı geleneksel,
hatta belki de özcü bir anne / fahişe ikiliğidir.
İlk feminist Brecht eleştirmenlerinden biri olan Sara Lennox, Brecht'in
kadınları sıklıkla "teşhir amaçlı nesneler", tekdüzelikleri aktrisin karaktere
yaklaşımından ziyade Brecht'in sorgulanmayan, doğal veya "uygun" kadın
davranış modelleri yaratma amacıyla kadın oyuncuya el koymasının bir
sonucu olarak görür. Diamond da Brechtyen teoride "öznenin geri çekilme
kapasitesinin baskılanmasına" ve dolayısıyla röntgenci bakışın yıldırılıyor
olmasına rağmen, yine de basmakalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerine
dönüşün baskılanmadığı fikrine katılıyor. Brecht izleyicinin oyuna "tutkuyla
ve haz alarak katılmasını" ister oysa feminist izleyici, aktrisin (ve aktörün)
bedenlerinin halihazırdaki ikilemlere indirgenmiş oluşundan dolayı haz almaz.
Diyalektikten, belli bir alana özelleşmiş sentezden alınan haz, günlük hayatta
karşılaşılan toplumsal cinsiyet sorunlarına çare olamamaktadır.
Bu problemin temel özelliği, annenin arzusunun gösteriliş şeklidir. Cesaret
Ana (1939), Kafkas Tebeşir Dairesi (1944 - 1945), Sezuan’ın İyi İnsanı (1939 1941) ve Ana (1930 - 1931) oyunlarında kadın özne ya tamamen aseksüel ya
da seksüel bir kimliği olsa bile cinselliğini ve kimliğini çocukları uğruna
gönüllü olarak feda eden bir birey olarak tanımlanır. Bu karakterlerin sosyal
ve ekonomik pozisyonları onların annelik rolleri üzerinden belirlenir, cinsel
kimlikleriyse buna uygun olarak bodur bırakılmıştır. Bu durumların hiçbiri
Brecht’in epik tiyatrosunda alışılagelmiş dramatik karakterlerin tekdüzeliğiyle
açıklanamaz, zira erkek karakterlerin cinsel kimliğinde benzer bir budama
yoktur.
Julia Kristeva kadını feminen annelik mazoşistliği aracılığıyla eril ideolojiye
tahsis edilmiş bir "düğümler bütünü" olarak tanımlar:
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Feminen çarpıklık hem kanun - düzen isteğine hem de üreme ve devamlılık
isteğine bağlanmıştır, böylece feminen mazoşizm anneyi insan iradesinin üstünde
bir seviyeye yükseleceğine inandırarak sapmalara karşı yapısal bir dengeleyici
mertebesine yükselir ve anneye ödülünü haz olarak verir. Tüm totaliter güçler bu
şekilde kodlanmış olan çarpıklığı ve annelik mazoşizmiyle kanun - düzen arasında
böylesi yakın bu çarpışmayı kadınları kendi taraflarına çekmek amacıyla
kullanmış ve kolayca başarılı olmuşlardır.

Lillian Hellman’ın savaş zamanı dramı Ren Nöbeti’nde (1941) de benzer bir
sunumla karşılaşıyoruz: Vivian Patraka’nın belirttiği üzere oyun, Nazileri
yenmek için yapılması gereken bireysel fedakarlıkları iletmek üzere hem eş
hem de anne olan bir kadın karakter kullanıyor. Karakter sadece gönüllü
olarak kendi hayatının kontrolünden vazgeçmekle kalmıyor, Hellman onun
çocuklarının hayatını da "dava" uğruna feda edeceği izlenimini uyandırıyor.
Durumunun yarattığı ikilemlere rağmen, savaş zamanı ideolojisinin ele alınışı
öyledir ki, Hellman’ın karakteri kendi içinde kayda değer hiçbir bölünme
yaşamaz. Doğal olarak "savaş zamanı" bağlamı sadece halihazırdaki toplumsal
beklentileri yükseltiyor. Kristeva kadınlar için çocukların aracılığından
bağımsız bir etik istemektedir. Ben de annelik mevzuunu dayanak olarak
almayan bir etiğe ihtiyacımız olduğu fikrindeyim.
Patraka aynı zamanda Ren Nöbeti’nde daha umut verici bir annelik temsili
içeren Cesaret Ana’yla da karşılaştırır. Buradaki savaş zamanı ideolojisi
öncekinin aksine annenin çocuklarını feda edişindeki çelişkileri gözler önüne
serer. Brecht Cesaret'in tanıdık ve özdeşlik kurulabilecek anne sevgisinin bir
temsili olmasını hedeflememiştir, yine de seyirci Cesaret’le empati kurar:
Onun ruhuna ve gücüne hayran kalarak, başarısız olsa bile onu ailenin
yılmaz bekçisi olarak kabullenerek, oğlunun serbest kalması için gereken
parada pazarlık edişine bile, eğer başarırsa hem oğlunu hem de geçimini
kurtarmış olacağı açıklamasını bularak. Kısacası, seyirci Cesaret Ana’dan
Hellman’ın kahramanından beklediğini şeyi bekler. Yani metni, Patrice
Pavis’in deyişiyle, seyircinin "söylem alanı", sade kabulden daha karmaşık bir
"göstergesel mekanizmayla" bağdaştırır. Kristeva’ya göre "düğümler bütünü"
kusurlarının onu sadece daha çekici kıldığı bir kadın olarak algılanır. Bu
kadın bölünmüş benlik, mücadele eden kahramanın ızdırap çeken vicdanı
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imgeleriyle

topluma

geri

kazandırılır.

1987’deki

Stratford

(Ontario)

Shakespeare Festivali’ndeki Cesaret Ana prodüksiyonunda görüldüğü üzere,
geri kazanılamaz öğeler örtbas edilebilir (örneğin, Cesaret’in aşçıyla olan cinsel
ilişkisi sadece belli belirsiz ima edilir) veya sahnelemedeki basit tutarsızlıklar
olarak eleştirilebilir. Ataerkil ideolojiyi benimseyen seyirciler için, Cesaret’in
"eril" bir ikilemle karşılaşan bir kadın olması, onun korkutucu ve öngörülemez
feminen katmanlarının açılmasından daha iyidir.
Ancak unutulmamalıdır ki ne Brecht ne de feminist eleştirmenler, tiyatroda
uyuşturulmak isteyen seyircilere hitap etme ve onları tanımlama derdi
taşımazlar. Tutkulu bir şekilde ve haz alarak bağlanan izleyici, Cesaret’in
göstermeci çekimine direnecek, onun egemen ve seyircinin beynini uyuşturan
anne

temsilini

görmeyi

reddedecektir.

Feministler

mahrum

bırakılmış

seyirciye sadece bu çeşit temsile direnme fırsatını değil, aynı zamanda temsili
kendi yararına ve feministlerin yararına sorgulama teklifini sunmayı da
amaçlar. Elin Diamond, sunum diyalektiğini feminist tabana kaydırma
stratejileri konusunda, tüm seçenekler arasında Derrida’ya dikkat çeker.
Ataerkil öznenin gücü, eğer göstergeler öznenin röntgenci bakışını kıracak
belirsizliklerle desteklenirse zayıflatılabilir. Bakışın objesi olan kadın ("bakılan
- obje"), "ortak bir bakma eylemi" içinde yeniden şekillenir. Bu göstergesel
yapı, kadını hem bakan hem de bakılan konumuna koyarak güçlendiren bir
yapıdır.
Brecht'in "Sezuan’ın İyi İnsanı": Bölünmüş Karakter Yeterli Değildir
"Ortak bir bakma eylemi", Brecht’in Sezuan’ın İyi İnsanı gibi oyunları için
umut

vericidir.

Bir

mesel

oluşundan

dolayı,

oyun

sıklıkla

yüzeysel

diyalektiklerin basmakalıp sunumuyla donuklaştırılmıştır; kötüye karşı iyi,
erkeğe karşı kadın, sömürene karşı sömürülen. Ancak Brecht’in çoğu
notunda ve taslağında, oyunun ekonomi ve romantik aşk ideolojisinin yakın
ilişkisi üzerine kurulduğunu ima eden ipuçları vardır: Sadece ilki, para,
sonrakini mümkün kılar.
Travis Prenton’ın Indiana'daki (Bloomington, 1984) Sezuan'ın İyi İnsanı
prodüksiyonu, Brecht’in geç dönem tiyatrosunu yeni, düalistik olmayan seyir
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fikirleriyle sınayarak bu ilişkiyi en iyi şekilde yansıttı. İş hayatı ve din imgeleri
ısrarla vurgulanmıştı, sahnenin

merkezine dikilen

bir reklam

panosu

sahnenin diğer kısmında yer alan koca bir tahta haçla yarışıyordu. İki imge de
Brechtyen tarzda kendi içinde kapalı, kabaca çizilmiş ve birbirleriyle
ilişkiliydi. Bununla birlikte, feminist jest başka bir yerde bulunuyordu;
bölünmüş karakter Shen Te’de. Brecht’in hikayesine göre fahişe Shen Te,
tanrıların Sezuan’da bulduğu tek "iyi insan”dır. Tanrıların yüklüce bir miktar
para verdiği Shen Te, fahişeliği bırakır ve bir tütün dükkanı açar. Yoksul bir
aile Shen Te’nin yanına sığınır ve onun cömertliğini sömürmeye başlar. Kısa
zamanda Shen Te dostlarının istekleri ve kalbinin arzuları arasında sıkışıp
kalır. Brecht bize, Shen Te için iyi olmanın kolay, kötü olmayı öğrenmeninse
zor olduğunu gösterir. Shen Te gönülsüzce Shui Ta adında güçlü bir kuzen
uydurur. Bu kuzen, ona ihtiyacı olan saygınlığı ve maddi güvenceyi
sağlayabilecek zengin bir adamdır. İşte burada Brecht’in son dönem
oyunlarındaki o sık rastlanan bölünmüş benliğe rastlarız.
Indiana prodüksiyonu bu jestsel çift benlik konusunda Shui Ta'nın sonradan
yaratıldığını göstererek Brecht'in talimatlarını olmasa da niyetini uygular.
Burada, aralarında Shen Te’nin “feminen” kimliğinin, Shui Ta’nın “maskülen”
davranışları içinden belirdiği anların da bulunduğu, feminist izleyicinin haz
alabileceği pek çok an vardır. Shui Ta’nın ilk antresi oldukça şok edicidir.
Shen Te’yi oynayan aktris çarpıcı, şık siyah bir smokin, fötr şapka ve güneş
gözlükleriyle

görünür.

Kılık

değişimini

tamamlayan,

kafasına

sardığı

bandajlar ise Shen Te’yi güçlü kılacak, ürkütücü ve katmerli bir varlık,
doğaüstü bir zorba imgesini yaratır. Shui Ta kılığındayken, Shen Te küçük bir
tütün imparatorluğu kurar, ancak genç bir pilotla girdiği, hamilelikle
sonuçlanan ilişkisi onun ekonomik ve sosyal konumunu tehlikeye sokar.
Artık Shen Te’nin bedeni karmaşık bir göstergedir: Shui Ta’nın giderek
büyüyen, görünüşte servet ve afiyete vurulan göbeği, aslında gayrimeşru
çocuğu gizlemektedir. Göstergesel olarak, daha “saygın” bir zenginlik ve
oburluk durumuna dönüştürülmüş olan görünür hamilelik, göstergede
görüntüsel olanı, duygusal annelik imgesini politikleştirir. Feminist izleyici bu
göstergeyi ve anlamlarını kavradığında, tutkusu ve hazzı oyuna dahil olur. Bu,
aktris / karakter, feminist izleyici ve teatral göstergenin yabancılaştırma
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etkisini (Verfremdungseffekt) gerçekleştirmek için beraber çalıştıkları anlara
bir örnektir.
Önemli bir nokta da, Shen Te’nin sadece Shui Ta olarak kararlı, keskin
görüşlü ve güçlü oluşudur. Brecht, Shui Ta’nın kendi başına karmaşık bir
karakter olarak görünmesi gerektiğini açıkça belirtir, sahne talimatlarında
Shui Ta’dan bahsederken eril zamir bile kullanır. Shui Ta çabucak oyunun
merkezi figürü haline gelir, sahneye hep eksiksiz kostümüyle, “tamamlanmış”
bir insan figürü olarak girer. Öte yandan, Brecht Shen Te’den notları boyunca
bir kadın modeli, şu durumda “fahişe” olarak bahseder. Shen Te mesleğini
bıraktığında, artık onu hoş görülür kılan “varoşların meleği” basmakalıbına
kolayca uymaktadır, aynı anda hem sömürülen, hem de saygı duyulan bir
çeşit Rahibe Teresa’ya dönüşmüştür. Böylelikle Shen Te’nin anne / melek ve
fahişe arasındaki gelgitleri, sadece bilindik boyutların bölünmüş öznesi için
referans noktaları haline gelir. Benzer şekilde daha sonraki sahnelerde Shui
Ta’nın işçileri sömürüşü de basmakalıp bir aksiyona indirgenir; annenin
çocuğunu

“kaplanın

yavrusunu

koruduğu

gibi”

koruması.

“Ama

ben

koruyacağım kendi çocuğumu, kaplan kesileceğim gerekirse” (7. Sahne).
Manevi saflığını aşkı ve “oğlu” için feda ederek geleneği takip eden bu
karakterde, Brecht açıkça kadınlığın ataerkil bir imgesini yaratmaktadır.
Shen Te, aktif bir özne olarak kalabilmek için ataerkil, görünmez bir cinsel
“normallik” kafesi yaratan “annelik içgüdülerini" kırmak zorundadır. Aslında,
Shen Te / Shui Ta parçalanmış bir özneden çok bölünmüş bir özne olarak
formüle edilmelidir. Gestus gerçekten de sosyal bir dinamikte etkileşen iki
insanla başlamaktadır, burjuva bireyin eziyet edilmiş ruhunun içinde değil.
Shen Te, Brechtyen aktörün kendisi gibi “anlamın efendisi” olmalıdır, Roland
Barthes, bu öznenin ideal anlamları “verdiği tüm versiyonların fazlasıyla”
görünür kılan tüm bilgiye sahipmiş gibi göründüğünü söyler. Shen Te
parçalarının toplamını geçmeli, taşkınlıkla patlamalı ve böylelikle kendinden
oluşum aşamasında bir özne yaratmalıdır. Epik tiyatroda, postmodern
bağlamda da olduğu gibi, “bütün” insan yoktur. Brecht veya feminist tiyatro
için kullanışlı olmak açısından, karakter kendini (en azından kısmen), bir
göstergeler derlemesi olarak göstermelidir. Sonuç olarak, 1990’daki bir
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Sezuan’ın

İyi

İnsanı

prodüksiyonu,

Brecht

diyalektiğini

olduğu

gibi

almaktansa adapte etmelidir. Shen Te’nin tüm “katmanlı” arzuları, onu
geleneksel eril bir özneye, logosantrizme bağımlı bir benliğe dönüştürmeden
görünür kılınmalıdır.
Özneyi Feminist Hazza Açmak
Shen Te’nin yüzünün deforme edilişi, başka bir deyişle silinişi, yaratıcı bir
şekilde ele alınmış bir prodüksiyonun yabancılaştırmayı toplumsal cinsiyeti
görünür

kılarak

tanımlayabileceğini

nasıl
açıkça

hayata

döndürüp

gösteriyor.

Böyle

feminist
bir

açıdan

prodüksiyon

tekrar

Brecht’in

Sezuan’ın İyi İnsanı’ndaki problemi düalistik ele alış şeklini yok etmeyi değil,
bölmeyi amaçlar. Shui Ta sahnedeyken, Shen Te karakteri hem vardır hem de
yoktur. Prodüksiyonun yönetmeni Preston bu belirsizliği daha da ileri
taşımıştı, Shen Te’nin varlığı saklanırken, yüzey imge Shui Ta hiçbir varoluş
teşkil etmiyordu. Pek çok izleyici tam da Shui Ta’nın bandaj yüzünün yarattığı
ürkütücü etkiden bahsediyordu, ne Shui Ta’yı bütün, geleneksel bir karakter
olarak kabul edebiliyor, ne de Shen Te’yi kılık değiştirmiş halinden ayırt
ederek konumunu saptayabiliyorlardı. Shen Te’nin bandajlı yüzü figürün
doğal olmayan hareketleriyle bir etki oluşturmak üzere bir araya geliyordu, bir
karakter değil. Shui Ta bir jestler bütünü haline geliyordu, yüzüyse benim
gönülsüz bakışlarımı tekrar ve tekrar çeken boş bir merkez. (Feminist)
izleyiciyi o cinsiyetsiz bandaj yüzeyi Shui Ta’nın yüzü olarak kabul etmekten
alıkoyarak, prodüksiyon ikili karakterler arasındaki dengeyi şekillendirir ve
onların alışılagelmiş cinsel kimliklerini dağıtmaya başlar. Yine de Preston’ın
prodüksiyonunun çok da fazla yol aldığını söylemek doğru olmaz, çünkü
prodüksiyon sadece Shui Ta’yı bir yapı, boş bir merkez olarak açığa
çıkarmakla kalır. Tam bir toplumsal cinsiyet farkındalığı taşıyan bir
prodüksiyon, “basitliği”nin ve “bariz” iyiliğinin bizi şüpheye düşürmesi
gereken, ideolojiyle sınırlı Shen Te’nin maskesini indirmenin yollarını
bulurdu.
Bu problemin anahtarı, Gestus diyalektiğini geleneksel imgelerin politik
amaçlar için alıkonması olarak değil, göstergesel bir belirsizlik olarak yeniden
düşünmekte yatıyor. Sezuan'ın İyi İnsanı için bu, Brecht’in ilk Shen Te
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taslaklarındaki belirsizlik sarsıntısını yeniden yakalamak anlamına geliyor.
Brecht bu imgeleri örselediğinde, feminist izleyiciyi de örselemiş oluyor. Eğer
Gestus çoklu anlamlar veya sınırsız göstergeler alanıysa, o halde karmaşık
olsun ya da olmasın epik jestin bize sunduğu belirli bir alana tahsis edilmiş
senteze karşı da direnmelidir. Aksi halde, metin, aktör, karakter, hepsi daha
önceki yorumlama alanlarında kısılıp kalırlar.
Die Ware Liebe (Aşk Mülktür, 1934) isimli, Sezuan’ın İyi İnsanı’nın ilk
versiyonlarından biri olan oyuna bakmak yararlı olabilir. Oyun Berlin’de
geçmekte ve beş sahneden oluşmaktadır. Brecht bu versiyon hakkında şöyle
der: “Genç bir fahişe hem bir tüccar, hem de iyi bir insan olamayacağının
farkına varır. Şans eseri eline küçük bir miktar para geçer. Bunu bir sigara
dükkanı açmak için kullanır ve dükkan sahibi olarak erkek gibi giyinir, bu
sırada fahişeliğe de devam eder.” Bu senaryoda iki öğe oldukça çarpıcıdır.
Öncelikle Shen Te’nin durumunu anlamaya ve iyileştirmeye başladığı süreç
açıkça görülebilir; özet onun “aynı anda hem iyi bir insan hem de tüccar
olamayacağının” farkına varışının sahnelenmesini akla getiriyor. Öte yandan,
Sezuan’ın İyi İnsanı bu fark edişi sahnede kendi kendine beliriyor gibi
görünen erkek karakterin "görünmeyen" yaradılışına yedirir. Bir noktada,
belki de 7. Sahne’de Shen Te oğlunu korumak için “kaplan" kesileceğini
söylediğinde, Shui Ta kılığına giriş tamamen seyircinin gözü önünde
yapılabilir. Böylece Shui Ta’nın ürkütücü görünüşü sabit kalırken, ikili rolün
yaratıcısı olarak Shen Te’nin gizemi geliştirilebilir.
Böyle bir sahneleme David Henry Hwang’ın M. Butterfly oyununda yer
almaktadır. “Kadın” karakterin erkek olduğunu açıkladığı, Shui Ta’nın
tanrıların önünde maskesini çıkardığı sahneye paralel olan sahneden
bahsetmiyorum. Bu iki sahne de geleneksel dramatik çözüm algısına katkıda
bulunur. Yine de, M. Butterfly’da bu çözüm, “kadın”ın sevgilisinin sahnede
onun giysilerine ve makyajına bürünerek hem sevgilisine hem de Puccini’nin
Butterfly’ına “dönüştüğü” final sahnesiyle bir oranda kırılmıştır. Bu sahne
bazı seyirciler üzerinde görünür şekilde rahatsız edici bir izlenim bırakmıştır
(feminist olmamalarına rağmen, Gallimard / Butterfly’ın intiharını kadınsal öz
yıkıma karşı duyulan ataerkil fetişe bir dönüş olarak görme eğiliminde olan
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seyirciler üzerinde). M. Butterfly’da tanık olduğumuz özne katmanlanması
aşığın, her ne kadar izleyici onun bu rollerden birini diğeri için feda ettiğini
görse de, karakterini belirlenmiş cinsel rollerin sınırları içinde tutar. Peki,
feminist izleyici bundan ne gibi bir haz alabilir? Shen Te’nin Shui Ta’ya
dönüşümü ne şekilde sahnelenirse sahnelensin, cinsel rollerin böylesi bir
“kavramsal” okunuşundan kaçınılmalıdır. M. Butterfly’da göze çarpan özne
katmanlanması da, Indiana’nın "Sezuan"ında olduğu gibi ataerkil özneyi
oyunun duygusal merkezinden kaydırmaz, sadece yanılgıya düşen karakteri
gösterir.
Shen Te’yi feminist tiyatro adına ilginç kılmak için, karakterinin tehditkar
yönüne ihtiyaç var: Boş bir göstergeden ziyade gizli bir öznenin işareti olarak
Shui Ta’ya. Pavis’ten alıntılamak gerekirse prodüksiyon, feminist izleyicinin
yorum

alanına,

öznenin

kendisiyle

ortaklaştırabildiği

yanlarının

temsil

edildiğini görme arzusuna cevap vererek ulaşır. Bu nasıl yapılabilir? Sue –
Ellen Case ve Jeanie K. Forte şunu önerir: “Sahnedeki kadın, erkek gözündeki
algısını yansıtmaktansa bir kadın olarak deneyimini dile getirdiğinde, yeni bir
yorum süreci olasılığı doğar... Yine de, bu özne alternatif, ataerkil kuralların
dışında bir yorum önermek için nasıl bir aksiyonu benimsemelidir? Arzu eden
öznenin aksiyonunu, arzu eden kadının dramasını.” (bu ve sonraki vurgu bana
aittir). Bu arzu, aktrisin Shen Te’yi oynayışıyla ön plana çıkarılabilir. Aktris,
Brecht’in Shen Te’nin zorunda olmamasına rağmen kendini satmaya devam
ettiği ilk senaryosundaki feminist olanakları genişletebilir.
Case ve Forte özellikle, ikisi de benliğin üzerinde arzunun temsili aracılığıyla
çalışan oyuncu ve yazar üstünde yoğunlaşırlar. Case ve Forte, feminist
izleyiciyi açıkça değil, sadece üstü kapalı bir biçimde konumlandırırlar. Öte
yandan Elin Diamond özellikle belirtir ki, Brecht’in teorisi feminist tiyatroya
“ideolojiler arasında kısılmamış, gözlem ve analiz yapmaya tutkulu ve haz
alarak bağlanan bir izleyici / okuyucu yaratmak için ‘edebileştirilmiş’ bir
performans alanı” vaat eder. Film teorisinin aksine feminist tiyatro teorisi
“fetişizasyona direnebilen bir kadın vücudu ve kadın izleyici için geçerli bir
konum” sunabilir. Benzer şekilde, Dolan’ın "Bir Eleştirmen Olarak Feminist
İzleyici"

adlı

araştırması

“lezbiyen

konumu

kültürel

feminizmdeki
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cinsiyetsizleştirilmiş durumundan kurtarır ve eğer lezbiyen cinsel arzu, yazma
isteğini tetikliyorsa, o halde lezbiyen izleyicinin de lezbiyen bir temsil
karşısında özne konumunu bulabilmesi gerektiğini söyler. Alternatif izleyiciliğin
lezbiyen modeli, her türlü ideolojiden feminist izleyiciler için de kullanışlı bir
konum geliştirmek için de bazı ipuçları taşıyor olabilir. Lezbiyen arzu aynı
zamanda Case’in tabiriyle “butch - femme estetiği”nin de temelini oluşturur.
Bu "birleşik özne"nin gücü baştan çıkarmanın göstergesel kullanımına
dayanır. Case, butch ile femme’ın beraberce, ince bir zekayla gerçekçiliği
(erkek bakışları ve kadın vücudu) “seks oyuncakları”na, cinsel ironilerle yüklü
göstergelere dönüştürdüğünü söyler. Oyun böylece izleyiciyi, gerçekçiliğin
önceden bastırdığı serbest işbirliğine çağırır. Sonuç olarak, birleşik özne
feminist izleyicilerin kafalarını kendi vücutlarına geri iliştirir.
Tüm bu teorisyenler yeni bir teatral yorum gerekliliğinden dem vursa da,
hiçbiri açıkça öznenin merkezcilliğini sorgulamaz. Eğer okuyucu dikkatle
bakarsa, Diamond ve Case ne kadar yaklaşmış olsa da hiçbirinin “temsil”
terimini eksiksizce tanımlamadığını ve sorgulamadığını fark eder. Dolan, Case
ve Forte arzu eden ve arzu edilebilir davranışların feminist izleyicinin kendini
orada (farkındalığın verdiği haz) bulabilmesi ve gelecekteki yansımasını
görebilmesi (belki de merak ve tahmin etmenin hazzı?) için sahnede
modelleştirilebileceklerini öne sürerler. Bu uygulamalar netleşmemiş durumda
ve denemeye açık görünüyor. Ama ben, genellikle pek sorgulanmayan
“modelleştirme” kavramının kullanışı konusunda rahatsızım. Gerçek bir
jestsel haz sunabilmek için, durumun karakteri değil, izleyiciyi metne
bağlayarak ve sunduğu haz çeşitlerini çoğaltarak özneyi merkezden çekmesi
gerekmez mi? Burada en çok gözden kaçan Brecht’in “haz estetiği”dir ve bu
estetiğin diriltilmesi gerekir. Barthes, haz alınabilir metnin “fetiş objelerine,
erotik bölgelere bölünmüş bir beden” olarak göründüğüne dikkat çeker. Bu
beden, karakter ya da başka bir yerde olan veya hiçbir yerde olmayan
bölünmüş bir özne değildir. Okuyucu / izleyicinin hazzı (mutluluğu veya
zevki) “materyalist özne”nin bir temsiliyle değil, betimlenişiyle uyandırılır,
böylelikle tam da feminist materyalist izleyicinin istediği gibi, o bedenin erotik
bölgeleri temsilin çerçevesinden dışarı sıçrar.
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Metnin Hazzı adlı eserinde Barthes’ın da bu fikirler üzerinde duruşu, böyle bir
erotikleşmiş

hareket

örneğidir.

Bu

çalışmanın

sayfalarında

okuyucu

“materyalist özne”nin (burada “materyalist feminist özne”yi eklemek yanlış
olmazdı) bu beden / metin'in kumaşını hem keyifle dokuyuşuna, hem de
kendini o kumaşa sarışına tanık olur. Barthes, öznenin bu postmodern ve
kapsamlı algılanışına ön ayak olan modernitedeki iki değişimi kabaca açıklar:
öznenin yanılsamalarını kazımanın “eski psikolojik yol”undan bölünmüş
özneye,

Brecht’in

Sezuan’ın

İyi

İnsanı’nda

yarattığı

“sıfırın

ve

onun

silinişinin... birbirini izlemesi”ne ve bu vaziyetten de bir süreç, bir “çoklu ruh”
olarak, sürekli değişim halindeki özneye. İlk ikisinden çok, bu sonuncu (ama
nihai olmayan) özne, feminist tiyatronun “betimlemesi” gereken erotikleşmiş
beden / metindir.
Erotikleşmiş beden / metne olan eğilimi netleştiren üç çakışma noktası
vardır.

Birincisi,

beden

/

metin'in

erotikleşmesi

politiktir.

İzleyiciyi

arzulamasından dolayı beden / metin, Diamond’ın materyalist feminist
tiyatroda “bakış paylaşımı” olarak adlandırdığı kavramı gerçekleştirmeyi
başarır. Oyuncu / karakterin erkek izleyicinin bakışının nesnesi olması
yerine, bakışlar izleyici, oyuncu ve karakter arasında paylaşılır. Bu paylaşım,
bakışları seyirciyle paylaşanın performans ya da oyun (gösterge) olduğu öne
sürülerek merkezden daha da kaydırılabilir. Veyahut hem Barthes hem de
Case ve Forte’nin yaptığı gibi ses açısından bakıldığında, oyuncunun anonim
bedeni veya “ses taneciği” “seyircinin kulağına fırlatılır”. Bu anın neşesi hem
pratik hem de düşünseldir, duygusal ve mantıklıdır, tıpkı Brecht’in teorisinin
toplumsal jest için ima ettiği gibi.
İkincisi, merkezden kaymış bir özne olarak feminist tiyatro, Deleuze ve
Guattari’nin "Anti - Oedipus"ta kastettiği anlamda şizofreniktir. Teorilerinde
Marks ve Nietzsche’den yola çıkarak, Deleuze ve Guattari şizofreniyi Freud’un
kanepesinde yatan hastanın iyileşmesi olarak görürler, bu beden / metin
aktiftir, “hava almaya çıkmış dolaşıyordur". Bir örnek vermek gerekirse bu
beden / metin'in “arzu mekanizmaları” onu memenin ağızla olan ikili
bağlantısı boyunca genişletir:
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İnsanoğlu, yaradılışın hükümdarı olarak değil ama tüm varlık biçimleri ve
tiplerinin derin yaşamlarıyla yakın temasta olan bir varlık olarak, yıldızlar ile
hayvanların bile hayatından sorumlu olarak ve durmaksızın bir organ mekanizmasını bir enerji - mekanizmasına, bir ağacı kendi bedenine, bir memeyi
kendi ağzına, güneşi götünü sokarak evrenin mekanizmalarının ebedi bekçisi
haline gelmiştir. Biz bu kavramdan bahsederken sürecin ikinci anlamını
kullanıyoruz: insanoğlu ve doğa birbiriyle çatışan iki zıt kavram değildir. Bir
nedensellik, fikirsellik veya ifade etme (neden ve sonuç, özne ve nesne vb.) ilişkisi
içindeki iki uçta bile yer almazlar, ikisi bir bütündür ve aynı özsel gerçekliktirler,
üretici / üründürler.

Her ne kadar buradaki dilde, özellikle de tartışmalı “insanoğlu” kavramının
kullanılışında ataerki izleri göze çarpsa da sanırım erkek ile kadın veya doğa
ile kültür arasındaki ayrımın sorgulanışına sadece kültürel feministler karşı
çıkacaktır. Eğer materyalist feminizm zıtlıkların bu dağılımını Shen Te ve Shui
Ta’ya uygularsa, Shen Te’nin “doğal” iyiliği doğruca Shui Ta’nın tütün
endüstrisine bağlanır, tanrının öpücüğü İsa’nın otuz gümüşünü Shen Te’nin
hesabına geçirir, Shui Ta Shen Te’nin “iyiliğini hava almaya yollama” fırsatına
dönüşür. En nihayetinde şizofrenik, bölünmüş bir özne değildir, tıpkı
şizofreninin ikili veya çoklu kişilik durumu olmaması gibi. Bilakis şizofrenik
üretici / üründür, arzu eden beden / metindir.
Sonuç olarak, feminist tiyatro seçenekler arasında tercih yapmamalıdır, ikili
eşleştirmelerini sonsuza dek çoğaltmalıdır. Bu üçüncü çakışma noktasında,
feminist tiyatro Brecht’in sunduğu zıtlığın (karakterin seçeneklerinin, onun
aksiyonlarında

fark

edilen

izi)

ötesine

geçmeli;

aşırılığı,

şizofreniyi

kucaklamalıdır. Bu Sezuan’ın İyi İnsanı’nın feminist sahnelenişi açısından ne
anlama gelir? Bir imgeler serisi: İmgesinden parçacıkların reklam panosunun
çatlakların arasından izleyicilere göz atan, diplere kök salmış bir Shen Te.
Sahnede tekrar ve tekrar beliren Shen Te, eteği her seferine daha kısa,
boynundaki haç her seferinde daha büyük, daha ağır. Shen Te’ye “yapışıyor”
gibi görünen Shui Ta parçacıkları: eteğin altından görünen tek bir pantolon
bacağı. Sinek’e dönüşme(me)ye çalışan Kadın. Başka Bir Şey’e dönüşme
korkusu içindeki Sinek.
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Mabou Mines gibi bölümlü, katmanlı imgeler ve Sylvère Lotringer’in deyimiyle
“pürüzlü şifreler” kullanarak, riskli ama genelde başarılı olan oyunlar
oynayan grupların medya tekniklerini kullanmak bir cevap olabilir. "Türlü
Köpek Animasyonu"ndaki tiplemeden ziyade tip olan Rose’un bir “kim” değil
“nasıl” oluşu gibi, Shen Te de feminist izleyici için ancak beden / metin'in
arzu mekanizmalarını açığa çıkardığı takdirde anlam ifade eden bir üretici /
üründür.
Lezbiyen izleyiciler için, bu yeniden radikalleştirilmiş ama hala heteroseksüel
Sezuan’ın İyi İnsanı, öznenin merkezden kaydırılmasından başka bir şey
sunamayabilir. Brecht’in kendisi cinsel olarak marjinalleştirilmiş gruplarla
pek ilgilenmemişti ve bu izleyiciler için eski oyunları radikalleştirmektense
yeni oyunlar yazmak en kolay seçenek olabilir. Yine de, yeni bir prodüksiyon
bu

oyunun

postmodern

aşırılık

anlarında

toplumsal

cinsiyet

modernist,
/

sınıf

Marksist
/

ırk

sınıf

sorunlarını

sorunlarıyla

tekrar

biçimlendirecek noktayı yakalayabilir. Her durumda, Brecht’in oyunlarının
heterojen izleyici kitlesine, yani hazları Brecht’in teorisinin öngördüğü
hazların ve aslında burada vurgulanan materyalist feminist hazların da
ötesine geçen izleyici yelpazesine sunduğu hazları keşfetmek zorunludur.
Bugün izleyiciler hala Mulvey’nin bahsettiği röntgenci algısına sahiptir veya
belki de bunun üstesinden gelme çabasındadır; hangimiz iyileşmekte olan bir
röntgenci değiliz ki? Bu izleyiciler geleneksel tiyatroyu hayal kırıklığı içinde
terk eden ve “bir feminist performans eleştirisi teorisi geliştirmeye başlayan”
feminist izleyiciyi de içerir. Ancak izleyicilerin metne girdiği ve metinden
onlarla çıktığı başka hazlar da vardır. Marjinalleştirilmiş izleyiciler, henüz
tartışılmamış direnç ve yeniden yorumlama stratejilerini şimdiden uyguluyor
olabilirler. Böylesi stratejiler halkın filmlere, popüler romanlara ve televizyon
programlarına karşı tepkisini ele alan araştırmalarla belgelendiler. İzleyicilere
bu stratejileri tiyatro deneyimlerine nasıl uyguladıklarını sormanın zamanı
gelmedi mi? İzleyici aynı anda birden çok öznedir, bunların bazıları aktif,
bazılarıysa

bastırılmıştır.

Tiyatronun

beden

/

metin'i

olduğumuz gibi konuşacak şekilde tekrar tanımlanmalıdır.

ise

hepimizle,

Cinsel

Farkları

Sahnelemek:

Brecht’i

Feminist Bir Sahipleniş

Denise Varney
Çev.: Dilşad Sağlam
Elif Karaman
Çağdaş teorinin performansı göz ardı etme eğilimi var ve teori ile pratik
arasındaki hassas ilişki hiçbir zaman Brechtyen tiyatroda olduğu kadar
sıkıntılı olmamıştır. Brecht’in oyun metinleri hem teori hem de pratik ile
yazılmıştır ama aynı zamanda eski zamanlardan ve sağlam bir Marksizm ve
sosyal gelişme inancından bahseder. Kendi zamanlarından bahseden bir form
olarak Brecht tiyatrosunun cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, postmodern
çoğulculuk ve masalların gözle görünen çöküşü gibi güncel saplantılardan
bahsetmesinin olasılıkları nelerdir?
Bu makalede Brecht’in Der Gute Mensch von Szechwan (Sezuan’ın İyi İnsanı)
adlı oyununun Michael Hoffmann tarafından çevrilmiş olan Santa Monica
versiyonunun Melbourne Üniversitesi prodüksiyonu incelenmiştir. Çeviri, The
Good Person of Sichuan ismiyle, 1989’da Deborah Warner ve Londra'daki
Ulusal Tiyatro (National Theatre) tarafından sahnelendi. Brecht’in sürgün
yıllarında Amerikan sahnesi için yazılmış olan Santa Monica versiyonu,
daraltılmış bir hikayeye ve daha az karaktere sahipti. Bu özellik, kısa
versiyonun çağdaş seyirciye uzun olan aslından daha uygun olduğu
konusunda Warner ve Hoffmann’ı ikna etmiştir. Uzun oyunlar artık popüler
değilken, National Theatre'ın bu kararı, orijinal metinleri bütünüyle ele alma
yönündeki ilginin azaldığına işaret ediyor.
Melbourne Üniversitesi'nin performansı benzer şekilde, kısaltılmış olan
versiyona yakındı fakat zamandan yaptıkları tasarrufu Brecht ve feminizm ile
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ilgili pek çok soruyu incelemek için kullanma amacındaydılar. Eser,
üniversitenin “The Open Stage” adlı tiyatrosunda geniş çaplı bir öğrenci
prodüksiyonu olarak sergilendi. (“The Open Stage”de 1980’de Sezuan'ın İyi
İnsanı adlı oyunun Sue Nevile tarafından yönetilmiş bir performansı daha
vardı.) Bense bir yönetmen ve araştırmacı olarak Brecht oyunlarında feminist
teorinin görmezden gelinmesi ve bunun performansta nasıl yok edilebileceği
ile ilgileniyordum. Herbert Blau’ya göre, geçmiş pratikler ile şu andaki
kaygılar arasındaki gerilim, çağdaş dönem Brechtyen projelerinin daha geniş
bir bağlamda tarihselleştirmesiyle en iyi şekilde anlaşılacaktır. Performansın
itici güçlerinden biri, feminist bir bakışla Brecht’in revize edilmesi yönünde bir
yaklaşımla Brecht üzerine yazılmış son dönem feminist yazıları sorgulamaktı.
Bu, öyle ya da böyle makalenin başlığında belirttiğim gibi benim bir
sahiplenme olarak kabul ettiğim bir girişimdi.
Prodüksiyon, Brecht’i feminist bir bakışla revize etme işini, mizansen
kullanımlarına odakladı. Bunun sebebi oyun metnindeki herhangi bir
değişikliğin; (metni yeniden yazmak telif hakkı kanununa göre yasal olsaydı
bile)

oyunun

kaydedilmiş

değişikliğe

direnen,

kompozisyonuna

sıkıca

dokunmuş

toslamasıydı.

ve

teorik

Brecht’in

olarak

dramaturjisi,

performansta oyunların yaratıcı gelişimine fazlaca ağırlık vermeye devam eder.
Bu kısıtlamalardan bağımsız olarak benim prodüksiyonumda, oyunu çağdaş
bağlamda

bir

pozisyona

koymak

için

orijinal

metinden

ne

kadar

uzaklaşabileceğimizle ilgilenildi.
Fakat prodüksiyonu analiz etmeye geçmeden önce Brecht ve özellikle
Sezuan’ın İyi İnsanı konusundaki feminist eleştirilerin ana hatlarını çizmek
istiyorum. Benim araştırmam oldukça seçici bir şekilde belirlenmiş ve
İngilizce yazılmış kitap ve makaleler ile sınırlıdır. The Good Person of Sichuan
prodüksiyonu bu eleştirilere bir cevap niteliğinde olacaktır.
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Shen Te / Shui Ta: Cinsiyeti Kalıplaştırmak ve Toplumsal Cinsiyetin
Akışkanlığı
Brecht 1980'lerde, kadın karşıtı ve kalıplaşmış cinsiyet rollerine sahip bir
form ile ilişkilendirilince feminist çevrelerin gözünden düştü. Bu formun, sınıf
bilinci ve tarih üzerine temel hikayelerdeki (Brecht’in kadın iş arkadaşları da
dahil) gerçek tarihsel kadınlardan yoksun olduğu söyleniyordu.1 Cinsiyet ve
toplumsal cinsiyetin, kadın öznenin toplumsal kuruluşundaki rolüne dair,
Brecht’in tipik bir “Marksist kör nokta” sergilediği hususunda ortaklaşıldı.
Anne Herrmann, yakında anne olacak olan altın kalpli fahişe Shen Te
karakterinin

“ölümsüz

kadınsılığın”

devamlılığına

bir

örnek

olarak

kuruluşunu, performansta bu karakterin temsiline dair yeni bir bakış açısını
temsil ettiği için eleştirmiştir. Toplumsal cinsiyete yönelik “Marksist kör
nokta”nın tarihsel gerçekliği konusunda hiçbir şüphe olmasa da bu, Brecht
oyunlarının yazıldıkları döneme ve dönemin düşünüş tarzına bağlı kaldığı
anlamına gelmez.
Alisa Solomon duruma, çok daha yapıcı bir eleştirel çizgi yakalayarak, Shen
Te / Shui Ta figürünün geleneksel cinsiyetlendirilmiş özne pozisyonlarının
destekleyicisi yerine bir eleştiri olma olasılıklarını düşünmek için kalıplaşmış
kadın imgelerinin ötesine geçerek bakmıştır.2 Solomon, oyunun biçimsel
özelliklerine yeterli eleştirel önemin verilmemesinin yanlış okumaya yol
açtığını iddia eden ilk feminist eleştirmen değildi. Bu tarz eleştirilerde,
verfremdungseffekt (yabancılaştırma efekti)3 ve gestus'un (toplumsal jest)4
feminist açıdan olası üretken kullanımlarına dair bir kör nokta olduğunu
düşünüyorum. Solomon haklı olarak, kadın / erkek karakter kullanımının,
seyirciyi kadın / erkek ikiliğinin çelişkilerine yabancılaştıran başarılı bir yol
olduğuna dikkat çekiyor. Cinsiyet ayrımını; erkek ile dişi, adam ile kadın, eril

Sara Lennox, “Women in Brecht’s Works,” New German Critique say. 14 (1978).
Anne Hermann, “Travesty and Transgression,” Performing Feminisims: Feminist Critical Theory and
Theatre, der. Sue - Ellen Case (Baltimore: Md.: John Hopkins University Press, 1990).
Elizabeth Wright, “The Good Person of Szechwan: Discourse of a Masquerade,“ The Cambridge
Companion to Brecht, der. Peter Thomson ve Glendyr Sachs (Cambridge: Cambridge University Press,
1994).
2 Alisa Solomon, “Materialist Girl: The Good Person of Szechwan and Making Gender Strange,” 1994.
3 Sahnedeki olayların bir oyun olduğunu seyirciye aktarmak amacıyla kullanılan araç (ç.n.)
4 Oyundaki herhangi bir karakterin toplumsal konumunu anlatan tavra verilen ad (ç.n.)
1
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ile dişil arasındaki ikili zıtlığı daha geniş bir problem olarak temsil ederek
sahnelemenin olasılıkları, feministleri cinsiyet ayrımının problemli yanlarını
sahnelemek için oyunlardaki açık noktaları bulma konusunda cezbetti.
Derrida’ya göre, bu ikiliğin “yapısının yapısallığı”nı ortaya çıkarmak, bu
çerçevede temsil edilen kadın ve erkek tiplerini değerlendirmekten oldukça
farklıdır.5 Herrmann, Shen Te'nin “sadece eril olma konusunda makul”
olduğunu yazdığında, cinsiyet ayrımı konusuna eskisinden çok daha yakındı.6
Elin Diamond’ın açıkladığı gibi:
Oyuncu “görünürlüğün içine daldığı” zaman (bu hoş tabir Peggy Phelan’a ait),
1970’ten beri feminist teorinin sosyal, kültürel ve fiziksel olarak cinsiyet
ayrımına dayalı bir alan olarak tanımladığı alana girmiş olur.7

Maskülen karakter, feminen karakterin üzerine kurulu olduğu için cinsiyet
ayrımının geleneksel temsilini, toplumsal cinsiyetin akışkan ve stratejik
teatral performansını göstererek eleştirecek feminist bir performans için
olanak vardır. Oyunları kadın karşıtı yapılar olarak sahnelemek yerine, Shen
Te / Shui Ta figürünü kolayca şekillenebilecek, aşamalı bir figür olarak
sahnelemek ve bu yöntemin önerdiği teatral olanaklarla oynamak artık
mümkün. Oyunların politik ve tarihsel oluşumuna rağmen, The Good Person
of Sichuan örneği, oyunların bir dizi feminist imkana açık olduğunu
gösterecek.
The Good Person Of Sichuan ve Toplumsal Cinsiyete Yabancılaştırma
Bu imkanlardan biri, Brecht’in mesafe koyma ve yabancılaştırma tekniklerini,
orijinal teori ve pratiklerin temelini oluşturan varsayımlara karşı kullanarak
Brecht’i tarihselleştirmekti.
Bu amaçla, biz “iyi kadın”ın feminist özne olduğunu iddia ettik ve mizansenin
çoğunu feminist bir alana çevirdik. Kadın oyuncular, maskülen diyalogları
feminen özneye uyarlayarak diğer küçük karakterlerin yanı sıra oyundaki üç

Jacques Derrida, Writing and Difference (Londra ve Hanley: Routledge & Keegan Paul, 1981).
Anne Hermann, “Travesty and Transgression,” Performing Feminisims: Feminist Critical Theory and
Theatre, der. Sue - Ellen Case (Baltimore: Md.: John Hopkins University Press, 1990).
7 Elin Diamond, Unmaking Mimemis: Essays on Feminism and Theatre (Londra & New York:
Routledge, 1997).
5
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tanrıyı ve su satıcısı Wang’ı da oynadılar. Kurgusal Sezuan’ımız, oryantalist
geçmişinden ayrılmış ve Brecht’in kapitalizm ve Hristiyanlık eleştirisini
resmetme sorumluluğundan azledilmiş postmodern bir alandı. Brecht’in
hikayesinin

ideolojik

bütünlüğü;

farklı

tarihsel

dönemlerden,

eser

tarzlarından ve sosyal kontrol mekanizmalarından bölümlerle oluşturulmuş
görsel

bir

metin

ile

parçalandı.

Neon

ışıklar

ve

karamsar,

loş

bir

aydınlatmayla metni postmodern tiyatro teknikleriyle baştan yazmak ve
geleneksel ile çağdaş arasındaki mesafeye dikkat çekmek amaçlandı.
Patrice

Pavis’in

diyaloglar

“mizansenin

açısından8,

söylemi”

olarak

adlandırdığı

üstü

kapalı

sözlü metin ifade biçiminin durumu revize edilerek

oyun metninin yeniden yazımı başladı. Metinde Shen Te ilk kez ön oyunun
yarısında karşımıza çıkarken, benim prodüksiyonumda ilk antresi oyunun
açılış dakikalarına yaklaştırıldı.
Performansın Açılışının Tasviri
Wang konuşmaya başlayınca, sahneye siyah, koton bol bir pantolon ve
kırmızı, saten bol bir bluz giyen kadın oyuncu girer. Oyuncunun uzun saçı
arkada atkuyruğu şeklinde toplanmıştır ve makyajı çok azdır. Yalınayaktır ve
elinde kirli, beyaz topuklu ayakkabılar vardır. Plastik, kadınsı bir maske
boynunda sallanmaktadır. Oyuncu, Wang’ın biraz arkasında durur ve
ayakkabılarını ayağına geçirir. Sonra maskeyi takar ve Shen Te karakterine
dönüşür. Maskeyi takınca varlığını Wang’a belli eder ve Wang tarafından fark
edilmesi

Shen

Te'nin

kimliğinin

kuruluşunda

yardımcı

olur.

Bu

anı

doğrularcasına, Wang, Shen Te’ye bir bardak su takdim eder. Shen Te suyu
kabul eder ama içmek yerine suyu kirli ayaklarına döker ve ayaklarını elleriyle
yıkar. Wang ona Tanrılar’ın her an gelebileceğinden bahseder. Ayakları az çok
temizlenmiş olan Shen Te topuklu ayakkabılarını giyer. Ayakkabıları giymek
ve gestus değişikliği, karakterin bir başka katmanının başlangıcına işaret
eder: Oyuncu, artık fahişeliği oynayan Shen Te’yi oynar. Marangoz gibi diğer
karakterler sahneye girince, sokaklarda görünmek istemeyen Shen Te sıvışır.

Patrice Pavis, Theatre at the Crossroads of Culture, çev. Loren Kruger (Londra & New York:
Routledge, 1992).
8
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Sahneyi sağ ve sol performans alanlarına bölen plastiğin arkasına doğru
geçerken kendini eliyle gizler.
Kadın oyuncu kadın karakteri oynarken, toplumsal cinsiyete (burada
kadınsılık) yabancılaştırma, oyuncu ve karakter arasındaki görüntü farkı
anlamında problematiktir. Fakat metinde, oyuncunun kadın bedeni ile
oynadığı erkek karakter arasındaki fark
ya da mesafe çok açıktır, metin mesafeyi
göstermeyi

düşünmez.

Bunun

yerine

Brechtyen metin oyuncunun bedeni ile
kadın

karakter

arasındaki

görüntü

farkına, bunun bir epik tiyatro eserinin
içine yerleştirilmiş ve Brecht’in eleştirdiği
dramatik tiyatroda daha sık rastlanan bir
teatral

temsil

olduğu

düşüncesiyle

kayıtsız kalır. Tıpkı oyunun geleneksel
performanslarında olduğu gibi bu yöntem
izlendiği

takdirde

feminen

olan,

incelenmemiş bir beden olarak kalır.
Benim prodüksiyonumda kadın oyuncu
ile

karakter

arasına

birkaç

yöntem

aracılığıyla mesafe koyulur. Öncelikle,
çokça kullanılmış bir Brechtyen yabancılaştırma aracı olan yarım yüzlü
maske vardır. Fakat burada maske daha geleneksel performanslardaki gibi
oyuncu ile karakter arasındaki yabancılaşmadan ziyade feminen olanın
sahnelenmesine dikkat çeker. Dahası, Sezuan’ın İyi İnsanı adlı oyunun
geleneksel performanslarında maske, maskülen karakteri göstermek için
kullanıldı. Bu prodüksiyonda ise, maskenin yabancılaştırıcı etkisi, kadın
oyuncu ile onun oynadığı kadın karakter arasındaki mesafeyi göstermeyi
hedefledi.

Oyuncu

ile

karakter

arasındaki

kusursuz

akıcılığı

sekteye

uğratmanın yanı sıra, maske abartılmış bir kadınsılığı ve bu rolün kasti
olarak benimsendiğini ima eder. Çıkık elmacık kemikleri, kalkık ve hoş kaşlar,
pürüzsüz plastik yüzey, inci gibi bir burun ve kırmızı dudaklara sahip olan
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maske idealize edilmiş ve çoğunlukla maskülen arzular ile ilişkilendirilen
kadınsılığı groteskleştirip onunla dalga geçer.
Maske, Irigaray'a ait bir düşünce olarak kadınsılığı “şakacı bir taklit” olarak
oynamanın

somutlaştırılmış

halidir.9

Kadınsı

jestleri

görünür

kılmak,

normalde arka plana atılan dil, jest ve tonun ön plana çıkarılmasından ötürü
verfremdung'un (yabancılaştırma) başka bir yönünü oluşturur. Shen Te’nin
maskesi

kadınlık

jestlerini

görünür

kılar.

Maske,

kadınsılığı

oyuncu

tarafından takılıp çıkartılabilen “erkek yapımı” plastik bir yüzey olarak
gösterir. Oyuncu, seyirci için maske ile oynar, ona dokunur, onu ayarlar ve
takar. Oyuncunun oyunbazlığı, dramatik kadın karakter olarak sahip olduğu
tarihsel itaatkar konumu yok ederek imgeyi kontrol etme imkanı tanır. Ayrıca
maske, kadınsılığı herhangi bir iç düzlemle bağlantısı olmayan bir dış yüzey
olarak gösterir. Bu yüzey üzerinden tanımlanmış toplumsal cinsiyet jestlerine
ve maske ile onu takan arasındaki mesafeye dikkat çeker.
Oyuncu kendini nasıl tanımladığını sergiler; yani bizzat bir özne olarak
oyunun belirlediği alanda durur ve cinsel kimliği sahiplenmeyi, toplumsal
cinsiyet maskesini takmayı sergiler. Performansa kendi bedenini yazar ve onu
maskenin altında siler. Performans alanında işleyen temsili sistem, doğal
öznelerden yoksundur ve öznelerin yerini teatralleştirilmiş izler alır.
Oyuncunun kendi toplumsal cinsiyetine mesafe koyması maskeye, Brecht’in
aslen kastetmediği ama tiyatro teorisinin ve oyun metinlerinin engelleyemediği
bir rol verir. Daha geleneksel Brechtyen performanslarda maske, oyuncu ile
karakterin toplumsal tavırlarındaki farkı ya da mesafeyi göstermek için
kullanılır. Benim sahnelememe göre ise eğer Shui Ta kadın bedeninin erkek
karakterine büründüğü bir taklitse o zaman Shen Te de kadın oyuncunun
büründüğü kadın karakterin taklididir. Bu, maskenin altındakinin cinsiyet
rolleri önceden belirlenmiş "kişi" olduğunu iddia etmek değil, tıpkı sınıf gibi
toplumsal cinsiyetin de - Judith Butler’ın artık kullanılmayan deyimiyle -

Luce Irigaray, This Is Sex Which Is Not One, çev. Porter (C. Ithaca & New York: Cornell University
Press, 1985).
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“sürekli üretilip korunan politik ve kültürel kesişim noktalarının” dışında
olmadığını göstermektir.10
Metinde kadın bedeni başa çıkılmaz ve güvenilmez olarak çizilmiştir. Shen Te
bir duygu seli içinde kendini Yang Sun’un kollarına atar, hamile kalır, gözü
kararır ve çaresizlik içinde haykırır. Parkta, Shen Te’nin kadın bedeni ıslanır
ve biyolojik kaderine boyun eğer. Dramatik metne bakıldığında Shen Te’nin
durumunda:
Kadın

cinselliği

ve

kadının

üreme

gücü,

kadınların

tanımlayıcı (kültürel) özelliğidir ve aynı zamanda, bu
işlevler kadını tıpkı ataerkinin farklı şekillerde belirttiği
gibi hassas, korumaya ya da özel bakıma muhtaç olarak
betimler.11

Fakat Shen Te kendini üreme gücünü keşfederek
tanımladığı an, kadın karakter kültürel olarak kendine
atfedilmiş olan kırılganlığı altüst eder. Tüm bunlar
olup biterken kadın oyuncu parkta ıslanmaz, hamile
kalmaz, gözü kararmaz ya da kilo almaz. Oyuncunun
bilinçli bir şekilde kontrol edilen kadın bedeni kural
tanımazlık ya da kırılganlığın kadınlığı tanımlayan
özellikler

olmadığını

gösterir.

Aksine,

Shen

Te

karakterinin sahnede ne kadar kırılgan ya da dayanıklı görüneceği, oyuncu
seçimine bağlıdır.
Cinsiyetin Farklılığını Sahnelemek: Shen Te / Shui Ta
Metinde yapılan bir diğer değişiklik Shen Te / Shui Ta dönüşümünü kapsıyor.
Metinde, Shen Te birinci sahnenin sonunda sahneden çıkar ve metinde
maskeli ve takım elbiseli genç bir beyefendi olarak tanımlanan Shui Ta
kılığında ikinci sahneye başlamak için ara oyundan sonra geri döner. Shui

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion Of Identity (Londra & New York:
Routledge, 1990).
Elizabeth Grosz, “Inscriptions and Body - Maps: Representations and The Corporeal,”
Feminine/Masculine/Representation, der., Terry Threadgold ve Anne Cranny - Francis, Sidney,
(Allen&Unwin, 1990).
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Ta’nın Shen Te olduğunu seyircinin anlaması şart değildir, bu "Tanrıların ve
İyilerin Güçsüzlüğünün Şarkısı"na kadar açıklanmaz. Yedinci sahneye
gelindiğinde, başarılı işadamı Shui Ta pahalı kıyafetler giyinmiştir ve
şişmanlamıştır / hamiledir (Resim 2).
Shui Ta için komple kostüm değiştirme geleneğine karşı bir hamleyle, takım
elbisenin yerini palto aldı. Palto, oyunun başından itibaren sahne önünün sol
tarafındaki alanda bulunan askıya asılarak görünür kılındı. Çok daha iri bir
adamın üzerinde bir zamanlar gün gördüğü belli olan ve kadın oyuncunun
bedenine bol gelen yaşlı bir adamın balıksırtı desenli ceketinin altına bir çift
erkek ayakkabısı koyuldu. Askıda
asılı duran ve seyircinin içeri girdiği
andan itibaren gözüne çarpan palto,
modern erkek öznenin mükemmel
bir işareti olan iş adamı elbisesinden
çok

daha

büyük

zor

bir

tanımlanabilecek

önem

taşır.

Palto

sokaklara aittir, içindekini gizler;
takım

elbise

ise

burjuvanın

toplumsal ve ekonomik alanlarına
aittir ve itibar, güç ve otorite ile
ilişkilendirilir.
imleyen

Daha

olarak

muğlak

paltoyu

bir

seçerek,

oyunda erkek gücü kamusal alanda
hareket

eden

ama

öte

yandan

gizliliğini de koruyan bir şey olarak
vurgulanmış oldu (Resim 3). Fakat aynı zamanda, ancak kısmen gizlenmiş
olan kadın oyuncunun bedeni ve Shen Te’nin karakteri üzerine yerleştirilerek,
erkeklik yabancılaştırılır ve güçsüz kılınır. Onun bedeninde erkek gücü, ona
inandırıcılık kazandıran bir dış görünüş, alelacele edinilmiş temsil usulleriyle
desteklenmiş bir tavrın performansıdır.
Ceketin ceplerinde bir maske ve mikrofon vardı (Resim 4). Bıyıklı ve yarım
yüzlü geleneksel tiyatro maskelerinden değil, yanık hastalarının tıbbi amaçlı
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kullandığı cerrahi bir basınç maskesiydi (Resim 5). Bu maskenin, oyuncunun
üzerindeki ceketle hiçbir alakası yoktu, bu durum ise Shui Ta karakterinin,
tek ortak noktaları aynı beden üzerinde bulunmak olan, birbirinden bağımsız
nesnelerin bir araya gelmesiyle oluştuğu izlenimini yaratıyordu. Shui Ta
karakterinin gözle görülür bir şekilde birbirinden alakasız nesneleri bir arada
bulunduruyor olması, bir tiyatro kostümünün toplumsal açıdan dengeli bir
karakteri imleyeceği yönündeki beklentiyi bozar nitelikteydi. Oyuncunun
kullandığı maske ise yanık bir beden izlenimi uyandırıyordu; yüzeyi farklı
dokulardan meydana gelen, parçalar halinde bulunan ve sert malzemelerle
sıkı bir yüzeye tutturulmuş bir beden. Maskenin yarattığı bu imge, aynı
zamanda teröristler veya suçlular tarafından kullanılan kar maskelerini,
"korkunç" güreşçi maskelerini, cellatların taktığı başlıkları ve robot kafası gibi
imgeleri akla getiriyordu. Bu şekilde ortaya cani, absürd, uğursuz ve hatta
canavara benzer bir görünüm çıkıyordu. Oyun sırasında ise söz konusu
maske bu tür çağrışımları aşarak kendine özgü bir teatral anlama ulaşıyordu.
Bir işaret / sembol olarak ise anlamlarının bir sonu yoktu.
Birinci sahne bittikten sonraki ara
oyunda oyuncu, Shui Ta’nın ikinci
sahnedeki
tüm

girişine

seyircilerin

hazırlanırken

görebileceği

bir

şekilde ceketini ve ayakkabılarını
giyer, maskesini ve mikrofonunu
takar.

Başka

bürünmek

bir

amacıyla

cinsiyete
kıyafet

değiştiren Shen Te / Shui Ta ikilisi aslında tamamlanmamış bir dönüşümü
gözler önüne koymaktadır. Bu oyunda Shui Ta seyirci karşısına eski püskü
kıyafetler içinde ve oldukça güçsüz bir şekilde çıkar. Burada bir karakterin
başka bir karaktere dönüşümünden ziyade, yarım yamalak ve kusurlu bir
teatrallik söz konusudur. Bu noktada ise Diamond, Shui Ta’nın bu kusurlu
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kıyafet değişiminin, toplumlarda yerleşmiş cinsiyet standartlarına ilişkin
eleştiri ve tartışmalara önemli bir boyut kazandırdığını savunur.12
Shui Ta’nın tamamlanmamış kıyafet değişikliği ile seyirci karşısına çıkması
odak

noktasını

sınıf

çatışmasından

uzaklaştırarak

toplumsal

cinsiyet

meselesini ön plana çıkarır. Bu durum oyundaki birçok karakterle birlikte
aynı şekilde devam eder. Ön oyunda sahnede görülen burjuva sınıfından
kadın ve erkek tiplemeleri, kostümlerini ve aksesuarlarını kullanış biçimleriyle
kadın ve erkek arasındaki toplumsal sınırları bir ölçüde belirsizleştirir. Erkek,
ince çizgili bir takım elbiseyle sahneye çıkar fakat bunun içinde ne gömlek ne
de kravat görülür, bunun yerine inci bir kadın kolyesi takar. Kadın ise koyu
renk bir takım elbise üzerine pembe bir şapka takar. Oyunda bu yönde tercih
edilen kostüm kullanımı, ilgiyi toplumsal sınıf tipolojilerinden uzaklaştırarak
yerleşmiş cinsiyet normlarına yönelik bir eleştiri ortaya koyar (Resim 6).
Bununla yaratılmak istenen vurgu ise kadın ve erkek cinsiyet kimliklerinin
değişebilir olduğu ve kabullenilmiş cinsiyetlere sahip bedenlere kimliklerin
zorla kondurulamayacağıdır. Elin Diamond, oyundaki kostüm değişiminin
seyirciyi cins ve toplumsal cinsiyet ikiliklerine yabancılaştırmasının aynı
zamanda toplumsal cinsiyet meselesini tiyatroda işlenebilir hale getirdiği
yönünde bir teori ortaya koyar. Toplumsal cinsiyet kavramı, oyunda birtakım
stilize eylemler ve kostüm değişiklikleri aracılığı ile işlenir ve bu yolla
toplumdaki "baskın kültürün kişinin dış görünüşü, hareketleri gibi unsurları
kadınsı veya erkeksi kimliğe ilişkin ipuçları olarak görmesi" eleştirilir.
Oyundaki diğer karakterler ise bu eksik kostüm değişikliğinin tamamlanmış
olduğuna inanan bir tavırla oynarlar (“a mode of belief”)13 ve bu durum
seyircinin gözünde bir performans, sahne ile seyirci arasında yapılmış bir tür
anlaşma olarak canlanır.
Oyunda cinsiyet kavramının "Tanrıların ve İyilerin Güçsüzlüğü Şarkısı"nda
hayret verici bir açıklıkla ön planda tutulduğu görülür. Solomon, bu şarkının

Elin Diamond, Unmaking Mimemis: Essays on Feminism and Theatre (Londra & New York:
Routledge, 1997).
13 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion Of Identity, (Londra & New York:
Routledge, 1990).
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oyundaki yerinin "teatral bir düğüm noktası" olduğunu savunarak “her şeyin
aynı kaldığı ama aynı zamanda şu anki durumundan farklı var olduğu”
diyalektiğin sahnede en fazla bu şarkıda gösterildiğini söyler ve şu soruyu
yöneltir: Bu şarkıyı kim söylüyor? Bir diğer deyişle hangi oyun, karakteri
"Güçsüzlüğün

Şarkısı"nı

söyleme

eylemini

gerçekleştirmeye

-Brecht’in

tabiriyle zeigengestus (teslim etme)- yelteniyor?14
Solomon’un

cevabı

ise

oyuncunun

hem

Shen

Te

hem

de

Shui

Ta

karakterlerini bir arada nasıl canlandırdığı konusuna dikkat çeker. Şarkı,
oyuncuyu Shen Te olarak Shui Ta’yı nasıl canlandırdığını göstermeye teşvik
eder,

bu

noktada

verfremdungseffekt

ise

akıllara

(yabancılaştırma)

tekniğinin ikili unsuru gelir: Oyuncu
bu sahnede hem Shen Te’yi hem de
Shui Ta’yı oynar. Bu noktada ise
yabancılaştırma
yazım

tekniğinin

aşamasında,

sahneleme

daha

sırasında

oyunun
sonra

kullanılacak

vazgeçilmez bir teknik olarak etki bırakmış olduğu açıkça görülür.
Sahneleme sırasında oyuncu "Güçsüzlüğün Şarkısı"nı kendi sesiyle söylerken
bir yandan da Shui Ta’nın ceketini ve ayakkabılarını giyer. Daha sonra birkaç
adım atar, maskesini ve mikrofonunu takar ve bu noktadan sonra abartılı bir
şekilde Shui Ta sesiyle şarkıya devam eder. Bu sahne sırasında seyirci
karakterin kostüm değişikliğine birebir tanık olurken bu eylemin sosyal
bağlamının da farkına varır. Söz konusu sahnelemedeki en mühim kısım ise
şarkının sözlerinde kadın bakış açısından erkek bakış açısına bir geçişin
yaşanmamasıdır. Buna ek olarak şarkıda ne ritim ne de tempo kadın
sesinden erkek sesine geçişi vurgulayacak bir değişime uğrar. Bu durum
ancak bir sonraki sahnede, tütün dükkanında Shui Ta’nın dilinin ve bakış
açısının Shen Te’den farklılaşmaya başladığı zaman görülür.

14 Alisa Solomon, “Materialist Girl: The Good Person of Szechwan and Making Gender Strange,”
Theater, Cilt: 25, say. 2 (1994).
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Solomon, feminist tartışmaların odak noktasını oyun metninden, en başından
beri eleştirilere konu olmuş olan sahnelemeye çevirmiştir. Şarkıdaki “meta teatral”

unsur,

jeste

dayalı

sergileme

aracılığı

ile

yabancılaştırmanın

yaratılması konusunda son derece önemli bir konuma sahiptir. Solomon’a
göre ise bu durum sayesinde Shui Ta, Shen Te’nin canlandırdığı bir buluş ya
da "taklit" olarak ortaya çıkarken Shen Te de oyuncunun canlandırdığı bir
taklit olarak karşımıza çıkar. Bu üçlü yapılanmanın sonucunda ise ne Shen
Te’nin ne de Shui Ta'nın gerçeklikle bir bağlantısı olduğu görülür.
Bu özellik, ironik bir şekilde Brecht’in seyirciyi toplumsal cinsiyet rollerine
yabancılaştırmanın tohumlarını önceden attığını gösterir. Metin, Shen Te’nin
umutsuzca attığı adımlara neden olan koşulları önceden ortaya koyar. Çözüm
ise gestus'a dayalıdır: Shen Te, erkek kuzeni Shui Ta kılığına girerek ortadan
kaybolur. Hikaye ilerledikçe bu ortadan kaybolma yolu bir yandan Shen
Te’nin işine yaramaya başlar ve umutlarını artırırken bir yandan da birtakım
problemlere

sebep

olur.

Özellikle

erkek

bedeninin

birtakım

fiziksel

değişikliklere uğraması, durumu daha da zorlaştırarak şişmanlık ve hamilelik
ihtimallerinin çelişkisini doğurur. Buna ek olarak, kendisini gizleyen Shen
Te’nin varlığı her an birinin onun sesini tanıması tehlikesiyle yüz yüzedir,
sonunda ise ağlama seslerinin duyulması Shen Te’nin saklanmış varlığının
gün yüzüne çıkmasına neden olur. Shen Te, kendi feminen kimliğini
olabildiğince arka planda tutarak hayattaki başarı şansını artırmaya çalışan
bir kadın karakter olarak karşımıza çıkar. Shen Te’nin kadın kimliği oyunda
iyilik

ve

nezaketle

bağdaştırılır,

bu

özellikler

ise

Brecht’in

kapitalist

toplumunun çarpık ahlaki değerlerine göre bir tür “salaklık” olarak görülür.
Shen Te ise, toplumun buyruklarından bir kaçış yolu aramaktadır. Peggy
Phelan feminen ve maskülen olarak tanımlanan bedenlerin göreli değerleri
hakkında şunları yazar:
Erkeğe değer verilirken kadın fark edilmez, ona düzgün bir değer ya da anlam
atfedilmez. (...) Normlara uygun olan erkektir ve bu yüzden sıradandır. Kadın
"öteki"dir ve ancak erkek isteyince fark edilir.15

15

Peggy Phelan, Unmarked: the Politics of Performance (Londra & New York: Routledge, 1993).
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Phelan bununla birlikte, fark edilmemenin bazen güçlü bir yanı olduğunu,
görünürlüğün ve fark edilirliğin çoğu zaman bir tuzak olabileceğini savunur.
Shen Te ise bu konuda dersini iyi almıştır. Dikkat çekmenin, siyasi bir
hamlede bulunurken önemli bir başlangıç noktası olduğu görüşüne karşı
Phelan bir uyarıda bulunur; zaman zaman hakları elinden alınmış kişilerin
göz önünde bulunmamasının daha yararlı olacağını belirtirken bu tür bir
stratejinin uzun zamana yayılmaması gerektiğini de vurgular. Görünürlük,
istenmeyen gözleri üzerine toplar: “[…] gözaltında tutulur, kanuna tabi olur;
röntgenciliği, fetişizmi, nesnelere sömürgeci bir dürtüyle sahip olma arzusunu
kışkırtır.”16 Shen Te’nin bir hayat kadını olması ise tüm bu saldırıları
beraberinde getirir. Oyun sırasında Sezuan halkı göründüğü anda Shen Te
bakışlarını başka yöne çevirir, yüzünü örter ve kapalı bir alana girer: Shen
Te’nin görünürlüğü özgür olmanın aksine satılıktır. Görünmezlik ise Shen Te
için bir çeşit direnme yoludur. “Görünürlüğün gücü ve görünmezliğin acizliği”
görüşü bir anlamda çürütülür, çünkü bu görüş görsel bir temsilin her zaman
gerçeği ifade edeceği yönündeki bir sanıya dayanır. The Good Person of
Sichuan, Shen Te / Shui Ta ikilisinin yarattığı çelişkiler sayesinde dış
görünüşün her zaman gerçeği yansıtacağı yönündeki algıyı bozar.
Bu örnekler Shen Te / Shui Ta karakterlerinin farklı yorumlamalara açık
olduğunu ortaya koyar. Bunlardan birisi, kadın bir oyuncunun erkek rolü
yapmasıyla toplumsal cinsiyet kavramının hem sosyal hem de kültürel bir
mesele olduğuna dikkat çekilmesi olarak karşımıza çıkar. Toplumsal cinsiyet
kavramının oyuncunun kendini karakterden uzaklaştırma noktası olarak
seçilmiş

olması,

sınıf

çatışmasının

yabancılaştırmanın

temeli

olduğu

yönündeki Brechtyen kuralı bozar. Ancak daha sonra bu kural yeniden
geçerliliğini kazanır ve Shen Te / Shui Ta ile yaratılan toplumsal cinsiyet
meselesi, temeli geçmişe dayanan toplumsal sınıflara dayalı yöneten ve
yönetilen ilişkisine nazaran çok daha zayıf kalır. Shen Te / Shui Ta
karakterlerinin ikiye ayrılan bir şekilde cinsiyetlendirilmiş olmalarının yanı
sıra Shen Te, kendi içinde de farklılaşarak cinsel farklılıkların başka türlü

16

A.g.e.
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yorumlanmasını sağlar. Teoride Shui Ta, toplumsal cinsiyetin bedene işlenmiş
sosyal ve kültürel bir unsur olduğu yönündeki görüşün somutlaşmış halidir
ve bu görüşe göre de Shui Ta’nın ortaya çıkışı, toplumsal cinsiyetin sosyal
yaşamdaki oluşumunu ortaya koyan bir gestus, toplumsal jesttir. Shui Ta,
aynı zamanda karakterin kendi içindeki cinsel farklılığının da bir tür
somutlaştırılmış hali olarak ortaya çıkar. Bu, Diamond’un da savunduğu
üzere, yabancılaştırma tekniğinin ikili unsurunun (hem…hem de…) cinsel
farklılığa uygulanmış halinin eyleme dökülmesidir. Shen Te/Shui Ta ikilisi;
cinsel farklılığı iki karakter arasındaki bir çatışma olarak değil, bir tek oyuncu
bedeni içinden çıkan cinsiyet farklılığı olarak ortaya koyar. Sahneleme
sırasında, oyuncunun bedenindeki değişim - cinsel kimliği, toplumsal
cinsiyeti, özne konumu - seyircinin doğrudan doğruya tanık olacağı bir şekilde
gerçekleşir, bu ise karakterin kendi cinsel kimliğinin akışkan bir şekilde
algılanmasını sağlar.
Bu durum, Shen Te / Shui Ta karakterini feminist dramaturjiye ve
sahnelemeye uygun kılan en temel etkendir. Bu analizde Shen Te ve Shui
Ta’nın farklı karakterler olarak farklı cinsiyet basmakalıplarını temsil edip
etmediği önem arz etmemiştir. Asıl çekicilik, feminist teoriyi besleyen cinsiyet,
toplumsal cinsiyet ve cinsel farklılıklarla ilgili soruları, oyuncunun ne kadar
belirsiz ve akışkan bir şekilde somutlaştırabildiğine bağlıdır. Feminist izleyici
kitlesi için, Shen Te / Shui Ta sabit bir öznelliktense çoklu bir öznellik sunar.
Elin Diamond farklılık kuramlarının politik potansiyelinden bahseder ve
"…medi

de,

…di"

yöntemini

kullanarak

bir

cinsel

farklılık

politikası

üretebilmek için Brecht'e geri döner:
Sabit

kimlik

temsillerine

riayet

etmek

yerine

farklılıkları

göz

önünde

bulundurmak ve bu farklılıkları muhtemel bir politikayla bağdaştırmak,
Brecht'in "hem…hem de…" teorisini anlamak için temeldir. Bu teori, gerçekte var
olan bir farklılık ütopyası ile birlikte okuduğum bir yabancılaştırma özelliğidir.17

Elin Diamond, Unmaking Mimemis: Essays on Feminism and Theatre (Londra & New York:
Routledge, 1997).
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“Hem…hem de…” kavramı, her eylemin bir farklılık içerdiği ve bu farklılığın
sahnede görünür / var olanın otoritesini daima sarstığı anlamına gelir. Shen
Te, Shui Ta kılığında feminen yönüne dikkat çekmek veya bu yönünü
saklayarakfeminen kimliğini maskülen kimliğinden daha farklı bir şekilde
konumlandırır. Ancak aynı zamanda kadın ve erkeğin görünürlüğü ile
görünmezliği arasındaki değişim noktasına ve bu iki uç arasındaki mesafe ve
farklılığa da dikkat çeker. Bu, Brecht’in teorisinde, erkekliğe üstünlük tanıyan
düşünce temelinin parçalanarak
analiz edilmesi ve daha akıcı bir
politik

düzleme

açısından

taşınabilmesi

oldukça

önemli

bir

değişim noktası olur.
Eserimi canlandıran önemli bir
olgu,

gösterinin

oyunun

yazılış

sahnelenme
tarihi

her
tarihi

tarihi

süreci

zaman
ile

arasındaki

vurgulayan

bir

konumda olmasıdır. Brecht, erkek
egemen zihniyetin tüm dünyaya
hakim

olduğu

bir

zamanda

yaşamıştır, fakat aynı zamanda
yaşadığı bu ortam siyasal, estetik
ve
değişik

düzlemlerin

oluştuğu

kuramsal

zamanlardır.

yönden

Brecht’in

oldukça

kendisi

bile

dramaturjinin tarihsel süreç içerisinde değişeceği yönünde bir beklenti içine
girmiştir, bu yolla eleştirinin de zamanla değişen koşullara göre değişeceğini,
uyum sağlayacağını düşünmüştür:
Epik tiyatro temel olarak insanların birbirlerine karşı takındıkları tutumla
ilgilenir ve bu tutumları, oyun öyküsünün geçtiği zamanın sosyal ve tarihsel
koşullarından bağımsız inceler.18

18

Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, der. & çev. John Willett (Londra: Methuen, 1984).
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Brecht’in diğer kişilere (kadınlara) karşı takındığı tutum günümüzde epik
tiyatro için son derece uygun bir malzeme haline gelmiştir. Brecht’in
benimsemiş olduğu “tiyatroyu tarihselleştirme” fikri, kendisine ait olanlar da
dahil olmak üzere, bütün eylemlerin kendi tarihsel önemine göre irdelenmesi
fikrinin

de

gelişmesine

yol

açmıştır.

Cinsiyet

ile

toplumsal

cinsiyet

kavramlarının, analitik ve materyal bir şekilde kurgulanması Brecht’in oyun
metinlerinde görülmez. Brecht’in yaşadığı dönemde bu tür sınıflandırmalar,
sınıf çatışmasından daha farklı bir tarihsel sürece ve pratiğe sahip analitik bir
sistem olarak anlaşılmıyordu. Buna rağmen, oyunda cinsiyet farklılığının
işlenmesi ve kullanılması birden fazla anlamı kapsar, açıktır ve ekonomik
çerçevenin hem içinde hem dışındadır. Sezuan’ın İyi İnsanı adlı oyunun
günümüzde

hala

önemini

koruyor

olmasının

nedeni,

kapitalizmin

çelişkilerinin cinsiyet farklılığı üzerinden işlenmiş olmasıdır.
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Brechtyen Gestus ve Çağdaş Tiyatrodaki
Yansımaları*1

Patrice Pavis
Çev.: Maral Çankaya
Müjde Yılmaz
Gestus, muhtemelen Brechtyen kuramın temel kavramlarından en çok
bilineni değildir, bu onur yabancılaştırma efektine aittir. Ancak, az kullanılan
bir araç olarak kalsa bile, hem teoride hem de pratikte oyuncunun,
yönetmenin ve seyircinin, jestleri nasıl kendi ortak boyutlarında algıladıklarını
gösteren en başarılı ve üretken kavramlardan biridir. Gestus, aşırı derecede
teknik, dolayısıyla da Brechtyen sistem içerisinde kullanılması, değiştirilmesi
ve tanımlanması oldukça kolay bir şey gibi gözükebilir. Ama aslında gestus
bütün performansı etkiler. Teatral taklidi (mimesis) sorgular ve bizi teatral
durumun üretiminde ve algılanmasında bedenin nasıl bir rol oynaması
gerektiğini düşünmeye zorlar.
Yirmi yıl önce biraz da iyimserlikle, karakter ve eylem arasında kurduğu
diyalektik ilişkiyi vurgulayarak, gestusun bir ürünün sahnelenmesindeki
işlevini yeniden yapılandırmaya teşebbüs etmiştim. Temellerini ve göstergesel
işlevini kurabilmek için gestusu, Brechtyen sistem içerisinde inceledim.2
Günümüzde böylesi bir yapısal sistem kullanışsız olacaktır, çünkü Brecht’in
temel fikirlerini yeniden okuyup birbirine bağlama zahmetine katlanırsanız,

* Maarten van Dijk, (yay. haz.), The Brecht Yerabook, cilt 24, “Brechtian Gestus and Its Avatars in
Contemporary Theatre”, Patrice Pavis, s. 176-191, (Waterloo, Canada: The International Brecht
Society, 1999).
1 Bu makalenin bir kısmı daha önce The Brecht Yearbook'un yirmi üçüncü sayısında Almanca
olarak yer almıştır.
2 ‘’Mise au point sur le gestus” Silex 7 (1978); yeniden basım: Voix et Images de la scène (Lille
Presses Universitaires de Lille, 1985), 83-92.
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aslında gayet yerel bir kuram olduğunu, diğer bir deyişle yaratıcısı tarafından
kendi tiyatrosunda kullanılmak ve ürününü haklılaştırmak için tasarlandığını
açıkça görürsünüz.
BRECHT DÖNEMİNDE GESTUSUN İŞLEVLERİ
1.

Gestus kavramının ilk olarak dikkat çektiği şey, oyuncunun kendi
karakterleriyle diğer karakterler arasında kurduğu toplumsal ilişkidir:

Karakterlerin birbirlerine karşı tavır takındıkları alanı gestus alanı olarak
adlandırırız. Postür, ses tonu ve mimikler, toplumsal jestler tarafından belirlenmiş
dayatmalardır: karakterler birbirlerine hakaret eder, iltifat eder, bir şeyler öğretir
vesaire.3 (GW 15:690)

•

Bu nedenle gestus bize tüm bedeni postür ve tavırlar, ses tonlamaları, yüz
ifadeleri gibi görsel ve toplumsal boyutlarda kullanma konusunda ipuçları
verir. Ancak beden toplumsal ilişkileri, geniş bağlantılar ve stratejiler
yelpazesini nasıl gösterebilir, bir toplumun ya da grubun kökenlerini nasıl
açığa çıkarabilir ya da söz konusu çatışmaları nasıl konumlandırabilir?
Brecht ya da onun oyunlarını ele alan başka bir yönetmen, bu görevi
oyuncuya bıraktığında genellemeler, soyutlamalar ve basitleştirmeler yapmaya
mahkûmdur. Ancak oyuncu böyle belirsiz, genel, kavramsal ya da metafizik
bir noktada kalamaz. O, somut ve eşsiz eylemler ortaya koymalıdır:
Metin yazarı bir “kavga” ya da “dolandırıcılık” olmasını ister ve oyuncu bir parça
ekmek için belirli bir kavga ya da “eşsiz” bir dolandırıcılık örneği sergiler. Ürettiği
bir kavram mıdır? Hayır. Daha sistemli bir şeyi, bir davranışı çıkarır karşımıza.
Aklında belirli bir amaç vardır. İnsan davranışlarına dair genel bir bakış sunmaz
bize. Gösterdiği şey de “sıradan insan” değildir.4 ( GBFA 21:395)

2.

Somut ve belirli bir insanı gösterebilmesi için fiziksel ve özellikle
mekansal araçlar oyuncunun hizmetindedir. Karakterin yapısını

3 Bertolt Brecht, Gesammelte Werke (Frankfurt: Suhrkamp, 1967). Burada: GW + sayı + sayfa.
• Ç.n.: Makalenin orijinalinde, yararlanılan kaynaklara verilen referanslar kitap isimlerinin baş
harflerini kullanarak belirtilmiştir. Örneğin, (GW 15:690) Gesammelte Werke 15. sayı 690. sayfa
şeklinde kısaltılmıştır.
4 Bertolt Brecht, Werke, Groβe kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, cilt 30, ed. Werner
Hecht, Jan Knoft, Werner Mittenzwei ve Klaus-Detlef Müller (Berlin ve Weimar: Aufbau,
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988-99, Burada: GBFA + sayı + sayfa
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ortaya çıkarırken aynı zamanda da onu ne kadar tuhaf bulduğunu
belli ederek karakterle arasına mesafe koyar. Ayrıca, söylenen şeyden
kendini uzaklaştırıp jestlere konuşmadan daha çok anlam yüklemek
istercesine replikleri de belli bir mesafeyle seslendirir. (“Non verbis,
sed gestibus,” Latince: “Sözcükler değil, eylemler”) (GW 15:357):
Mesafe kelimeye karşı da korunur […] Oyuncu eğlendiğini gösterse bile kelimeleri
seslendirirken vereceği belirli bir ritim ya da uygun bir vurgu değişimiyle mesafeyi
koruyabilir. (GW 15:376)

3.

Karakteri ve replikleri oluştururken koyulan bu mesafe oyuncunun
kendini, yönetmeni ve en sonunda da dışarıdan izleyen seyirciyi uzak
bir gözlemci haline getirecek olan yabancılaştırmanın ilk adımıdır. Bu
mesafe, konuşmacının söylediklerine karşı tavrını belli ettiğini ifade
eder.

Dilbilimciler

bu

duruma

“sözceleme”

(enunciation)

adını

vermiştir.
Gestus temelli jestler bir dil oluşturur; konuşmacı belli tavırlar gösterirken
karşısındakiler bambaşka bir anlam çıkarır. (GW 15: 482)

4.

Söz konusu tavır hızla, konuşmacının kendi sözlerine olan tavrından
farklı olarak, kendi eserine dair politik, ahlaki, eleştirel bir tavra
dönüşür. Bu oyuncu da olabilir, metnini yönetmene ve dolayısıyla
oyunculara

teslim

eden

yazar

da.

Böyle

bir

tavrın,

kişinin

davranışlarındaki olgunluğu göstermesi beklenir.
Müzisyenin besteye karşı tavrı, konuşmacının metne karşı tavrı onların politik ve
insani olgunluk seviyelerini gösterir. (GW 15:484)

5.

Oyuncunun politik olgunluğu çok daha bariz olacaktır, çünkü
kolaylıkla seyirciye aktarılır ve seyirci de bu mefhumu hemen kendine
atfeder. Bu nedenle gestus nihayetinde, yönetmenin oyuncuları ve
seyirciler üzerinde bir dış bakış olmak için kendini oyuncudan
ayrıştırır. Oyuncu en sonunda kendini dışarıdan bir nesne, bir
durumu göstermek için sunulan bir beden olarak görür. Bu da zaten
bedene dair diğer teorilerle arasındaki temel farktır: gestus teorisine
yaklaşmak ya da onu uygulamak dışarıdan mümkünken, Mihail
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Çehov’un “Psikolojik Jest” teorisi ve Laban’ın eylemler teorisi,
oyuncular tarafından yani içeriden tasavvur edilir, öyle deneyimlenir.
Gestusun içeride olmaktan ayrışıp dışarıya mal olması tüm teatral
performansla bağlantılıdır. Oyuncunun bedeninden çıkıp seyircinin
algısına transfer edilmesi sadece yüzeysel ve eğreti bir destek
konumuna sürüklenen oyuncu için değil, aynı zamanda arzu edilen
nesnenin gücüyle ve bilinçsiz boyutuyla teması çok çabuk yitiren
seyirci için de bir tehlike teşkil eder. Çelişkili bir biçimde, kesin
çizgilerle belirlenen bu kişilerarası jestsellik, bedenin saklı niyetlerini,
anlamı ifade etmeye ve seyircinin beden algısına nüfuz etmeye
duyduğu bilinçsiz arzuyu bastırdığı için, gestus bedeni baskı altında
bırakma riski taşır.
GESTUS BEDENİ BASKILAR MI?
Brecht sonrası oyunculuk teorisinde gestusun pek yeri yoktur. Bu teori daha
küresel, ama aynı zamanda da daha belirsiz olan bedeni ya da fizikselliği
sorgular. Beden biçimsiz bir kitleyi, tanımlanamaz bir varlığı, genel bir
antropolojiyi temsil eder. Öte yandan tiyatrodaki jestler, hatta daha ziyade
gestus, 17. ve 18. yüzyıldaki tutkuların retoriği ya da Asya’daki geleneksel
oyunculuk tarzları misali katı bir şekilde kodlanmış bir jestler düzeni
oluşturur.
Brecht’in uyarılarına rağmen gestus genellikle toplumsal ilişkiler ve çelişkilere
dair soyut bir çalışmayı veya bir iddiayı kanıtlamak için teknik bir araç olarak
kullanılır. Bu nedenle karakterin bedeni aslında kendi başına bir araç,
keşfedilip hayranlık duyulacak bir kıta değil, seyirci tarafından okunur
okunmaz yok olan suni göstergeler barındıran basit bir taşıyıcıdır. Dolayısıyla
bireyler dürtülerini ve taşkınlıklarını denetlerken, gestus da beden üzerinde
kesin bir kontrol sağlar. Bedenin toplumsal düzeni baskındır. İşaretlerin
düzenini daha fazla tehdit edecek hiçbir şey yoktur. Tıpkı Brecht’in Baal,
Kentlerin Fundalığında gibi gençlik dönemi oyunlarında olduğu gibi. Sanki
genç anarşist Brecht, iyi ve hakiki bir Marksist olmak için kötülüğü, anarşiyi,
cinsel dürtüleri, sınırları olmayan bir bedenselliği terk etmek zorunda
kalmıştır. Gestus denetimindeki beden evcil, uysal ve toplumsal olarak
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makuldür, yani içgüdüsel çatışmalara değil, sınıf mücadelesine maruz
kalmıştır. Ölçüsüz ve dizginsiz beden, kendini toplumsal ilişkileri dürüstçe
gösteren bir gestusa, görülebilir ve okunabilir bir göstergesel sisteme
dönüşmüştür. Gestus, tertipli bir zihin tarafından sıkı sıkıya tutulan ve
grubun

uyumlu

düzenlemelerine

teslim

edilen,

evcilleştirilmiş,

hatta

baskılanmış bir beden ortaya koyar. Baskıyı göstermek için başvurulan, kimi
estetik değerler açısından donmuş bir tableau vivant’dır (canlı resim). Bu
tabloda

tutkuların

ya

da

içgüdülerin

artık

zamanda

ve

mekanda

gösterilmesine gerek yoktur, Greuze resimlerindeki ve Diderot yazılarındaki
gibi sonsuza dek donmuş bedenler vardır. Tüm çatışmalar dışarıdan
üzerlerine dikilen gözlerin yansımasına sığdırılmıştır.
İçgüdüsel ve libidinal bedenin, toplumsal ilişkileri ve toplumsal çatışmaların
göstergelerini kodlayan bir jestler sistemi uğruna bağnazca reddedilmesi,
Lyotard, Deleuze ya da Vigarello5 gibi psikanalizcilerden etkilenen kuramcıları
gestus teorisinin göstergesel sistemiyle rekabet etmeye teşvik etmiştir. Onlara
göre

göstergebilim,

hatta

Marksizm

bile,

dünyanın

göstergelere

dönüştürülmesi temeline dayanır. Bu da sahneyi ve bedeni, dürtülerin,
enerjilerin özgürce dolaşabileceği açık bir alandan ziyade, sabit ve kati bir
gösterilen haline getirir. Fakat idealize edilmiş bedene eleştiri, yönetmen ve
kuramcılardan

çok,

jestleri

uygulayanlardan,

özellikle

dansçılardan

gelmektedir. Çünkü bedenin enerjik, dürtüsel kullanımını kısıtlayan gestus,
tüm kinestetik hareket duygusunu baskılayıp bedenle zihnin birbirinden
ayrılmasını sağlar. Oysa günümüzde oyuncular ve dansçılar bedenlerinin
sadece “bilinç yönetmenleri” tarafından doldurulacak birer kap olarak
kullanılmasını reddediyor, yalnızca birer sahne görevlisi olarak bir fikri ya da
bedeni maddeleştirmek ya da dışa vurmak istemiyorlar. Bu insanlar hem
kendi bedenlerinden, hem de bütün bir toplumun onları içinde tutmak
istediği ikilemden kurtulmak konusunda kararlılar. “Yabancılaştırma” ya da
“gestus” gibi slogan ve talimatları kabul etmekte zorlanmalarının nedeni

5 Jean François Lyotard, Discours, figure (Paris: Klincksieck, 1970); Gilles Deleuze, L’imagemouvement (Paris: Minuit, 1983); Georges Vigarello, Le corps redressé (Paris: Delarge, 1978).

Brechtyen Gestus ve Çağdaş Tiyatrodaki Yansılamaları 105

budur. Çünkü onlar, jestlerinin etkisini mesafe koyarak anlamak için
kendilerine dışarıdan bakmak konusunda isteksizler.
Bu haddinden fazla onur, kolayca bastırılabilen isyan, aslında faydalı bir
çabadır. İkili oynamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Brecht de, görünüşe
bakılırsa oyunculara yazarın sözlerinin ya da yönetmenin fikirlerinin bire bir
yansımaları olmamaları konusunda tavsiyeler vererek onları destekler.
FİKİRLERİN VÜCUT BULMUŞ HALİ OLARAK OYUNCULAR
Brecht,

oyuncuları

kendi

fikirlerine

göre

şekillendirmeye

çalışan

yönetmenlerden hiç hazzetmezdi. Kendisine, oyuncuların “yazarın sözüne
hizmet etmesi” gerektiğinin söylenmesini ise hiç istemezdi.
Yazarların ve oyuncuların, olayları eğlenceli ve yararlı bir biçimde sunmak gibi
ortak bir amaçları vardır. Örneğin, bir performansın toplumsal işlevi
konusunda oyunun yazarı ve oyuncusu farklı görüşlere sahip olabilir. (GW
23:183)
Performansın “toplumsal işlevi” konusundaki bu görecelilik, gestusu tek tip ve
kısıtlayıcı bir kavram olmaktan kurtarır. Bu durum, bariz bir biçimde
jestselliğin toplumsal boyutuyla kısıtlı çağdaş beden teorilerine dair açık bir
tartışmanın önünü açar. Bedenselliğin toplumsal işlevini ele alan bu teorilerin
sadece

birkaçına

değineceğim;

“beden

teknikleri”

(Mauss),

“habitus”

(Bourdieu) ve “cinsiyetlendirilmiş beden” (Diamond).
MAUSS’UN BEDEN TEKNİKLERİ
Ünlü

antropolog

Marcel

Mauss,

Brecht’in

epik

kuramını

oluşturduğu

dönemde, 1934’te “beden teknikleri” ve “bir toplumdan diğerine insanların,
geleneksel

olarak

yayınlamıştır.6

bedenlerini

nasıl

kullandığı”

üzerine

bir

makale

Ancak beden teknikleri, kültürün beden ve zihin üzerindeki

etkilerini ortaya çıkarır, direkt olarak toplumdaki çatışmaların jestlere nasıl
yansıdığını açıklamaz. Böyle bir beden teknikleri antropolojisi, icracıların

6 Marcel Mauss, Les techniques du corps (1934), yeniden basım: Sociologie et Anthropologie (Paris:
P.U.F., 1990), 363 - 86.
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günlük hayattaki beden teknikleri ve hatta kendi kültürlerindeki oyunculuk
gelenekleri tarafından nasıl şekillendirildiğini inceleme konusunda epey istekli
Grotowski, Barba, Suzuki ya da Mnouchkine gibi Batılı tiyatrocular için
büyük bir ilham kaynağıydı. Bunlar için mesele icra ettikleri karakterler
arasındaki

güç

ilişkilerini

göstermek

değildi.

Asıl

mesele

tiyatro

antropolojisinin genel prensiplerini, “ifade öncesi bir düzeyde” (Barba), kültüre
özgü saplantıların “öncesinde” ve daha ziyade, toplumsal çatışmalar farklı
gestus biçimleri vasıtasıyla bedenleri üzerinde etki bırakmadan “önce”
gözlemlemekti.
BOURDIEU’NÜN HABİTUS’U
Pierre Bourdieu, Mauss’un hipotezini ele alır ancak onu genel antropolojik bir
düzeyden daha hususi toplumsal bir bağlama çeker. Kültür onun için tarihin
yeniden doğuşudur. O da tıpkı tarih gibi ikinci bir tabiattır ve dolayısıyla
unutulur. Habitus, bir dizi toplumsal unsur tarafından belirlenen, bedende,
zevklerde ve meyillerde kendini belli eden tüm maddi ve manevi eğilimleri
kapsar. “Kuralların vücut bulmuş hali” olan habitus, toplumsal tespitleri
bünyesinde

barındıran

gestusla

kıyaslanabilir

özelliklere

sahiptir.7

Biçimlenirken biçimlendiren bir yapı olan habitus, tarih boyunca nesilden
nesile geçerek günümüze taşınan pratiklerde ve düşüncelerde, yapının işlevsel
iskeletinde

yer

alır.

Habitus,

sahne

üzerindeki

jestlere

sınırlandırılan

Brechtyen gestus kullanımını alır ve sosyolojik terimlerle sistematize eder.
Tıpkı gestus gibi habitus da farklı etnik gruplarla değil, farklı toplumsal
yapılarla yüzleşir. Bu arada, Anglosakson feminizminde kimlik, cinsiyet,
cinsel yönelim, sınıf ve yaş gibi belirleyici faktörler arasında yer alan etnik
köken, kolayca ırkçılıkla bağdaştırılabileceğinden Avrupa kökenli teorilerde
daha hassas bir konudur. Özellikle 17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sındaki
antropolojiden

çok

sosyolojiyle

ilgilenme

ısrarını

da

bu

şekilde

yorumlayabiliriz.
Doğulu icracıların ya da Barba, Grotowski, Brook gibi Doğulu oyunculuk
tekniklerinden etkilenen icracıların aksine, Batılı oyuncular hemen hemen her

7 Pierre Bourdieux, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action (Paris: Seuil, 1994), 172: 170.
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zaman bedenlerinin toplumsal kodlar taşıdığının bilincindedirler. Çünkü her
ne

kadar

oyuncular

en

başta,

yıllarca

yer

aldıkları

çalışmalar

ve

performanslarla şekillenen beden teknikleriyle bir kişilik kazansalar da,
karakterleri toplumsal olarak tanımlanmış kimlikleriyle hayata geçirirler.
Batılı oyuncular karakterlerini yalnızca toplumsal hayatın içindeki farklı
toplumsal rollerden bir parça olarak tasavvur ederler. Bir karakteri, gerçek ya
da kurmaca toplumsal bir durumu taklit ederek yönetir veya üzerlerine
giyerler. Bu nedenle de, bizzat içinde yaşadıkları ve aynı zamanda taklit
etmeye çalıştıkları bu toplumla karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla oyuncular bu
toplumsal göstergeler konusunda uzmanlaşıp habitusu, en doğru gestusu
kullanarak sahnede daha iyi icra ettikçe çelişkili bir biçimde de olsa,
kendilerini daha çok kısıtlanmış, sömürülmüş ve bedenleri üzerinde bir
etikete dönüşen bu bariz ve basit gestus yoluyla bayağılaşmış hissederler.
Tüm ideolojiler tarafından hayal kırıklığına uğratılıp gerçekliğin her türlü
temsil edilişinden şüphe duymaya başlayınca da, kendilerini habitustan daha
incelikli ve farklı, gestustan daha karmaşık ve çok anlamlı, Doğu geleneğinin
hünerli bedeninden ve Grotowski tarzı “kutsal beden”den çok daha kompleksli
hissederler. Bunun yanında, kendilerini şiddetli bir cinsel kimlik krizinin
içinde bulurlar. Çünkü feminizm; tek cinsiyetli, cinsiyetsiz ya da çok cinsiyetli
gestusu eleştirir ve geleneksel gestusun cinsel dışavurumunda nötrleşen
toplumsal kimliği sorgulayarak cinsiyetlendirilmiş bedenin arayışına girer.
GESTUS VE CİNSİYETLENDİRİLMİŞ BEDEN
Örneğin,

Elin

makalesinde

Diamond

anlaşılır

ve

“Brechtyen
ılımlı bir

Kuram
şekilde

/

Feminist

oyuncunun

Kuram”

adlı

bedenini nasıl

cinsiyetlendirdiğini göstermediği için gestusu ele alır.
Brecht de diğer Marksist kuramcılar gibi biyolojik ve toplumsal cinsiyetin
nasıl

şekillendiğini

göz

ardı

etmiştir.

Bunun

aksine

feminist

kuram

cinsiyetlendirilmiş bedenin varlığı, biyolojik – toplumsal cinsiyet sistemi ve
arzunun tartışılmasında ısrar eder.8

8 Elin Diamond, “Brechtian Theory / Feminist Theory”, The Drama Review (1988, Bahar), 89.

108 Brechtyen Gestus ve Çağdaş Tiyatrodaki Yansılamaları

Sorun açık bir şekilde “cinsiyetlendirilmiş bedenin kendini nasıl dışa
vurduğu”dur. Bu, ne şekilde olursa olsun aradaki uçurumu genişletmek
amacıyla, erkek işçiyi kadın işçiden, bir erkek müdürü de kadın bir
müdürden ayrıştırmak için erkek ile kadının gestusunu gösterme sorunu
mudur? Sadece bu kadar da değil! Bu fark rastgele veya sistematik
olmamalıdır, jestlerin ve bedenin toplumsallığına dayandırılmalıdır ve aynı
eylemin hem kadına hem de erkeğe özgün olanla tekrar canlandırılacağı
belirgin olmalıdır. Bildiğimiz gibi, tek hedefi belirli toplumsal ilişkileri taklit
yoluyla göstermek olan Brechtyen gestus cinsiyet odaklı bir kavram değildir:
Cesaret Ana bozuk parayı ısırarak geçerliliğini kontrol ederken bu jestte
herhangi bir feminen veya maskülen basmakalıp yoktur, sadece bir dükkan
sahibinin davranışı açığa çıkarılmak istenmiştir. Gestus orada sadece
cinsiyetlerin ötesine geçen, güvensizliği ve kazanç hırsını vurgulayan bir
sosyoekonomik davranışı göstermektedir. Eğer kişi her bir cinsiyetin (veya her
bir toplumsal cinsiyetin) toplumsal yabancılaşmanın damgalarıyla fiziksel
olarak belirlenen toplumsal bir davranıştan nasıl etkilendiğini göstermek
isterse o zaman daha feminen veya maskülen imgeler bulmak zorundadır.
Peki, ama feminen veya maskülen olan nedir? Bunlar soyut, kültürlerarası ve
toplumlararası bir yöntemle tanımlanamazlar. Her bir tarihsel bağlam, her bir
sosyopolitik durum bu kavramlara belirli özellikler, belirli biçimler, belirli
zihinsel ve toplumsal temsiller kazandırır. Bu yüzden özgün imgelerin seçimi
her zaman bağlantılı ve moda olan basmakalıplara kaynak olacaktır. Bu
basmakalıpların
toplumsal

rollere

güçlendirilmesi

cinsiyet

yönlendirilen

feminist

farklılıklarını
bakışın

vurgulama

tersine

düşecek

ve
bir

tarihselleştirme riskini taşır.
Mihail Çehov’un To The Actor [Oyuncuya] adlı kitabındaki “Psikolojik Jestler”
açıklamasını ele alalım. Yayınlanmayan bir makalede Jane Prendergast,
Çehov’un kitabındaki birtakım psikolojik jestler için yaptığı tanımların
maskülen yapısına dikkat çeker.9 Kadın bedenlerini erkek özellikleri ve erkeğe
yakışan

davranışlar

(güç

kullanımı,

kaslı

vücutlar

vesaire)

9 Jane Prendergast, Murdoch Üniversitesi, Batı Avustralya: yazara kişisel tavsiyeler için.

içerisinde
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şekillendirmekten kaçınmak için kadınların Çehov’un kitabındaki farklı
"Psikolojik Jestleri" kullanmalarını tavsiye eder. Böylece, kadın oyunculara
aynı duygu ve jestlerin daha kişiselleşmiş ve narin bir kullanımı kalır. Bu
yüzden, bedenlerde, davranışlarda, heyecan ve enerjilerindeki çeşitlilik kadın
oyuncunun günlük hayatıyla paslaşan ruhsal ve fiziksel imgeler yaratır.
Laban’ın hem kadınlar hem de erkekler için aynı şekilde düzenlenmiş olan
efor eylemleri tanımlarından yola çıkılarak benzer bir deneme yapılabilir. Her
iki cinsiyet tarafından da efor eylemleri icra edildiğinde, belirleyici özelliklerin
mekanik ve psikolojik olup olmadığı; biçimsel veya beden imgesindeki
farklılıkların

efor

eylemlerindeki

sonuca

olan

etkisi,

böylece

de

efor

eylemlerinin daha maskülen veya feminen olup olmadığı anlaşılır.
Son

olarak,

Brecht’in

yabancılaştırılmış

bir

Modellbuch’undaki

icrayı

ve

gestusu

(Model

göstermek

/
için

Emsal

Kitap)

seçilmiş

olan

fotoğrafları kullanmak da yol gösterici olabilir. Bu tutumları her iki
cinsiyetten insanların icra etmesiyle yapılacak olan değişiklikler, hatta
gestuslarında canlanan toplumsal söylem değişimleri bile gözlenebilir. Böyle
pragmatik bir kolaj bize, önde gelen cinsiyetlendirilmiş beden kuramlarından
ziyade cinsiyetler arası fark hakkında daha fazla şey anlatacaktır. Beden-akıl
kullanımının bu üç yoluyla ("Psikolojik Jestler", Laban'ın efor eylemleri ve
gestus) alışkanlıklar ve geleneklerle örtüşen değişkenler olduğu fakat bu
değişkenlerin

günlük

belirlenebildiği

kadar

alıştırmalarla
gözlemci

/

(beden

izleyici

teknikleri

beklentileriyle

ve
de

habitus)
şekillendiği

sonucuna varılabilir.
BİR GESTUS ÖRNEĞİ: M(O)UTTES (SESSİZ MARTILAR)
Bütün bunlar, Anton Çehov’un Martı adlı oyununa bir alternatif veya devam
niteliğinde kaleme aldığım M(o)uttes adlı oyunu sahneye koyduğumda kafama
yattı. Kadınlardan oluşan bir kadroya beş erkek, beş kadın tipleme dağılımı
yapmak zorundaydım. Bariz nedenlerden ötürü erkek tiplemeleri canlandıran
kadın oyunculara direktif veremeyerek veya vermek istemeyerek Treplev,
Trigorin, Medvedyenko, Dorn ve Sorin’i canlandıran kadın oyuncuların
rollerini yavaş yavaş, sanki dışarıdan gelirmişçesine nasıl yarattıklarını
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izledim: O karakterler olduklarını hayal etmek zorunda değillerdi, fakat
rollerini kendi kaynaklarıyla deneyebilirlerdi, kendi bedenleriyle, hatta erkek
tiplemeleri için yarattıkları fikirlerle. En azından görünürde, kadınlıklarını
saklamak için hiçbir özelliklerini gizlemek zorunda değillerdi. Saçlar kısa,
göğüsler belli olmuyor, sesleri biraz daha kalın ve kuvvetli, adımları her
zamankinden
özelliklerini

daha

katı

gizlemek

ve

kasıntı,

mümkün

değil.

sahte
Fakat

bıyıklarla

onların

trans-kadınların

feminen
birtakım

özelliklerini kullanıyorlar ve konuşan, dans eden, çapkın erkek tiplemesinin
küçük özelliklerini kullanarak bu özellikleri dışarıdan (yani kendilerini bir
erkekle

özdeşleştirmeden)

yeniden

oluşturuyorlar.

Dalga

geçme

niyeti

olmadan ve abartılı bir şekilde karikatürleştirmeden bir erkeği canlandırıyor
ve onun davranışlarını oluşturuyorlar. Bu oyunu oynamak, ellerine geçen
fırsatı değerlendirip erkekleri canlandırmak için çok çalışıyorlar. Karşı cinsin
giysilerini giymek, kadınlar için erkek tipleme icra etmenin endişelenilecek bir
şey olmadığı anlamına gelir ve böylece oynamanın tadına odaklanırlar. Yeni
başlayanlar için olan bu atölyede, birinci ve en önemli kural karakteri veya
cinsiyeti düşünmeden oynamaktır. Her durumda, M(o)uttes’deki karakterler
başından itibaren Laban’ın sekiz efor eyleminden biriyle tanımlanmıştır. Her
bir karakter için özgün psikolojik bir jest bulma işi, kadın oyuncular metinleri
okumaya

ve

karakterleri

yorumlamaya

başladıklarında

oluşur.

Oyun

toplumsal ve profesyonel ilişkilere çok az odaklandığı, belirli bir gestusu
anlatmadığı için, kadın oyuncuların kendilerini fiziksel ve koreografik
etkileşimler ve kuvvetli bir çabayla sınırlama eğilimleri vardır.
Sonuç

olarak,

cinsiyetler

arası

farklılıklar,

hatta

oyunun

konusuyla

belirginleşen çatışmalar, bize belirli bir gestusa atfedilen toplumsal bir yapı
olarak

değil

evrensel

bir

psikolojik

ve

metafiziksel

alınyazısı

olarak

gösterilmiştir. İnsanî çatışmalar ve konuşma tarzının evrensel gestusuna
karşı olan tavır, benim yazar, yönetmen, hoca, rol dağıtıcı ve hatta işveren
olarak baskın konumum gösterilmediği, hatta mümkünse hiç kullanılmadığı
zaman benim tavrımla benzeşiyor. Detaya inmem, alt metin hakkında
açıklama yapmam, ipucu vermem; topluluğun aldığı yolu kontrol ve organize
etmekle yetinirim. Sadece, ama burası çok önemli, bazı muhtemel yol
haritalarını çizmek, eylemlerin ve hareketlerin dinamiklerini haklılaştıran ve
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ortaya çıkaran muhtemel önlemler (yani Brecht'in de belirteceği gibi,
“Grundgestus ”la

alakası

•

olmayan

"Grundarrangement ")
•

önermek

için

müdahale ediyorum. İpleri elimde tutmuyorum, iki anlamda gidişatı izleyip
sınırları belirliyorum ve böylece çerçeveyi çizip, ana hatları ortaya çıkarmış
oluyorum. Böylece birinci sahne için (Hedef 1) iki tane zıt versiyon
oluşturuyorum.
1.

Karakterler, kadın oyuncuların bütün yönlere yayılıp dağılacağı
küçük bir merkezde buluşurlar;

2.

Karakterler girer girmez dağılır ve merkezde birbirlerine karışmak için
sahne süresince tekrar buluşurlar.

Zaman ve mekan gidişatını belirlemek, bizi geometrik olarak belirlenmiş bir
çizimden ve belirli bir istekten yola çıkan evrensel bir tasarım düşünmeye iter.
Hatları çizerim, bu yapabildiğim tek şeydir, fakat bu bir à dess(e)in’dir! (Yani
tasarlayarak / bir çizime göre. Bir tasarıdan bir tasarı yaratırım.)
Birkaç sonuç: Efor eylemleri her şeyin üzerine inşa edildiği bir temeldir.
"Psikolojik Jest" gizli bir silah gibi görünmeden, değişmeden her zaman
oradadır; gestus kaçınılmaz, göz ardı edilemez (il vous saute aux yeux /
Gözünüze girer). Dilsiz Sfenks’in sağır Oedipus’a dediği gibi: “Gözlerine dikkat
et.”

Gestus,

gördüğümüz

gibi,

tehlikesiz

değildir.

Bu

sadece

değişen

durumlara evrensel bir açıklama getiren jest teorileri için bir araçtır, fakat
aynı

zamanda

yönetmenin

bütün

araştırma

basmakalıp
yapmasını

öğeleri

kullanarak

engelleme

riskini

oyuncunun
de

taşır.

veya

Çağdaş

tiyatrodaki farklı kullanımları ve konumlandırılması araştırıldığında da, aynı
izlenimler uyanır.
BRECHT’TEN

HEINER

MÜLLER’E

GESTUS:

ORTODOKSLUĞU

SORGULAMA

• Ç.n.: Oyuncuların yorumladıkları karakterin eylemlerini tarihselleştirmesine Brecht’in verdiği isim,
temel gestus.
• Ç.n.: Temel düzenleme
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Gördüğümüz

gibi

Brecht

estetiğinde

gestusun,

“Tiyatro

için

Küçük

Organon”un son kısmında ve Brecht'in Modellbuch’u Theaterarbeit’da (Tiyatro
Çalışması) listelenen prodüksiyonlarda iyice hakim olmadan önce yavaş yavaş
etkisini artırdığını görürüz. Theaterarbeit, Brecht’in eserlerindeki donuk
jestler ve oyunculuk tarzı hakkında tam bir fikir vermesi açısından faydalıdır.
Ayrıca, Brecht'in de farkında olduğu bir durumu, Modellbuch’un (Model Kitap)
daha sonraki bütün prodüksiyonları “kısırlaştırması” riskini açıkça ortaya
koyar. Bu aslında Brechtyen tiyatroyu “ithal eden” birçok ülkede ve Doğu
Almanya’da olan şeydir. Bu durum izleyiciler ve yönetmenler arasında
anlaşmazlıklara ve derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Örneğin, 1994’te
Joan Littlewood şöyle yakınmıştır: “Kana bulanmış bir Brecht. Cesaret Ana'yı,
o sıkıcı oyunu sahnelemek zorundaydım çünkü paraya ihtiyacımız vardı.
Doğru düzgün çıkaramadığımız bir jesti değiştirmek için gözlem yapmak
amacıyla dışarıya bir kadın yollardı.”10
Ortodoksluğun getirdiği kısıtlamalar, Jean Dasté, Jean-Marie Serreau, Benno
Besson ya da Giorgio Strehler gibi yönetmenlere, Marksizm'den etkilenen
Dort, Barthes, Duvignaud ve Théatre Populaire'in editörleri gibi kuramcılara
olduğu kadar yük olmamıştır. Nitekim, Brechtyen ortodoksluk ve bunun
teatral

ürünler

üzerindeki

olumsuz

etkileri,

gestus

yapısının

yanlış

anlaşılması ve hem Brecht’in oyunlarını hem de çağdaş oyun yazımını
önemsiz ve sıradan kılma korkusunun sonuçlarıydı.
Yabancılaştırma efekti ve gestus Littlewood veya Strehler, Planchon veya Vitez
gibi “en güçlü” yönetmenlerin yaratıcılığını asla etkilememiştir. Örneğin,
Strehler, prodüksiyon notlarında oyuncunun görevini tanımlarken asla böyle
düşüncelerden bahsetmiyor. Fakat oyuncunun kendini performansın nasıl
“kenarına” ve “dışına” yerleştirdiğini anlatıyor:
Oyuncu, belirli bir tonlama ile, belirli bir jest ile veya aynı anda hem tonlamalar
hem de jestlerle (sonsuz sayıda üslup ve ihtimal bulunmaktadır) kendini ayrı

10 Yayına hazırlayanlar, J. Tomkins ve J. Hollege, Performing Women / Performing Feminisms:
Interviews with International Women Playweights (Australian Drama Association Academic
Publications, 1997) 2:107.
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tutarak, başka bir deyişle kendini o an gösterilen şeyin dışında konumlayarak
belirli noktaları vurgular.11

Belli ki Brecht, Galilei'nin Yaşamı'nı sahneye koyan Strehler’in duygusallığını
ve hafifliğini takdir ediyor; gestus ve Marksist veya Brechtyen ortodokslukla
ilgilenmiyordu. 50’li yıllarda, özellikle Avrupa klasiklerinin sahnelenmesinde
Brechtyen

tiyatro

yol

göstericiydi.

İfadesel

olarak

belirtilmemiş

veya

kullanılmamış olsa da gestus, güç ilişkilerini ve sonuçlarını, toplumsal
bağlamı, kesin olanın sahnelenmesini, metnin yazıldığı ve şimdiki zamana
referans ettiği noktaları vurgulamakta kullanılan bir yöntemdi. Klasiklerin
verdiği sosyal mesajlarla ilgilenen özellikle Planchon, Serreau, Rétoré ve
Garran gibi yönetmenler toplumsal ilişkileri gestus ile göstermeye dikkat
ettiler. 60’lı yıllarda (ilk örnekleri arasında 1964'te Peter Weiss’ın hem sinema
hem de tiyatroya uyarladığı Marat/Sade’ı gelir.) Brechtyen gestus ve yaşamsal
itkiler arasında Artaud ve Grotowski'de olduğu gibi, mümkün olmayan bir
sentez kurma girişimi vardı. Bu Marksizm'deki bir krizin ve Brechtyen
dramaturjinin reddedilişinin bir işaretiydi.
1970’lerin başında12, gestus ve yabancılaştırma efekti, bir sanat eserinin
toplumsal

işlevini

değerlendirme

ve

ölçme

birimi

olmaktan

çıkıyordu.

1968’deki hayal kırıklığından sonra çok uzun bir apolitikleşme dönemi oldu.
Performansın postmodern deneyimi veya açık hava prodüksiyonları militan
veya politik tiyatronun sonunu getirdi. Gestus, yerini gerilim veya kavramsal
imalara bıraktı.
1980’ler13 yeni bir tarih anlayışı keşfetti fakat gestus üzerinde net bir yargıya
varılmadı. Ya gestustan bir kopuş yaşandı ya da iki örnekte göreceğimiz gibi
sil baştan yenileme deneylerine girişildi: Pina Bausch’un Tanztheater’ı ve
Heiner Müller’in çalışmaları. Bu yeni Brechtyen gestusu ele almadan önce,
eserleri Brecht’in eserleriyle tarihsel, kültürel olarak çakışan ve hala çağdaş

11 Giorgio Strehler, Un Théatre pour la vie (Paris: Fayard, 1980), 106.
12 Önemli bir tarih, 1973: ilk petrol krizi ve J.F. Lyotard’ın Des dispositifs pulsionnels’de “La dent,
La paume”un yayınlanması (Paris: UGE, 1973).
13 İki dönüm noktası: 1981, Fransa sosyalizme bir şans veriyor; 1989, Avrupa’da Komünizm'in
çöküşü.
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Tanztheater’da yaşayan Kurt Joos’un Tanztheater’ının doğuşuna dönmek
daha yararlı olacaktır.
BRECHT’TEN KURT JOOS’A GESTUS
1932’de Kurt Joos Der Grüne Tisch (Yeşil Masa) balesinin koreografisini
yarattı. Zaman zaman pantomime yakın olan bu bale büyük başarılar elde etti
ve farklı grupların çatışmasını göstererek yaklaşan savaşın vahşetini gözler
önüne serdi: Yeşil masanın, askerlerin, sivillerin, kurbanların, aktivistlerin
etrafındaki kapitalist demokratlar. Bu grupların etkileşimi koreografide açıkça
anlaşılabiliyor, hikaye farklı felaketlerin birbirini etkilemesini mükemmel bir
şekilde anlatıyor. Kapitalistlerin niyetlerini gösteren sahnelerle kurulmuş
dans tablosunun kompozisyonu, tarihin sistemini net bir şekilde açıklıyor.
Buna rağmen, mesaj barışçıl iken, temel gestus ve eserin politik duruşu,
ideolojik güçlerin politik mesajlar düzenlediği avangart bir oyunda (Lehrstück)
veya Brecht’in büyük bir oyununda olduğu gibi izleyiciye dayatılmaz. Bunun
nedeni basittir: Dans hareketleri, ritim, müzik, hareket halindeki bedenler,
tartışmalı olan bir politik mesajı yorumlayarak asıl görevlerini yaparlar.
Gestus kendini konsept içinde eritir, bir canlı tabloda, net hatları olan bir
natürmortta donup kalmaz artık. Öte yandan, izleyicinin tamamıyla içten
katılımını sağlayan bir enerji, akıcılık ve hareket kazanır. Birkaç bölümden
oluşan hikaye, hem bütün eser hem de savaşın farklı bölümleriyle eserin
genel politik gestusu için ahenkli ve politik bir kilit nokta niteliği taşıyan birer
prolog ve sonuç kısmıyla çerçevelenir.
Böylece gestus, Brecht tarafından keşfedildiği andan itibaren, tamamen farklı
bir boyut kazanıp performans sanatlarını ballet d'action ve pantomimle tekrar
•

buluşturarak yeni bir tür yaratır. Kendine has yapısı, enerjisi ve aksettirici
özelliğiyle melez bir karışımdır bu: Dans tiyatrosu. Böylece gestus vücut
bulmuş bir dürtü olur: Stanislavski'de olduğu gibi sadece psikolojik, Brecht'te
olduğu gibi sadece toplumsal değil; psikofizikseldir, fiziksel ve koreografik

• Ç.n: ballet d’action: Dansçının duygu ve düşüncelerini bedensel hareket veya yüz mimikleriyle
anlattığı bale türü.
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hareketlerden oluşur. Düşüncelerin dürtüsü onları harekete geçirir: “Dürtü
enerjiyi harekete geçiren şeydir.”14
SONUÇ
Gestus, eski günlerde, 30’larda, 40’larda ya da 50’lerde olduğu gibi tutucu bir
yöntemle kullanıldığında kuvvetini, “punctum”15 ve etkisini kaybetmiş, tarihi
geçmiş bir araç olarak görünür. Çağımız, bütün yeniliklere rağmen Brechtyen
tiyatronun beraberinde getirdiği tarih derslerinden, ideolojik savunmalardan
ezbere cevaplardan bıkmıştır. Çağımız daha çok dünyayı değiştirme umudu
taşımadan, çözümlenmeyi bekleyen bir çatışma olmadan deneyimlenebilen
postmodern göreceliğe hazırdır. Metodolojiden çıkarılan ders, sosyolojik
açıklama ve şemalaştırma, ani ve beklenmedik aydınlanmanın "punctum"u,
neredeyse mistik bir uyanışın "satori"si ve çözümlenemeyen fakat canlı bir
•

çelişki "kōan"ı uğruna reddedilir.
•

Değişmiş olan, yüzyılımızın doymuş seyircisinin gestus algısında olduğu gibi,
dünya ve onun çatışmaları değildir. Seyircilerin, tarihsel ve ideolojik yapıların
kendilerini nasıl oluşturduklarını izlemeye tahammülü artık yok. Sonucu
hemen istiyorlar fakat bu “sonun heyecanlı beklentisi”nden değil, artık çözüm
aramak

zorunda

olmadıklarından

kaynaklanıyor.

Çünkü

uzmanlar

ve

bilgisayarlar bütün hesaplamaları zaten yapıyor.
Eğer gestus kurtulur veya kendini yenilerse, bu bir nevi kendisine rağmen
olacak çünkü fizikselliğin taklitsel temsile yeniden aşılanmasını, sadece
fiziksel tiyatro ve dans tiyatrosunun sağlayabileceği hareketliliği, psikofiziksel
motivasyonu kabul ediyor; bu durum, gestus için tamamen yok olma ya da
saf hareketle, efor eylemleri (Laban) veya Stanislavski ve Meyerhold’un fiziksel
aksiyonu tarafından bir köşeye atılma tehlikesi taşıyor olsa bile. Pina
Bausch’un Tanztheater’ının, Maguy Marin veya Maurice Béjart’ın dans

14 Kirsten Hastrup, “Incorporated Knowledge”, Mime Journal, 4 (1996).
15 “punctum” kelimesi Roland Barthes’in La chambre claire. Essai sur la photographie eserinden
ödünç alınmıştır. (Paris: Cahiers du Cinéma, 1980).
• Ç.n.: satori: Zen Budizm'inde aydınlanma.
• Ç.n.: kōan: Zen Budizm'inde öğrencinin kat ettiği noktayı anlamak için yöneltilen bir hikaye, soru
veya diyalog.
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tiyatrosunun başarısı, fiziksel tiyatronun ve Decroux miminin yenilenmesi,
20’lerin ve 30’ların radikal öncülüğü çerçevesinde Brechtyen mirasın yaşayan
kanıtlarıdır.
Eğer gestus bugün ziyadesiyle zayıfsa, eğer teoride olduğu kadar pratikte de
tehlikedeyse bunun nedeni, avangartlığın radikalliğini ve dünyayı değiştirmek
için bir şeyler yapma isteğini kaybetmiş olmasıdır. Yani radikal ve politik
avangardın düşmanı, Brecht’in gençliğinde olduğu gibi burjuva tiyatrosu
değil, hem bedeni ve onun toplumdaki algısını asimile eden imge tiyatrosu,
hem de fiziksel tiyatro ve dans tiyatrosudur. Fiziksel tiyatro ve dans
tiyatrosunda beden ve jestler tamamen farklı bir modele aittir ve kurguya
saldırıp onu yok etmek için gestustan ziyade daha fazla “uyarıcı” ve
“dürtü"nün kullanıldığını görürüz. Dans tiyatrosu veya fiziksel, neo-katartik
tiyatro (örneğin jest ve beden kullanımı için yeni yöntemler öneren Heiner
Müller’in tiyatrosu), gestus ve rasyonaliteye dayandırılarak politik tiyatronun
bir düşmanı olmuş ya da en azından bir karşı çıkış niteliği kazanmıştır.
Bedenin hala özgürce oynayabildiği, danslaştırılmış ve fiziksel formlar, daha
önce sadece gestus diyalektiğine dayandırılan politik tiyatroyu yenilemiş ve
böylece yok olmaktan kurtarmıştır. Artık düalizme, araştırmacı düşünmenin
diyalektik sürecine ve açıklayıcı gestuslara bağlı değiliz. Bütünlüklü ifadenin,
vücut bulmuş motivasyonun tekilliği için uğraşıyoruz, kendini tükettiği anda
aydınlatabilen bir vücut arıyoruz. Tıpkı Artaud’nun bağlandığı kazıktan
işaretler

yapmaya

devam

eden

işkenceye

uğramış

mahkûmu

ya

da

Stanislavski’nin ve Grotowski’nin sahne üzerinde kendileri için yeterli olan
fiziksel aksiyonları icra eden oyuncuları gibi.
Devrimin büyük sona erişini beklerken gestusu kış uykusunda bırakmak
zorunda mı kalacağız? Toplumsal bedeni daha iyi kontrol edebilmek için
biyolojik

bedeni

silmek

zorunda

mı

kalacağız?

Kanatların

hareketini

sermayenin hareketi için kurban etmek zorunda mı kalacağız? Farklarımızın
toplumsal belirleyicisi olan beden gestusumuz çoktan kaybolup gitti mi?
Elektronik cüzdan, sevgi ve insanları sevgiye iten şeyleri çoktan yok mu etti?
Eğer hala zamanımız varsa, belirgin gestuslarla etiketlenmiş, işaretlenmiş
bedenlerin olduğu militan tiyatro ile toplumsal bir söylemi ve farklı bir
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düşünceyi barındırmayan, güzel bir resim gibi tamamen görsel, çekici veya
sadece fiziksel olan bir tiyatro arasında seçim yapmak zorunda mı kalacağız?
Gelecekte belki de içselleşmiş duyguların katartik gücü ve kelimelerin
anlamsal bütünlüğü ile yeni bir jesti nasıl keşfedeceğimizi öğreneceğiz.

Kurgu
Tiyatro Boğaziçi
Metin
Bora Tanyel, Kerem Eksen
Reji
Büşra Karpuz, Dila Okuş, Elif Karaman, Gamze Tosun,
Tülin Ebcioğlu
Reji Danışmanları
Duygu Dalyanoğlu, Volkan Mantu
Yapım - Koordinasyon Grubu
Büşra Karpuz, Dila Okuş, Dilşad Sağlam, Elif Karaman,
Gamze Tosun, İlke E. Albar, M. Caner Soyulmaz,
Merve Ceyhan, Pınar Z. Satılmış, Tülin Ebcioğlu
Müzik
Barış Elmas (bas gitar), Görkem Tekin (ud),
Oğuz Susam (perküsyon), Onur Yalçın (kaval),
Pınar Z. Satılmış (vokal), Semih Sonkor (akustik gitar)
Tonemaister
Onur Korkmaz
Dekor - Kostüm - Işık Uygulama
Kolektif Çalışma
Afiş
Gamze Tosun, Merve Ceyhan, Zeliha Özdemir
Oyuncu Kadrosu
Bilal Akar, Burçin Yıldırım, Büşra Karpuz, Çağla Ay,
Dila Okuş, Dilşad Sağlam, Elif Karaman, Ezgi Kılıç,
Ezgi Taşköprü, Gamze Baktır, Gamze Tosun, Gül Erdoğmuş, Gönenç Gülbaz,
Gökhan Güler, Hakan Söyler, İlke E. Albar, İlker Ergün, Maral Çankaya,
Mehmetcan Engül, M. Caner Soyulmaz,
Merve Ceyhan, Miray Bal, Özge Sever, Seda Mertol,
Selim Çamlı, Simay Erdoğan, Sözüm Dila Metin,
Tülin Ebcioğlu, Yasemin Ön, Özge Gökşen, Özge Sever, Vildan Özer

Çingene ve müzisyenler yeni doğan günü karşılar.
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Maria Josefa: Ne o sindiniz hemen.... Karşınızda taş gibi bir gelin
duruyor da ondan değil mi?
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Bernarda Alba: Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi bu zamanda
ahlakı ailemize uygun, varlıklı damat adaylarına kolay
rastlanamıyor ne yazık ki!
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Don Alfonso: Gitmekten başka çare yok ki. Peşimi bırakmazlar
kolay kolay. Hem yalnız biz olsak neyse, bu çiçeği koyan ufaklığı
da ararlar. O olmazsa başka birini bulurlar.
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Düğün alayı şarkı söyleyerek ilerler.
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Rosita’nın Annesi: İşle yavrum işle, görüyorsun ya ne hallere
düştük.
(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

(Çingene’nin Şarkısı ‘13, BÜO)

Çingene’nin Şarkısı Oyun Metni

ÖN OYUN
(Müzikle birlikte sahne yavaş yavaş aydınlanır. Bir çingene sahnenin ortasında
şarkı söyleyip dans etmektedir. Günün ağarmaya başladığını fark eder,
konuşmasıyla beraber müzik yavaş yavaş çekilir.)
Çingene: Gün ağarıyor!
Bir çocuk tatlılığı var yumuşak sabahta.
Göklere uzatıyor kollarını ağaçlar,
Titrek bir duman sarmış ekinlerin üstünü.
İpekten yollarını geriyor örümcekler.

Gün ağarıyor...
Bir kaynak, yolda şırıl şırıl şarkısını söylüyor...
Ve patikanın bilge efendisi salyangoz
Biraz miskin, azıcık da mahmur
Seyreyliyor çevreyi.
Huu! Salyangoz!
Yolunu gözlediğin biri mi var?
Var ya! Var...
Şu ilerde dumanların tüttüğü yeri görüyor musun?
İşte orada bir kasaba var.
Kasabada bir hane...
Hanenin içinde üç geçkin, bir de taze...
Başlarında da bir anne,
Adı, Bernarda!
Tazenin bir sevdiği var,
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Anneninse bir bildiği.
Bir gün zengin bir koca elinde altınlar,
Bernarda’nın kapısını çalar...
Aslında kapıyı değil,
Tazeyi sevdiğinden çalar.
Ve serüven düşkünü bilge salyangozun naçizane tanıklığı işte böyle başlar.
(Bir yolcu arkasında beş kuklayla ağır adımlarla girer. Hüzünlü ve bitkin
görünmektedirler. Kuklalar oyuncular tarafından canlandırılır)
Çingene: Tazenin sevdiği! Sırtında bir ağsa peşinde üç beş kukla düşmüş
yollara, terk-i diyar eyler!
Yolcu: Merhaba!
Çingene: Merhaba!
Yolcu: Çingene! Bu yol, benim gittiğim yere çıkar mı?
Çingene: Senin gittiğin yere mi? Çıkar yolcu, çıkar...
Yolcu: Sağol çingene, sağol. (İlerler ve aniden durur.) İyi ama nereye
gideceğimi söylemedim ki çıktığını nereden biliyorsun?
Çingene: (Durup bir kahkaha atar.) Yüzünde Endülüs’ün bulutlarını gördüm
de ondan. (Yolcu afallar.) Hadi be ordan! Belli ki hiçbir yere gitmiyorsun sen.
Yalnızca terk ediyorsun... Dahasını söylemem için biraz ikram gerekli. Tütün
var mı sende?
Yolcu: Yok. Ama bir kavanoz reçelim var. Annemin hatıratı; yolluk niyetine...
Çingene: İstemez. Şarabın?
Yolcu: Yok. Ama asam var: babamdan kalma, ona da dedemden kalmış,
dedeme de onun babasından, ona da...
Çingene: (Keserek) Başlatma şimdi yedi sülalenden! Asayı ne yapayım be,
topal mıyım ben?
Yolcu: Kuklalarım var. Hepsi meşe ağacından! Baksana cilalı, pırıl pırıl…
Onlarla köy köy, kasaba kasaba dolaşıp hikayeler düzeceğim. İnsan kısmısı
için!
Çingene: Hadi be ordan. Sende hikaye anlatacak kılık nerede? Serseri!
Yolcu: Ne dalga geçiyorsun be! Şu kavanoz, bu asa, bir de bu kuklalar...
Onlar benim herşeyim ve ben her şeyimi senin söyleyeceğin bir tek kelimeye
değişmeye hazırım. Hadi söyle çingene beni seviyor mu? Beni seviyor mu?
Çingene: Hii! (Medyum taklidi yapar, Yolcu’nun uzattığı elini aniden yüzüne
çarpar.) Sen var ya, sen; su katılmamış bir salaksın be! Sana da ancak pılını
pırtını toplayıp gitmek yakışır. Hadi ordan bas git, sabah sabah keyfimizi
kaçırdın zaten.
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Yolcu: (Kendi kendine) Anlamıştım zaten, salağım ben. (Kuklalara) Duydunuz
mu tahtadan insanlar? Beni sevmiyormuş, yağmur kuşum, ispinozum...
(Ağlar.)
Çingene: Sen aşktan ne anlarsın be!
Yolcu: Yoksa seviyor mu?
Çingene: Bundan şüphe ettiğin için asıl sen sevmiyorsun onu. Aşık
müsveddesi sen de! Elinde ne gördüğümü sana söylemeyeceğim. Bir şey de
gördüğüm yok zaten... Ama sen sorduğun sorunun cevabını kendin vermişsin
çoktan... Bu yol var ya, bu yol... Bu yol seni her yere götürür; ona da götürür,
ondan uzağa da götürür, bir başkasına da götürür, başkasından uzağa da
götürür, cehennemin dibine de götürür... Yeter ki yola çık artık!
Yolcu: (Şaşkın) Sağol çingene, sağol. (Müzik başlar.)
Çingene: Tamam anladık. Haydi Çek arabanı!
(Yolcu kuklalara gitmek üzere işaret verdiği anda ışıklar aniden kapanır.)

1. SAHNE
(Müzik canlanır, ışıklar açıldığında Bernarda Alba’nın evinde çalışan hizmetçiler
görünür, telaşla sahnenin ortasında duran gelinliğin son hazırlıklarını
tamamlamaktadırlar.)
Maria: Hi! (Müzik kesilir.) Off! Her üç teyelde bir parmağıma saplıyorum şu
iğneyi.
2. Hizmetçi: Eee, dalgın olursan böyle.
Maria: Dikmek istemiyorum bu gelinliği de ondan. Hem ne olurdu sanki şu
Bernarda, şu bizim katı yürekli, duygusuz Bernarda izin verseydi de,
evlenseydi Adela ile Pepe.
1. Hizmetçi: Ne olacak, Adela fakir bir gelin...
2. Hizmetçi: Bernarda müflis bir kaynana...
3. Hizmetçi: Pepe de zavallı bir içgüveysi olurdu. (Gülüşürler.)
Maria: (İşini bırakır.) Gülün siz! Adela tam üç gündür ağlıyor. Gözyaşlarını
biriktirdiği fincanlara her gün bir yenisini ekliyor. Onları gerdek gecesinde
müstakbel kocası Don Carlos’a içirecekmiş. Acısı yüreğine otursun da yanına
ilişemesin diye.
1. Hizmetçi: Aman, sen de. Adela’da akıl mı var sanki, baksana şu gelinliğe.
Ayol, ben neler vermezdim böyle bir gelinlik için.
Maria: Senin aklın gelinlikte değil ki, damatta!
1. Hizmetçi: Ne var canım. Kim istemez ki Don Carlos’la evlenmeyi? Görmüş
geçirmiş...
2. Hizmetçi: Terbiyeli...
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Maria: Bunak!
3. Hizmetçi: Çeşit çeşit ülkeler gezmiş
2. Hizmetçi: Kültürlü…
1. Hizmetçi: Zengin…
Maria: Cimri!
2. Hizmetçi: Sert mizaçlı...
1. Hizmetçi: Güçlü…
3. Hizmetçi: kuvvetli, kaslı böyle...
Maria: Zorba!
1. Hizmetçi: Ama yufka yürekli! Hem sen ne anlarsın aşktan kız, aşk dediğin
nedir ki? Kocanın alacağı bilezikler...
2. Hizmetçi: Giyeceğin rengarenk kıyafetler…
3. Hizmetçi: Birlikte katılacağınız balolar…
1. Hizmetçi: Birlikte çıkacağınız seyahatler...
3. Hizmetçi: Etrafında hizmetçiler.
1. Hizmetçi: Karşılığında da kocana vereceğin sıcaklığın, kadınlığın...
2. Hizmetçi: Sonrada boy boy çocuklar...
2. SAHNE
(Müzik sesi duyulur, Endülüs ’ün Bülbülleri girer. Hizmetçiler cama çıkıp onları
seyrederler.)
Endülüsün Bülbülleri: Uyan gelin, uyansana!
1. Bülbül: Bizden selam olsun gelin evine.
Bir hoş sohbet muhabbet,
Şarkı türkü, türlü türlü...
2. Bülbül: Uyan gelin, uyansana
Evlenme sabahındır bu;
Türkü söyle, oyun oyna.
3. Bülbül: Uyan çiçeklenen sevginin
O yeşil demetiyle,
Uyan uzun saçlı
Alnı yaseminlerle taçlı.
1. Bülbül: Irmakta yıkanıyor sevgilim.
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2. Bülbül: Aşk saklı bacaklarında, aşk...
1. Bülbül: Sevgilimin memelerinde,
3. Bülbül: Aşktan kırılır dallar. Amor, amor...
1. Bülbül: Gece bitiyor, sabah horozu erken ötüyor.
Bülbüller: Ü-ü-rü-üüü... Ü-ü-rü-üüü... Ü-ü-rü-üüü... (Kızlar da oyuna katılır.
Poncia girer.)
Poncia: N’ oluyor burada? Zevzekliği bırakın da işinize bakın. Düğün sabahı
olmuş, hanımların gözü hala sokakta, gelende geçende. (Bülbüllere) Siz ne
dikiliyorsunuz orada?
1. Bülbül: Bizi tanımadın mı? Biz Endülüs’ün üç gülüyüz, aşk bahçesinin
bülbülüyüz.
2. Bülbül: Şiir okur, şarkı söyleriz.
3. Bülbül: Şimdi de bahşişimizi isteriz...
Pocia: Kızlar bunlar bahşiş istiyormuş. Alın size bahşiş! (Elindeki kovayı
üzerlerine boca eder. Bülbüller söylenerek çıkarlar. Poncia hizmetçilere döner.)
Siz niye gülüyorsunuz kız kuruları?
3. Hizmetçi: Biz onlara gülmüyorduk ki Poncia
1. Hizmetçi: Maria’ya gülüyorduk biz. Her üç teyelde bir eline iğneyi
batırıyormuş da.
2. Hizmetçi: Hem Maria bu gelinliği dikmek istemiyormuş.
Poncia: Doğru mu bu Maria?
Maria: İstemem tabii... Sen anlatmamış mıydın Adela’dan önce Bernarda
giymiş, on beşinde kendisinden tam on beş yaş büyük birisiyle evlendirilmiş
diye? Ondan önce de şu zavallı nine... Sevdiği öldürüldükten sonra zorla
giydirmişler şu tülden kefeni. Zorbalık sinmiş bu gelinliğin eteklerine... Şimdi
de Adela’yı sevdiğinden, Pepe’den ayıracak!
Poncia: Yeter! Sen burnunu sokma öyle her şeye. Efendinin derdini
düşüneceğine, karnını tok tutmaya bak. Hadi şimdi geç işinin başına. Amma
çok biliyorsunuz be! Hem o soytarı Pepe de aşkından yanıyor olsaydı, düğün
lafını duyunca kaçmazdı!
Maria: Ya kaçırsaydı ne olacaktı? Yaşatırlar mıydı onları?
Poncia: Canım yapacak bir şey bulunurdu. İşine baksana sen!
3. SAHNE
(Kapı vurma sesi gelir.)
Maria Josefa: (Sahnede yoktur, sesi kulisten gelir.) Hu, huu! Günaydın... Hadi
bakalım kızlar, çıkarın artık beni buradan.
Poncia: Kapısını kilitledin mi bunun iyice?
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2. Hizmetçi: Merak etme. Tam üç kez kilitledim.
Maria Josefa: Eee, duymuyor musunuz canım? Açsanıza artık şu kilitleri. Sırf
sizin yüzünüzden geç kalacağım ha!
Poncia: Hayrola, kuzum yolculuk nereye?
Maria Josefa: Nereye olacak şekerim! Tabii ki düğünüme! (Hizmetçiler
gülüşürler.) Ne kıkırdayıp duruyorsunuz? Sizi Alfonso’ma söylersem... Alfonso,
gel de kurtar beni biricik aşkım!
1. Hizmetçi: Alfonso öleli kırk yıl olmuş, hala Alfonso diye sayıklayıp
duruyor.
2. Hizmetçi: Bir de bez bebek yapmış kocaman, adını da Alfonso koymuş!
Poncia: Yaptığıyla kalsa iyi, bir de onu her yerde gezdirip etrafı kirletmiyor
mu…
3. Hizmetçi: Alfonso şu an burada yok Josefa, ama bir notun varsa iletelim.
Gel Alfonso gel gel. Git Alfonso git git (Gülüşürlerken sahneye, Maria Josefa
girer.)
Maria Josefa: (3. Hizmetçi’ye) Siz kiminle dalga geçiyorsunuz bakayım ha! Ne
güzel olmuş bu gelinlik... (Hizmetçiler telaşlanarak Maria Josefa'yı odasına
sokarlar.) Canım bıraksanıza beni ama benim gelinliğim o. Hep böyle
yapıyorsunuz
Poncia: Sus Maria Josefa sus!
Maria Josefa: (Sesi kulisten gelir.) Teessüf ederim Poncia! Böyle mi
anlaşmıştık biz seninle?
Poncia: Sesinin çıktığını duymayacağım.
Maria Josefa:
istemiyorum.

Tamam.

Ama

canım

sıkılıyor

diyorum

odama

girmek

Poncia: Maria Josefa!
Maria Josefa: Tamam tamam. Konuşacağım işte konuşacağım!
Poncia: Yeter! Sen de, hani kilitlemiştin bunun kapısını?
(2. Hizmetçi ağlar.)
Poncia: Ağlama yine.
2. Hizmetçi: Ağlamıyorum.
Poncia: Tamam ağlama.
2. Hizmetçi: Ağlamıyorum.
Poncia: Kızım kilitlemek yetmez ki bunun çivi çakacaksın buna çivi.
Mübareğin maymuncuk gibi parmakları var. En olmadık zamanda çıkar her
şeyin içine eder. Aman geber artık be kadın, geber! Geber de kurtulalım sende
kurtul bizde kurtulalım temiz olsun.
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(Josefa başka bir kapıdan sahneye girer.)
Maria Josefa: Ben bu kadar şişman mıyım canım? Ne biçim yapmışsınız
gelinliği... (Hizmetçiler Maria Josefa’nın üstüne çullanırlar, ortalık karışır, Maria
Josefa temizlik kovasını kapar ve hizmetçilere yöneltir.)
Maria Josefa: Durun! Yaklaşmayın, atarım. Atarım ha... (Bernarda girer,
hizmetçiler geri çekilirler.) Ne o? Bakıyorum da sindiniz hemen... Ee karşınızda
taş gibi bir gelin duruyor da ondan değil mi...
Bernarda: Ne oluyor burada?
(Bernarda ’yı farketmemiş olan Maria Josefa, arkasından bir ses duyunca
telaşlanır ve kovayı Bernarda’nın üstüne boşaltır.)
Bernarda: Anne!
Maria Josefa: Kızım!
Maria Josefa: Kapıyı doğru kilitleyememiş bunlar, ben de çıkıyım bir güzel
hava alayım dedim. Bir baktım kova, dedim buraları bir sileyim...
Bernarda: (Keserek) Yorulmuşsundur...
Maria Josefa: Yok kızım, yok ne yorulacağım, maşallah taş gibiyim.
Bernarda: (Keserek) Odana çık istersen.
Maria Josefa: Yo, daha yapılacak bir sürü iş var...
Bernarda: (Sertçe keserek) Anne!
Maria Josefa: Kızım... Ben bari bir odama çıkayım. Hem ne yapacağım ki
canım bu manastır gibi evde, bir tane bile erkek yok burada. (Poncia ’yı
kasdederek) Şuna da söyle gelsin kapımı kilitlesin. Kendi kapımızı da
kendimiz kilitleyecek değiliz herhalde. Hem, Alfonso'm uyanmıştır, ben onu
gideyim de bir öpeyim. (Çıkar.)
4. SAHNE
Bernarda: (2. Hizmetçi’ye) Götür şu kovayı, kapısını da kilitle. (Hizmetçilere)
Yaşlı bir bunakla bile baş edemediniz!
Poncia: Üç kez kilitlemiştik ama yine de bir...
Bernarda: (Sertçe keserek) Poncia! Eğer bugün onu ortalarda görürsem, ne
yapacağımı iyi biliyorum! Kızlaaar! (Bernarda’nın üç kızı içeriye girer.)
3. Kız: Anneciğim ıslanmışsınız (Kızlar kendi aralarında gülüşürler.)
Bernarda: (Gelinliğin durumunu fark eder.) Bu ne hal? Daha dikişleri bile
tamamlanmamış bunun. (Hizmetçiler telaşla işlerinin başına dönerler.)
Poncia: Tamamlandı hanımım, tamamlandı. Bir iki teyeli kaldı o kadar.
Bernarda: Bu dantelleri böyle eğri mi duracak?
1. Hizmetçi: Merak etmeyin biz hemen hallederiz hanımefendi.
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Bernarda: Bu işler ne zaman bitecek?
2. Kız: Endişelenmeyin anneciğim, dantelsiz hali de pekala idare ederdi.
1. Kız: Zaten bu danteller biraz fazla şey durmuyor mu? Şey...
3. Kız: Süslü! Evet, evet biraz fazla süslü değil mi? Yani bu alt tarafı bir
evlilik.
2. Kız: Evet, canım bu kadar abartmanın bir alemi yok ki.
1. Kız: Evet sadece bir evlilik.
Bernarda: Demek, sadece bir evlilik öyle mi? (Sinirlenerek) Hanımlar, bu
Bernarda Alba’nın kızının evliliği. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bu zamanda
ahlakı ailemize uygun, varlıklı damat adaylarına öyle kolay kolay
rastlanamıyor ne yazık ki. Öyle değil mi?
Kızlar: Evet anne.
Bernarda: Duyamadım?
Kızlar: Evet anne!
Bernarda: Don Carlos’la Adela’nın evlenmesinin ailemiz için ne kadar şeref
verici olduğunun farkında mısınız?
1. Kız: Farkındayız!
2. Kız: Biz pekala farkındayız da anne,
3. Kız: Adela pek istekli görünmüyor sanki.
Bernarda: Siz kendi işinize bakın. Adela gelinliği denedi mi?
Poncia: Denemedi daha.
Bernarda: Odasındadır, çağırın gelsin. Bir zahmet denesin gelinliğini.
1. Kız: Ben odasına bakım anneciğim odasında yoktu.
Bernarda: Yok muydu? Nerede o zaman kardeşiniz?
Poncia: Bahçeye çıkmış olmasın?
2. Kız: Ben bahçedeydim anneciğim, görmedim.
3. Kız: Düğün günü hem de. (Kızlar sinsice birbirlerine bakarlar.)
Bernarda: Şu işe bakın. Düğün günü gelmiş çatmış, konuklar gelmek üzere,
küçük hanım ortalıklarda yok, saklambaç oynuyor bizimle.
1. Kız: Zaten, çocuk gibi surat asıp duruyordu kaç gündür.
2. Kız: Bu kadar da olmaz ki canım!
3. Kız: Dünya evine girecek ama hala olgunlaşamamış anlaşılan.

132 Çingene’nin Şarkısı Oyun Metni

Maria: Haksızlık ediyorsunuz ama Adela’ya. Bu evlilik Adela için hiç de kolay
değil.- Hem... (Bernarda'nın bakışlarını fark eder.) Hangi evlilik kolaydır ki
zaten?
Bernarda: Bakıyorum bu evde işten çok laf dönüyor. Hanımlar! Bugün düğün
günü düğün daha hiçbir şey hazır değil. (Aşçıya seslenir.) Ricardo!
Ricardo: Geldik hanımım geldik, geldik (Ricardo ile yamağı Panço koşarak
sahneye girerler.)
Bernarda: Yemekler hazır mı?
Ricardo: Hazır hanımım hazır.
Bernarda: Kulağınıza da bir şeyler çalınmıştır herhalde?
Ricardo: Çalındı tabii hanımım çalındı, çalınmaz olur mu hiç.
Panço: Şarkı söylüyorlar!
Bernarda: Ne şarkısı?
Panço: İşte onlar hakkında bir
(Bernardo’nun kızlarını gösterir.)

şarkı

uydurmuşlar

onu

söylüyorlar.

Bernarda: Sen söyle bakayım o şarkıyı.
Panço: Söylemem, söylemem, kötü şarkı o söylemem.
Bernarda: Panço!
Panço: Bernarda’nınkızları şallalalalala
Geçmiş gitmiş yaşları şallallalala
Beyazlamış saçları şallallalala
Turşumu yapacaksın onları şallallalala (Ricardo Panço’yu susturur ve şarkıya
kendisi devam eder.)
Ricardo: Bernarda’nın kızları şallallalala
Ne de güzel huyları şallallalala
Bekliyorlar kocayı (Bernarda Alba ile göz göze gelir)
Hanımım Bernarda Alba diyorlar başka da bir şey demiyorlar.
Panço: Bir de Pepe diyorlar (Ricardo Panço’nun ağzını kapatır.)
Bernarda: Pepe mi!
Kızlar: Pepe mi!
Panço: Evet Pepe.
Bernarda: Ne diyorlar onun hakkında?
Panço: Anlatmam. Kızıyorsunuz sonra.
Bernarda: Anlat!
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Panço: Adela abla ile Pepe arasında bir şey varmış. Sevgililermiş. Sonra
mercimeği fırına vermişler,
Bernarda: Pepe’ymiş! Ne yapsaydım yani kızımı elin çobanına mı verseydim?
Ricardo: Hiç. Serseri…
Bernarda: Yani!
Ricardo: Çulsuzun teki…
Bernarda: Hiç!
Ricardo: Hem hanımım Pepe kaçmış diyorlar.
Bernarda: Kaçmış mı?
Ricardo: Kuklalarını da alıp gitmiş diyorlar.
3. Kız: Pepe yok.
2. Kız: Adela yok.
1. Kız: Hem Pepe hem Adela yok. Anne bunlar kesin birlikte kaçmış.
Ricardo: Yok hanımım biz Adela Hanımı beş dakika önce bahçede gördük.
Panço: Her zaman üstüne tünediği çınar ağacının tepesinde gördük.
Bernarda: Ne işi varmış orada?
Ricardo: Biz de onu sorduk hanımım. “Adela Hanım ne işiniz var ağacın
tepesinde? Bugün sizin düğün gününüz, Bernarda Alba sizi merak eder ne
işiniz var ağacın tepesinde?” dedim “Hiç öyle oturuyorum.” dedi.
Panço: Sonra bir de ip istedi.
Bernarda: İp mi?
Panço: Bildiğiniz ip
Ricardo: Bir de ona ilmek atın dedi.
Bernarda: İlmek mi?
Ricardo: Hani olur ya böyle asarsın kendini.
Bernarda: Ne!
Ricardo: (Panço’ya) Anlamadılar öl öl! (Panço asılmış taklidi yapar.)
Bernarda: Salak! Yürüyün doğru ormana gidiyoruz.
Panço: Dayı söylemiştim ben sana.
Ricardo: Durun Adela Hanım şaka yapmıştır. Yapmamış mıdır acaba? (Hepsi
Adela’yı bulmak için sahneden koşarak çıkar.)
6. SAHNE
(Sahne kararır, içeriden kapı sesi gelir.)
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Maria Josefa: Hu hu! Kimse yok mu? Hizmetçiler? Poncia? Bernarda? Huu,
Ricardo... (Odadan kurtulmuştur.) Kimsecikler yok. Herkes gitmiş. Alfanso!
Şöyle rahat rahat otursana aslanım. Utanmana gerek yok aslanım gel, gel! Gel
bak sana ne göstereceğim? Amma naz ettin be Alfonso. Gel bakayım şöyle.
(Don Alfonso ’nıın kuklasını sokar. Kuklayı Don Alfonso rolündeki oyuncu
oynar.) Amma da ağırmışsın be Alfonso. Hah, otur bakalım şöyle. Şarabın
bitmiş senin. Hiç de söylemiyorsun. Aslanım benim be! Bak şimdi küçük
Josefa’n sana neler gösterecek? Kapat bakalım şimdi gözlerini. Kapat dedim
sana. Bak, ben aç deyinceye kadar açmak yok ha! (Gelinliğin yanına gider.)
Tataa! Bak Alfonso, işte gelinliğim! Ne güzel olmuş değil mi gelinliğim? Kolları
hep dantel, eteği de işlemeli işlemeli. Gerçi ben bu kadar şişko değilim ama,
olsun. Oh mis gibi de naftalin kokuyor; güvelenmesin diye seni beklerken.
Alacağın olsun Alfonso! Hani bana bir söz vermiştin? Neredesin ha? Seni tam
yirmi yıldır bekliyorum, otuz yıl, hatta kırk yıldır bekliyorum. Geleceksen gel
artık canım. (Kuklanın kafası öne düşer.) Alfonso! Bak Alfonso şimdi beşe
kadar sayacağım, kapatıyorum gözlerimi de, beş dedim mi gel tamam mı?
Biiir... İkiii... Beş! (Ağlama sesleri gelir.) Alfonso? (Ağlama sesi yine gelir.) Bu
ses kimin o zaman? (Kesik kesik ağlama sesleri gelirken, Maria Josefa seslere
doğru yönelir.) Pisi, pisi... (Perdeyi açar, süklüm püklüm bir halde duran
Adela’yı görür.) Aa, Adela!
Adela: Yaklaşma! Yaklaşma bana... (Bir bıçak doğrultur.) Öldürürüm kendimi
daha iyi. (Karnına saplayacakmış gibi yapar.)
Maria Josefa: Adela, dur!
Adela: Yaklaşma! Evlenmek istemiyorum ben. Giymeyeceğim işte o gelinliği.
Maria Josefa: Adela, bak yukarda ne var?
Adela: Ne var?
Maria Josefa: Kelebek...
Adela: Hadi canım... Ne arasın evin içinde kelebek?
Maria Josefa: Ya varsa? Bakmazsan göremezsin ki...
Adela: (Bıçağı indirip, havaya bakmaya başlar.) Hani nerede?(Kelebek yer
değiştirir. Kelebeğin yer değiştirmelerine gitar sesi eşlik eder.)
Maria Josefa: İşte orada...
Adela: Göremiyorum. Hani?
Maria Josefa: (Kelebek yine yer değiştirir.) Oraya kaçtı!
Adela: Nereye?
Maria Josefa: (Kelebek yine yer değiştirir.) Şuraya!
Adela: Nerede? (Gitar güçlenir, ışık değişir. Kelebek ışığı tüm sahneyi kaplar.
Bir vals müziği duyulur. Adela ve Maria Josefa büyülenmiş bir halde kelebeği
seyrederler. Sahne buradan sonra vals müziği eşliğinde oynanmaya başlar.)
Maria Josefa: Ne güzel, simsiyah benekleri var.

Çingene’nin Şarkısı Oyun Metni 135

Adela: Evet. Eflatun kanatlarının üzerinde...
Maria Josefa: Eflatun değil o bir kere, mor...
Adela: Benekleri de siyah değil, al...
Maria Josefa: Yanında da dişisi var...
Adela: Dişisi değil bir kere o, sevgilisi...
Maria Josefa: Sevgilisi mi?
Adela: (Dans etmeye başlar.) Öyle, ya sevgilisi. Birlikte hava almaya çıkmışlar.
Kırlarda dolaşırlarken bir çiçeğin üstüne konmuşlar. (Dansa Maria Josefa da
katılır.) Sonra elma yanaklı bir delikanlı gelmiş, almış çiçeği takmış yakasına.
Delikanlı çiçeği sevgilisine götürmüş, vermiş ona. Kız da çiçeği almış... (Maria
Josefa Adela’nın elinden bıçağı alır, vals müziği kesilir.) Ver onu bana!
Maria Josefa: Vermeyeceğim işte!
Adela: Ver diyorum! (Maria Josefa bıçağı Adela'ya doğrultur.)
Maria Josefa: Ne o küçük hanım? Ucu size doğrulunca ürktünüz bakıyorum.
Bir de utanmadan kendini öldürecektin! (Bıçağa bakar.) Lanet olsun tüm
bıçaklara! Bıçağa da, bıçağı bulana da... (Bıçağı atar.) Adam öldüren her şeye
lanet olsun. Lanet olsun Alfonso’ma kıyanlara. Ne parası vardı, ne pulu; bir
tek canı... Canımdan çok sevdiğim canı. Bir de tütünü çok severdi, şarabı...
(Müziğin başlamasıyla birlikte ışık değişir. Don Alfonso’nun kuklası canlanır,
müzik eşliğinde Don Alfonso’nun adamları girer.)
Don Alfonso ve Adamları: Şerefe!
Maria Josefa: (Maria Josefa gençleşmiştir.) Alfonso!
Don Alfonso: (Maria Josefa ’ya doğru ilerler). Maria! Gülüm benim,
papatyam...
Maria Josefa: Yaklaşma bana.
Don Alfonso: (Belindeki silahı fark eder, adamlarından birine verir.) Ha,
pardon Maria, pardon. Maria,mor menekşem...
Maria Josefa: Söndür o ağzındakini.
Don Alfonso: (Söndürür ve adamlarına) Siz de söndürün!
Maria Josefa: Bırak o şişeyi de.
Don Alfonso: (Elindeki şarap şişesini adamlarına doğru fırlatır ve adamlarına)
Siz de bırakın... (Adamları tereddüt eder.) Bırakın dedim! Maria, dağ çiçeğim
benim...
Maria Josefa: Leş gibi kokuyorsun yine!
Don Alfonso: Kolay mı sandın gece gündüz dağlarda yatıp kalkmayı
jandarmadan kaçmayı? Şurada sevdiğimiz bize kucak açar dedik ama... Özür
dileriz han’fendi temiz mintanlarımızı giyemediğimiz için.
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Maria Josefa: Geciktin.
Don Alfonso: Açıklayabilirim canım.
Maria Josefa: Sus! Utanmıyor musun gencecik tazeyi tamı tamına dört saat
bekletmeye? Bir de benim için dağları düz edeceğini söylersin. (Don
Alfonso’nun omzuna yumruk atar.)
Don Alfonso: Bak kalbimi kırıyorsun ama.
Maria Josefa: Ne o? Canın mı acıdı bir tanem? (Don Alfonso ’nun adamlarına)
Ama damat bey pek oralı değil sanki. Baksanıza yüzündeki şu gevrek gülüşe.
(Don Alfonso ’nun adamları gevrek gevrek gülerler.)
Don Alfonso: (Adamlarına) Ne gülüyorsunuz! Özel bir şey konuşuyoruz
herhalde şurada. Tıkayın kulaklarınızı!
Maria Josefa: Kırlarda kelebek avlamaya mı geldiniz bey’fendi? Hayır, siz iki
tek atmaya köşe başına gidiyor olmalısınız. Durun bakayım. Yoksa siz
evlenmeye mi geldiniz? Rahip Efendi, sağdıcım Agustin! Haber verin konu
komşuya! Don Alfonso evlenmeye gelmişmiş!
Don Alfonso: Maria, çok üstüme geldin ama.
Maria Josefa: Nedenmiş o? Bacak kadar çocuklar alay ettiler benimle
'güveysiz gelin' diye. Kasabalı bile acıdı. Ohh! Bela okudular sana beni
beklettiğin için.
Don Alfonso: Uzun ettin ama. Söylemiyorsak neden gelmediğimizi, bil ki seni
üzmemek için...
Maria Josefa: Bilmeyecek ne var canım? Şarap vardır yine işin içinde.
Don Alfonso: Keşke, her şey birkaç kadeh şaraptan olsa. O zaman gene de
sarılırdın boynuma, er ya da geç... Ama...
Maria Josefa: Ama ne?
Don Alfonso: Şarabın değil Maria, kanın kırmızısı var bu işin içinde.
Maria Josefa: Ne oldu Alfonso? Bir uğursuzluk var bu söylediklerinde.
Don Alfonso: Uğursuzluk sözlerimde değil. Burada... (Göğsündeki çiçeği
karizmatik bir hareketle gösterir.)
Maria Josefa: Bu da ne?
Don Alfonso: Hani dağ başında silahlar patlardı, kan gövdeyi götürürdü de
bizim kılımıza halel gelmezdi. İşte o zaman, yakamıza kırmızı bir çiçek takıp
inerdik dağlardan. Sırf sevdiğimiz boynumuza sarıldı mı burnu bayram etsin
diye.
Maria Josefa: Neden her şey olup bitmiş gibi konuşuyorsun böyle?
Don Alfonso: Beni vurdular. Patikadan iniyordum adamlarımla, şarkılı
türkülü şenlikli bir kafileyle. Birden jandarmalar kesti yolu. Düğün için köye
ineceğimizi duymuş it oğlu itler. Silahıma davrandım, ama ellerim titriyordu
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seni düşündükçe. Sonra atım şaha kalktı, yere yığıldı, nefesi kesildi. Bir
tanesini hakladım heriflerin. Bir tanesini Sanchez hakladı. Bir tanesini
Morientes. Arkamdan biri geliyordu ki, onun da icabına Leonardo baktı.
Sonra, kayaların arasından bir kafa uzandı, silahımı doğrulttum… Fakat bu
kez yıkılan bendim. Sonra, ufaklığın biri kırmızı bir çiçek bulup takmış
yaramın olduğu yere. Sonrası malum...
Maria Josefa: Peki ne olacak şimdi?
Don Alfonso: Gitmekten başka çare yok ki. Peşimi bırakmazlar kolay kolay.
Hem yalnız biz olsak neyse, bu çiçeği koyan ufaklığı da ararlar. O olmazsa
başka birini bulurlar. Ama ben geri geleceğim Josefa... (Müzik başlar.)
Bülbül ölür, kanı gülde kalır
Gül ölür, kokusu hatırlanır
Söyle be o zaman sevdiğim
Bülbül ölmüş mü sayılır?
(Müzik şiddetlenir, Don Alfonso’nun adamları çıkarlar. Don Alfonso da kukla
olarak yerine döner.)
Maria Josefa: (Yaşlı haline geri dönmüştür, Adela ’ya) Duyuyor musun?
Alfonso! Öldükten sonra yedi iklimde söylendi türküsü. Gittiği yerden sık sık
seslendi bana. Bir de ne dedi biliyor musun? Eğer, gerçekten düşmüşse
sevdiğin aklına, bir gün mutlaka gelecektir geri, sakın unutma...
8. SAHNE
(Bernarda, Poncia, Maria, Ricardo ve kızlar girer, Maria Josefa Adela’nın
arkasına saklanır, müzik biter.)
Bernarda: Burada! Adela buradaymış. Küçük hanım, saklambaç oyununa bir
son verseniz iyi olur. Bugün sizin düğün gününüz ve isteseniz de istemeseniz
de bu gelinliği de giyeceksiniz. (Maria Josefa’ya) Seni görmediğimi de
zannetme anne. Ne işin var burada?
Maria Josefa: Hiiç. Adela gelinliğini giyecekmiş de... Ona yardım edeyim
dedim. (Adela'ya) Şu çiçeği de şöyle saçına takalım. Bak, ne güzel oldu.
Bernarda: (Adela'ya) Demek aklın başına geldi. (Don Alfonso ’mın kuklasını
görür.) Bu pire torbasının burada ne işi var? Kaç kere söyledim, bu pis kokulu
kuklayı evimin içinde istemiyorum diye. Poncia, Ricardo hemen götürün onu.
(Poncia ve Ricardo Don Alfonso ’nun kuklasını ve Maria Josefa'yı dışarı
çıkarmaya çalışırlar.)
Maria Josefa: Alfonso'm pis bir kukla değil bir kere, o tertemiz. (Ricardo’ya)
Sen de onu dikkatli tut salak, boğacaksın. Bırak beni Poncia be, görüşeceğiz
seninle. (Ricardo ve Poncia, Maria Josefa'yı ve Don Alfonso'nun kuklasını
çıkartırlar.)
Bernarda: Maria, Adela’nın giyinmesine yardımcı ol. Don Carlos gelmek üzere,
bizim kız hala hazır değil.
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(Bernarda ve kızları çıkarlar. Müzik başlar. Maria duvağı Adela ’nın başına
takar. Adela ise Maria Josefa'nın verdiği güle bakmaktadır. Işık söner, müzik
canlanır.)
ARA OYUN
(Işık açıldığında
çömelmiştir.)

Çingene

görünür,

yüzünü

ellerinin

arasına

alınış

ve

Çingene: Bekliyorum! Oturmuş bekliyorum. Şu bizim salyangozun tarif ettiği
kasabada bir şeyler olur diye bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Oysa daha bu
sabah benden şiir istemeye gelen şairler, sonra yolda rastladığım o bedbaht
yolcu... Bütün bunlar sanki bir şeylerin habercisiydiler. Çok değil, az evvel şu
ağacın altında uzandım, uyuyakalmışım. Yağmur yağıyor sandım, uyandım.
Yukarı bakmamla ne göreyim? Bir taze. Oturmuş ağacın dallarına, hüngür
hüngür ağlıyor. “N’oluyor?” dememe kalmadan atladı kaçtı taze. Bekliyorum,
sabahtan beri bekliyorum. Şu bizim salyangozun tarif ettiği kasabada bir
şeyler olur diye bekliyorum. (Uykuya dalar, Endülüs’ün Bülbülleri girer.)
Bülbüller: Uyan çingene, uyansana!
1. Bülbül: Kime diyoruz be, uyansana. Bak sabah oldu, gün doğdu.
2. Bülbül: Kuzular koyun...
3. Bülbül: Bebeler delikanlı oldu!
1. Bülbül: Bak horozlar da ötüyor. (Ötmeye başlarlar, Çingene uyanır.)
Çingene: Ne diye düdüklenip duruyorsunuz başımda be, ne var? Yolunuzu
kaybettiniz onu mu soracaksınız? Asabınız bozuldu fal mı baktıracaksınız?
Bugün kapalıyız, yarın gelin.
1. Bülbül: Çingene, bizi tanımadın mı?
Çingene: Yoo!
1. Bülbül: Biziz yahu, biz. Endülüs’ün bülbülleri. (Bülbül gibi öterek yerde
yatan Çingene'nin etrafında dönerler.)
Çingene: Eee!
1. Bülbül: Sen koymamış mıydın bu ismi bize, şimdi nasıl hatırlamazsın? Aşk
olsun...
Bülbüller: Aşk! Aşk! Amor! Amor!
Çingene: Endülüs’ün avareleri sizi. Nasıl olsun şimdiki şiiriniz, ha? İçinden
ayrılık geçen bir şarkı mı? Karşılıksız aşk mı? ... Bana bakın, mutluluk falan
demeyin bana, oldum olası yavan bulmuşumdur mutlu biten aşkları.
1. Bülbül: İçinden düğün geçen bir şarkı.
2. Bülbül: Ama acılı bir düğün.
3. Bülbül: Bahtsız bir gelin ve zengin bir güvey.
2. Bülbül: Uzaklara giden vefasız bir sevgili.
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1. Bülbül: Sevgililerin arasından geçen kara bir kedi.(Hep birlikte)Miyav!
Çingene: Vay be... Siz çoktan yazmışsınız şiiri. Nerede okunacak bu?
Bülbüller: Don Carlos’un düğününde.
1. Bülbül: Hadi be Çingene, yaz bir şiir de dinleyenlerin yüreği dağlansın.
Çingene: Ben size dedim ya, siz çoktan yazmışsınız şiiri ama, yolcu var mı bu
şiirin içinde?
2. Bülbül: Yolcu mu?
Çingene: O zaman bir oturun, bir soluklanın, kafanızdaki bulutları bir dağıtın
da görün bakalım bu düğün daha nelere gebe (Bülbülleri oturtur, müzik
başlar.) Bir yolcu bu sabah, sermayesi bir kavanoz, bir asa, bir kaç da kukla
düştü yola. Sordu yolunu yoldan geçen bir salyangoza; dedi yolcu "Huu,
salyangoz, bu yol çıkar mı benim yoluma?”. Dedi salyangoz: “Çıkar yolcu,
çıkar, eğer senin de evin benim gibi sırtındaysa.” Dedi yolcu: “Benim evim
değil salyangoz, derdim sırtımda.” Salyangoz dedi: “E, dön! Dön o zaman. Dön
o zaman yuvana”.
Bıçağı yoktu yalnız
Kayboldu apansız
Düşmüş yola gelir şimdi.
(Yolcu ve peşinde kuklalar dans ederek girerler.)
Derdini sırtına yük değil,
Ayağına derman yapmış.
Yüreğine karalar değil,
En afilisinden bir damatlık kuşanmış.
(Yolcu ve kuklalar çıkar.)
9. SAHNE
(Don Carlos ve Adela'nın düğün eğlencesi başlayacaktır. Müzik önce gerilimli bir
hal alır, sonrasında neşeli bir melodiye geçer. Önden düğün alayı şarkı
söyleyerek girer ve gelin ve damadın geçmesi için yol açarlar. Daha sonra
sahneye Don Carlos ve Adela girer. Gelin ve damadın ardından da sahneye
Bernarda ve kızları girerler. Bülbüller öne çıkar, müzik kesilir.)
Bülbüller: Eğlen Endülüs eğlen!
1. Bülbül: Evlen Don Carlos, evlen.
2. Bülbül: Unutma ki Don Carlos’tur senin baban.
1. Bülbül: Şu bitik, virane kasabana bir gitar fabrikası kurduran.
3. Bülbül: Seni öküzün, sabanın altında ezilmekten kurtaran.
2. Bülbül: Yüreği sevgi dolu, babacan bir adam.
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1. Bülbül: Bizi yalnız bırakma, yanımızda kal her an.
Bülbüller: Eğlen Endülüs, eğlen.
1. Bülbül: Gül gelin, gül!
3. Bülbül: Sevin Don Carlos, sevin!
2. Bülbül: Dön yolcu, dön! (Yanlışlıkla söylemiştir, arkadaşları toparlamaya
çalışırlar.)
Bülbüller: Eğlence başlasın artık!
(Müzik yeniden başlar. Adela’nın arkadaşlar dans etmeye başlar. Dans bir süre
devam ettikten sonra, Adela ortaya çağırılır. İsteksiz bir şekilde gelen gelinin
çiçeğini atmasıyla müzik kesilir.)
3.Bülbül: Merak etmeyin ben tuttum. (Düğün alayından matador kıyafetleri
giymiş bir kişi ortaya çıkar, dans etmeye başlar. Komik derecede narsistik bir
dansı vardır. Dansa kendilerini kaptıran Bernarda’nın kızları Matadorla dans
etmeye başlar. Bernarda kızlarının herkesin önünde dans etmelerine sinirlenir,
dansın bitiminde ayağa kalkar. Kızlar buruk bir şekilde yerlerine dönerler.
Bülbüller devreye girer.)
Bülbüller: Bravo, bravo!
1. Bülbül: Ne kadar da güzel bir düğün!
3. Bülbül: Don Carlos evleniyor bugün.
2. Bülbül: Don Carlos gibi bir damat verir bize mükafat. (Don Carlos
bülbüllere bahşiş verir.)
1. Bülbül: Ve şimdi de huzurlarınızda...
2. Bülbül: Don Carlos’un yakın arkadaşı.
3. Bülbül: Dünyanın en ünlü sopranosu...
1. Bülbül: Nerde duyarsam o buğulu sesi, her an aklıma gelir ismi.
Bülbüller: Mariana Muzzi...
10. SAHNE
(Işıklar kararır. Bir opera müziği başlar. Opera sanatçısı Muzzi ile kemancısı ve
arkalarından da gizlice Maria Josefa girer. Muzzi, arya söyleyerek bir opera
sahnesi oynamaya başlar. Maria Josefa ise kimseye fark ettirmeden sahneyi
izler. Muzzi canlandırdığı sahnede sevgilisinden bir mektup almıştır. Hüzünlü
bir şekilde mektubu seyircilere gösterir. Daha sonra da intihar etmek üzere bir
silah çıkarır. Maria Josefa silahı görünce Muzzi'nin yanına gider, biraz
uğraştıktan sonra silahı alır ve kenara fırlatır. Müzik kesilir.)
Maria Josefa: Lanet olsun tüm silahlara. Bir de utanmadan kendini
öldürecektin! (Muzzi’ye tokat atar.)
Muzzi: Fiyasko... Fiyaskooo! (Don Carlos'a doğru ilerleyerek) Don Carlos bana
bir açıklama borçlusun.
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Don Carlos: Açıklayabilirim…
Muzzi: Yeter! Daha fazla dinlemek istemiyorum. Ben Milano’daki konserimi
yarıda bırakıp bu köy düğününe geleyim, gelsin halktan biri bana tokat atsın!
Al sana! (Kemancısına tokat atar.)
Don Carlos: Mariana..
Muzzi: Bana Mariana deme! (Kemancısına) Yürü sen de!
Don Carlos: Muzzi... (Muzzi ve kemancısı çıkarlar.)
Bernarda: Don Carlos, sevgili konuklar, annem adına çok özür dilerim. (Maria
Josefa'ya) Anne, bunu da mı yapacaktın? (Konuklara) Annem biraz rahatsız
da... Zaten kendisinde değil şu an. Poncia, Maria annemi odasına çıkartır
mısınız lütfen?
Maria Josefa: (Poncia ve Maria dışarı çıkarmak üzere Maria Josefa'nın
kollarından tutarlar, Maria Josefa avaz avaz bağırır.) Yaklaşmayın bana,
bırakın, odama falan çıkmayacağım ben. Bütün gün odaya kilitliyor bu kadın
beni.
Don Carlos: Bernarda! Annenizde de aileden biri, o da bize katılsın?
Bernarda: Don Carlos...
Don Carlos: (İmalı) Bernarda! Maria Josefa, ayakta kalmışsınız, buyurun öyle
oturun.
Rahatınıza
bakın...
(Konuklara)
Dostlar,
eğlence
devam
ediyor.(Bülbülleri bir el hareketiyle çağırır.) Daha sırada neler var neler.
1. Bülbül: Ağlama Endülüs, ağlama.
3. Bülbül: Sil gözyaşlarını, sil.
2. Bülbül: Birazdan çok eğleneceksin, bunu bil.
1. Bülbül: Ve şimdi de huzurlarınızda kırlarda avare avare dolaşırken...
2. Bülbül: Endülüs’ün bülbülleri tarafından keşfedilen...
3. Bülbül: Genç bir...
Bülbüller: Meddah!
1. Bülbül: Bizleri İspanya’nın unutulmuş olan halk hikayeleriyle coşturup.
2. Bülbül: Kuklalarıyla şenlendirecek.
3. Bülbül: Ve işte...
Bülbüller: Geldi bile!
11. SAHNE
(Meddah borazan çalarak girer, peşinden de kuklalar gelir.)
Meddah: (Abartılı şekilde selam verir.) Selam olsun düğün evine. Selam olsun
Cordoba’dan,
Malaga’dan,
Bask’tan,
Katalanya’dan,
Barcelona’dan,
Madrid’den Granada’dan, Seville’den. Selam olsun İspanya’nın dört bir
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yerinden, Endülüs'ün en mutlu çiftine. Bendeniz meddahım, bunlar da
kuklalarım. (Kuklalar selam verir.) Dağ tepe, köy kasaba demez dolaşır,
hikayeler düzerim. İnsan kısmısı için.
Maria Josefa: Ay, ne güzel! Ee, neler anlatacaksın bakalım bize?
Meddah: Bizde hikaye çoook... Mesela kötü bir kadınla evlenen Bağdatlı
şehzadenin öyküsü. Sonra, yumuşak başlı saraçla İskenderiyeli at cambazının
kızının öyküsü. Ama en güzeli, Don Cristobita ile Dona Rosita’nın mutlu
evliliği.
1. Bülbül: Lütfen bize Bağdatlı şehzadenin öyküsünü anlatın. (Konuklar
arasında tartışma çıkar ve büyür.)
Meddah: Susuuun! Sessizlik babasının evindeymiş gibi dolaşsın dursun.
Susun. Susun da son söylenen sözlerin tatlı kalıntıları süzüle süzüle suyun
dibine otursun. Muhterem seyirciler, “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın
Mutlu Evliliği”ne başlayalım öyleyse! (Müzik başlar.) Endülüs’teyiz. Sıcak bir
ilkyaz sabahı. Bahçeler, portakal çiçeği kokmakta. Rosita! Yalnızca bir kadın
değil o, donmuş suların üstünde uçan bir yağmur kuşu, dokunsan
kırılıverecek küçücük bir ispinoz.
Maria: (Poncia’ya) Ben bu sesi bir yerden hatırlıyorum.
Poncia: Sus da hikayeyi dinleyelim canım.
Medda: Rosita beyaz elleriyle attığı ilmekleri, pembe dudaklarıyla sayıyordu...
Ve kan toplamıştı parmakları, batan iğnelerden dolayı.
Rosita: Bir, iki. Hi! Ufff! Şu son harfte, "sevgili anneciğime"nin son “e”sinde,
tam dört keredir batırıyorum parmağıma iğneyi. Ne zor işmiş şu gergefte
çalışmak.
Meddah: Biiir, ikiii. (Kukla, dikme jesti yapar.)
Rosita: Of! Benim canım evlenmek istiyor.
Maria Josefa: Benim de canım evlenmek istiyor.
Bernarda: Anne!
Maria Josefa: Aman sen sanki istemiyorsun evlenmek.
Bernarda: Ne münasebet canım. Bakın, hikaye devam ediyor.
Meddah: Hikaye devam ediyor. İşte Rosita’nın annesi.
Anne: Rosita!
Rosita: Ne var?
Anne: İşliyor musun diye merak ettim de. İşle yavrum, işle. Görüyorsun ne
hallere düştük. Hey gidi günler hey! Nerede o eski güzel, zengin, mutlu
günlerimiz? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Bir sürü paramız
vardı bir sürü. Şimdi n’olacak Rosita! (Ağlamaya başlar, Rosita da onunla
birlikte ağlar.) Ah Rosita ah! Belki sen evlenmek isteseydin o zaman her şey
değişirdi. Ama yok yok ben kıyamam seni evlendirmeye, sen daha çok
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küçüksün. Ama çok istiyorsan kıyadabilirim tabi. Bağrıma taş basarım, seni
telli duvaklı gelin yaparım. E ana yüreği, ne yapacaksın…
Rosita: Ama ben istiyorum evlenmek.
Anne: İstiyor musun? Saçlarını yukarı tarayıp yüzüne allık süreriz. Ne güzel
olur benim yavrum ne güzel. Söz ver bakayım bana.
Rosita: Söz.
Anne: Ben de bu sözünü bekliyordum zaten. Kurtardım kendimi ayol.
Kurtuldum, kurtulduk! (Girdiği müziğin eşliğinde dans ederek çıkar.)
Meddah: Ne demek istedi acaba kurtardım kendimi, kurtuldum, kurtulduk
diye? Rosita’nın sevgilisi Cocoliche çok parasız, çok yoksul... (Müzikle birlikte
Cocoliche girer, elinde bir gül vardır, Rosita’ya seslenir. Rosita’yla göz göze
gelince ona doğru yürür.)
Cocoliche: Göklerde uçuyor
İç çekişi sevgilimin
Uçuyor göklerde
Göklerde uçuyor
Yağmur kuşum, ispinozum. (Gülü verir, Rosita da saçına takar.)
Maria: Ben bu sözleri de bir yerden hatırlıyorum. (Maria’yı sustururlar.)
Meddah: (Adela ’ya doğru) Hep öyle derdi ona; yağmur kuşum, ispinozum.
Don Carlos: Öhö, öhö!
Meddah: (Adela'nın yanından kaçarak) Rosita da ona elma yanaklım, badem
gözlüm, kaytan bıyıklım derdi. Gölge düşmez yamaçlarda dolaşırlardı kol kola,
meltem ile biberiye fink atarken birbiriyle. (Cocoliche ve Rosita kol kola dans
ederler, Adela ayağa kalkar.)
Don Carlos: (Adela'ya) N’oldu balböceğim? Hikayeyi mi beğenmediniz yoksa?
(Meddahı kastederek) İstiyorsanız hemen göndereyim şu soytarıyı...
Adela: Hayır! Sonunu merak ettim sadece.
Meddah: Ve Rosita mutlu haberi verdi ona:
Rosita: Biliyor musun?
Cocoliche: Neyi?
Rosita: Söyleyemem...
Cocoliche: Söylesene!
Rosita: Unuttum.
Cocoliche: Aa, hadi ama!
Rosita: Sonra ne utanmaz kız dersin benim için.
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Cocoliche: Rosita!
Rosita: Seninle...
Cocoliche: Eeee...
Rosita: Ev-le-ni-cem! (Düğün halkı bu karara abartılı şekilde sevinir.)
Meddah: (Konukları güçlükle susturur.) Bakıyorum hemen de seviniyorsunuz.
Maria Josefa: Seviniriz tabii. Evleniyorlar işte.
Meddah: Öyle mi hanımefendi? Çok çabuk unutulur böylesi sözler, ayandon
rüzgarı gerekmez, uçar gider. Hem daha hikaye bitmedi ki. (Müzik duyulur)
Bakın, birileri geliyor: kasabanın en zengini, Don Cristobita! Elinde de bir
sopa, sopası indi mi kafaya. (Kukla sopasını konuklara doğru kaldırır, konuklar
korkarlar.)
Don Cristobita: (Uşağına) Şüphesiz kasabanın en güzel kızı. Alacağım bu kızı.
Uşak: Al, al.
Don Cristobita: Anasıyla yeni kesiştik pazarlığı; tam bin peseta; ama değdi
doğrusu. Kadın dediğin böyle olmalı; ne daha uzun ne daha kısa. Büyüledi,
büyüledi bu kız beni!
Maria Josefa: Hıh, şuna da bakın: “Alacağım bu kızı!”, ne kaba herif.
Meddah: Üstelik de çirkin.
Maria Josefa: Kendini beğenmiş...
Meddah: Kuş beyinli.
Maria Josefa: Terbiyesiz... (Halk da dahil olur.)
Meddah: Ama zengin! (Don Cristobita, Rosita’nın önüne bir inci gerdanlık atar
ve uşağı ile birlikte çıkar.)
Rosita: Bu da ne? Tanrım, ne kadar güzel bir inci gerdanlık bu böyle. (Müzik
eşliğinde Anne girer.)
Anne: Rosita, canım kızım benim. Her şeyi hazırladım düğünün için.
Rosita: Ah anneciğim, nasıl ödeyeceğim ben sizin hakkınızı? Hele de sevgilim
Cocoliche...
Anne: Ne Cocoliche’i? Kimmiş o serseri köpek? Don Cristobita ile söz kestim
ben sana. Hani şu elinde sopayla gezen. Az önce pencerenin altından geçti.
Rosita: İstemem ben onu, varmam ben ona. Kendi sevgilim var benim.
Anne: Ee, olan oldu, söz verildi bir kere. Dön ki dönesin. Yoksa, dilenmeye
çıkarız yarın öbür gün Rosita.
Rosita: Ama anne!
Anne: Aması yok bu işin Rosita. Çulsuz bir sevgilinin yüreğinde değil, şerefli
bir kocanın kesesinde aramalısın mutluluğu. Hem... Kim aldı bu gerdanlığı
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sana ha? (Rosita boynunu büker, kabullenir.) Ha şöyle! Yola gel bakayım.
(Çıkar. Cocoliche girer.)
Cocoliche: Rositaaa!... Rositaaaa!... Rositaaa!... (Rosita cevap vermez.)
Meddah: İşte böyle dostlarım; Rosita çıkmadı balkona. Sabaha kadar bekledi
Cocoliche. Ama böyledir bütün kadınlar; bir altın kesesinin sesine teslim olur
yürekleri. Sen üzülme Cocoliche, sabırlı ol. Hem ne biliyorsun şimdiden neler
olacağını, burada rüzgar eser, yağmur yağar, başka bir yerde güneş açar.
Dayan sular aksın, yıldızlar ışısın. Cocoliche, sen ki tek suçu sevmek olan
zavallı, düş kendi kaderinin yoluna...
12. SAHNE
Adela: (Ayağa kalkar ve sertçe) Bitti mi?
Meddah: Bitti han’fendi. Pek mutlu değil hikayemizin sonu ama kız artık en
azından zengin.
Maria Josefa: (Ayağa kalkar.) Hadi be sen de! Süslü püslü laflarına bakıp
meddahtan saymıştım ben de seni. Böyle hikaye mi olur canım? Ben bile daha
iyi bir son uydurabilirdim; Don Alfonso çıkagelir bir gün, Maria Josefa da...
Bernarda:(Ayağa kalkar.) Anne! Yeter artık, kes şu saçmalıkları.
Adela: Büyükannem haklı. Hikaye anlatmak falan değil bu, olsa olsa
kadınlara kara sürmek.
Meddah: Haşa han’fendi. Kadınlara kara sürmek değildi niyetimiz, çok yakın
bir arkadaşımızın başından geçenlerdi bunlar. Çok sevmişti bir genç kadını,
kendinden bile çok. Onu uçan kuştan kıskandı, börtüden, böcekten,
sabahları kırlara yağan çiğden... Onun da kendisini sevdiğini sanmıştı.
Gökteki yıldızlarla kutsayacaklardı mutluluklarını; ama kız görünce kese kese
altını, unutuverdi yere göğe koyamadığı aşkını. Gitti, zengin zorba biriyle
evlendi.
Adela: (Meddah'a yakınlaşır) İsteyerek mi evlendi acaba?
Bernarda: (Araya girerek) İsteyerek evlendi tabi, evlenmeseydi de bir tas
çorba, bir kuruekmeğe mi talim etseydi? Aklı başına geldi de evlendi, iyi de
etti.
Adela: Bence hiç de iyi etmedi. Seyret bak, o kız yapması gerekeni şimdi
yapacak. (DonCarlos'un yanına gider.) Don Carlos, sizi hayal kırıklığına
uğrattığım için özür dilerim ama ben sizinle evlenemem... Başkasını
seviyorum ben. (Meddah'ın yanına gider.) Zorla giydirdiler bu gelinliği bana.
Meddah: Zorla mı?
Adela: Evet ya, zorla.
Don Carlos: Yeter! Rezalet Bernarda, rezalet! Tiyatro oynanıyor burada,
tiyatro. Sen de bırak artık rol kesmeyi de çıkar şu yüzündeki maskeyi... Çıkar
dedim! (Meddah maskeyi çıkarır, Pepe'dir.) Ben baştan beri anlamıştım zaten;
ama dökülsün diye ortaya kirli çıkınlar mahsus sesimi çıkarmadım. Pişman
olacaksın yaptığın bu küstahlık için. Beynini dağıtacağım... Köpeklere yem
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edeceğim... Bir mezarın bile olamayacak! (Don Carlos Pepe'ye vurmak üzere
sopasını kaldırır. Pepe de aynı şekilde sopasını kaldırır.)
Maria Josefa: Durun! Susun dedim size be! Dinlesenize! (Müzik başlar.)
Duymuyor musunuz nal seslerini, kişnemelerini beyaz atının? Don Alfonso’m
geliyor, görmüyor musunuz?
Don Carlos: Hiçbir şey görmüyorum ben.
Adela: (Don Carlos'a) Bakmazsan göremezsin ki!
Maria Josefa: İşte, orda!
Işıkla kaplı,
Yeşil yıldızlarla çelenkli eşkıya Don Alfonso’nun bindiği kısrak,
Ay parçası par par parlayan.
Geliyorlar işte,
Karanfiller serilmiş yollarına.
Kim durdurabilir zamanı atlara binmiş meleklerden başka?
Bakın! İyice açın gözlerinizi.
Geliyor Don Alfonso adamlarıyla!
Adela: Büyükanne! (Düşmekte olan Maria Josefa'yı tutar, Maria Josefa yavaş
yavaş yere uzanır.)
Maria Josefa: Yalnız yaşayan bir kocakarı, BernardaAlba’nın evinde,
Beyaz yola döküyor içinde dalgalanan hüznü.
Yıldızlı gecede
Rüzgarlar alsın da uzaklara götürsünler diye...
Canını...
(Ölür. Sahnede oluşan tablo donar, sahneye Don Alfonso girer. Maria Josefa da
ayağa kalkar. Maria Josefa gençleşmiştir. Birbirlerine selam verirler. Don
Alfonso ve Maria Josefa müzik eşliğinde bir süre dans ederler ve donarlar.
Sahneye Çingene girer.)
FİNAL
Çingene: Gün batıyor
Birazdan bütün pencereler ışıldar
Sanırsın ki yerle gök bir olmuş.
Yukarıda bir yanıp bir sönen yıldızlar
Aşağıda bir genç kız kalbi gibi titreyen mumlar.
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Gün batıyor
Güneş, heybesinde bir meddahın,
Ağır ağır uzaklaşıyor, karanlık peşinde hep, tam yakaladı derken,
Güneş sıvışıp kaçıyor.

Gün batıyor
Kendi serüveninden yorgun salyangoz
Çöreklenmiş bir gelinciğin yaprağına
Kaybolup giden zamanı izliyor.
Hu! Salyangoz! Senin olduğun yerden neler görünüyor?
“Bir düğün” diyor salyangoz “bir de cenaze”
Yaşlı, geçkin bir kadın, yüzünde bir gülümseme
Yıldızları gördüm ben diyor
Tırmandım da en yüksek ağacına patikanın
Karanlığımda gördüm
Parlayan binlerce göz.
Ve yanı başında bir taze
Şahidim ben diyor
Ilık bir rüzgar eşliğinde uçup giden bir çift güvercin görüyor
Atın diyor duvağımı suya
Yerin yedi kat dibine gömün yüzüğümü.
Ve taş kesilmiş kalabalığın arasından
Bir delikanlı yaklaşıp
Tazenin kulağına bir şarkı fısıldıyor
Biten mevsimle giden kırlangıçların şarkısını.
Buraya kadar diyor salyangoz gördüklerim
Sonrasını ancak hayal edebilirim.

Gün batıyor
Gitarları duyalım artık!
Çingene, sen de başla artık şarkına.
Selam sana ay!
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Merhaba karanlık!
Yıldızlar, hoş geldiniz!
Hepinize binlerce kez teşekkür...
Bize düş kurmayı,
Düş kurup
Peşinde koşmayı öğrettiniz.
(Çingene selam verir, ışıklar kapanır. Sahneye F. G. Lorca'nın bir diası
yansıtılır)
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üzerine tartışmaya başladı. Prodüksiyon döneminin sonunda yapılan kulüp
içi değerlendirmede önümüzdeki dönem için öne çıkan hedeflerden biri
kulüpteki orta kuşağın reji sorumluluğu almasıydı. İlk aşamada önerilen
oyunlar; Ödön von Horvath’ın Figaro Boşanıyor ve Viyana Ormanlarından
Masallar ile Yakavos Kambanellis’in Odisea Evine Dön ve Savaş Baba adlı
oyunlarıydı.
Yapılan tartışmalar sonucunda Figaro Boşanıyor adlı oyunun, kadronun
görece daha kolay altından kalkabileceği bir metin olduğu varsayıldı. Oyuna
ekstra sahne, odak, tipleme eklenmesine gerek olmadığı ve oyunun kulübün
orta kuşağı tarafından reji faaliyetinin sürdürülmesine elverişli olabileceği
düşünülerek Figaro Boşanıyor adlı oyunda karar kılındı. Ayrıca Ödön von
Horvath’ın

daha

önce

üniversite

grupları

tarafından

neredeyse

hiç

oynanmamış olması ve yazarın Türkiye’de fazla tanınmaması da bu oyunun
seçilmesindeki temel etmenlerdendi.
Yaz Çalışmaları
2012 yaz dönemi çalışmaları üç başlık altında ilerledi. Birincisi Figaro
Boşanıyor adlı oyunun eğitim-araştırma ve sahne çalışmalarıydı. İkincisi
kulüpte en az ikinci senesini tamamlamış kuşağın güncel politik bir tema
üzerinden yola çıktığı kolektif oyunlaştırma çalışmasıydı. Üçüncüsü ise
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kulüpte ilk senesini tamamlamış kadronun, 1998 yılında Federico Garcia
Lorca’nın oyunlarından oluşturulan kolaj bir metin olan ve 1999 ile 2006
yıllarında sahnelenen Çingene’nin Şarkısı adlı oyundan seçilen sahneler
üzerinden yaptığı oyunculuk çalışmasıydı.
Yaz sonuna gelindiğinde gerek deneyimli üyelerden bazılarının kulüpten
ayrılması gerekse Figaro Boşanıyor oyununun yaz başında konulan hedeflere
uygun olmadığına karar verilmesi ve oyunun kadroca sahiplenilememesinden
dolayı oyundan vazgeçildi. Ayrıca eğitim prodüksiyonu hedefiyle seçilen
oyunun bu çerçevede derinlikli bir dramaturji çalışmasına elverişli olmadığı
düşüncesi de oyundan vazgeçme sebeplerinden biriydi. Yaz başında konan
hedefler doğrultusunda, eğitim prodüksiyonu olarak derinlikli bir eğitimaraştırma ve dramaturji çalışması yürütülürken kulübün orta kuşağının reji
deneyimi kazanabilmesi için kadronun yaz döneminde belirli sahneleri
üzerine çalıştığı Çingene’nin Şarkısı adlı oyunun reprodüksiyon oyun olarak
seçilmesine karar verildi.
Eylül dönemine gelindiğinde bir yandan Federico Garcia Lorca üzerine eğitim
araştırma çalışması bir yandan da Stanislavski’nin Fiziksel Aksiyonlar
Yöntemi üzerine bir çalışma yürütüldü. Çingene’nin Şarkısı kolaj metininde
yer alan dört oyunun(Bernada Alba’nın Evi, Don Cristobita ve Dona Rosita’nın
Acıklı Güldürüsü, Eskicinin Tazesi ve Kanlı Düğün) metin analizleri yapılarak
bu oyunlardaki sahnelerin temel vukuatları ve tiplemelerin kolaj oyundaki
işlevleri tartışıldı. Ayrıca Lorca’nın yaşamı, döneminin sosyal ve siyasi arka
planı ile tiyatro anlayışı üzerine okumalar ve bu okumaların aktarımları
yapıldı. Diğer çalışmanın hedefi ise eğitim çalışmalarını Stanislavski’nin
Fiziksel Aksiyonlar Yöntemi’ni baz alarak sürdüren BÜO’nun yöntem üzerine
hakimiyetinin geliştirilmesi, kadronun ortak bir dil oluşturması ve bu ortak
deneyimi gelecek dönem eğitim çalışmalarında aktarmasıydı. Stanislavski’nin
Bir Aktör Hazırlanıyor ve Bir Karakter Yaratmak adlı kitaplarından belli
makaleler okunarak tartışıldı ve sahne üzerinde yöntemin uygulanışına dair
belli denemeler yapıldı. Bunların yanı sıra Lorca’yla ve dönemin siyasal arka
planıyla ilgili olarak Little Ashes, Viva Zapata, Land and Freedom ve
Libertarias adlı filmler izlendi. Ayrıca Toni Gatlif’in Latcho Drom, Gadjo Dilo ve
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Vengo isimli filmleri Çingene kültürü konusunda yapılan çalışmalar için yol
gösterici oldu. Özellikle Carlos Saura’nın Kanlı Düğün ve Carmen adlı
gösterilerinin

izlenmesinin

de

sahne

çalışmalarında

öneri

geliştirmek

konusunda oldukça faydalı olduğunu söylemek gerekir.
Eğitim ve Prodüksiyon Çalışmaları
Eğitim döneminde yeni üyelerle yürütülen eğitim çalışması yanında, eski
kadrodan oluşan proje grubunda Ian Gibson’ın Lorca: A Life adlı kitabı
tartışıldı. Eğitim çalışmalarının sonunda Çingene’nin Şarkısı oyunundan belli
sahneler seçilerek replik kullanmadan sadece fiziksel aksiyonlar ile çalışıldı ve
sahneler üzerinden dramaturji tartışması yürütüldü.
Eğitim dönemi sonuna gelindiğinde eğitim araştırma çalışmaları anlamında
yol kat edilememiş olması sebebiyle prodüksiyon dönemine sahne çalışmaları
dışında iki çalışmayla daha girildi. Biri Lorca’nın hayatını o dönemki sosyal ve
siyasal arka planla birlikte anlatan Leslie Stainton’ın Lorca: A Dream of Life
adlı kitabının okunup grup içi aktarımlarının yapılmasıydı. Kitabın kronolojik
bir biyografi kitabı olmasından çok dönemin siyasal ve toplumsal arka planına
ve Lorca’nın sanatçı kişiliğinin bu doğrultuda nasıl şekillendiğine dair bilgiler
sunuyor olması oyunun prodüksiyon sürecinde oldukça faydalı oldu. Diğer
çalışma

ise

kolaj

metni

oluşturan

oyunlardaki

toplumsal

cinsiyet

dramaturjisinin tartışılmasıydı. Bu çalışmanın amacı o dönemde İspanya’daki
kadınların toplumsal hayat içindeki konumlarını anlayabilmek ve feminist
hareket üzerine bilgi edinmekti.1 Toplumsal cinsiyet çalışmasında Çingene’nin
Şarkısı adlı kolaj oluşturulurken ağırlıkla kullanılan oyunlar; Bernarda
Alba’nın Evi, Kanlı Düğün ve Eskici’nin Tazesi okundu ve tartışıldı. Ayrıca
Gwynne Edwards’ın Lorca Living in the Theater adlı kitabındaki ilgili
makalelerden, tartışmayı destekleyici bir arka plan sunmaları konusunda
yararlanıldı. Bu tartışma hem Lorca’nın tiyatro anlayışına dair bir çerçeve
sunması hem de oyunlarında nasıl bir toplumsal cinsiyet dramaturjisi
kurduğunun

anlaşılması

bakımından

verimli

bir

süreç

olarak

1 Ayrıntılara sayfa 213’teki Federico Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve İspanyol Feminizmi adlı
makaleden ulaşabilirsiniz.
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değerlendirilebilir.

Ayrıca

söz

konusu

çalışma

kapsamında

üzerine

tartıştığımız “Blood Wedding: The Force of Destiny (Kanlı Düğün: Kaderin
Gücü)”

adlı

makalenin

çevirisini

de

dosyanın

ilerleyen

bölümlerinde

okuyabilirsiniz.2 Şubat ayında sahne çalışmaları için buluşan eski kadro
tarafından bir ön oyun denemesi yapıldı. Lorca’nın La Barraca adında
üniversite öğrencilerinden oluşan bir kumpanyayla birlikte İspanya’nın kırsal
kesimlerini dolaşarak gösterimler yapmış olması ön oyunun bir kumpanya
fikrinin üzerine kurulmasını sağladı. Yapılan denemede şair, müzisyen,
oyuncu ve dansçılardan oluşan gezici bir kumpanya bir kasabaya gösterim
yapmaya gitmiştir. Fakat gösterinin içeriği baştakileri rahatsız ettiği için
kasabadan

kovulmuş

ve

gösterinin

yazarları

orada

tutuklu

kalmıştır.

Yazarlarının tutuklu kalması sebebiyle umutsuzluğa kapılan kumpanya
dağılma kararı alır. Kumpanyadaki bir çingene umutsuzluğa kapılmamaları ve
eskisi gibi oyun oynamaya devam etmeleri konusunda diğerlerini ikna eder ve
yazarın da aslında bunu isteyeceğini vurgular. Bu ön oyunla amaçlanan
Lorca’nın hayatını ve içinde yaşadığı dönemin siyasal arka planını oyunda
işlemekti.

Fakat

prodüksiyon

sürecinin

sıkışık

olması

ve

sahnenin

düzenlemesi için fazlaca zamana ihtiyaç duyulması sebebiyle bu fikirden
vazgeçildi. Fakat bu denemeler sayesinde müzisyenlerin oyuna dahiliyeti
anlamında bir gelişme sağlandı. Çingene ve müzisyenler oyunun ara
sahnelerinde bir odak olarak yer aldılar ve çingene tiplemesinin işlevi bu
odağa yayıldı. Dolayısıyla müzik önceki versiyonlardan biraz daha farklı
olarak yer yer oyunun kurucu bir öğesi haline geldi; müzisyenler müzik
icralarının yanı sıra aksiyon olarak da oyunun anlatıcısı olan Çingene
karakterinin yanında yer aldılar.
11 Nisan 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda
yapılan prömiyerin ardından üniversite kampüsünde on kere, ayrıca ODTÜ,
Eskişehir ve Ege Üniversitesi Tiyatro şenliklerinde, İstanbul Amatör Tiyatro
Günlerinde ve 18. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.

2

Bknz. s. 174
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Oyun Akışı ve Dramaturjisi
Çingene’nin Şarkısı; Lorca’nın şiirlerinden esinlenilerek yazılmış bir dış öykü
ile oyunlarından seçilen çeşitli tema ve bölümlerden oluşan bir iç öyküden
oluşmaktadır. Oyunun başında seyirciyi Çingene ve onun yanındaki gezgin
müzisyen tayfası karşılar. Gün doğumunu anlatarak oyunu açan Çingene, bir
salyangozun ağzından, bir sevdiği olan tazenin baskıcı annesi tarafından
zengin bir kocayla evlendirileceğini anlatır. Kuklalarıyla birlikte üzgün bir
şekilde kasabayı terk etmekte olan tazenin sevdiği, Çingene ve müzisyen
grubuyla karşılaşır. Çingene grubu bu yolcunun üzüntüsüyle özdeşleşmeyip
onun şaşkınlığını ve toyluğunu alaya alırlar. Çingene, aşkı için mücadele
etmektense kasabayı terk etme kararı alan yolcunun bu zayıflığını yüzüne
vurur ve onu bir karar almaya zorlar. Yolcunun kasabaya geri dönme kararı
almasının anlaşılması üzerine sahne güçlü ve umutlu bir aksiyonla sonlanır.
Kolajda, Lorca’nın Eskicinin Tazesi adlı oyununda, sevdiğini terk eden erkek
aşık karakteri kullanılır. Lorca bu hareketini eleştirdiği erkek aşığı sevdiğine
geri döndürerek oyunu sonlandırır. Yolcu karakterinin de buradaki Eskici
karakteriyle paralelliği vardır.
İç öykü, hizmetçilerin Adela’nın gelinliği dikmesiyle başlar ve evdeki her
karakterin evlilik ile kurduğu ilişki üzerinden şekillenir ve ilerler. Çünkü
gelinlik her karakter için farklı anlamlar taşır. Adela ile empati kurabilen
hizmetçi Maria için gelinlik Bernarda’nın baskıcı, dayatmacı tavrını, diğer
hizmetçiler için ise mutluluğu ve cinselliği imgeler. Maria aşkı savunurken
diğerleri onlar için bir güven ifadesi olan evliliği savunurlar. Hizmetçiler
arasındaki bu ayrılık bir düşmanlık değil, sadece evliliğe olan tavır farkıdır.
Düğün düğün gezip methiye düzerek bahşiş toplayan Bülbüller’in girişi ile
sahne

kesilir.

Bülbüller’in

oyundaki

işlevi

dış

öykü

ile

iç

öyküyü

birleştirmeleridir. Sonraki sahnelerde Çingene’den düğün için şarkı isteyen
Bülbüller, kasabaya geri dönen yolcunun Adela’nın düğünü için döndüğünün
anlaşılmasına yardımcı olur. Ev işlerini organize eden Poncia’nın gelişi ile
hizmetçiler işlerinin başına döner, bülbüller ise evden yollanır. Poncia evdeki
en kıdemli hizmetçi olarak Bernarda’nın muhatabıdır. Diğer hizmetçilerle
otoriter bir ilişki kurmaktansa bir abla-kardeş ilişkisi kurmayı tercih eder
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fakat yeri geldiğinde de işlerin yetişebilmesi için hizmetçileri hizaya sokar.
Poncia, Maria’nın Pepe ile Adela’nın birlikte olması isteğini vurgulaması
üzerine ona hayalci olmaması yönünde öğüt verir ama diğer yandan Pepe’nin
kasabayı terk etmesinden yakınması da aslında Adela’yı düşündüğünün bir
göstergesidir.
Gelinlik dikmekle uğraşan hizmetçilerin işi bu sefer Bernarda’nın annesi
Maria Josefa ile kesilir. Maria Josefa, Bernarda tarafından bir odada kilitli
tutulmaktadır fakat Maria Josefa düğün günü olduğu için dışarı çıkmak ister.
Hizmetçilerle girdiği bir tartışmadan sonra kilitli odadan aniden çıkıverir ve
ortalığı karıştırır. Maria Josefa ev ahalisi tarafından yaşlı ve bunak bir kadın
olarak görülse de kendi kurduğu gerçeklikte yaşayan ama kendisi dışında
gelişen olayların da farkında olan bir kadındır. Yıllar önce düğün gününde
jandarmalar tarafından vurulan sevdiği Don Alfonso’nun anısıyla yaşamakta
ve

umudunu

kurduğu

yitirmeden

baskıcı

ortama

onun

dönmesini

rağmen

istediğini

beklemektedir.
yapabilen,

Bernarda’nın

istediği

zaman

odasından çıkıveren bu karakter evdeki katı kuralları, yani Bernarda’nın
iktidarını zaman zaman kesintiye uğratır.
Maria Josefa’nın ortalığı karıştırdığı sırada Bernarda ile kızları girer ve Maria
Josefa odasına yollanır. Bernarda’nın kızları onun iktidarına boyun eğmiş
stilize tiplerdir. Bernarda Alba adlı oyunda tek tek derinlikli olarak çizilmiş
olan kızlar, kolaj metinde stilize tipler olarak yorumlanmıştır. Bernarda işlerin
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder. Bu sahnede de Bernarda’nın ve
kızlarının evliliğe farklı anlamlar yüklediğini görürüz. Bernarda için bu evlilik
ticari bir anlam taşırken kızlar için Bernarda’nın baskısından kurtulmak
demektir.

Bernarda

uygun

adaylar

çıkmadığı

gerekçesiyle

onları

evlendirmemiştir. Kızların içinden en küçük kardeş olan Adela’nın evlenecek
olması diğer kızlarda hem bir imrenme duygusu hem de kıskançlık oluşturur.
Fakat bu kıskançlık düşmanvari bir kıskançlık değildir. Bernarda son olarak
hazırlıkları kontrol etmek için aşçı Ricardo’yu çağırır. Bernarda’nın asıl amacı
Ricardo’dan kasabada olan biten hakkında bilgi almaktır. Ricardo’nun yamağı
Panco, kasabada Bernarda’nın evde kalmış kızları hakkında dedikodu
yapıldığını ve Adela ile Pepe arasında bir ilişki olduğunun konuşulduğunu
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söyler. Panço karakteri, Eskici’nin Tazesi oyununda gerçekleri açıkça konuşan
çocuk

karakterinden

esinlenilerek

doğaçlanmıştır.

Ricardo

tiplemesi,

Bernarda’nın kasabalının ne dediğini umursadığını ve Adela ile Pepe’nin
birbirlerini sevdiğini bildiği halde kızını zengin Don Carlos’a vermeyi tercih
ettiğini gösteren bir arka plan sağlar. Daha sonra Adela’nın intihar etmek için
Ricardo’dan ip istediği ve Ricardo’nun bunu şaka zannettiği ortaya çıkar ve
herkes Adela’yı aramak üzere sahneyi terk eder.
Herkesin sahneyi terk etmesinin ardından Maria Josefa Don Alfonso’nun
kuklasıyla birlikte girer. Bir önceki sahnede hırçın olan Maria Josefa bu
sahnede sakin ve romantik bir aksiyonla kuklayla oyunlar oynar. Daha sonra
Don Alfonso’nun dönmediğinden dem vurarak ona kızar. Sahne Adela’nın
perde arkasından gelen hıçkırık sesiyle kesilir. Elinde bir bıçak tutan Adela
evlenmek istemediğini vurgular, Maria Josefa da bir kelebek hayaliyle
Adela’nın ilgisini bu yöne çeker. Maria Josefa bu sayede bıçağı kapar ve
Adela’nın bıçağı geri istemesi üzerine bıçağı ona doğrultur. Adela’nın korkarak
geri çekilmesi üzerine aslında intihar etmek istemediğini, bir çıkış arayışı
içinde olduğunu anlarız. Umut ve hayat dolu olan Maria Josefa, Don Alfonso
ile yaşadığı aşkı ve Don Alfonso’nun ona döneceği üzerine verdiği sözü
anlatarak Adela’yı umut etmeye çağırır. Buradan da anlaşılacağı üzere Maria
Josefa bunak bir kadın değil, her şeyin farkında olan fakat çevresindekilerle
alışılanın dışında ilişkiler kuran bir kadındır. Daha sonra müzik eşliğinde bir
zaman kırılması gerçekleşir. Don Alfonso’nun kuklası canlanır ve Maria
Josefa gençleşirken Don Alfonso’nun adamları da ellerinde içki şişeleriyle
eğlenerek girerler. Bu bölümde Don Alfonso’nun düğün gününde vurulması
nedeniyle gerçekleşemeyen buluşma canlandırılır. Maria Josefa düğün günü
onu beklettiği için Don Alfonso’dan hesap sorar, Don Alfonso da jandarmalar
tarafından vurulduğunu metin bir şekilde ve hafif alaycı bir tonda anlatır. Bu
sebeple sahne trajik bir aksiyon içermez. Vurulma olayını adamlarıyla birlikte
anlatması, Don Alfonso’nun yaşadıklarının münferit bir olay olmadığını
gösterir ve Don Alfonso karakteri kahramanlaşmaz. Don Alfonso, Maria
Josefa’ya umudunu kaybetmemesini, bir gün mutlaka döneceğini söyler ve
tekrar kukla haline geri döner. Maria Josefa, Don Alfonso’nun kendisine
verdiği gülü Adela’ya verir. Adela bu öyküden etkilenmiştir ve bir müddet güle
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bakar. İntihar fikrinden vazgeçtiği anlaşılır. Bu sırada Adela’yı aramaya giden
ev ahalisi döner ve Adela’nın pes edip evlenme fikrini kabul ettiğini
düşünürler. Sahne Maria’nın Adela’yı düğün için hazırlamasıyla sonlanır.
Sahne açıldığında Çingene sıkıntılı ve düşünceli bir halde oturur. Bülbüller
ondan şiir istemiş, bir yolcuyla karşılaşmış ve ağaç tepesinde ağlayan bir taze
görmüştür. Bunlar yakında bir şeylerin olacağının habercisidir fakat Çingene
bir türlü neler olacağını anlayamaz. Daha sonra Bülbüllerin gelişiyle olay
açıklığa kavuşur: kasabada bir taze. zengin bir kocayla evlilik yapmaya
zorlanmıştır, sevgilisi de onu terk etmiştir, Bülbüller de bu düğün için şiir
istemeye

gelirler.

Çingene

oyunun

ilk

sahnesinden

Pepe’nin

döneceği

bilmektedir ve şiirli bir dille bunu Bülbüllere anlatırken Pepe kuklalarıyla
umutlu bir şekilde kasabaya döner. Çingene hem olayların tanığı hem de
anlatıcısıdır. Çingene sahneleri, iç öyküdeki yalın üsluptan farklılaşarak
müziğin de etkisiyle biraz daha stilize çizilmiştir.
Düğün alayının hüzünlü bir müzikle sahneye girmesinden sonra hüznün
yerini eğlence alır. Müzik ve dansın etkisiyle coşkulu bir Endülüs havası
oluşturulur. Bülbüller de bu arada hem Don Carlos’a övgüler düzerler hem de
halkı eğlenceye teşvik ederler. Düğünün ilk yarısının eğlenceli bir tonu vardır.
Adela’nın arkadaşları dans eder ve Adela’yı da dansa kaldırır fakat Adela dans
etmek istemediğini elindeki çiçeği yere atarak gösterir. Bülbüller bir matadoru
öne çıkarıp durumu kurtarırlar ve eğlenceyi devam ettirirler. Fakat matador
narsist bir şekilde dans ederken Bernarda’nın kızları da kendilerini kaybedip
ona

eklenirler;

Bernarda’nın

bu

duruma

tepki

göstermesinden

sonra

Bülbüller yine araya girerek bu sefer ünlü bir operacıyı çağırır ve düğünün
eğlenceli havasını devam ettirmeye çalışırlar. Operacı hüzünlü bir hikayeyi
absürd ve yapmacık bir üslupla anlatır. Düğüne gizlice gelen Maria Josefa,
anlatımın sonunda bir silah çıkararak kedini temsili olarak öldürecek olan
operacının elinden silahı alır, operacıya tokat atar ve silahlara lanet okur.
Artık Bernarda’nın sabrı taşmıştır ve Maria Josefa’yı eve yollamaya çalışır.
Düğünde daha fazla rezillik olmaması için Don Carlos devreye girer ve
yapmacık bir kibarlıkla Maria Josefa’yı kendi yerine oturtur. Don Carlos,
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Bülbüller’e eğlenceyi devam ettirmelerini buyurur. Tüm bu olaylar sırasında,
Adela üzgün olmaktan ziyade düşünceli bir halde olanları izlemektedir.
Daha sonra yüzünde maske olan bir meddah gelerek Don Cristobita ile Dona
Rosita’nın Acıklı Güldürüsü’nü anlatmaya başlar. Meddah herkesin kasabayı
terk ettiğini düşündüğü Adela’nın sevgilisi Pepe’dir. Pepe’nin bu hikayeyi
anlatmaktaki amacı Adela’nın ihaneti için onu suçlamak, ona sitem etmek,
kendisinin onu ne kadar sevdiğini ama Adela’nın parayı seçerek onu terk
ettiğini anlatmaktır. Gösterinin sonunda Adela ayaklanır ve hikayeye karşı
çıkar. Adela asıl terk edenin çekip giden sevgili olduğunu söyler ve Maria
Josefa

da

onu

destekler.

Adela

Don

Carlos’a

dönerek

onunla

zorla

evlendirildiğini aslında başka bir sevdiği olduğunu söyler. Adela’nın bu
hareketi Pepe’ye kavuşmak için yapılan bir hamleden ziyade istemediği bir
evliliğe karşı koyması olarak yorumlanmıştır. Zaten oyunun sonunda da Adela
ve Pepe’nin kavuştuğu mutlu bir son görülmez, düğünün sonu belirsiz
bırakılmıştır. Meddahın aslında Pepe olduğunun anlaşılması üzerine Don
Carlos Pepe’nin üzerine yürür. Tam kavga başlayacakken Maria Josefa yine
gerilimli havayı keser ve oyunu trajik bir sondan kurtarır. Şiirsel bir tiradla
Don Alfonso’nun sözünü tutup geri döndüğünü söyler ve böylece huzurlu bir
şekilde hayata veda eder. Şaşkınlık içinde olan kalabalık donar. Bu sırada
Maria Josefa canlanırken Don Alfonso da sahneye girer. Başka bir düzlemde
de olsa artık kavuşmuşlardır. Bu yüzden Maria Josefa’nın ölümü trajik bir
etki yaratmaz. Baskıcı düzene aşka sahip çıkılarak karşı konmuştur. Bir süre
dans ettikten sonra onlar da donarak arkadaki tabloya dahil olurlar. Daha
sonra Çingene gelerek gördüklerinin ve anlatacaklarının bu kadar olduğunu
gerisini ancak hayal edilebileceğini vurgulayarak Lorca’ya selam eder.
Oyunda Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden müzisyenlerin canlı olarak
icra ettiği müzikal akış şöyleydi:
-Las Mil y Una Noches Kaynak: Nura Flamenco Arabo Albümü
-Las Tres Hojas Kaynak: F.G.Lorca, Söz - Müzik: Geleneksel - Endülüs
-Zambra Mora Kaynak: Juan Martin
-Recuerdos Kaynak: Paco de Lucia
-Sevillanas Kaynak: Juan Martin
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-Zorongo Gitano Kaynak: F.G.Lorca, Söz - Müzik: Geleneksel - Endülüs
-Anda Jaleo Kaynak: F.G.Lorca, Söz - Müzik: Geleneksel - Endülüs
-Romance de la Luna Kaynak: Paco de Lucia, Camaron de la Isla, Söz:
F.G.Lorca, Müzik: Paco Ibáñez, Paco Ortega
-Cantaban Kaynak: F.G. Lorca - Bodas de Sangre (Carlos Saura uyarlaması)
-Tarantas Kaynak: Juan Martin

Kanlı Düğün: Kaderin Gücü

Gwynne Edwards
Çev.: İlke Albar
Bu yazının İngilizce orijinali Gwynne Edwards’ın Peter Owen Publishers
tarafından 2003’te Londra’da yayımlanan Lorca: Living in the Theater
kitabında Bloody Wedding: The Force of Destiny başlığıyla yayınlanmıştır.
Kanlı Düğün, Bernarda Alba’nın Evi ile birlikte Lorca’nın en tanınmış ve en sık
oynanan iki oyunundan biridir. Düğün, anne ve babalarının ortak maddi
çıkarları için evlendirdikleri Gelin ve Güvey arasında gerçekleşir. Ancak
Gelin’in gerçek aşkı, on beş yaşından beri sevdiği, fakat şimdi evli ve bir
çocuğu olan, tutkulu ve yakışıklı Leonardo Félix’tir. Geçmişteki bu ilişkiden
haberi olan ve kocasıyla büyük oğlunun katledilmesindeki rollerinden dolayı
Félix ailesinden nefret eden Güvey’in annesi, oğlunun Gelin’le evlenmesine
kaygıyla yaklaşır, Leonardo’nun kilisedeki düğüne ve devamındaki kutlamaya
davetli olması da bu kaygıyı azaltmaz. Gelin ve Leonardo kutlamaların
ortasında kaçarlar ve Güvey ile aile üyeleri tarafından takip edilirler. Kaçak
çift gizemli Ay ve Ölüm figürlerinin, sahne dışı bir çarpışmada birbirlerini
katledecek olan iki adamın yaklaşan ölümlerini planladıkları karanlık bir
ormanda saklanırlar. Henüz evlenmiş olan Gelin dul kalır, trajediden onun
payına düşen rezil olmaktır ve Leonardo’nun karısı da artık duldur. Güvey’in
annesi, kalan tek çocuğunun da kaybıyla yapayalnız kalır. Kanlı Düğün güçlü
bir yasak aşk ve intikam öyküsüdür, bu da onun süregelen çekiciliğini
kolayca açıklar.
Lorca, Beş Yıl Geçtiğinde adlı oyununu tamamladığında Kanlı Düğün’ün
yarısını yazmıştı, bu iki oyun arasında bazı benzerlikler elbette vardır. Beş Yıl
Geçtiğinde adlı oyununun üçüncü perde, beşinci sahnesindeki büyük ağaçlar
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ve uğursuz Harlequin ve Palyaço figürleri, karşılıklarını Kanlı Düğün’ün son
perdesindeki Ay ve Ölüm’de, bir o kadar da orman ve ormancılarda bulurlar.
Ayrıca, Beş Yıl Geçtiğinde’deki daha pek çok karakterin bu oyunda benzeri
vardır. Örneğin, oldukça kırılgan Genç Adam; Güvey’de, isteksiz Sevgili;
Gelin’de, Sevgili’nin babası; Gelin’in babasında ve en çarpıcısı, ateşli ve
tutkulu Futbolcu da; Leonardo’da yani Gelin’in sevgilisinde yankılanır. Yine
de Kanlı Düğün, daha az otobiyografik olması, net bir öykü çizgisine sahip
olması ve arka planının soyutluktan çok uzak olup kırsal İspanya olması gibi
nedenlerle Beş Yıl Geçtiğinde’den daha belirgin bir şekilde farklılaşır. Halk ve
Beş Yıl Geçtiğinde adlı oyunlarında bulunan avangarde ve birtakım sürrealist
etkiler hala bazı sahnelerde, özellikle üçüncü perde, birinci sahnedeki Ay ve
Ölüm’de görülebilse de, bu iki erken oyunun çizgisinden açık bir uzaklaşma
vardır. Kanlı Düğün diğer ikisi Yerma ve Bernarda Alba’nın Evi olan, üç kırsal
trajedi olarak bilinen oyunların ilkidir. Şüphesiz, Lorca’yı bu yöne iten pek
çok etken vardı ve bunlardan biri kesinlikle Küba’dan dönüşünden sonra
İspanya’da tanıklık ettiği politik olaylardı.
Lorca’nın 1930’da İspanya’ya dönüşünden bir yıldan daha az bir süre sonra
ülke

kendisini

demokrasinin

eşiğinde

ve

Miguel

Primo

de

Rivera’nın

diktatörlüğünü bitirmeye hazır halde buldu. 1931’e kadar hem Miguel Primo
de Rivera’nın yönetimi almasını onaylayan diktatör hem de Kral 8. Alfonso
çoktan gitmişti. O yılın Nisan ayında, birkaç ay sonraki genel seçimlerden
önce ilerici, sol kanattan bir hükümet kuruldu ve İkinci Cumhuriyet ilan
edildi. Takip eden iki yıl boyunca, sol kanat tarafından hepsi İspanya’yı daha
ilerici ve aydınlanmış bir ülke yapmaya yönelik olan pek çok reform yapıldı.
Kadınlara oy hakkı verildi ve onlar için boşanmak artık mümkündü. Kilisenin
ve Cizvitler gibi çok etkili dinsel tarikatların güçleri, eğitim üzerindeki
kontrolleriyle birlikte engellendi. Bu reformların bir sonucu olarak, eğitimde
büyük ilerlemeler kaydedildi; örneğin 1931 ve 1933 yılları arasında, 13,000
yeni okul ve binlerce yeni öğrenim merkezi kuruldu, öğretmenlerin maaşı iki
katına çıkarıldı. Üstelik 1931 Mayıs’ında ileri görüşlü hükümet amacı; uzak,
ulaşımı zor, yoksul kasabalar ve köylerdeki insanları eğitmek olan ‘’Misiones
Pedagogicas’’

[Eğitim

İdealleri]

isimli

bir

organizasyon

başlattı.

Halk

kütüphaneleri kuruldu, yerel öğretmenler işe dahil edildi, sergiler açıldı,
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konserler organize edildi ve oyunlar sergilendi. Lorca Misiones Pedagogicas
kapsamında oynanan oyunlarda önemli görevler üstlendi ve karşılığında,
buradan kazandığı deneyim onun oyun yazarlığına katkı sağladı.
Misiones ile ilgili planlar kapsamında kırsal bölgelerde oyunlar sergileyecek
olan gezici bir tiyatro kumpanyası kurma fikri Lorca’nın kendisinden ziyade
Madrid Üniversitesi öğrencileri tarafından ortaya atıldı, ancak Lorca da hemen
projeye dahil oldu, kumpanyanın sanat yönetmeni olmayı kabul etti ve en
önemlisi, devletten kumpanya için ödenek almayı başardı. Madrid’te La
Barraca

diye

tanınacak

olan

kalıcı

bir

tiyatro

binası

inşa

edilmesi

planlanırken, bir yandan da gezici kumpanya oluşturuldu. Bina asla inşa
edilemese de, isim gezici kumpanyanın kendisine verildi. Lorca sağ kolu hırslı
bir oyun yazarı ve oldukça pratik bir genç adam olan Eduardo Ugarte’nin
yardımını istedi, Ugarte kumpanyanın sahne menajeri ve aktivitelerinin genel
organizatörü olacaktı. Kumpanyanın üyeleri, hem oyuncular hem teknikerler
olmak üzere, gerçek bir demokrasi ortamındaki eşit statülerini simgeleyen bir
çeşit üniforma giyiyorlardı, erkekler mavi kaba kumaştan giysiler, kadınlarsa
beyaz-mavi

elbiseler.

Karavan,

ekipman

ve

taşınabilir

sahnenin

satın

alınabilmesi için hükümet onlara her yıl tekrarlanmak üzere 100,000
pesetalık bir ödeme yaptı.
Çoğunluğu iyi eğitim görmemiş olan kırsal İspanya’daki köylülere La
Barraca’nın sergileyeceği oyunlar on altıncı ve on yedinci yüzyılın büyük
oyunları, özellikle Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina ve Calderon’un
oyunları olacaktı. Lorca bu çalışmaları izleyiciye sunarken, onların ilgisini
çekmeyi amaçlıyordu. Bu amaç uğrunda prodüksiyon yıllar boyu ticari
tiyatroya sinmiş olan süslü dekorlar, eski moda kostümler ve gösterişli
oyunculuk gibi gereksiz öğelerden arınmalıydı. Setler büyük ölçüde basit,
pratik, kolayca taşınabilir, hızlıca kurulabilir ve indirilebilir olacaktı. Dekor
tasarımcılar çoğunlukla Lorca’nın sanatçı arkadaşlarıydı ve bunlardan pek
çoğunun, örneğin Santiago Ontanon ve José Caballero- Lorca’nın oyunlarının
da dekorlarını tasarladığını fark etmek de ilginçtir. (1933’te, La Barraca’nın ilk
turuna çıkışından bir yıl sonra, Santiago Ontanon Manuel, Fontanas’a birlikte
Kanlı

Düğün’ün

dekorlarını

tasarlamıştır.)

Değişik

prodüksiyonlarda
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kullanılan kostümlerin çarpıcı ancak şaşaadan uzak, hatta zaman zaman
gündelik oldukları fotoğraflardan anlaşılıyor. Lorca, oyuncularının abartılı
jestlerden ve geleneksel aşırı oyunculuk tarzından sakınmaları konusunda
ısrarcıydı. Lorca onları açık ve doğal konuşmaya yönlendirdi, böylece bu eski
oyunların dili tumturaklı ve yapmacık görünmeyecekti. Aksiyonun akıcı ve
ikna edici olması için Lorca zamanlama, hareket, bir repliğin söylenişi veya
sahneye giriş gibi konularda çok titizdi. Oyuncularını özenle seçmiş olan
Lorca -başlangıçta kumpanyada toplam otuz oyuncu ve aktör vardı- 1934’te
bir muhabire söylediği üzere daha sonraları onları eksiksizce çalıştırmaya
girişmiş ve her detaya dikkat etmişti:
‘’Uzun ve titiz provalar bir tiyatro eserinin icrasına hakim olan ritmin yaratılması
için gereklidir… Bir aktörün sahneye girişi bir saniye bile gecikmemelidir… Bu
tıpkı bir senfoni icra edilirken bir melodi veya efektin zamanının şaşması gibi
olur…’’

Kısacası, Lorca, La Barraca’yla olan prodüksiyonlarına, tiyatro sanatının
icrasının

tüm

farklı

yönlerini;

konuşma,

hareket,

müzik

ve

tasarımı

bünyesinde toplaması gerekliliğine olan derin inancını kattı. Kumpanyayla
çıkardığı prodüksiyonlarının bu anahtar yönü, tıpkı tiyatro yazarlığında
olduğu gibi, bir kez daha Lorca’nın Avrupa tiyatrosundaki gelişmelerden ne
derece haberdar olduğunu gösterir. 1905’te, İngiliz sahne tasarımcısı ve
yönetmen Edward Gordon Craig, tüm Avrupa’yı etkileyen Tiyatro Sanatı adlı
kitabında sahne üzeri prodüksiyonlarıyla ilgili fikirlerini ortaya koyar. Aşağıda
onun yaklaşımlarının bir örneğini görüyoruz:
“…Tiyatro sanatı ne oyunculuk ne de oyun metnidir, sahneleme veya dans da
değildir, ancak bütün bunları oluşturan öğelerin hepsinin bir araya gelişinden
oluşur: oyunculuğun ruhu olan aksiyon, oyunun gövdesi olan kelimeler, oyunun
kalbi olan replikler ve renkler, dansın özü olan ritim.’’

Performans hakkında geliştirilen bu yaklaşım Mauris Maeterlinck, Adolphe
Appia ve Max Reinhardt kadar önemli oyun yazarları ve sahne tasarımcıları
tarafından savunulan ve uygulanan bir yaklaşımdı, şüphesiz İspanya’da da iyi
biliniyordu. Bir tiyatro yönetmeni ve Lorca’nın da arkadaşı olan Cipriano
Chivas Cherif İtalya’da Edward Gordon Craig’in fikirleri üzerinde çalışmış ve
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büyük ihtimalle Lorca’yla bu meseleleri tartışmıştı. İlk oyunundan beri
Lorca’nın bütünlüklü bir tiyatroya olan bağlılığı açıktır ve bu bağlılığı La
Barraca’daki yönetmenliğine de yansıtmıştır.
İlk tur 1932 Temmuz’unda başladı. Kumpanya bir ay süresince El Burgo de
Osma, San Leonardo, Vinuesa, Soria, Agreda ve Almazan kasabalarını gezdi,
repertuarlarıysa Cervantes’in Salamanca’daki Mağara, İki Konuşmacı ve
Uyanık Nöbetçi

adlı

oyunları

ve

Calderon’un

dini

oyunu;

Hayat Bir

Rüyadır’dan oluşuyordu. Cervantes’in üç kısa oyunu yüzeysel, renkli dilleri ve
cesurca çizilmiş karakterleriyle diğerlerinden ayrılıyordu, bu oyunlar açıkça
deneyimsiz izleyici kitlesinin ilgisini çekmek içindi. Birkaç kattan oluşan
setler oldukça sadeydi ve bunlardan bazıları taşınabilir sahnenin arkasında
dekore edilmişti. Kostümler gösterişten uzak olsalar da stilize ve renkliydiler.
Ahlaka düşkün İngiliz oyunlarıyla kıyaslanabilecek bir oyun olan Hayat Bir
Rüyadır bile Lorca’ya bütünlüklü tiyatroya olan inancını uygulamak için
büyük bir fırsat yaratmıştı. Hem vokal hem enstrümantal müzik oyunda
önemli rol oynuyordu. Doğru anlarda arka planda bir koro şarkı söylüyordu,
bu Lorca’nın ‘’Yunan trajedilerindeki koroların tarzında’’ diye betimlediği bir
etki yaratıyordu ki Lorca bu etkiyi Kanlı Düğün’de de kullanmıştır. La Barraca
tarafından kullanılan enstrümanlar gitar, vihuela (modern gitarın daha
büyük, eski bir akrabası) ve uttu. Lorca’nın kendisi, aslında ölüm olan Gölge
isimli

bir

karakteri

oynuyordu,

bu

karakter

Kanlı

Düğün’deki

Ölüm

karakterini doğuracaktı. Gerçekten de, Gölge ne zaman belirse, ay ışığını
imleyen bir spot ışığıyla aydınlatılıyordu ve bu etki, o sıralar yazılmış olduğu
bilinen Kanlı Düğün’ün üçüncü perde, birinci sahnesindeki etkiye çok
benziyordu.
1932’nin sonlarına doğru, Lorca bir yandan Kanlı Düğün’ü yazarken diğer
yandan da La Barraca’nın Mayıs 1933’te ilk kez temsil edeceği Lope de
Vega’nın ünlü oyunu Fuenteovejuna’yı yönetmeye hazırlanıyordu. Bu iki
oyunun çakışması önemlidir, çünkü birçok farka rağmen, Fuenteovejuna
kırsal bir toplulukta geçer ve kadın erkek pek çok renkli ve enerjik karakter
içerir. Lorca öncelikle oyunu uyarlamaya karar verdi, böylece tiran bir
derebeyinin yumruğu altında ezilen bir köyün öyküsü, yirminci yüzyılda
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işledikleri toprakların sahibi tarafından baskılananların öyküsüne dönüştü.
Bu, 1931 - 1933 yılları arasındaki sol kanat hükümeti endişelendiren ve
Lorca’nın çalışmalarında sıkça yankı bulan, Lorca zamanındaki Endülüs’e ait
bir

sorundu.

Fuenteovejuna’yı

izleyenler

erkek

karakterleri

fitil

kadife

kumaştan giysiler, köy kadınlarını tipik elbiseler ve derebeyi/toprak sahibini
siyah takım elbise kuşanmış olarak gördüler, böylece oyunun güncel
bağlantısı anında fark edilebiliyordu. Lorca’nın taze ve hayat dolu bulduğu,
günümüzle

bağlantılı

bir

tiyatro

yaratma

kararlılığı

Fuenteovejuna

prodüksiyonunun koronun söylediği, geleneksel İspanyol müziği esintili
şarkılarına ve iki sahnesindeki köy danslarına önayak oldu. Dans ve müzik
Kanlı Düğün’de özellikle ikinci sahnede düğün hazırlıkları ve kutlamalarında
önemli unsurlardır ve bu bağlamda Lope de Vega’nın bir köy düğünüyle
başlayan oyunu Péribanez’i akılda tutmak gerekir. Şüphesiz, La Barraca’yla
1930’ların başında yürüttüğü çalışmalar Lorca’nın kendi yazınsal ürünlerinde
seçtiği konular ve tarzı üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Kanlı Düğün, pek
çok yönden on yedinci yüzyıldaki görkemli İspanyol tiyatro geleneğinin devamı
gibi görünür.
Kanlı Düğün’deki şarkıların pek çoğu da Lorca’nın kişisel deneyiminden
filizlenmiştir. Fuente Vaqueros ve Asquerosa köylerinde geçen çocukluğu
boyunca

Lorca,

Cuesta’dan

aile

geleneksel

hizmetçilerinden
hikayeler,

ve

şiirler,

özellikle
türküler,

süt

annesi

şarkılar

ve

Dolores
ninniler

dinlemiştir. Daha sonra, halk müziği ve şarkılarına olan uzun süreli ilgisi
ünlü İspanyol besteci Manuel de Falla’yla olan arkadaşlığının bir sonucu
olarak

pekişmiş

ve

Lorca

1928’de,

Residencia1’da

İspanyol

ninnileri

konusunda oldukça aydınlatıcı bir konferans vermiştir. Bu konferansta Lorca
‘‘İspanya, melodilerini çocuğunun uykuya daldığı anı renklendirmek için
kullanır’’ der ve İspanya bu anlamda ninni geleneği daha aydınlık olan pek
çok Avrupa ülkesinden ayrılır. Lorca’ya göre; İspanyol ninnileri “…sıklıkla
uydurulmuştur… Çocukları onlar için bir yük, taşıması zor birer haç olan
zavallı kadınlar tarafından. Her çocuk, bir sevinç kaynağı olmak yerine birer

1 Residencia, Madrid’de sanat öğrencilerinin yaşadığı bir çeşit öğrenci yurdu ve önemli bir kültürel
merkezdir. (ç.n.)
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hüzün kaynağıdır, ve doğal olarak, çocuklarını sevseler de, anneler onlara
kendi neşesiz varlıklarının şarkısını söylemeden edemezler.”
Bu tür şarkıların kuruluşu genelde “karanlık bir gecede, [anne] hep en büyük
melankoliye ve en güzel etkiye sahip olan basit bir öyküye dahil olan bir ya da
iki karakter tanıtır.’’ Birinci perde, ikinci sahnede geçen ninni de tam olarak
bu kategoriye girer.
Diğer geleneksel şarkılar da Lorca üzerinde büyük etkiye sahipti; özellikle de
aşk, düğünler, kutlamalar hakkında olanlar ve bunların Granada ve
çevresinde geçirdiği yıllarda defalarca duyduğu benzerleri. Kanlı Düğün’de özel
bir yere sahip olan tür alborea’dır: alborea, sözcük anlamında olduğu gibi
(‘alba’,

şafak

anlamına

gelir),

birlikte

geçirecekleri

yeni

hayatlarının

başladığını haber vermek için güneş doğarken yeni evlilere söylenen bir şarkı
türüdür. Aşağıdaki de bu türün iyi bir örneğidir (mendildeki kan, gelin adayı
için bekaret testidir):
Yeşil bir çayırda
Mendilimi çıkarıp baktım.
Üç gül belirdi
Üç sabahyıldızı gibi.
Ah, iyi kalpli baba,
Kızını kutsadılar
Ah, damat, şu geline bir bak!
Ne kadar da güzel, tepeden tırnağa.

Alborea’nın geleneksel olarak Çingene düğünlerinde söylenen Flamenko
şarkısı

olması

da

önemlidir,

çünkü

Kanlı

Düğün

Flamenko

etkisiyle

dokunmuştur.
Lorca’nın müzikal yetenekleri, özellikle piyanodaki becerisi, erken yaşlarından
beri sıra dışıydı. Müzik öğretmeni Antonio Segura Mesa’nın rehberliğinde,
ergenliği boyunca yeteneğini oldukça geliştirmekle kalmayıp İspanyol halk
müziği konusunda da pek çok şey öğrendi. İleride birdenbire piyanoda
doğaçlayıverdiği halk şarkılarıyla arkadaşlarının gözlerini kamaştıracaktı ve
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1931’de ‘La Argentinita’ lakaplı Encarnacion Lopez Julvez’le birlikte HMV2 için
bir dizi halk şarkısı kaydetti. Ancak Lorca’nın müzikal eğitimindeki mihenk
taşı 1920’de besteci Manuel de Falla’nın Granada’ya gelişiydi. Aslında Lorca
Falla’yla bir yıl önce tanışmıştı, ancak Falla Granada’ya yerleştiğinde İspanyol
halk müziğine karşı ortak ilgileri sayesinde arkadaşlıkları hızla gelişti. O
sıralar Falla’nın en çok bilinen eserleri, özellikle operası La vida Breve, balesi
El amor brujo [Sihirbaz Aşk] ve orkestra parçası Noches en los jardines de
Espana [İspanya Bahçelerinde Geceler] uluslararası bir üne kavuşmuştu.
Tüm bu eserler Granada’nın, Çingene atmosferinin ve Flamenko ritimlerinin
derin etkisi altındaydı. Öykünün bir kısmının bir mağarada geçtiği El amor
brujo, açıkça Sacromonte’deki (Elhamra’nın yakınındaki tepelerle bezeli bir
bölge) Çingene mağaralarını temel alıyordu. Bu mekan aynı zamanda Kanlı
Düğün’deki birinci perde, üçüncü sahnedeki mağara arka planının da
kaynağıdır.
Sacromonte Lorca’nın iyi bildiği bir yerdi. 1920’de, filolojist Ramon Menéndez
Pidal’a

onun

popüler

İspanyol

türküleri

araştırmaları

esnasında

hem

Sacromonte’de, hem de komşu bölge Albaicin’de eşlik etmişti. Dahası –
şüphesiz Falla’nın etkisiyle- 1921 yazı Lorca’nın Fuente Vaqueros’lu iki
Çingene’den Flamenko gitarı öğrenmesine ve değişik türlerdeki Flamenko
şarkılarına eşlik edebildiğini iddia etmesine şahit oldu. Ayrıca, Falla’nın
Granada’ya varışından sonra, Lorca ile beraber Sacromonte’deki mağaraları
pek çok kez Flamenko nedeniyle ziyaret ettiklerini ve pek çok Flamenko
gitaristi ve şarkıcısıyla arkadaş olduklarını öne sürmek için yeterli kanıt var.
Bu durumun, Elhamra’da Plaza de los Alijibes’te yer alan, 1922 Haziran’ında
iki gün süren ve bir yarışma olduğu kadar bir Flamenko kutlaması da olan
‘’Cante Jondo [Derin Şarkı] Festivali’’nin düzenlenmesinde payı vardı.
Organizasyonunda önemli bir rol üstlendiği festival bağlamında, Lorca
Flamenko -özellikle cante jondo, ya da ‘’içli şarkı’’, İspanyol Çingene müziğinin
bir türü- etkisinde bir dizi şiir yazdı, bununla yetinmeyip Granada Sanat
Külübü’nde verdiği ‘’Cante Jondo: İlkel Endülüs Şarkısı’’ başlıklı bir konferans

2 HMV, bir İngiliz gösteri sanatları şirketidir. (ç.n.)
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hazırladı. Bazı başka şeylerin arasında, Lorca on beşinci yüzyılda, yüzyıllarca
Hindistan’dan

Batı’ya

yolculuk

etmiş

çingene

toplulukları

tarafından

İspanya’ya getirilmiş bu şarkıların duygusal doğasına dikkat çekti ve en eski
cante jondo formlarının trajik tonlarını da vurguladı, ki bunlardan en
duygusal olanı siguiriya’dır: “ Üzüntü ve Acı’nın en saf, en mükemmel ifadeye
hizmet

eden

en

incelikli

halleri,

siguiriya

ve

türevlerinin

üçlük

ve

dörtlüklerinde titreşir.” “Siguiriya, der Lorca, kalbi, boğazı, seslendirenin
dudaklarını dağlayan bir yakıdır.” Lorca tarafından konferansta yapılmış
aşağıdaki alıntı, siguiriya’nın konusunu ve karanlık tonunu tamamen kapsar:
Ölme vaktim geldiğinde,
Senden bir iyilik istiyorum,
O siyah saçlarındaki örgülerle
Ellerimi bağlasınlar.

O sıralar yazdığı ve on yıl sonra “Cante Jondo Şiiri” başlığıyla basılan şiirlerde,
Lorca cante jondo geleneğinin manzaralarını ve ruh halini uyandırmaya çalışır
ve bu geleneğin tipik kaygıları olan aşk, mutsuzluk, ölüm ve yalnızlığa
odaklanır. Sıradaki ‘Sorpresa’ [Sürpriz] adlı örnek, Kanlı Düğün’de Leonardo
ve Güvey’in ölümlerini öngörür:
Sokakta ölü uzanır
Kalbinde bir bıçakla.
Kimse tanımıyordu onu.
Sokak lambası nasıl da titredi!
Anne.
Sokak lambası nasıl da
Titredi!
Seher vaktiydi. Kimse
Gözlerine bakamıyordu
Haşin havaya karşı açık olan.
Çünkü sokakta ölü uzanıyordu
Kalbinde bir bıçakla
Ve kimse onu tanımıyordu.

Bu şarkının iyi bir Flamenko şarkıcısı tarafından nasıl güçlü bir şekilde
seslendirilebileceği kolayca hayal edilebilir.
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Altı yıl sonra 1928’de, Lorca’nın birkaç yıldır üzerinde çalıştığı şiir kitabı
Çingene Balatları basıldı. Bu şiirler, Cante Jondo Şiiri’nin aksine birebir
Flamenko şarkılarından ve kültüründen esinlenilmiş olmasa da, iki eser de
hem Çingene figürü, hem de Çingene’nin Lorca için ifade ettiği anlamla
bağlantılıdır. Çingene Balatları adlı kitabının basımından birkaç yıl sonra
verilmiş bir konferansta Lorca şunu belirtir: “Çingene adını taşısa da bu
kitabın geneli Endülüs şiiridir. Adını Çingene koydum çünkü Çingene benim
ülkemin en soylu, en derin ve en aristokratik öğesi, ülkemin yaşam şeklinin
en içe işleyen temsili, parlayan korların bekçisi, Endülüs’ün kanı, Endülüs’ün
alfabesi ve evrensel bir gerçektir.”
Lorca’ya göre Çingeneler, çağlar boyunca Endülüs’ün bütün trajik ve karanlık
acılarını temsil etmiştir, bundan ötürü de Çingene Balatları’ndaki bireyler
evrensel bir tınıya sahiptir. Soledad Montoya, cinsel ıstırabının altında ezilen
yalnız ve öfkeli kadın; sevgilisinin geri dönmemesi üstüne kendini nehre atan
genç kadın; kuzenleri tarafından kıskanılan ve hakaret edilen, sonra onların
elinde ölen Antonito el Camborio; belli bir günde öleceği kendisine söylenince
kendini kaderine bırakıveren adam. Bunlar şiirlerdeki bireysel karakterler
olsa da, aslında tek bir esas karaktere işaret ederler ki Lorca konferansında
da bu karaktere referans verir: ‘Istırap, karanlık ve yaz göğü kadar büyük…
Seven akıl ve çevresini saran delinmez gizemin mücadelesi olan Endülüs
ıstırabı.’ Lorca, haliyle bu ıstırapla özdeşleşiyordu. Çingenelik ona hitap
ediyordu çünkü zamanın İspanya’sında o marjinalleşmiş yabancı bir figür,
homoseksüel

olarak

dışlanmış

kalıyordu

ve

kalmaya

devam

edecekti.

Böylelikle Çingene Balatları’ndaki baskılanmış ve acı çeken karakterlerde
ıstırabını seslendiren Lorca’nın kendisidir. Onun Flamenko geleneğinden ve
Endülüs Çingenelerinin tarihinden ne kadar etkilendiğini görmek kolaydır.
Pek çok yönden Kanlı Düğün Cante Jondo Şiiri ve Çingene Balatları’nın
devamı niteliğindedir, her ne kadar karakterleri Çingene olmasa da, iki şiirsel
eserin de ıstıraplı ve trajik ruhuna sahiptir.
Kanlı Düğün Lorca’nın klasik trajedi bilgisine de bir şeyler borçludur. 1933
baharında, Halk Eğitim Bakanlığı o yılın haziranında Mérida kasabasında yer
alacak olan, hırsla dolu bir sanat yarışması düzenledi. Festivalin bir parçası
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olarak, Roma amfi tiyatrosunda Seneca’nın Medea’sı Margarita Xirgu ve
Enrique

Borras’ın

kumpanyası

tarafından,

Cipriano

Civas

Cherif’in

yönetmenliğinde sahneye konacaktı. Bu görkemli prodüksiyon, 18 Haziran’da,
koro ve senfoni orkestrası eşliğinde izleyiciye açıldı, toplam 3000 kişi
tarafından izlendi. Prodüksiyon Salamanca’ya gitmeden önce eylül başında
Madrid’deki

Royal

Palace’ın

büyük

meydanlarından

birinde

sergilendi,

ardından Barcelona’daki Montjuik Park’ının içindeki Yunan Tiyatrosu’na gitti.
28 Ekim’de, vurgunun gösteriden çok oyunculukta olduğu daraltılmış bir
versiyon,

Madrid’deki

Teatro

Espanol’da

1933-34

sezonunu

açtı.

Bu

prodüksiyon Kanlı Düğün’ün prömiyerinden birkaç ay sonra ortaya çıkmış
olsa da, Lorca’nın Margarita Xirgu ve Cipriano Chivas Cherif’le iyi arkadaş
olduğunu akılda tutmak önemlidir. Xirgu 1930’da Eskici’nin Tazesi’nde başrol
oynamıştı ve 1934’te Yerma’da ve 1935’te Kızkurusu Gül Hanım’da da rol
alacaktı. Rivas Cherif ise, Xirgu’nun kumpanyasının edebiyat danışmanı ve
Lorca’nın tiyatro meselelerini sıkça tartıştığı bir isimdi. Lorca’nın Kanlı
Düğün’ü yazarken onlarla Medea’nın belli başlı özelliklerini, ki bunlara Kanlı
Düğün ve Yerma’da bolca kullanacağı koronun rolü de dahildir, tartışmamış
olması mümkün görünmüyor. Margarita Xirgu’nun 1931’de Madrid’deki
Retiro Park’ta, Avusturyalı dramatist Hugo von Hofmannsthal’ın eseri olan
tutkulu bir prodüksiyonda Elektra’yı canlandırması da dikkate değer.
Ardından, 1934 yazında Mérida’nın Roma amfi tiyatrosunda hem Elektra’yı
hem de Medea’yı icra etti. Bu durumda, Kanlı Düğün’ün havaya klasik trajedi
ruhu bu denli sinmişken yazılmış olması bir tesadüf değildir. Dahası, cante
jondo gibi, Kanlı Düğün de eski ve modern zamanları bağlıyordu: Bu Lorca’ nın
kalbine çok yakın olan ve özel deneyimi çok daha evrensel bir öze dönüştüren
bir bağlantıydı, Lorca’nın kişisel mührü olan bir süreçti.
Bu son nokta göz önüne alındığında, Kanlı Düğün’ün kaynağı daha yerel ve
daha net olamazdı: Lorca’nın 1928’de okuduğu bir gazete haberi. Madrid
gazetesi ABC, Almeria’nın güneydoğu kırsalında bir kasaba olan Nijar
yakınlarında gerçekleşen bir cinayetten kısaca bahsediyordu, takip eden altı
günde de hikaye Lorca’nın sıklıkla okuduğu ‘’Heraldo de Madrid’’ gazetesinde
çok daha detaylı olarak anlatılmıştı. Mesele genç bir kadın olan Francisca
Canadas Morales hakkındaydı, Francisca, Casimiro Pérez Pino’yla nişanlıydı,
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ancak düğünden önceki gece eski sevgilisi Curro Montes Canadas ile
kaçmıştı. Ancak kaçtıklarında yolda o sırada düğüne gelmekte olan damadın
kardeşi, José Pérez Pino ile karşılaşmışlardı. José Pérez Pino neler olduğunu
anlamış ve Curro Montes’i vurarak öldürmüştü. Bu dramatik ve şiddet dolu
hikaye, geniş iskeleti ve gazetelerde yer alan pek çok detayıyla, her ne kadar
Lorca hikayede önemli değişiklikler yaptıysa da, onun hayal gücünü kesinlikle
tetiklemişti.
Her ne kadar Kanlı Düğün’ün arka planına ilişkin bir ipucu bulunamasa da,
olayların çoğu Almeria’yı kuvvetle çağrıştıran bir mekanda geçer. Birinci
perde, üçüncü sahnede Güvey ve Anne, Gelin ve Baba’yı, Güvey’in “kuru
topraklar” diye tanımladığı yerdeki evlerinde ziyaret ederler. Burası Baba’nın
ikinci perde, ikinci sahnede ‘’Yaban otlarına, dikenli çalılara, nerden geldiği
bilinmez kocaman taşlara karşı girişilecek bir savaş var.’’ diyerek betimlediği,
gelen geçenin pek olmadığı, toprağın fakir ve taşlı olduğu izole bir yerdir.
Kuru, tozlu, genelde çöl gibi alan, haliyle Almeria’da yazın kaçınılmaz olan
aşırı sıcaktan bu hale gelmiştir, Gelin ve Hizmetçi de ikinci perde, birinci
sahnede bundan bahsederler:
HİZMETÇİ: Şuracıkta tarayayım saçını.
GELİN: İçerisi pek sıcak, durulacak gibi değil.
HİZMETÇİ: Bu memlekette, şafak vakti bile serinlemiyor ortalık.3

Heraldo de Madrid gazetesindeki haber ‘’taşlarla dolu tarlalar‘’a ve ‘’ancak tek
tük ağaçlar’’la bezenmiş manzaranın çıplak doğasına işaret eder. Bu, on
yaşındayken Almeria yakınlarında bir okulda birkaç ay geçirmiş ve hem
öğretmeni hem aile dostu olan Antonio Rodriguez Espinosa tarafından etrafta
gezilere çıkarılmış Lorca için tanıdık bir manzaraydı. Ancak, Lorca Kanlı
Düğün’de Almeria veya Nijar’dan isimleriyle bahsetmez. Gelin, Güvey ve
Leonardo’yu sarmalayan olaylar için arka plan sadece ‘’kuru topraklar’’ olarak
resmedilir. Başka bir deyişle, gerçek hayattaki olayın yeri belirsizleştirilmiştir,
yani daha genelleştirilmiş ve evrenselleştirilmiştir. Sıcak ve misafirperverlikten

3 Burada ve metnin devamında Kanlı Düğün’den yapılan alıntılarda şu kitap kullanılmıştır: Federico
Garcia Lorca, Kanlı Düğün, A. Turan Oflazoğlu, İstanbul Dönem Yayınları, 1965.
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uzak toprak, Gelin ve Leonardo’nun birbirlerine karşı tatmin edilmez
susuzlukları için uygun bir yerdir, bu bir konumlandırma olduğu kadar da bir
metafordur ve bu yönden Lorca’nın özel olanı evrenselleştirme pratiğinin tipik
bir örneğidir.
Bu çeşit bir dönüşüm, gerçek hayattaki hikayeye bakıldığında pek çok
detayda görünebilir. Gelin adayı, Francisa Canadas, babasıyla birlikte Nijar
yakınlarındaki ‘’El Fraile’’ isimli bir çiftlikte yaşıyordu. Lorca’nın oyununda
çiftlik -ya da çiftlik evi- bir mağaraya dönüşür. Daha önce görüldüğü üzere,
Lorca Sacromonte’nin çingene mağaralarına aşinaydı ve çingene onun için
Endülüs’ün çağlar kadar eski ıstırap ve kederini kuşanmış sembolik bir
figürdü. Bir çiftlik evini bir mağaraya çevirerek, insan yapımı bir binayı ona
göre çok daha güçlü çağrışımlara ve zamandan bağımsız bir tınıya sahip olan
doğal bir mekanla değiştirdi. Francisca Canadas ise daha özelliksiz genç bir
kadındı, çarpık dişleriyle, o bölgedeki genç adamlar tarafından fiziksel
görünüşünden çok babasının düğünde vereceği para nedeniyle arzulandığı
söylenebilirdi. Lorca’nın Gelin’inde bu fiziksel kusurlar silinmiştir, Gelin
açıkça çekici bir genç kadındır. İlk belirdiğinde, porselen bir güzelliği olmasa
da Anne ona “Bu ne güzel bakış!” der. İkinci perde, ikinci sahnede babası
onun ‘’geniş kalçalı’’ olduğunu söyler; birinci perde, üçüncü sahnede de
çalışkan olarak, bu sahnenin sonunda ise Hizmetçi tarafından ‘’bir erkekten
daha güçlü’’ olarak betimlenir. Sıkı çalışmaya ve annesinin ölümünden beri
zor koşullarda evi çekip çevirmenin sorumluluğuna alışık olarak, çokça bir
köylü kızını andırır, ancak Francisca Canadas’tan farklı olarak, Leonardo’da
dayanılmaz bir çekim uyandıracak kadar iyi görünüşlüdür.
Leonardo gerçek hayattaki karşılığına daha çok benzer. Curro Montes
Canadas, gazete haberine göre, oldukça yakışıklı ve ‘’her çiftlikte bir sevgili’’si
olan bir çapkındı. Francisca’nın kuzeniydi ve çok gençken, Casimiro Pérez’le
olan nişanından önce onunla bir ilişkisi olmuştu. Ayrıca at binicisiydi.
Leonardo’yu yaratırken, Lorca bu özellikleri aldı ve yenilerini ekledi. Leonardo
açıkça yakışıklıdır, üçüncü perde, birinci sahnede, Gelin şöyle der: ‘’Ah, sana
baktıkça / Güzelliğin dağlıyor beni.’’, ve finaldeki ağıtında, Leonardo’nun
Karısı onu ‘’yakışıklı bir biniciydi’’ diye anar. Lorca’nın Leonardo’yu bir çeşit
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Heathcliff figürü olarak çizmek istediğine şüphe yok: fiziksel olarak çekici,
erkeksi, dinamik ve tutkulu. İsmi de dikkatle seçilmiştir, léon (aslan) ve ardo
(arder fiilinden gelir, ‘yanmak’ demektir) kelimelerinin güzel görünüm, güç ve
alevli

tutku

anlamına

gelen

bir

bileşimidir.

Eğer

Curro

Montes

bu

özelliklerden bir kısmına sahipse, Leonardo’da bu kat kat yükseltilmiştir.
Birinci perde, ikinci sahnede, Leonardo’nun Karısı “Dün komşular söylediler
de; seni ovanın ta öbür ucunda görmüşler.” der. O ve Karısı ikinci perde,
ikinci sahnede diğer davetlilerden önce vardıklarında, Hizmetçi ‘’İfritler gibi
sürmüşler arabayı.’’ der. Daha sonra bu sahnede karısı onu ‘’...ordan oraya
koşmayı pek sever…’’ diyerek anlatır. Kısacası, gerçeğinden daha derin bir
karakterdir; güç, hız ve üstünde ‘‘kuru topraklar’’ı geçtiği atının içgüdüsüyle
özdeşleşir. Lorca Almeria’yı çok daha evrensel bir mekana dönüştürdüğü gibi,
gerçek

hikayedeki

aşıklara

da

benzer

bir

değişiklik

uygulamıştır,

kahramanları dünyevi ilişkilerden, yer ve zamandan koparan bir tutku
yaratmıştır.

Onların

dünyevi

ilişkisinden,

Leonardo

ve

Gelin’i

yer

ve

zamandan koparan bir tutku yaratmıştır.
Onlar kaderleri birbirine bağlanmış bir kadın ve adamdır, ortak tutkuları
direnilmez ve yıkılmazdır, doğadaki güçler kadar ısrarcıdırlar. Gerçekten de,
Lorca

onların

tutkularını

sürekli

doğaya

ilişkin

terimlerle

açıklar.

Leonardo’nun, o ve Gelin üçüncü perde, birinci sahnede ormanda saklanmaya
çalışırken sarf ettiği acı dolu sözler de bu yöndedir: ‘’Ah, suç bende değil –
toprakta suç…’’. Aynı konuşmada nasıl Gelini unutmaya çalıştığından ve
atınınki gibi doğal ve karşı konulmaz bir içgüdüyü kenara atmanın
imkansızlığından bahseder:
Evinle evim arasına
Taştan duvar çektim.
…
Ama ben at üstündeydim,
At da kapına varırdı.

İkinci perde, birinci sahnede, Leonardo Gelin’i aşklarına ihanetle suçlar ve
hem güç hem kalıcılığı belirten bir imge kullanır: ‘’Bir şey içine, ta derinlerine
işledi mi bir kez, kimse söküp atamaz artık.’’ Kadına gelince, onun duyguları
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da adamınki kadar güçlüdür. Yukarıda işaret edilen orman sahnesinde,
çaresizliğini açığa çıkarır:
Günün bir anı yoktur ki
Seninle olmak istemeyeyim;
Çünkü beni sürüklersin, ben de gelirim,
Sonra dön git dersin bana.
Ben de seni izlerim havada
Yelin uçurduğu bir ot gibi.

Bir önceki sahnede de, Leonardo’nun ihanet iddialarını reddederken, onun
üzerindeki etkisini bir zehirlenmeymişçesine aktarır:
“Bir şişe anason içmişim de, güllerden bir yorgana sarınıp uyuyakalmışım
sanki. Sesin beni çekip duruyor, biliyorum boğulacağımı, yine de izleyip
duruyorum bu sesi.’’ Yine kapanış sahnesinde, Anne’ye olanların hesabını
vermeye çalışırken, Leonardo’ya duyduğu dayanılmaz çekimden bahseder:
“…Ama ötekinin kolu [Leonardo] , denizin çekmesi, boğanın itmesi gibi
sürüklüyordu beni, her zaman da sürükleyecekti, her zaman, her zaman…’’

Bizler, bütün bu açıklamalarda, Leonardo ve Gelin’in yanlış olduğunu
bildikleri edimleri mazur gösterme çabasını görmeye eğilimli olabiliriz, ama
durum oduncular, olayların tarafsız yorumcuları tarafından üçüncü perde,
birinci sahnede uygun bağlama oturtulur:
BİRİNCİ ODUNCU: Ama sonunda kan baskın çıktı.
…
İKİNCİ ODUNCU: Kızın vücudu onun, onun vücudu kızın.

Oduncuların sözleri ışığında, Lorca’nın oyununun adı, Bodas de Sangre,
İngilizceye genelde ‘Blood Wedding’ (Kanlı Düğün) olarak çevrilip kanlı finali
öngörürken, bir yandan da ‘Marriage of Blood’ (Kan Evliliği) şeklinde
çevrilerek, Gelin ve Güvey’in anlaşılmış evliliğine karşı koyan Gelin ve
Leonardo arasındaki içgüdüsel bağa işaret edebilir. Gerçekten de, Gelin ve
Leonardo birer aşıktan başka bir şey değillerdir, bu yönleriyle gerçek
hikayedeki kaynaklarından oldukça uzaktırlar.
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Gazete haberinde, damat adayı Casimiro Pérez oldukça ruhsuz, heyecan verici
olmaktan çok uzak ve Francisca’nın pek de çekim duymadığı biri olarak
betimlenir. Lorca’nın Güvey’i de Gelin’e pek çekici gelmez, fakat bunun nedeni
fiziksel olarak çekici olmayışından ziyade naif, kadınlar konusunda tecrübesiz
ve annesinin koruyucu iplerine bağlı oluşudur. Anne, birinci perde üçüncü
sahnede oğlunu överken ‘’Hiç bir kadınla düşüp kalkmamıştır.’’ der. Anne,
kocasının ve büyük oğlunun ölümünden ötürü, oğlunun koca dünyada bir
erkek olarak tehlikelerle karşılaşmaktansa evde oturacak bir kız olmasını
isteyecek kadar aşırı koruyucu olmuştur. Oğlu bu yüzden ona karşı zaman
zaman tahammülsüz olsa da, sadık bir kız evlat gibi onun otoritesine boyun
eğmek için her şeyi yapar. Örneğin, ikinci perde, ikinci sahnede, Anne ona
babasının yokluğunda baba rolünü de üstlendiğini söylediğinde verdiği cevap
açıklayıcıdır: “Hep senin dediğini yapacağım.” Kısacası, Güvey bir çeşit ana
kuzusudur, duygusal gelişimi tamamlanmamıştır. Her ne kadar ikinci perde,
ikinci

sahnede

Hizmetçi

onun

gözlerinde

‘’dedesiyle

aynı

parıltı’’nın

olduğundan bahsetse de, biz onu dedesi gibi “her köşede bir oğul’’ bırakırken
hayal edemeyiz. Düğün davetinde kısmen daha canlı görünür, yine de
yaptıkları bir şekilde patavatsızcadır, Gelin’i arkasından kucaklayışıysa
alenen sakarcadır. Meselenin özü üçüncü perde ikinci sahnede, Leonardo ve
Güvey’in

ölümünün

ardından

iki

adamın

üzerindeki

etkisini

Anne’ye

açıklayan Gelin tarafından açıkça ortaya konur: “…oğlun da, kendisinden
çocuklar, toprak, sağlık umduğum bir avuç suydu; ama öteki, çalılıklarla
tıkalı, karanlık bir ırmaktı…” Kaynak olan haberin yolunu izleyen Lorca,
Curro Montes ve Casimiro Pérez arasındaki temel farklılıkları vurgulamış ve
Güvey’in karakterini Anne’nin etkisine bağlamıştır.
Casimiro’nun öyküsünde anne figürü yoktur, Francisca’yla olan evlilik erkek
kardeşi ve baldızı tarafından ayarlanmıştır. Öte yandan Kanlı Düğün’de Anne
oyunun başından sonuna kadar baskın bir varlığa sahiptir. O halde
detaylardaki bu temel değişikliğin sebebi nedir? Anne’nin oyunda oluşunun
Lorca’ya Leonardo’nun ailesi ile arasındaki kan davası vurgusunu yapma
fırsatı verdiğini söylemek kolay olur, ancak Lorca bunu Güvey’in babasını sağ
bırakarak da yapabilirdi. Bu konuda birden fazla açıklama olabilir. Lorca
zamanındaki İspanya’da, özellikle kırsal İspanya’nın çetin ortamında pek çok
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dul kadın yaşıyordu. Bu kadınlar eşlerini kaybetmişlerdi ve çocuklarını
yetiştirebilmek için mücadele veriyorlardı. Lorca onları iyi tanıyor ve hislerini
paylaşıyordu. Dahası, hem toplum hem de Katolik Kilisesi tarafından aşağı
görülseler de çocuklarını yetiştiren, ekonomik meseleleri kontrol eden ve
örnek bir iş çıkaran bu kadınlar aile yaşantısının kalbiydi. Lorca’nın
kendisine gelince, kadınlar –ailenin hizmetçileri ve daha sonra göreceğimiz
gibi, kendi annesi- onun hayatında çok etkiliydi. Yazar olarak kariyerinin
başlangıcından itibaren, kadınlar oyunlarında ve şiirlerinde baskın rollere
sahipti ve bu eserlerde Lorca’nın kadınlara karşı anlayışı seziliyordu.
Ardından, Kanlı Düğün’ü etkilemesi muhtemel olan klasik trajedilerin
başkarakterlerinin de kadın olduğu gerçeği geliyor, J.M. Synge’in –muhtemel
diğer bir esin kaynağı olan- bir annenin ölen sevdikleri için yas tuttuğu eseri
“Riders to the Sea”de [Denize At Sürenler] de durum böyledir. Tüm bunların
Lorca’nın Anne’ye bu kadar baskın bir rol biçmesinde payı olabilir. Ancak
belki de en önemlisi, anne ve dünyaya getirdiği, büyüttüğü, üstüne titrediği ve
bir şey olacak diye korktuğu çocuk arasındaki bağın doğasıydı. Bir babayla
oğul arasındaki ilişki bu denli duygusal yakınlık içermez; Lorca da bir
dramatist olarak bunun bilincindeydi ve bir oğluyla kocasının ölümünü
görmüş, kalan oğlu için endişelenen Anne’nin durumunda muazzam teatral
olasılıkların barındığının da farkındaydı. Her durumda, kendisini zaten
derinden etkilemiş ölümlere saplanıp kalmış, gelecek hakkındaysa sürekli
endişelenen, oğluna ihanet edildiğinde intikam arayan ve yine oğlunun
öldürülüşüyle teselli edilemez bir kedere boğulan Anne oyunda çok güçlü bir
varlığa sahiptir. O gerçekten de, her klasik trajedide yer alabilecek bir
figürdür.
Lorca gazete haberinde tarif edilen olayın gidişatında da önemli değişiklikler
yaptı. Öncelikle, Francisca ve Curro Montes düğünden önce kaçmışlardır,
karakterlerde olduğu gibi sonradan değil. Bu, zaten dramatik olan bir
durumu daha da dramatikleştiren temel bir değişikliktir ve bu dramatikleşme
Gelin’in, oldukça geleneksel ve Katolik olduğu ipuçları verilen bir toplumda
zina suçunu da işliyor olmasıyla güçlenir. Vurgunun bu yöne çekilmesiyle,
Güvey ve aile üyeleri, Anne’ nin yönlendirmesiyle kaçak çifti takibe
koyulurlar. Bu, kaçan çiftin Casimiro’nun kardeşiyle tamamen tesadüfi olarak
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karşılaştığı gerçek haberden çok daha gergin ve yoğun bir durumdur. Ayrıca,
düğünü gerçekleştirmekle, Lorca ikinci perde, ikinci sahnedeki müziğe, dansa
ve kutlamanın ortasındaki dramatik gerilimin acımasız inşasına çiftin kaçtığı
noktaya kadar izin veren daveti de oyuna yerleştirme fırsatı bulmuştur.
İki aile arasındaki uzun süreli kan davası da olaya eklenen önemli bir
noktadır. Birinci perde, birinci sahnede bıçak sözü edilir edilmez, Anne’nin
Félix ailesine, “katillerin ailesi’’ne olan takıntısı öne çıkar. Davanın detaylı
nedenleri verilmese de, olaylar uzun zaman önce olmuş gibidir. İkinci perde,
ikinci sahnede Anne, Leonardo’nun kötü kanından bahseder: ‘‘Bütün
sülalesinin kanı. İşe adam öldürmekle başlayan o dedesinin dedesinden
geliyor bu kan, baştan aşağı kötü bir soyda, eli bıçaklı, sahte gülüşlü
adamlarda sürüp gidiyor bu kan.’’ Kanlı Düğün’ün arka planındaki gibi kırsal
topluluklarda kan davaları ve şiddet içeren suçlar genelde toprak ve mülkiyet
üstüne tartışmalardan kaynaklanıyordu. Lorca’nın bu konuda detay vermeyişi
açıkça bilinçli bir seçimdir. Lorca yerel detayları vermekten kaçınarak, aileler
arasındaki nedeni bilinmez nefretin oyunun olayları üzerinde kara bir bulut
gibi asılı kalmasına izin verir. Bu pek çok klasik trajedide bulunabilecek
hanedanlar arası düşmanlıkları andırır ayrıca daha önce The Public [Halk]
oyununu tartışırken de gördüğümüz gibi, Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i de
Lorca’nın iyi bildiği bir oyundu. Sonuç olarak, kan davasının oyuna girişi
oyunun dramatik geriliminin yükselmesi için bir araç olarak daha iyi
kullanılamazdı.
Oysa Kanlı Düğün’ün üçüncü perdesinin gazete haberiyle hiçbir alakası
yoktur. Bu perdenin ilk iki sahnesindeki orman arka planı, kocaman rutubetli
ağaç gövdeleriyle Beş Yıl Geçtiğinde’nin son perdesinin yeniden ele alınması
gibidir, Leonardo ve Güvey’in ölümünü planlayan Ay ve Ölüm (yaşlı bir dilenci
kadın kılığında) karakterleri, diğer oyundaki Genç Adam’la alay eden
Harlequin ve Palyaço’yu andırırlar. Genç Adam’a son bir ölümcül ziyarette
bulunan üç Kart Oyuncusu’nun karşılığı da bir dereceye kadar Kanlı
Düğün’ün üç ormancısıdır.
İki oyunda da vurgu, kaderin akışının önceden belirli olması ve insanların bu
durumu değiştiremeyecek olmalarıdır- her ne kadar Kanlı Düğün’de klasik
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trajedinin ve çingene / Flamenko kültürünün etkisi kesinlikle daha belirgin
olsa da. Klasik mitolojinin üç kader tanrıçasını akla getirmesinin yanı sıra,
ormancılar repliklerini Yunan ve Roma trajedilerindeki koroları kuvvetle
hatırlatır biçimde seslendirirler. Öte yandan, ormancı ve ağaç imgesine, Ay ve
Ölüm’ün ilişkilendirilmesine de Lorca’nın şiirlerinde sıkça rastlanır. Sıradaki
örneği düşünelim, ‘Atlının Türküsü’:
Kurtuba.
Uzak, yalnız.
At kara, ay kocaman,
Kara zeytin torbamda.
Bilsem de bu yolları
Varamam Kurtuba’ya.
Ovalar, yeller aştım,
Ay kırmızı, at kara.
Ölüm bekliyor beni
Kurtuba surlarında.
Dağlar, tepeler geçtim,
Hey gidi yalan dünya!
Ölüm bekliyor beni
Kurtuba yollarında.
Kurtuba
Uzak, yalnız.4

Diğer

bir

şiiri

olan

Ay

ve

Ölüm’de,

Kanlı Düğün’deki

Ay

ve

Ölüm

karakterlerinin komplosuyla açık bir bağlantı vardır, ikisinde de Ölüm yaşlı
bir kadındır:
Nehir yatakları kuru,
Tarlalar artık yeşil değil,
Pörsük ağaçlarda
Ne kuş yuvaları ne yapraklar.
Bayan Ölüm, kırış kırış,

4 Federico Garcia Lorca, Bütün Şiirleri, Erdoğan Alkan, Varlık Şiir, 2007,s. 237.
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Söğüt ağaçlarının arasından geçer,
…
Ay satın aldı
Resimleri Ölüm’den…

İspanyol kültüründe, özellikle Endülüs’ün Çingene kültüründe kader ve
alınyazısı

sıklıkla

hareketlerinde

ve

döngülerinde

dikkat

çekici

bir

kaçınılmazlık, rengi ve görünüşündeyse ölümcül bir soğukluk bulunan aya
bağlanır. O halde bunların Lorca’nın çalışmalarında bu denli önem kazanması
hiç şaşırtıcı değildir. Örneğin Çingene Baladları’nın en güçlü ve çağrışımla
dolu şiirlerinden biri olan Uyurgezer Baladı’nda, genç bir kadın kendini
evlerinin çatısındaki su tankında boğar:
Su deposunun yüzeyinde
Çingene kız süzülüyordu.
Eti yeşil, saçı yeşil,
Gözleri soğuk gümüşten.
Ay ışığından bir buz saçağı
Onu suyun üstünde tutar.5

Suda yansıyan ay, cesetle bağlantısı varmış gibi görünen bir buz saçağı ya da
bir bıçak görünümü alır. Ay –özellikle yarım ay veya hilal- ve Kanlı Düğün’de
hep mevcut olan bıçak arasındaki görsel bağlantı gerçekten de belirgindir.
Oyun klasik trajedi ve Endülüs folklorunun sentezlenmiş etkisini yansıtırken,
bir yandan da belli bir ölçüde sürrealizm izi barındırır. Öncelikle üçüncü
perde birinci sahnenin olayları, şüphesiz rüya gibidir, hatta kabusa benzer.
Belli bir çerçeveden bakıldığında, bunlar Gelin ve Leonardo’nun endişeleri ve
suçluluk

duygularının

vücut

bulmasıdır

denebilir:

onlar

birbirlerinin

kollarında uyurken bilinçaltlarının yansıması. Saklandıkları yer, büyük
rutubetli ağaç gövdeleri ve burada gerçekleşen olaylar gerçekten de bir kabus
olabilirdi. Eğer Beş yıl Geçtiğinde’de tüm olayların baş karakter olan Genç
Adam’ın

zihninde

geçtiğinden

söz

edilebiliyorsa,

benzer

şekilde

Kanlı

Düğün’ün büyük ormanı da, ürkütücü atmosferi ve korkutucu insan olmayan

5 Federico Garcia Lorca, Bütün Şiirleri, Erdoğan Alkan, Varlık Şiir, 2007, s. 306
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karakterleriyle

aşıkların

en

derin

korkularının

vücut

bulması

olarak

görülebilir.
Halk ve daha dar bir ölçüde Beş Yıl Geçtiğinde’de Lorca büyük ölçüde
homoseksüelliğinden kaynaklanan ıstırabını ürününe yansıtmıştı. Her ne
kadar Küba’dan İspanya’ya dönüşünden sonra birkaç homoseksüel ilişki
yaşamış olsa da bunu bir daha asla bu kadar açık bir biçimde yapmayacaktı.
Madrid’de yazar ve ressam olan pek çok eşcinsel arkadaşı vardı. 1933
baharında yirmi bir yaşındaki, atletik ve tutkulu bir adam olan Rafael
Rodriguez Rapun, La Barraca’nın sekreteri oldu, ve görünüşe göre “doğuştan
homoseksüel olmasa da”, 1934 ve 1936 yılları arasında Lorca’nın sevgilisi
oldu. Ekim 1933 ve Mart 1934 arasındaki Arjantin’e altı aylık ziyareti
sırasında, Lorca çok sayıda kısa süreli ilişkiler yaşamış gibi görünüyordu.
Ateşli bir biçimde takip ettiği genç aktör Maximino Espasande tarafından
reddedildiğine dair kesin kanıtlar vardı. Yine de, daha önce bu denli şiddetle
patlayan –ve açıkça bir ölçüde var olmaya devam eden- iç çelişkisi artık başka
bir biçimde ifade buluyordu, bu çelişki, hikayenin parçası olan karakterlere
kanalize olmuştu ve bu hikaye de, karakterlerin kendileri gibi, artık daha az
otobiyografik görünüyordu.
Kanlı Düğün bu sürecin ilk örneğidir. Tabii ki pek çok eleştirmen bir sanat
eserinin yaratıcısının yaşantısıyla ilişkilendirilmemesini savunur. Ancak pek
çok

oyun

yazarının

duygusal

birikimlerini

ve

karakteristik

fikirlerini,

problemli ve genellikle yoğun iç yaşantılarına borçlu oldukları gerçeğini göz
ardı etmemek gerekir. Örneğin, O’Neill’ ın Geceye Doğru Uzun bir Günün
Yolculuğu öncelikle kendi aile hikayesinin ifadesidir, Tennessee Williams’ın
dengesiz kadın karakterleri onun kendi kız kardeşinin psikolojik problemlerini
yansıtır. Lorca kişisel problemlerini Kanlı Düğün’ün görece daha tarafsız
öyküsüne yansıtırken iki farklı şeye tepki üretiyor olabilirdi. Birincisi, New
York periyodunun acısından sonra cinselliğinin kontrolünün kendisinde
olduğunu

daha

çok

hissediyor

ve

böylelikle

kişisel

duygularını

tarafsızlaştırabiliyordu. İkincisi, artık Halk’ta dediği gibi ‘‘bundan yıllar
sonrası’’nın tiyatrosu için bir oyun yazmak istemiyordu, yazacağı oyun o
günün Madrid’inde başarılı olmalıydı.
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Lorca’yı

hikayeye

çeken

Nijar

yakınlarındaki

olayların

dramatik

olasılıklarından fazlasıydı: öykü onun kendi iç çelişkisini yansıtıyordu. Zaten
Beş Yıl Geçtiğinde’de oyunun en az yarısı boyunca kadınlara karşı cinsel
olarak tepkisiz olan ve oyunun sonunda nihayet Sevgili (bir kadın) tarafından
reddedilen Genç Adam karakterini yaratmıştı. Nijar’daki hikayede Caismiro
Pérez Pino da buna benzer bir bireydir: nişanlısında hakiki bir tutku
uyandırmakta başarısız, hatta onu düğün gününe kadar öpmemiş bir genç
adam. Bu tür adamlar tam da onun hetereoseksüel anlamda etkisizliğini
yansıttıklarından Lorca’yı büyülüyorlardı, işte Kanlı Düğün’deki Güvey de bu
yüzden pek çok açıdan Lorca’nın portresidir. Öte yandan, Leonardo, Lorca’nın
olmak isteyebileceği adamdır, kadınları çekici bulan ve yine kadınların karşı
koyamadığı bir erkek. Bu karakter Beş Yıl Geçtiğinde’de Futbolcu adıyla
çoktan

belirmiştir,

Sevgili,

ikinci

perdede

onun

göğsünde

‘‘muazzam,

gürüldeyen bir sel’’ duyduğunu söyler. Leonardo onun genişletilmiş bir
versiyonudur ve Lorca’nın tiyatrosundaki cinsel olarak en dinamik erkek
karakterdir. Ancak her ne kadar Lorca’ya kadınları tutkuyla takip etmesi
yönünden hiç benzemese de, Leonardo aynı zamanda Lorca’nın gittikçe
güçlenen “bir bireyin kendi doğasına karşı dürüst olması, cinselliği her ne
şekilde olursa olsun onu kucaklaması” fikrinin de vücut bulmasıdır. Halk’ta
Birinci Adam kilit soruyu sormuştur: ‘‘Bir adam kendisi gibi olmayı
durdurabilir mi?’’. Kanlı Düğün’deyse, takip eden oyunlarda da olacağı gibi, bu
mesaj daha da ısrarcıdır. Gelin ve Leonardo’nun ilişkisi heteroseksüel olsa da,
içgüdüyle ilgili soru homoseksüellik durumunda da geçerliydi. Leonardo,
Lorca’nın hayal gücünün bir ürünü olabilir, ancak aynı zamanda yazarın
yüzleşmesi gereken önemli bir gerçeğin de vücut bulmuş haliydi.
Eğer Kanlı Düğün’de belirgin bir otobiyografik tını varsa, Anne karakteri bu
resimde nereye oturuyor? Oyunun açılış sahnesinde Güvey, Anne’yi kollarına
alıp ‘‘Koca karı, koca karı, seni gidi mini minnacık koca karı!’’ sözleriyle
havaya kaldırır. Bu, Lorca’nın, hayatında derin bir etki bırakan kendi annesi
ile yaptığı bir şey gibi görünüyor. Vicento Lorca Romero, evliliğinden önce
Fuente Vaqueros’ta bir ilkokul öğretmeniydi. En büyük oğlunun çocukluğu
üzerinde açıkça derin bir etki bırakmıştı, Lorca’nın hafif bir aksaklığı ve
düztaban oluşu nedeniyle fiziksel güç isteyen oyunlara katılamaması da bu
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durumu güçlendirmişti. Bu, babası mülkünün sorunlarıyla uğraşırken,
annesinin Lorca’nın çoktan belirmeye başlamış olan sanatsal –özellikle
müzikal- yeteneğini cesaretlendirmesi anlamına geldi. Daha sonra Lorca,
annesinin sanatsal eğilimlerini herkesten fazla şekillendirdiğini söyleyecekti.
Annesine olan yakınlığının daha sonra kadınlara olan ilgisi ve onlara duyduğu
çekim üzerindeki etkisi bir varsayım meselesidir, ancak yine de yetişkin
hayatındaki bazı söylemleri bu konuda oldukça fikir vericidir. 1934’te
Arjantin’deki ziyareti sırasında Lorca’ya evlenip evlenmeyeceği sorulmuş,
Lorca kız ve erkek kardeşlerinin böyle yapmakta özgür olduğunu, ancak
kendisinin annesine ait olduğunu söylemiştir. Takip eden yılda da Cipriano
Chivas Cherif’e homoseksüelliğinden bahsetmiş ve annesiyle olan yakınlığının
onun için heteroseksüel bir ilişkiyi imkansız kıldığını söylemiştir.
Bu meseleden apayrı olarak, Vicenta Lorca geleneksel değerlere büyük önem
veren bir kadındı. İnançlarını hayatına uygulayan bir Katolik’ti ve onun dinsel
inançları Lorca üzerinde izler bıraktı. Bir okul öğretmeni olarak disiplin ve sıkı
çalışmaya büyük önem veriyordu, öte yandan dikkat eksikliği ve kötü sınav
sonuçlarıyla, Lorca onu genelde hayal kırıklığına uğratırdı. Ayrıca, tanınan,
zengin bir toprak sahibinin eşi, iki kız ve iki erkek çocuğun annesi olması,
ailenin sağlık ve mutluluğu kadar isminin temizliği ve toplumdaki iyi itibarıyla
da ilgiliydi. O halde bu ilginin Kanlı Düğün’deki Anne tarafından yansıması
şaşırtıcı mıdır? Birinci perde, birinci sahnede Anne gelin adayının iyi ve
saygıya değer olduğuna dair umudunu şöyle ifade eder: ‘‘Biliyorum, iyi kız.
Değil mi? Terbiyeli. Çalışkan. Hamurunu kendi yoğurur, giyimini kendi
diker.’’ Birinci perde, üçüncü sahnede Baba’ya oğlunun isminin lekesiz
olduğunu anlatır: ‘‘Güneşte serili çarşaftan daha temizdir adı.’’ Gelin’e gelince,
o

da

Leonardo’yla

kaçarak

Güvey’in

onurunu

kirlettiğinin

tamamen

farkındadır, ve Anne de Güvey’i onların peşine düşmesi için kışkırtırken öç
alma duygusuyla beraber aile onurunu temizlemenin de peşindedir. Bu nokta
Anne ile Gelin’in karşılaştığı son sahnede tamamen açığa çıkar:
Anne: Şuna bak! Karşıma geçmiş, ağlıyor bir de; bense sakin sakin duruyor,
oymuyorum gözlerini. Kendimi anlamıyorum. Oğlumu sevmiyor muydum yoksa?
Peki, oğlumun namusu nerde? Nerde şimdi? Nerde?’
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Aile onuruyla ilgili bu kaygı yüzyıllar boyunca İspanyol ruhuna derinden
gömülüydü, Lorca’nın zamanında olduğu kadar, 17. Yüzyılda, İspanya
gücünün doruklarındayken de etkiliydi. Lorca ise, homoseksüel aktivitelerinin
ebeveynlerin dile getirilmeyen kederine yol açmakla birlikte tam da ailenin
onurunu kirleten bir şey olduğunun bilincindeydi. Böylece, annesine o kadar
yakınken ve onu üzmemeye çalışırken, bir yandan da gerçek cinsel kimliğine
direnemezken Lorca’nın oldukça kaygılı olduğunu söylemeye gerek kalmıyor.
Bu durumdan doğan duygusal çelişki göz ardı edilemez ve şüphesiz bu çelişki
Kanlı Düğün’de aile onuru ve bu onurun bireyin içgüdülerine uymasıyla
tehlikeye düşmesi meselesinin bu denli baskın oluşunun da bir açıklamasıdır.
Lorca’nın bu açıdan muhtemelen deneyimlemiş olduğu acının idrakı kesinlikle
onun kendisi ve etrafındaki dünya hakkındaki bakış açısını renklendirdi,
dahası, bu Lorca’nın oyunlarında ortaya koyduğu trajik görüşü de açıklar.
Klasik trajedinin başlıca teması ölümlülerin kaderinin tanrılar tarafından
belirlenişidir: öte yandan Shakespeare türü trajedi bir takım temel ahlaksal
çatlaklar tarafından alaşağı edilen erkek ve kadınlar hakkındadır, bu çatlaklar
geçtiğinde daha iyi bir gelecek vaat edilir. Daha yakın zamanlarda trajik
drama anlamsız bir evrene rastgele fırlatılmış, cevapları olmayan sorular
soran insanlar üzerinedir. Lorca, hayatının doğası göz önüne alındığında,
kendine bu tip soruları sıklıkla sormuş olmalıdır. Mesela neden diğer
erkeklerin çoğundan farklıydı, neden belirgin bir biçimde heteroseksüel olan
kardeşi Francisco gibi değildi? Farkı göz önünde bulundurulduğunda, neden
cinsel tatmini ona acı veren ve sosyal olarak kabul edilemez yollarda aramak
zorundaydı? Neden zarlar bu biçimde atılmıştı? Bu şeyleri düşünerek, Lorca
kaderin bu işe dahil olduğunu ve hayatının önceden belirlenmiş olduğunu
hissetmiş olmalıydı. Dahası, onu bu denli ilgilendiren Çingene kültürü
kaderin insan hayatına olan etkisine kuvvetle inanıyordu. Bir siguiriya’dan
alınan aşağıdaki satırlar durumu açıkça ortaya koyuyor:
Duvara baktım
Rüzgar bana cevap verdi:
‘‘Neden böyle ah edişler
Eğer çare yoksa?’’
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Lorca’nın kendisine sorduğu cevaplanamaz sorular cante jondo’nun pek çok
şeklinde yankı bulur, tıpkı kendisinin de gözlemlemiş olduğu gibi: ‘‘Tüm
şiirlerin kalbinde o soru bulunur, cevabın olmadığı o korkunç soru…’’ Bu
soru Lorca tarafından, ötekileştirilmiş ve infaz edilmiş Çingene’nin acı çeken
bir birey -Lorca’nın benliğinin bir başka şekli- olarak göründüğü Derin Şarkı
Şiiri (Cante Jondo) ve Çingene Balatları eserlerinde sıkça sorulmuştur.
Kısacası, Lorca kişisel deneyimleri ve kültürel arka planıyla, bireyin kendini
anlayışsız bir dünyada, karşısında en derin arzularının yok olup gittiği ve yine
bu arzuların sıklıkla kendi çöküşüne neden olduğu kötücül bir gücün
karşısında bulduğunun kuvvetle farkındaydı. Görüşü doğal olarak pesimistti,
ancak bu 20. Yüzyıl için alışıldık bir durumdu ve Lorca’yı O’Neill, Arthur
Miller ve Samuel Beckett gibi oyun yazarlarının arasına yerleştiriyordu.
Kanlı Düğün, Lorca’nın çalışmalarının çoğunda olduğu gibi, arzu ve inkarın
temel ikiliğine sahiptir, bu oyuna dramatik gerilimini veren ve oyunu trajik
sona yönelten bir çelişkidir. Leonardo ve Gelin’in durumunda, arzu ikisinin
birbirine karşı duydukları cinsel özlem şeklini alır. Güvey içinse, arzu
evlenmek ve geleneksel evlilik hayatının tadını çıkarmaktır. Anne için bu,
Güvey’in mutluluğu, uzun bir hayat ve torunlar; Baba için kızını evli barklı ve
mutlu görmektir. Tüm bu karakterler belirli bir amacın peşindedirler ve hepsi
bunu tutkuyla ve şiddetle yaparlar. Bu arzular güçlü oldukları kadar, genelde
dışlayıcıdırlar,

Gelin

ve

Leonardo’nun

arzuları

Güvey’inki,

Anne

ve

Baba’nınkilerle tamamen çatışır. Sonuç olarak, karakterlerin arzularının
karşılıklı dışlayıcı doğaları kaçınılmaz olarak onları finaldeki reddedilişe
götürür.
Buna ek olarak, karakterler tarafından peşine düşülen amaçlar yok edilemez
ve akışı değiştirilemez tutku ve arzuları içerir. Leonardo ve Gelin’in
birbirlerine olan çekimlerinin uzun süredir devam ettiği, Gelin’in sadece on
beş yaşında olduğu zamanlara dayandığı, yani hikayeden yedi yıl öncesine
dek uzandığı bize anlatılır. Dahası, ayrılıkları ve Leonardo’nun etkisiz evliliği
duygularını

değiştirememiştir.

Gelin,

Leonardo’nun

varlığında,

onun

görünümüyle baştan çıkar ve rüzgardaki yaprak gibi çaresizdir, Leonardo ise
onun göğsünden gelen kokuya içgüdüsel olarak çekilmektedir. Onların
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duyguları değişemese de, Anne’nin oğlu Güvey için duyduğu, kaybettiği büyük
oğlu ve kocasının kederinden beslenen endişe de farklı değildir. Birinci perde,
birinci sahnede oğlu hep aynı konuda konuşup durduğundan bahsettiğinde,
cevabı aydınlatıcıdır: ‘‘Yüz yaşına gelsem de, yine başka bir şeyden
konuşmam.’’. Onun hayatta kalan oğlu için duyduğu endişe umutsuz olduğu
kadar anlaşılabilir, takıntılı olduğu kadar da doğaldır. Ama asıl önemlisi,
onun ve oğlunun amacı, Leonardo ve Gelin’inkiyle taban tabana zıttır. Her
durumda olayların akışı biz onların sahnede çözüldüğünü görmeden önce
belirlenmiştir

ve

bu

kaçınılmazlık

duygusu

kadere

sıkça

yapılan

göndermelerle vurgulanır: bu vurgular kaderin fiziksel gösterimleri olan
karakterlerle de yapılır: baltalı oduncular, Ay ve Ölüm, üçüncü perde, ikinci
sahnede hayat ipliğinin yakında kesileceğini haber veren, kırmızı yün eğiren
kızlar...

Sahne

üzerindeki

karakterlerin

kaderleri

önceden

kendi

aile

üyelerinin deneyimlerinde yansıtılır. Böylece, Gelin önceden annesinin çektiği
gibi acı çekecektir:
GELİN: Burada harcanıp gitti.
HİZMETÇİ: Kaderi böyleymiş.

Leonardo’nun Karısı da annesinin başına geldiği gibi terk edilecektir: ‘‘Bu işler
böyledir. Annemin de kaderi buydu’’. Tabii ki Güvey de babası ve kardeşi gibi
bıçaklanarak ölecektir. Bıçak gerçekten de, Kanlı Düğün oyununun üzerinde
Demokles’in kılıcı gibi sallanır, temsil ettiği kader gibi kaçınılmazdır.
Kanlı Düğün’de, diğer trajik oyunlarında olduğu gibi, Lorca karakterlerinin
çıkmazlarını bütün belirgin kaçınılmazlıklarıyla çizer ve bunu yaparak bizi
korkunç

bir

ümitsizlik

duygusuyla

baş

başa

bırakır.

Shakespeare’in

trajedileri, karanlıklarına rağmen umuda dair bir izle bitip fırtınadan sonra
bir sakinlik hissi uyandırsa da, Lorca‘nınkiler tam tersine, asla bir teselli
sunmazlar. Tüm arzular yerle bir olur: Anne’nin oğlu ölür, Gelin dul kalır ve
Leonardo da ölmüştür. Oyunun final sahnesinde, yas tutan kadınlar sadece
güzelliğin ölümle yıkımına feryat edebilirler:
Güzel bir biniciydi,
Kar yığını şimdi,
Atla giderdi panayırlara, dağlara,
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Kadınların kollarına.
Gecenin karanlık yosunu
Taçtır alnında şimdi.

Hiç

kimse

için

şiddetlenmiştir,

kaçış

veya

Gelin’in

rahatlama

onuru

yoktur:

kirlenmiştir

ve

Anne’nin
artık

acısı

açıkça

evlenemeyecektir,

Baba’nın hayatı kızının çizdiği yolla mahvolmuştur ve Leonardo’nun Karısı
hem utanç içinde kalmış, hem de yetiştirmek zorunda olduğu iki küçük
çocukla kalmıştır. Bu hakikaten de iç karartıcı, gelecek umudunun çekip
çıkarıldığı bir tablodur. Halk adlı oyununda Lorca homoseksüelliğinden
kaynaklanan

keder

ve

çelişkilerle

dolu

olan

kişisel

deneyiminden

faydalanmıştı, Kanlı Düğün’de ise köklerini dramanın eski biçimlerinden ve
Endülüs kültüründen alan, ancak kendisinin de acılı bir tanığı olduğu bir
dünya görüşüne hayat vermişti.
Lorca’nın

La

Barraca’yla

çalışmasının

etkileri

Kanlı

Düğün’de

açıkça

görülebilir. La Barraca’nın prodüksiyonları, ister istemez basit ve sadeydi;
Lorca’nın daha önceki oyunlarında bunun örnekleri olsa da, Kanlı Düğün her
yönden bu çeşit bir ekonominin izlerini taşır. Lorca tiyatrosunda hiçbir dekor
birinci perde, birinci sahnedeki kadar sade değildir: ‘’Sarıya boyalı bir oda’’.
Birinci perde, ikinci sahne bir parça daha detaylıdır: ‘‘İçinde bakır kaplar ve
bayağı çiçeklerden örülme çelenkler bulunan, pembe boyalı bir oda. Odanın
ortasında örtülü bir masa. Sabahtır.’’ Durum, birinci perde, üçüncü sahne
için de aşağı yukarı aynıdır: ‘‘Gelin’in oturduğu mağaranın içi. Geride, pembe
renkli iri çiçeklerden yapılma bir haç değirmi kapıların, pembe kurdelelerle
bağlı dantel perdeleri vardır. Beyaz ve sert maddeden duvarlar önünde
değirmi yelpazeler, mavi testiler, küçük aynalar.’’ Lorca üç sahne için de basit
ve stilize, gereksiz tüm detaylardan arınmış sahne resimleri sunar. Dahası, bu
arka planlara yerleştirilen figürler aynı anda hem görseldir hem de belli
duygular uyandırır. Evinin sarı duvarları karşısında Anne siyah, yas rengi
giyinmiştir ve bu renk kombinasyonu Anne’nin rahat bulamadığı hayatının
sertliği ve acılığını imler. Gerçekten de, sarı duvarlar Güvey’in ölümünü
sezinler ve evine ‘‘dudakları sarıya dönmüş’’ cesedinin döneceğini haber verir.
İkinci sahneye gelince, duvarların pembesi, bakırın kızıllığı, çiçeklerin rengi ve
sabah parlaklığı; bunların hepsi sakin ve telaşsız bir ruh hali izlenimi
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uyandırır, bu da uyuyan bebek ve ninni için uygun bir fondur. Duvarların
pembesi gerçekten de ninnide yankılanır: ‘‘Uyu, karanfil’’, ancak bu sakinlik
hissi ‘‘Zavallının toynakları kanarmış’’ göndermesiyle aniden bölünür ve
sahnenin sonunda, Leonardo’nun eşi ve kaynanasıyla arasında geçen şiddetli
tartışmadan sonra, kana yapılan vurgu daha da acı doludur, biz duvarların
renginin yavaşça pembeden kırmızıya dönüştüğünü hayal edebiliriz, bebeğin
geleceğiyse daha şimdiden Leonardo’nun ölümüyle tehdit altındadır. Buna
karşıt olarak, Gelin’in evinin pembeler, beyazlar ve mavileri optimizme,
masumiyete, yaklaşan düğüne ve mutlu bir geleceğe işaret eder. Bu renkler
Anne ve Baba’nın sahne boyunca ilerlettikleri pozitif ve yapıcı anlaşmalar için
bir arka plan oluştururlar. Ancak buna karşılık sahne sona erdiğinde –
özellikle ‘‘Işık solmaya başlar.’’- Gelin’in son patlaması sarsıcı, ahenk
bozucudur, bu da başlangıçta oluşan ruh halini kesintiye uğratır.
Lorca’nın sade ancak dikkatli stilizasyon kullanımı böylece özel ve belirli olanı
evrensele dönüştürür, İspanya’ya özgü imgeleri çok daha geniş yankı
bulabilecek hale getirir. Anne aynı zamanda acı çeken ve korkan tüm
annelerin, Leonardo ve Gelin de tüm umutsuz aşıkların karşılıklarıdır.
Karakterlerinin çoğunun isimlerinin özel değil genel olması –Güvey, Gelin,
Anne, Baba, Leonardo’nun Karısı, Komşu- bir tesadüf değildir, bu da
Lorca’nın oyunda müziği kullanışıyla aynı evrenselleştirici etkiyi yaratır.
Müzik Lorca’nın daha önceki eserlerinde de dikkatli bir biçimde kullanılmış
olsa da, hiçbir zaman Kanlı Düğün’de olduğu kadar yoğun kullanılmamıştır,
bunda Lorca’nın La Barraca’yla olan çalışmasının bir etkisi olduğu açıktır.
Kumpanyanın

Calderon’un

Fuenteovejuna

oyunlarını

Hayat

bir

sahnelerken

Rüyadır

ve

müzikal

Lope
öğeleri

de

Vega’nın

kullanışına

bakıldığında, Kanlı Düğün’de de müzikal etkinin bu prodüksiyonlarda olduğu
gibi enstrümanlar, solo sesler ve koroyla yaratılması bir tesadüf değildir.
Üçüncü perde, birinci sahnenin ürkütücü atmosferi iki kemanla desteklenir.
Kişilerin sesleri ninniyi, yani ikinci perde, ikinci sahneyi açan şarkıyı –
‘Dönerdi, çark dönerdi’’ – ve Ay’ın operayı andıran tiradını yaratır. Ve şarkı
gibi söylenerek ya da okunarak yaratılan koro etkisi, her yerdedir: düğün
misafirlerinin gelişi, Ormancıların tonlamaları, üç kızın yün yumağıyla oyunu
ve finaldeki ağıt.
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Yine de en önemlisi, tüm bu bölümlerin birbirlerine ilişkili bir biçimde nasıl
bağlandığıdır. Örneğin, ikinci perde, birinci sahne Gelin’in neşesizliğiyle
başlar, ama bu neşesizlik giderek yaklaşan düğün davetlilerinin şarkısıyla
silinir: ‘‘Uyan gelin, uyansana / Düğün günündür bugün’’, ve nihayet
davetliler eve ulaştığında şarkıları insanı kendinden geçiren, bulaşıcı bir
kutlama ve neşe patlaması halini alır. Bu kısmın yaratılışı ve yapılandırılması,
müzikal bir analoji kullanmak gerekirse, neredeyse senfoniktir: kelime ve
replikler, notalarla melodik parçaların yerini alır. Tıpkı notaların bir ortam
yaratmak için enstrümandan enstrümana geçişi gibi, replikler de bir
konuşmacıdan diğerine kreşendo şeklinde geçer. Kelimeler ve imgeler her ne
kadar önemli olsa da, dile getirilişlerinin ritim ve tonu –yüceltici, ilham vericidaha da önemlidir, çünkü bunlar sadece karakterleri değil izleyiciyi de sarar.
Oyun boyunca bir duygudan diğerine savruluruz: neşe, kaygı, umutsuzluk.
Kanlı Düğün’ü yazarken Lorca’nın sürekli müzik -cante jondo kayıtları ve
Bach- dinlemesi bir tesadüf değildi. Pek çok yönden, oyunun kendisi müzikal
bir parçadır ve aynı şekilde oyunun tınısı da evrenseldir. Bu oyunun
sahnelendiği dili bilmeden onu izleyen bir seyirci bile etkilenir.
Lorca, La Barraca’yla çalışırken tiyatronun öbür öğeleri, özellikle hareket
hakkındaki yeteneklerini de biledi. Calderon’un Hayat Bir Rüyadır adlı oyunu
karakterlerin yolculuklarının neredeyse baleymişçesine sunulduğu ahlakçı bir
oyundur,

Calderon’un

Fuenteovejuna’sında

ise

sakin

anlar

dramatik

müdahalelerle delinir, dahası köylülerin feodal beylere karşı isyanı oldukça
başarılı bir koreografi gerektirir.
Kanlı Düğün’de hareketin kullanımı oyunun müzikal efektleriyle şekillenir ve
doğal olarak, sıkça bu efektlerle birleştirilir. Örneğin, ikinci perde birinci
sahnede davetlilerin şarkısı sürekli bir hareketlilik bağlamında icra edilir.
İkinci perde ikinci sahne ise sadece düğün davetine katılanların canlı
hareketlerini değil, aynı zamanda ortadan kaybolan Gelin’i aramak için bir
karmaşa halinde gelip gidenlerin hareketini, son olarak da Leonardo’nun
Karısı’nın; Gelin ve Leonardo’nun kaçtığını haber vermek için yaptığı hızlı ve
dramatik girişi de kapsar. Buna tamamen karşıt olarak tamamen sakin anlar
da vardır. Birinci perde, birinci sahnede, Anne ve Komşu oturmuş, yüz
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yüzedirler, sakinlik Komşu’nun gelin adayı hakkında ağzını arayan Anne’nin
huzursuzluğunu daha da vurgulamaktadır. Üçüncü perde, birinci sahnede,
Ay ve Ölüm olabilecek en kötücül biçimde sahnedeki aksiyona girip çıkarlar.
Halk’ı tartışırken, Lorca’nın Manuel de Falla’nın balelerine, Diaghilev’in bale
kumpanyasının Madrid’deki prodüksiyonlarına ve önceki oyunlarından dans
öğelerine

aşina

olduğundan

bahsetmiştik.

Buenos

Aires’te

verdiği

bir

röportajda, Lorca tiyatroda fizikselliğin öneminin göz ardı edilmesinden
şikayet etmiş ve niyetinin bu önemi yeniden inşa etmek olduğunu belirtmiştir:
‘‘Bedenin icradaki önemi yeniden değerlendirilmelidir. Benim amacım budur.’’
Sahnedeki harekete duyulan bu aşk Kanlı Düğün’ün her anında görülebilir,
Lorca

oyunun

koreografisini

hayatın

kendisinin

değişen

ritimlerini

–

üzüntüden neşeye, neşeden umutsuzluğa hareket- yakalayacak şekilde
planlar.
Kanlı Düğün’ün prömiyeri 8 Mart 1933’te Madrid’deki Teatro Beatriz’de yapıldı
ve en önemlisi, yönetmen Lorca’nın kendisiydi. Hiç de şaşırtıcı olmayarak, La
Barraca’da beraber çalıştığı insanlarla işe girişmişti. Onlardan biri olan
Santiago Ontanon, Manuel Fontanals’la birlikte set tasarımını yapmıştı ve
Lorca’nın sahne direktiflerine sadık kalarak Lorca’nın La Barraca ile olan
deneyimlerinden edindiği sadeliği yakalamıştı. Carlos Morla Lynch prömiyere
katılmış

ve

sonrasında

birinci

perde,

birinci

sahnenin

sarının

farklı

tonlarında, ikinci sahnenin pembe, üçüncü perde ikinci sahnenin ise beyaz
birer odadan ibaret setleri olduğunu yazmıştı. İkinci perde, ikinci sahnenin düğün daveti- bir fotoğrafında Gelin, Güvey ve yakın akrabaları sahne
seviyesinde, diğer davetliler ise sağ ve sola uzanan merdiven basamaklarında,
hepsi beyaz duvarların önünde görünür. Bu dekorun basitliği ve simetrisi
apaçıktır. Bu ilk prodüksiyonun çağdaş haberleri ve fotoğrafları, Lorca’nın
oyunu bizim basılı halinde gördüğümüz şekilde sahnelediğini gösterir.
La Barraca’yla olan çalışmaları ayrıca onun diyalog, hareket, girişler ve
çıkışlar konusundaki dakiklik ve netliğe olan ilgisini ortaya çıkarmıştır.
Lorca’nın kardeşi Francisco sonradan Lorca’nın Kanlı Düğün provaları
sırasında oyuncularla bu konuda yaşadığı problemleri yazar. Konu metne
gelince, pek çoğu komedi ve ticari tiyatroya alışık olan oyuncuların, düzyazı ve
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şiirin bir kombinasyonu, kuvvetli ritmik ve imgelerle dolu, 1930’ların ana
akım tiyatrosundan bir hayli farklı olan bu oyunda zorluklar yaşamaları
doğaldı. Dahası, seslerin çok karmaşık bir biçimde kullanıldığı, komik
görünmesi istenmiyorsa hayli ikna edici oynanması gereken sahneler( örneğin
ikinci perde, birinci sahne) ve bölümler (Ormancıların seslenişleri, Leonardo
ve Gelin’in ormanda konuştukları kısımlar ve finaldeki ağıt) vardı. Her
durumda zamanlama, vurgu ve ritim doğru olmalıydı ve Lorca kuvvetle
muhtemel sıkça sabrını yitirip oyuncuları epey zorlamıştı. Ayrıca bu
oyuncular açıkça oyunun gerektirdiği hareket çeşitliliğine alışık değillerdi.
Kanlı Düğün’deki hareketlilik o denli karmaşıktır ki, kardeşine göre Lorca tıpkı
La Barraca’da olduğu gibi matematiksel bir kesinlik istiyordu.
Bildiğimiz üzere Lorca bu oyunu yazarken epeyce müzik dinlemişti ve müzik
kendi prodüksiyonunda da kullanılmıştı. Lorca Ormancılar’ın girişine bir
gramofondan çalınan Bach’ın ‘’İkinci Brandenburg Konçertosu’’nun eşlik
etmesine

karar

vermiş,

müzik

seyirciyi

ormandaki

gizemli

sahneye

hazırlamıştı. Her ne kadar oyunun başka yerlerinde hangi müziklerin
kullanıldığına dair detaylı bilgimiz olmasa da, sahnelerin çoğunun müzikal bir
devamlılığın parçasıymış gibi icra edildikleri açıktır. Gelin’i oynayan Josefina
Diaz de Artigas ikinci perde, birinci sahne için –düğün davetlilerinin eve
varışı- şöyle der:
Bir diğeriyle uyuşmayan hiç bir ses yoktu… O (Lorca) kelimelerin seslendirilişini,
tınılarını, rezonanslarını tıpkı bir müzisyenin seslere yapacağı gibi düzenledi.
Her an ‘Öyle değil. Sesin çok keskin! Bir daha dene! Daha derin bir sese
ihtiyacım var…’ diyebilirdi.

Final ağıdı için, prodüksiyonda repliklerin nasıl dağıtıldığı konusunda bir
kayıt olmasa da, Lorca aslında bir koro ilahisi planlamıştı. Elimizdeki
kanıtlara göre, Lorca’nın bu oyunu sahnelerken, sahne tasarımına, harekete,
müzik ve dil kullanımına, bizim şimdi ‘‘bütünlüklü tiyatro’’ dediğimiz ve
Lorca’nın, o zamanki tüm tiyatro uygulayıcıları gibi, özel bir çalışmanın
zaman ve mekanı aşarak daha geniş, evrensel bir anlam ifade edebilmesi için
gerekli gördüğü, birbirinden farklı tüm sahne elemanlarının bir araya
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getirilişine özel bir önem verdiği açıktır. Prodüksiyonun başarılı olduğu M.
Fernandez Almagro’nun ‘’El Sol’’daki çıkarımından anlaşılabilir:
“Kanlı Düğün’de, bireysel karakterlerden çok insan ruhunun genel durumları
vardır… Kanlı Düğün’de beni etkileyen de tam olarak budur: Oyunu ateşleyen
ruh, uzaklardan ve derinlerden gelen ortak nefes…’’

Eleştirmenlerden gelen tepkiler genel olarak beğeni doluydu; prömiyer bir
zaferdi ve Lorca’nın bir oyun yazarı olarak ünü pekişmişti.
Lorca’nın hayatının kalan üç yılında, İspanya’da sahnelenecek iki muazzam
başarılı prodüksiyon daha olacaktı. Lola Membrives’in kumpanyası tarafından
sahneye konan birincisi 28 Şubat 1935’te Madrid Amfi tiyatrosunda yer aldı,
Margarita Xirgu’nun kumpanyasına ait olan ikincisi ise aynı yılın 22
Kasım’ında Barcelona’daydı. Bunlardan ikincisi birkaç nedenden dolayı
önemliydi. Daha önce gördüğümüz gibi, Margarita Xirgu ve Cipriano Rivas
Cherif, Lorca’nın arkadaşlarıydı ve çalışmalarına da oldukça aşinaydılar.
1927’deki Mariana Pineda ve 1930’daki Eskicinin Tazesi’ndeki başrollerine ek
olarak, Xirgu 1934’ün sonunda Yerma’nın yüzlerce kez izlenen Madrid
prodüksiyonunda

oyuna

adını veren

baş

karakteri de

canlandırmıştı.

Yönetmen Rivas Cherif’ti. Sahne tasarımcısıysa Lorca’nın La Barraca’dan
arkadaşı olan José Caballero’ydu. Böylelikle, Kanlı Düğün’ün Barselona
prodüksiyonunda Lorca yönetmen olmasa da, sahneye hazırlanma sürecinde
kesinlikle büyük etkisi olmuştu ve oyunun iyi olduğundan emin olunabilirdi.
Bu prodüksiyonun bir izlenimi, hakkındaki eleştiri yazılarından ve farklı
arşivlerde bulunan fotoğraflardan edinilebilir. La Vanguardia’da yazan Maria
Luz Morales oyunun ‘‘kesin stilizasyonu’’ndan bahseder ve ‘performanstaki
tüm öğeler… Birbirinin içinde eriyen ve uyumlu: dekorlar, müzik, görsel
öğeler,

şiir,

icra,

oyunculuk…’

diye

devam

eder.

José

Caballero’nun

tasarımları, fotoğraflardan görüldüğü üzere natüralistliğin tam zıttıydı.
Örneğin düğün daveti, onun stilize, geometrik şekillere olan düşkünlüğünü
gösterir: merdivenler ve duvarlar gerçek bir binanın taştan kısımlarından çok
soyut birer resme benzerler. İcra söz konusu olduğunda, sahnelerin kendi
içlerindeki ve sahneler arasındaki kontrast da çarpıcıdır. Morales ‘‘renk, şarkı,
ritim, şimdi yavaş, şimdi hızlı, şimdi ruhsal, şimdi enerjik, şimdi yavaş, bir
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senfonideki gibi...’’ diye yazar. Oyunculuğa gelince, tüm kumpanyanın
performansı oldukça disiplinli olarak betimlenmiş, karakterin iç yaşamını
yansıtmadaki başarısıyla Anne rolündeki Xirgu özel olarak beğeni toplamıştı.
Kısacası, bu kumpanya Lorca’nın çalışmalarına ayak uydurabilmiş ve özellikle
yüksek derecede stilizasyona gerekli önemi vererek oyunun hakkını vermiştir.
İspanya’da bir sonraki Kanlı Düğün 1962 Ekim’inde Teatro Bellas Artes‘te
sahnelendi ve José Tamayo tarafından yönetildi, dekorlar yine Caballero
tarafından tasarlanmıştı. Oyunun toplamda oldukça az sayıda büyük İspanyol
prodüksiyonu vardı, bu durum büyük ihtimalle oyunun zorluğundan
kaynaklanıyordu. Burada tartışılmayı hak eden tek istisna José Luis Gomez
tarafından yönetilip 1986’da Teatro de la Plaza’da, Lorca’nın ölümünün 50.
yıldönümü anısına sahnelenen versiyondur. Bu prodüksiyon aynı zamanda o
yılın

ağustosunda

Edinburgh

Uluslararası

Festivali’nde

de

sahneye

konmuştur.
Bazı açılardan, oyun yukarıda anlatılan diğer prodüksiyonlardan, hemen
uyandırdığı realist izlenimle oldukça ayrışır. Oyuncuların görünüşü hem
Endülüslü hem de ikna edici biçimde kırsaldır: Leonardo kaslı ve tıraşsız,
Anne koyu renk tenli ve dayanıklı, Gelin güçlü ve gösterişsizdir. Kostümleri
her yönden otantiktir, kullanılan sade mobilyalar ve şarkılara eşlik eden kaba
enstrümanlar da öyledir. Öte yanda, Manfred Ditrich’in sahne tasarımından
sahnedeki harekete ve repliklerin söylenişine kadar, oyunun tüm diğer yönleri
açık bir stilizasyonla sivrilir. Açılış sahnesi çıplak, her birinde bir kapı geçişi
olan üç duvarı olan bir oda yerine geçen yeşil bir kutudan ibarettir. Daha
sonra oyunun olay akışı başladığında, kutunun siyah duvarı kalkarak iki tepe
ve mavi bir gökyüzünü ortaya çıkarır, sahne üzerindeki aksiyona yarattığı etki
çerçeveli bir resminki gibidir. Oyunun üç perdesi boyunca sabit kalan bu
çerçevede, sahne aslında hep çıplaktır, mekan değişiklikleri tamamen ışıkla ve
ufak

mobilya

parçaları

prodüksiyonundan

kullanılarak

oldukça

farklı

gösterilir.

olmasına

Bu

rağmen

Lorca’nın

kendi

stilizasyonunu

ve

evrensellik duygusunu korumuş bir sahnelemedir.
Stilizasyon oyuncuların sahnedeki hareketinde belirgindir. Örneğin birinci
perde, birinci sahnede Anne’nin Güvey’i öpüp ona sarılması, onu sadece
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fiziksel olarak yanında tutmak isteğinden fazlasına işaret ederek aralarındaki
bağı vurgular. Birinci perde, üçüncü sahnede, oyuncuların sakinliği kadar
sandalyelerin resmi dizilişi de durumun adetlere uygunluğunu vurgular.
İkinci perde birinci sahnede, Gelin’in Leonardo’ya kapılışı onun dengesiz,
neredeyse bayılacakmış gibi olan hareketlerinden anlaşılır, takip eden
sahnede, düğün davetinde ise sürekli hareketlilik, farklı karakterlerin giriş ve
çıkışları heyecan hissi uyandırır ve nihayet, ortadan kaybolan Gelin’i çılgınca
aramaya

dönüşür.

Buna

karşıt

olarak

ormandaki

sahnenin

gizemi,

ormancıların sahnede yavaşça ilerleyişi ve Ay’ın giriş ve çıkışlarının yarattığı
yavaş çekim hissinde saklıdır. Sonuç olarak, bu özenli koreografi bu dünyanın
ardındaki şeyleri hissettirmiştir.
Her şeyden önce, bu prodüksiyon müzikalliğiyle; hem repliklerin söylenişi
hem de müzik kullanımıyla dikkat çekiyordu. Örneğin birinci perde, birinci
sahnede Anne’nin bıçağa yaptığı gönderme –‘‘Bıçak, bıçak…’’- konuşulmaktan
çok şarkı gibi söylenir; bu, onun güçlü duygularını canlı bir biçimde ifade
eden neredeyse operaya yakın bir tarzdır. Yine bu tarz, ikinci perde, ikinci
sahnede oğlunu yolda ölü bulduğunu anımsarken de belirgindir: ‘‘Ellerimi
kanıyla ıslattım…’’. Dahası, güçlü koro etkisinin örnekleri de sıkça görülür.
Oyunun metninde, ‘‘Uyan gelin, uyansana’’ esasen Hizmetçi tarafından
söylenir, buradaysa bir grup kadın ve erkek tarafından, korodan pek
ayrışmayan bir şekilde söylenir. Daha sonra, düğün davetlileri vardığında,
şarkıyı söyleyişlerine bir takım kırsal enstrümanlar eşlik eder. Yine ikinci
perde, ikinci sahnenin açılış şarkısı –‘’Dönerdi / Tekerlek dönerdi...’’- da
Hizmetçi yerine bir grup oyuncu tarafından söylenir ve sahnenin sonunda
Gelin ve Leonardo’nun kaçışına giderek artan aceleci bir davul ritmi katılır.
Üçüncü perdedeki iki bölüm de vurucu koro etkilerini kullanır. Kırmızı yün
yumağını çözen kızların şarkısı güçlü bir biçimde icra edilmiştir ki bu da
prodüksiyonda dilin kullanımına verilen öneme işaret eder. Yas tutan
kadınların finaldeki ağıdı, ‘‘Güzel bir biniciydi’’den ‘‘Dört yiğit genç / Taşır
ölümü havada’’ya kadar oyunculardan dördü tarafından söylenir. Diğer dört
replik

söylenir,

şarkıymışçasına

sıradaki

dört

replikse

okunur, kalan

replikler

bir

grup

kadın

ise, Anne’nin

tarafından

‘’Komşular: bir
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bıçakla…’’sından sona kadar, Gelin ve Anne tarafından bir şarkı olarak
söylenir. Sonuç olarak, başta uyandırdığı realizm etkisine rağmen neredeyse
her yönden stilize bir prodüksiyondur, ve bu prodüksiyonda stilizasyon
Endülüs’e özgü öğelere çok daha evrensel bir yön kazandırır.
Dünyanın her yerinde farklı prodüksiyon ve adaptasyonlarının yapılmasına
yol açan, Kanlı Düğün’ün evrensel çekiciliğidir. İngiltere’deki ilk İngilizce
prodüksiyon 1954’te Londra’da Hall of Arts Theater’da gerçekleşmiş ve Peter
Hall tarafından yönetilmiştir. Oyun iki yıl sonra da Nottingham Playhouse’ta,
1973’te de Leeds Playhouse’ta sahneye konmuştur. Geçtiğimiz on beş yılda,
oyun önde gelen pek çok İngiliz yönetmen tarafından ele alındı: Anthony Clark
tarafından

Manchester’da

Contact

Theatre’da

(1987),

Julia

Bardsley

tarafından Leicester’da Haymarket Theatre’da (1992) ve Sue Lefton tarafından
Colchester’da Mercury Theatre’da (2001); ki bunların hepsinde benim kendi
çevirimden yararlanıldı. Jonathan Martin tarafından Half Moon Theatre,
Londra’da (1989), Yvonne Brewster tarafından National Theatre, Londra’da
(1991), Nigel Jamieson tarafından Lyric Theatre, Hammersmith; Londra’da
(1993) ve Tim Suppke tarafından Young Vic Theatre, yine Londra’da (1996)
yönetilen başka prodüksiyonlar da oldu.
Bütün bu prodüksiyonların en başarılısı, bence Sue Lefton’ın 2001’deki
Colchester prodüksiyonuydu. Tahtadan bir dikdörtgen üzerinde, koyu renk
duvarların önünde oynanan oyun, Lorca’nın gerekli kıldığı stilizasyona ve
sadeliğe sahipti. Sahne aksesuarları ve kostümler oldukça sadeydi: küçük bir
masa, sandalyeler, bir tepsi, sürahiler, bardaklar, bir dik piyano kullanılmıştı;
Güvey ve Leonardo beyaz gömlek ve siyah pantolonlar, Anne ve Leonardo’nun
karısı siyah elbiseler, Hizmetçi gri bir elbise giyiyordu; Ay beline kadar çıplak,
Oduncular da maskeliydi. Bu, başından sonuna dek tüm koreografisi, Kraliyet
Shakespeare Kumpanyası’nda hareket yönetmeni olan ve bu sanatın eksiksiz
bir

anlayışına

prodüksiyondu.

sahip
Örneğin

olan

yönetmeni

üçüncü

perde,

tarafından
birinci

hazırlanmış
sahnenin

bir

başında

kumpanyanın üyeleri ağaçları canlandırmak için kollarını kullanıyorlar, tehdit
edici bir şekilde sahnenin önüne ilerliyor, sonra geri çekilip Ay’a yol veriyor,
daha sonra tekrar, uzanmış kollarıyla yavaşça seyircilere doğru ilerliyorlardı.
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Üstelik bu prodüksiyon, genelde geleneğe yabancı olan İngiliz oyuncular
tarafından kötü bir şekilde icra edilen Flamenkonun, oyunu büyük ölçüde
ileri taşıdığı, sahneleri hem birbirine bağlayıp hem de yere vuran topuk sesleri
-kaderin sürekli varlığı- eşliğinde desteklendiği bir yapımdı. Bu oyuncuların
özenle çalıştırıldığı bir beceriydi. Yine kumpanyanın tüm üyeleri repliklerini
kuvvet ve açıklıkla, cümleleri jestlerle eşleştirerek icra ettiler. Müzik de kendi
payına düşeni yaptı, örneğin Ay’ın tiradına ürkütücü bir elektronik müzik
eşlik ediyordu, yün yumağı açılırken akortsuz bir gitar çalıyor ve piyanoda bir
nota tekrar tekrar basılıyordu. Kısacası, Lefton’un prodüksiyonu dekor,
hareket, müzik ve konuşmayı Lorca’nın onaylayacağı biçimde birbirine
dokumuştu. Prodüksiyonun ‘’Daily Telegraph’’te eleştirisini yazan Charles
Spencer şu sonuca varmıştı:
Lorca’nın 1933 tarihli başyapıtının Colchester prodüksiyonu bölge tiyatrosunda
gördüğüm en iyi örneklerden biri… Muazzam bireysel performanslar da var,
özellikle terk edilen damadın kederli, intikam isteyen Anne’si rolünde Christine
Absalom, dokunaklı, kafası karışmış Gelin’i canlandıran Katy Stephens ve
Gelin’in aklını başından alan tehlikeli, seksi aşığı oynayan Victor Gardener.
Baştan sona değin, oyunun acı ve tutkuyu karıştırışı muntazam güzellikteki
prodüksiyonla yoğunlaştırılmış ve korunmuş…

The Guardian’dan Lyn Gardner bu konuda hemfikirdir: ‘‘Bu, büyük ve şefkatli
bir oyunun oldukça cana yakın bir prodüksiyonudur…’’ Apaçık görülüyor ki,
doğru biçimde icra edilen Kanlı Düğün, muazzam bir etki yaratıyor.

Federico Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve
İspanyol Feminizmi

Yazan: Roberta Johnson
Çev.: Elif Karaman
Maral Çankaya
1970’lerin ortasında Estrella del Castillo, Federico García Lorca’nın ressam
arkadaşı Miguel Ruiz Molina’nın eski eşi, yirminci yüzyıl başlarındaki
Granada toplumsal hayatını tamamen toplumsal cinsiyet sınırları arasında
bölünmüş olarak tasvir etti. ‘‘O zamanlar Granada Batı şehriydi. Kadınlar ve
erkekler şimdilerde olduğu gibi birlikte sosyalleşmezdi…” (Higuera Rojas, 24)
Bu yüzden, Lorca’nın 1919’da 21 yaşındayken, Granada’dan Madrid’de
okumak için ayrıldığında yaşamış olduğu kültür şokunu hayal edebiliriz.
Andrew Anderson'un “1930’larda feminizm İspanya’da küçük, marjinal bir
hareketti.’’ (Yerma, 76) gözleminin aksine, feminist hareketlenme (o zaman
henüz bir hareket değilse bile) 1890’lardan beri merkezden yükseliyordu ve
Birinci Dünya Savaşı sırasında (1914 – 18) birçok İspanyol kadının çalışma
hayatına girmesiyle önemli bir güç kazandı. Geraldine Scanlon feminist
polemik [polémica feminista]1 dediği bu mefhumun genişliğini ve derinliğini
yeterince belgelemişti. 1931’de ve cumhuriyetin ilanından bir önceki yıllarda,
feminizm cumhuriyet yönetimi altında hükümet mevzuatında yer almayı
başarmış bir hareketti. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren İspanyol
erkek yazarlar arasında ortaya çıkan öfkeli antifeminist tepkiler, toplumun
gözünde bu hareketin şöhretine işarettir.1 Fakat bu, Anderson’un açıkça
belirttiği gibi, esasen şehirli bir olgudur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında

1

Çn.: İspanyolca çeviriler Semih Alalu tarafından yapılmıştır.
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çalışan, özgür bir hayat süren ve modern hayat tarzını kıyafetleriyle ve saç
modelleriyle dışa vuran ‘‘yeni kadın’’ tipi İspanyol kamusal hayatında bir etki
uyandırmaya başlıyordu.
Bu

makalenin

amacı,

Lorca’nın

büyük

oyunlarındaki

kadın

başkahramanlarını – Maríana Pineda, Kız Kurusu Gül Hanım, Kanlı Düğün,
Eskicinin Tazesi, Yerma ve Bernarda Alba’nın Evi – bu eserlerin üretim
aşamasında

ya

da

öncesinde,

çerçevesinde

değerlendirmektir.2

İspanya’yı

çevreleyen

feminist

söylem

Her ne kadar Smith feminist analize fazla

referans vermese de, García Lorca Tiyatrosu [Theatre of Garcia Lorca] adlı
kitabında “García Lorca’nın eserlerini daha geniş bir kavramsal alana’’(13)
dahil eden Paul Julian Smith’ten yaralanacağım. Lorca feminist olduğunu
belirtmemiş olsa da büyük eserleri, İspanyol toplumunda kadının konumuna
dair şiddetli bir farkındalık içerir. Özellikle sınıf, eğitim, çalışma hayatı ve
evlilik konularında kendisinden önceki ve kendisinin çağdaşı erkek yazarlar
kuşağının, bu konularda göstermiş olduğu antifeminist tutumdan ciddi bir
biçimde ayrışır. Bu makalede daha sonra yapacağım karşılaştırmalar Miguel
de Unamuno, Ramón Pérez de Ayala ve Gabriel Miró’nun eselerine dayanır
çünkü, onların ve Lorca’nın karakterleri ve temaları arasında çarpıcı derecede
benzerlikler bulunmaktadır. Tabii bu konuya daha birçok başka yazar da
dahil edilebilirdi. Lorca’nın edebi üslubu yirminci yüzyılın başlarındaki birçok
İspanyol feminist yazardan -Carmen de Burgos, María Martínez Sierra,
Margarita Nelken, Rosa Chacel ve María Zam Brano- farklı olsa da Lorca’nın
İspanyol toplumunun kadınlara karşı resmi ve kültürel tutumuna sunduğu
eleştiri, onu öne çıkan erkek yazarlardan ziyade bu kadın yazarların üslubuna
yakın kılıyordu.3 Bazı eleştirmenler, ataerkil önyargılara sahip bir toplumda
eşcinsel olan Lorca’nın bakış açısının onu kadınların durumunu anlamaya ve
bununla empati kurmaya yönlendirdiğini, hatta kendi kişisel ikilemlerini
kadın karakterlerinde yansıttığını iddia etmiştir.4 Bu söz konusu olabilir, ama
benim buradaki amacım Lorca’nın oyunlarının gününün feminist söylemi ile
nasıl çakıştığını ifade etmek ve oyunlarındaki bazı kadın karakterlerin
yaşadıklarıyla, kadın düşmanı bir toplumla yüzleşen İspanyol kadınının
gerçek sorunlarını nasıl yansıttığını göstermektir. Lorca’nın, ilhamını bilinçli
veya bilinçsiz bir şekilde çevresinden, kapsamlı okumalarından, müzikal
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yeteneğinden ve bilgisinden, pek çok arkadaşından ve tanıdığından alan
inanılmaz duygusal bir yazar olması tartışma dışıdır. Ben feminist söylemin ve
bazıları Lorca’nın arkadaşı olan yeni kadın tipinin, 1920’lerde ve 1930’larda
oyunlarını yazarken, Lorca’nın hayatında önemli bir yeri olduğunu ileri
sürüyorum. Devamında,
1) Feminist düşüncenin bazı İspanyol kadınlarının hayatlarında yarattığı
radikal değişiklikleri deneyimleyen Lorca’nın yeni kadın tipi ile etraflı ve
süregelen ilişkisini kısaca tanıtacağım.
2) Yirminci yüzyılın başlarındaki İspanyol feminist teorisinin bazı ana
düşüncelerini özetleyeceğim.
3) İspanyol feminizmi bağlamında Lorca’nın dört büyük oyunundaki kadın
başkahramanları inceleyeceğim.
Garip bir şekilde, Lorca’nın biyografisini inceleyen yazarlar, onun birçok
önemli kadın arkadaşlarını yok sayarak, erkek arkadaşlarına odaklanırlar.5
Lorca’nın Madrid’te 1919 ile 1928 yılları arasında yaşadığı Residencia
Enstitüsü [Residencia de Estudiantes]2 kadınları kabul etmese de (Kadınlar
için, Lorca’nın kardeşi Isabel’in de 1980’lerin ortalarında yaşadığı dönemde,
Residencia de Seňoritas adında paralel bir kurum vardı.) birkaç önemli
‘’özgürleşmiş kadın’’, şair Concha Méndez ve arkadaşı ressam Maruja Mallo
gibi, Residencia Enstitüsü ile bağlantılı bir sanatsal birliğe katılmışlardı.
Concha Méndez klasik bir yeni kadındı, iyi bir kadın sporcuydu (bir yüzme
yarışı kazanmıştı), ‘‘doğuştan asi’’ydi (Mangini, 168) ve kendi kelimeleriyle
"çevresine uyum sağlayamıyordu’’. (Mangini, 169). Bir süreliğine Lorca’nın
arkadaşı olan Luis Buňuel’in kız arkadaşıydı ve Buňuel, Méndez’in kendi
sanat dünyasına katılmasını istemeyen bir kadın düşmanıydı. Neyse ki
Méndez, eğer Buňuel ile kalırsa kendi hayatı olmayan, tipik bir burjuva eşi
olacağının farkına vardı. Lorca ise onun sanatsal hayallerini cesaretlendiren,
destekleyen bir arkadaş oldu. (Mangini, 171). 1925’te Lorca’nın onun şiirini
okuduğunu duyan Méndez kendi şair yeteneğinin farkına vardı.1929’da,

2 Çn. Residencia Enstitüsü, 19. Yüzyılın ilk yarısında üniversite öğrencilerinin yaşadığı, sanatsal ve
bilimsel ve entelektüel ortamın yaratıldığı kurumdur.
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Méndez, Amerika’ya giden Lorca’yı Londra’daki evinde ağırladı. Sonrasında
Lorca, Méndez’in şair eşi Manuel Altolaguirre ile paylaştığı Madrid’teki
dairesine sıklıkla uğramaya başladı; düğünlerine katıldı ve doğururken
neredeyse öleceğini düşünen Méndez’i doğumunda da yalnız bırakmadı.6
Méndez’in arkadaşı Maruja Mallo da yazması için ona ilham verdi. Birtakım
tanınmış sanatçı ve yazarlarla açık ve şiddetli ilişkiler yaşayan, çok daha
çalkantılı ‘‘modern’’ bir hayat süren Mallo ile birlikte Méndez ‘‘sokakların altını
üstüne getiriyordu’’. (Mangini, 171) (Modern kadının ev yerine sokakla olan
bağlantısı Lorca’nın tiyatrosunda önemli bir motiftir.) Lorca bir zamanlar
Mallo’nun sevgilisi olan Rafael Alberti ile de arkadaştı ve Lorca, Mallo’nun
kadın-erkek ilişkilerindeki gelişigüzel tavrından dolayı (tutucu İspanyol
standartlarında) mutsuz olan Alberti’ye şüphesiz tanıklık etmiştir. Elbette,
Lorca, Alberti’nin evli olduğu militan cumhuriyetçi avukat María Teresa
León’u da tanıyordu. Lorca, birkaç teatral projede birlikte çalıştığı Gregorio
Martínez Sierra’nın kavgalı olduğu eşi, oyun yazarı, feminist deneme yazarı ve
cumhuriyetçi aktivist María Martínez Sierra ile çeşitli aktivitelerde birlikteydi.
Gregoria Martínez Sierra’nın birçok başarılı oyunu, hatta eşi María tarafından
yazılan feminist konuşmaları ve kitapları iç savaş öncesi İspanya’sında çok iyi
bilinirdi. Hatta María, Lorca’nın Granada’da yaşayan arkadaşı Manuel de
Falla’nın iş arkadaşı ve sırdaşıydı. Hem Lorca hem de María cumhuriyet
döneminde Eğitim Faaliyetleri [Misiones Pedagógica] için çalıştılar. (María,
İspanya Yollarında bir Kadın [Una mujer por caminos de España] adlı
kitabında cumhuriyet lehine konuşmalar yaparak İspanya’yı dolaştığını
yazmıştır.) 1936’da siyasal baskı döneminde tutuklanan Brezilyalı Komünist
Luis Carlos Prestes’in annesine gönderilmek üzere yazılan ve birkaç sanatçı
tarafından imzalanan mektupta María’nın imzası Lorca’nın imzasından hemen
sonra gelir (Episto lario completo 823). Lorca, Greorio Martínez Sierra’nın
sevgilisi ve daha sonra eşi olan oyuncu Catalina Bárcena ile de çalıştı. Kadın
Toplumsal Eğitim Birliği [Asociación Femenina de Educación Cívica] tarafından
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desteklenen Anfistora Kulübü ’nde Pura Ucelay ile birlikte yönetmenlik
•

yaparak teatral çalışmalara ve kadınların arasına katıldı. (Mangini, 190-91).
Şüphesiz Lorca Madrid’de özgürce yaşamak için Endülüs’teki hovarda
kocasını terk eden meşhur feminist yazar Carmen de Burgos ile de tanışmıştı;
Burgos, Lorca’nın arkadaşı Ramón Gómez de la Serna’nın uzun yıllar boyu
sevgilisiydi. Lorca’nın kullandığı temalar ve karanlık kırsal trajediler Carmen
de Burgos’un feminist kısa romanlarıyla birçok ortak özelliğe sahiptir. (Burgos
kendi Endülüs kırsal trajedisini anlattığı Uygunsuzlar’ı [Los Inadaptados]
yazdı. [1901]) Lorca 1927’den itibaren, dillere destan profesyonel oyuncu
Margarita Xirgu ile yakından çalıştı ve 1929’da New York’ta gelecekte birlikte
çalışmayı düşündüğü, Meksikalı yazar ve aktivist Antonieta Rivas Mercado ile
tanıştı; fakat Rivas Mercado’nun 1931’de Paris Notre Dame Katedrali’ndeki
üzücü intiharı bu birlikteliği kısa kesti. (Yeni kadın tipi olan Rivas
Mercado’nun büyüleyici anlatımı için bkz. Vicky Unruh 115-34) 1930’larda
Lorca Arjantinli aydın Victoria Ocampo ve Arjantinli oyuncu Lola Membrives
ile arkadaş oldu. Lorca Granada’dan yakın arkadaşı olan Miguel Pizarra
Zambrano ile nişanlanan, 1920’ler ve 1930’larda felsefeci ve aktivist olan
Marila Zambrona’yu şüphesiz tanıyordu. Maria Zambrano otobiyografisi
Hezeyan ve Kader’de [Delirio y destino] Lorca’dan ve onun kısa ömürlü
edebiyat dergisi Gallo’dan bahseder. Lorca ve Zambrano, Concha Méndez ve
Manuel Altolaguirre’in düğününde bulunmuşlardır. Shirley Mangini’ye göre
(204-05), İkinci Cumhuriyet dönemi boyunca İspanyol Meclisi’ne giren ilk
kadınlardan biri olan ve sanat tarihi üzerine yazan, bu konu hakkında ders
veren ateşli feminist Margarita Nelken’in evindeki tartışma seanslarına
(tertulias) katılmıştır. Mangini, Nelken’in Varoluşlar ve Çağrışımlar [Presencias
y evocaciones] adlı yayımlanmayan hatıralarında yer alan Lorca portresinin
detaylarına dayanarak, Lorca ve Nelken’in yakın arkadaş olduğunu ve
Lorca’nın Nelken’in İspanya’da Kadının Toplumsal Statüsü [La condición
social

de

la

mujer

en

Espaňa]

isimli

kitabını

okumuş

olabileceğini

düşünmektedir. Nelken, 1920’lerde ve 1930’larda erkekler ve kadınlar için

Ç.n.: Anfistora Kulübü, Pura Ucelay tarafından kurulan ve kadınların entelektüel birikimlerini
arttırmaya yönelik sanatsal bir yapıydı.

•
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edebiyatta ortaya çıkan yeni kadın tipinin yaşayan bir örneğiydi; tam bir
kariyer kadınıydı, evlilik dışı bir çocuğu vardı, ve daha sonra evli bir adamla
yaşadı.
Lorca Residencia Enstitüsü’nde [Residencia de Estudiantes] kadınların eğitim
görmesinin önemi hakkında, Krausist ve yapısalcı düşüncelerle karşılaştı.
Kadınların eğitim hayatında yer alması İspanyol toplumunun gelişiminde bir
köşe taşı olacaktı. Fernando de Castro, kadınların eğitim hakkı için birkaç
profesyonel okulun açılmasını sağlayan Kadın Eğitimi Derneği’ni [Asociación
para la Enseñanza de la Mujer] kurdu.7 On dokuzuncu yüzyılın büyük
bölümünde, İspanyol kadınların resmi eğitimde odaklandığı alanlar arasında
ev içi beceriler ve el işleri –dikiş ve nakış- vardı. Bunlara ek olarak, fazla
ileriye gitmeden, okuma ve yazma öğreniyorlardı. Göreceğimiz gibi, Lorca’nın
oyunlarda,

geleneksel,

evcimen

yetiştirilmiş

kadınlar,

‘‘yeni

kadın’’

ve

‘‘geleneksel kadın’’ arasındaki ayrımı imleyen nakışla bağdaştırılır. İspanyol
feministler için elişi bir ana temaydı ve hatta Minguel de Unamuno gibi antifeministler tarafından bu iş hor görülürdü. María Martinez Sierra kadınları
bundan sakınmaları için cesaretlendiriyor:
İğne fetişizmi. … Tek amacı kasaba evlerini çirkinleştirmek ve oturulmaz hale
getirmek gibi görünen o korkunç ‘süsleme işlerini’, ‘ipeklere’ , ‘kadifelere’
işlenmiş o iğrenç nakışları yapmayın. Ne kibrit kutularını, ne yastıkları, ne de
dosyaları süslemeyin. İşlemeli tabloları –daha da korkuncu- resimli işlemeleri
taklit etmeyin. (İspanyol Kadınlarına Mektuplar [Cartas a las mujeres de
Espana],104 - 05.)

Margarita Nelken ise; ‘‘İspanyol kadınlarının çoğunluğu okumuyor. Normal
yaşantılarına devam ediyorlar, bazı boş zamanlarında bir işin ucundan
tutuyorlar, oldukça gereksiz olan işlerin.’’ (1919:21) demektedir.
Elin yerine aklın eğitimi sadece kişisel entelektüel gelişim için değil, kadınları
ev dışında erkekler ile anlaşmadan, sadece ekonomik nedenlerle yapılan
evliliklerden

bağımsızlaştıran

bir

iş

edinebilmeleri

için

de

önemlidir.

Concepción Arenal ve Emilia Pardo Bazán’dan Carmen de Burgos ve
Margarita Nelken’e kadar İspanyol feminist dünyasındaki birçok kadının
kendisi için anlamlı bir iş sahibi olabilmeleri başlıca konularıdır.8 Fiona

Federico Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve İspanyol Feminizmi 201

Parker ve Terence McMullen’ın gösterdiği gibi, hem kadının hem erkeğin işi
Yerma’nın merkezindedir ve benim bu makalede tartıştığım Lorca’nın diğer
oyunlarında da bu gözlem geçerlidir. Margarita Nelken gibi Lorca da iş
dünyasındaki

sınıf

ve

cinsiyet

ayrımının

oldukça

farkındaydı.

Köylü

kadınların çalıştığı kırsal oyunlarında bile, Lorca, zamanlarını dolduracak
mantıklı bir işe sahip olmayan, toprak sahibi sınıfın çeşitli katmanlarından
gelen kadın kahramanlara odaklanır. Lorca’nın yarattığı dramatik durumlar
hem cinsiyetlerinin hem de sınıflarının getirdiği sınırlamaları yaşayan
kadınlara dayanır.
1920’lerin

ve

1930’ların

İspanyol

feminist

teorisinde

(ve

Lorca’nın

oyunlarında) evlilik ve iş iç içe geçmişti çünkü çoğunlukla bekar kalma veya
kocasından ayrılma kararı kadınların kendi kendine yetme ve çalışma
imkanlarına bağlıdır. Carmen de Burgos, 1904’te boşanma hakkındaki
düşünceler üzerine bir araştırma yürüttü ve bu çalışmanın bazı kısımları
1927’de Modern Kadın ve Hakları [La mujer moderna y sus derechos] adıyla
yayımlandı. Boşanma ve iş mevzuatını da kapsayan İspanyol feminist
düşüncesinin birçok önemli talebi, 1932’de İkinci İspanyol Cumhuriyeti’nde
yasal hale geldi. Lorca’nın kadınların yaşadığı toplumsal baskıyı ve mutsuz
evlilikleri 1930 ve 1936 tarihleri arasında yazdığı oyunlarında ön plana
çıkarması hiç de şaşırtıcı değil. Çoğu oyununda neden kadın karakterleri öne
çıkardığı sorulduğunda Lorca kadınları “onlar daha tutkulu, daha az akılcı ve
daha otçullar” (Anderson, 87) sözleriyle tanımlar. Fakat yaratıcı eserleri kendi
açıklamasıyla çelişiyor; Mariana Pineda, Taze, Yerma, Gelin ve Adela tutuklu
ama mantıktan yoksun ve ot kafalı değiller. Onlar toplumsal normlara
başkaldırıyor ve onların konuşmalarında Carmen de Burgos, María Martinez
Sierra ve Margarita Nelken gibi feminist yazarların sesi mevcut. Lorca,
İspanyol feminizminin hem özel hem kamusal alanda yarattığı toplumsal
gerginlikte büyük bir dramatik vurgu buldu.
Lorca’nın makul bir ticari başarıyı yakalayan ilk oyunu, liberallere yakınlık
duymaktan ve hatta liberal hareket için bir bayrak işlemeye cesaret etmekten
dolayı 1831’de baskıcı VII. Fernando döneminde idam edilen Granada’lı bir
kadın kahramanın hayatını merkeze alan Mariana Pineda’dır. Oyunun ana
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karakterini Margarita Xirgu oynamıştır. Mariana Pineda María Martinez Sierra
(ve daha birçok feminist ve aydın) tarafından aşağı görülen dikiş nakışı bir
kahramanlığa dönüştürmüştür, çünkü bu defa nakış ev için bir süs değildir.
Oyunun başında, Lorca geleneksel kadını ve yeni kadın tipini yan yana koyar.
Angustias, Mariana hakkındaki düşüncelerini söyler: "Bu entrikalara bir son
vermelisiniz / Sokağın neyiyle ilgileniyorsun! / Eğer nakış biliyorsa, bırakın kızı
için birkaç elbise işlesin... / Kral iyi bir kral olsa ne olmasa ne, bu kadınların
konusu değil." (57) Mariana evcimen becerilerini, tutucu Angustias’ın bir
kadın için uygun bulmadığı kamusal alana (la calle) taşımıştır. Mariana
Pineda’nın sahnelenmesi birkaç yıl ertelenmiştir, bunun büyük bir nedeni
oyunu

sahneleyecek

Gregoria

Martínez

Sierra’nın,

güçsüz

Kral

XIII.

Alfonso’nun yönetimine el koyan Miguel Primo de Rivera’nın (1923 - 1930)
diktatörlüğüne bir eleştiri olarak yorumlanabilecek böyle bir projede yer
almak istememesidir. İlginçtir ki, kadınların yasalarda birkaç ılımlı kazanım
elde ettikleri zaman Primo de Rivera’nın diktatörlüğüdür. (Bu diktatör kendini
bir feminist olarak tanımlamıştır) 1927’de oyunun sonunda sahnelendiği
zamana kadar, monarşi karşıtı düşünce büyük ölçüde gelişmişti ve üç yıl
sonra da Cumhuriyet’in ilanına ön ayak olacak seçimler yapılacaktı.
Mariana, oyunun sahnelendiği haline oranla daha fazla ‘‘yeni kadın’’ tipine
yakındı. Gerçek Mariana Pineda, Lorca’nın mevcut versiyonunda olduğu gibi,
dul bir kadındı, ama oyunun ilk halinde kocasını aldatan bir kadındı. Lorca
(ya da metni “yumuşatan” Gregoria [ya da María] Martinez Sierra) güncel
seyirci için ağır olan tereddüdü dikkate alarak aldatma ile ilgili olan kısmı attı.
Bu

da

yönetmenlerin

kadın

kahramanların

suç

teşkil

eden

cinsel

davranışlarda bulunduğu oyunlardansa monarşiye negatif atıflarda bulunan
oyunları sergilemeyi tercih ettiği bir ortamın varlığının göstergesidir ki Lorca
bu ortamda gizlice feminist oyunlar yazmıştır. Fakat Lorca, Mariana’nın
evliliğin içerdiği evcimen isteklerle olan yoğun ilişkisinin imlerini tamamıyla
silmemiştir. Hükümet temsilcisi Pedroso’nun Mariana’yı evinde ziyaret ettiği
akşam, Mariana, asabı bozularak, evlilik yüzüğünü yere düşürür, ve onu
bulmak için telaşlanır.
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Hemen Pedroso’ya şu sözleri söyler: “Ben sadece evimin kadınıyım, başka bir
şey değil!” (155) bu ifade Concepciòn Arenal’in "evinin kadını" olmayı
reddettiği meşhur kitabını hatırlatır. Tabii ki, Mariana Arenal’ın ev dışına
çıkmasının

istediği

ev

kadınları

gibi

değildi

artık.

Aslında,

Mariana

özgürlüğüne aktivist sevgilisi Pedro’dan daha düşkündü. (“O özgürlüğü seviyor
ve ben özgürlüğü onun istediğinden daha çok istiyorum” [98]). Pedro onu
hapishanede acı çekerken ve idamı beklerken tek başına bıraktığında,
Mariana kendini özgürlüğe benzetir: “Özgürlüğü Maria’ndan daha fazla mı
seviyorsun? O zaman ben o taptığın özgürlüğün aynısı olacağım!" (200).
Kendini "özgürlük" olarak adlandıran Mariana bize, Margarita Nelken’in
Arenal Tuzağı [La trampa del arenal] (1923) adlı feminist romanını hatırlatır.
Romanda çalışan, özgür kadın karakterin ismi de Özgürlük’tür [Libertad].
Mariana’nın Sartre’ın varoluşçuluğu çerçevesinde değerlendirilebilecek bu
ifadesi sadece tutuklu bir kadının değil, aynı zamanda düşünceli, akıllı bir
kadının da ifadesidir. Kendini dünyevi aşkın ötesine koymuş ve felsefik bir
kavrama dönüştürmüştür; idam sehpasına giderken yaptığı son konuşmada,
Mariana kendini tekrar “erkekler tarafından yaralanmış özgürlük” (208) olarak
tanımlar. Okuduğu Fransız romantikler onu böyle mağrur bir düşünceye
hazırlamıştır. Benzer şekilde Yerma’da, uslu kadın kahramanla, bedensel
zevkleri yücelten köy kadınları karşılaştırılır. Mariana özgürlüğün kendisi
haline gelerek, dul kalmış anne imajından, özgürlüğün milli sembolü olan bir
kadına dönüşür. Bunu çok önceden sezen Lorca, bir şekilde yarım kalmış,
fakat yıllar sonra sahnelenen Mariana Pineda’nın açılışında, yani İkinci
İspanyol Cumhuriyeti’nin boşanmayı yasal hale getirmesi ve kadınlar için
olumlu olan düzenlemeleri kabul etmesinden bir yıl sonra 1933’te, Buenos
Aires’te şunları söylemiştir: “Mariana Pineda bir kadındı, muhteşem bir kadındı
ve onun varoluş itkisi özgürlük aşkıydı.”
Lorca’nın bir sonraki ve ticari olarak daha başarılı olan oyunu, Eskicinin
Tazesi,

merkezine

İspanyol

kadınının

evlilik

hayatındaki

problemlerini

yerleştirir. Özgürlük artık soyut, varoluşçu bir kavram değildir, oldukça
somut toplumsal koşullar içindeki fiziksel bir gerçektir. Canlı, hayat dolu,
fakat meteliksiz 18 yaşındaki Taze, 53 yaşında, sessiz sakin Eskici ile evlenir,
çünkü Eskici ona diğer taliplerinden daha iyi maddi imkanlar sunar10.
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Eskici’nin Taze ile evlenmesinin nedeni de duygusal kaynaklı değildir, ikisi de
birbiri için uygun değildir. Eskici kız kardeşinin ısrarı ile evlenmiştir, böylece
bu yaşında yalnız kalmayacaktır. Eskici, evliliği, pek çok geleneksel erkeğin
evlilikte kadınının rolü hakkında sahip olduğu önyargılarla; itaatkar, evde
oturan hizmetçi kadın düşüncesiyle kabul etmiş görünmektedir. Margarita
Nelken evliliğin bu yönüyle ilgili şunları söyler: "Esnaf kesimi bekar kadınların
en az yer aldığı sınıftır, çünkü bir zanaatkar bir kadına sadece evinde ihtiyaç
duymaz, aynı zamanda bu kadın onu temsil de eder. Bunun yanında, rahat ve
masrafsızdır: yemek pişirir, temizlik yapar vs." (28) A.A. Anderson’un
Eskici’nin evliliği hakkında söylediği gibi, böyle durumlarda ‘‘her an bir
problem çıkabilir…” (Eskicinin tazesi 78) Ekonomik çıkarlar için yapılan
uygunsuz evlilikler kırsal trajedilerin –Kanlı Düğün, Yerma, Bernarda Alba’nın
Evi- temelini oluşturur, ama Eskicinin Tazesi, temaya daha neşeli bir yönden
yaklaşır. Lorca bu oyunda kadınlar hakkındaki geleneksel düşünceyi ve yeni
düşünceyi, işin içine hareket ve mizah katarak karşılaştırır ve İspanyol
edebiyatında uzun bir geçmişe sahip ‘‘genç kadınla evlenen yaşlı adam’’
temasını

çağdaşlaştırarak

renklendirir.1920’lerin

ve

1930’ların

İspanyol

seyircisiyle buluşan oyunda, dönemin feminist söylemini hatırlatan ifadeleri
kullanarak bu etkiye ulaşmıştır.
İlk sahnede, Taze hararetli bir konu olan ‘‘kadın kamusal alana mı aittir
yoksa eve mi?’’ tartışmasına değinir. Kasaba halkının, yaşlı bir adamla
evlendiğini ima eden yorumlarına karşılık "Bunları adam yerine koyup
konuştuğum kabahat... Ne mal olduklarını biliyorsun, otursana köşende! Kutu
kutucuk evin var... Kocan var... Kocam mı var? Hah!... Sözde!..." (56) cevabını
verir. Taze’nin bu yorumu, kadını evine düşkün gören antifeminist düşünceyi
onaylar görünse de Lorca’nın oyundaki mizahi üslubu, bu yorumu ironik
kılar. Mariana Pineda gibi, Taze’nin de kişiliği ve değeri ile ilgili güçlü bir
farkındalığı vardır. Eğer Eskici kendisine şikayet etmeden hizmet edecek
biriyle evlendiğini düşünseydi, Taze buna her seferinde karşı çıkardı: "Ama
niyetin beni kul köle etmekse, bak ona yokum. Aklıma estiği gibi yaşadım
şimdiye kadar, şimdiden sonra da öyle..." (68) Bu "köle" vurgusu John Stuart
Mill’in, Emilia Pardo Bazen tarafından İspanyolca’ya çevrilen ve 1893’te
yayınlanan ve 1920’ler ve 1930’lar İspanyol feminist yazımında önemli etkisi
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olan kitabı, Kadınların Köleleştirilmesi’ni hatırlatır. Taze, İspanyol kadının
ikilemini, rahibe veya ev kadını olmaktan başka seçeneği olmadığını şu
sözlerle özetler: "Ne kepaze yer burası, ya Rabb’im. İnsan bir pencerenin önüne
bile çıkamıyor. Birazcık şakalaşayım dedin mi, yandın. Anlaşılan burda ya
rahibe olacaksın ya orospu!..." (82) Pes eden Eskici, gezgin bir kuklacı olmak
üzere kavgacı eşini terk ettiğinde, Taze, para kazanmak ve kendini
geçindirmek için ayakkabıcı dükkanını meyhaneye çevirir. Kasabadaki
erkekler artık onu kolay lokma olarak düşünürler, ama o, olası bir
dedikoducuya sebep verebilecek, erdemini zedeleyecek bütün girişimleri geri
iter: "Sen bana sabır ver, ya Rabbi!" (92) Oyunun sonu, modern cinsiyetler
savaşını kimin kazandığını belirsiz bırakır. Eskici, yatağında onun yerine
geçmek için savaşan erkeklerden, eşini kurtarmak için geri gelir, ama Taze
kahramanlığının karşılığı olarak beklediği huzuru ona vermeyecektir: "Serseri,
sürtük herif! Döndün de başım göğe erdi, değil mi!.. Burnundan nasıl fitil fitil
getireceğim ben senin! Öyle bir çektireceğim ki sana, engizisyon mezalimi hiç
kalır yanında! Döndüğüne bin pişman edeceğim seni!" (145)11
Lorca’nın Taze’yi yazarken en belirgin örneği, Madrid’de ve herhangi bir yerde
karşılaştığı birçok ‘‘yeni kadın’’ın yanı sıra, yerel halk tarafından ayakkabıcı
dükkanı olduğu için ‘‘Ayakkabıcı’’ olarak adlandırılan Granada’daki komşusu,
Amelia Agustine González olmuştur. Granada’daki ilk feministlerden biridir.
Ian Gibson’a göre, “İspanya’da henüz politikayla uğraşan birkaç kadın olduğu
zamanlarda, Amelia hem kadınların oy hakkını savunan bir kadındı hem de
feministti ve El Entero Humanista adında politik bir parti kurmuştu.” (49).
Lorca, Ramón Pérez de Ayala'nın Belarmino ve Apolonio’sındaki [Belarmino y
Apolonio] (1920) iki ayakkabı tamircisine de atıfta bulunuyor olabilirdi. İlki
sözde filozof ve ikincisi de sözüm ona oyun yazarı olan iki ayakkabı
tamircisine. Sanki başka bir dünyadan gelen, “filozof” Belarmino huysuz bir
kadınla Xantipa ile evlidir. Pérez de Ayala’nın bu güçlü kadına tavrı
Lorca’nınkine kıyasla daha az sempatiktir. Belarmino ayakkabı tamiri ile
uğraşmak ve eşine destek olmak yerine, zamanını özel bir dil yaratmakla ve
bir grup öğrenciyle felsefe yaparak geçirir. Kocasının acınası durumunu
zorlaştıran, mutsuz acımasız kadın olarak çizilen Xantipa, Lorca’nın ayakkabı
tamircisi eşi Taze gibi kendi kendine yetmek veya kendi kendine yaşamak için
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herhangi bir girişimde bulunmaz. Lorca, Romón Pérez de Ayala’nın işkence
eden, baskın ve hiddetli kadın ile işkenceyi çeken, sakin adamın yer aldığı
evlilik portresine kusuru her iki tarafta da, dengeli bir biçimde bularak karşı
çıkar. Hem Taze hem Eskici, hem de toplumun beklentileri, mutsuz
evliliklerinin sorumlusudur. Açıkçası, Eskici’nin Tazesi dürüst bir biçimde
çağdaş İspanyol toplumundaki evlilik sorununa değinirken, Belarmino ve
Apolonio ilişkilere değil, iki erkeğin hayata dair iki felsefik yaklaşımlarına
değinir.
Lorca’nın başkahramanı kadın olan diğer oyunları da evliliği İspanyol kadınlar
için bir sorun olarak işlemektedir. Margarita Nelken’in 1919’da konu
hakkında yayımladığı kitabın adından ödünç almak gerekirse, her bir eser
kadının ‘‘toplumsal statüsü’’nü farklı bir açıdan işler. Kız Kurusu Gül Hanım
sadece biçki dikiş ve evlilik hakkında eğitim alan bir kadının, evlenmediği
takdirde kendini geçindiremeyecek olmasını ön plana alır. Kanlı Düğün
ekonomik ve sınıfsal sebeplerle yapılmış bir evliliği merkeze alır. Yerma ve
Bernarda Alba’nın Evi parasal nedenlerle yapılan evliliği, kadınların eve
hapsedilmesini ve bağımsız benliklerini oluşturmalarını engelleyen baskıları
da işler. Yerma aynı zamanda oyunun yazılmasından kısa bir süre önce
çıkarılan boşanma yasasının önemini de vurguluyor olabilir. Bu eserleri
kronolojik olmayan bir sırayla inceliyorum, çünkü “kırsal trajedileri” ile Kanlı
Düğün ve Yerma’dan sonra yazılan ve sahnelenen Kız Kurusu Gül Hanım
arasında keskin bir final farkı vardır. Gül Hanım’ın trajedisi daha az vahim
noktada iken kırsal trajedilerinin hepsi, İspanyol toplumunda kadının
bastırılmasının önemini hissettiren vahşi bir ölümle biter. Kanlı bir şiddet
yoktur, sadece boşa harcanmış bir hayat için duyulan sonsuz üzüntü vardır.
Luis Martínez Cuitiño’nun söylediği gibi ‘‘başkahramanın samimi trajedisini’’
(11) izleriz.
Kız Kurusu Gül Hanım ya da Çiçeklerin Dili (1900’lerden gelen bu Granada
şiiri, şarkılarla, danslarla pek çok bölümden oluşur.) üzerine yazılıp çizilenler
genelde, yüzyıl geçişindeki Granada ortamına, bahçe ve gül motiflerine,
oyunun sembolik diline ve “sıradanlık” [lo cursi] kavramına odaklanmıştır.12
Lorca, kadının toplumsal durumunun merkezine şimdi de sınıfını koyar. Önce
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de değindiğim gibi, 1920’ler boyunca (ve hatta Emilia Pardo Bazán’ın La mujer
española olarak çevilen [1890] İspanya Kadını [1889] adlı kitabıyla birlikte)
İspanyol feminist yazını İspanyol kadınlarının koşullarında sınıfın önemini ve
bunun

için

çözüm

önerilerini

vurguladı.

Margarita

Nelken,

çalışarak

geçimlerini sağlamak için eğitilmeyen orta sınıf kadınları sert bir şekilde
eleştirmiştir.

Romanı

Arena

Tuzağı’nda

kadınları,

orta

sınıf

bir

evi

geçindirmek için işine gömülmüş olan kocalarının sırtında parazit gibi
yaşayan, erkekleri kendilerini maddi açıdan desteklesin diye tuzağa düşüren
düzenbazlar olarak çizer. İspanya’daki Kadının Toplumsal Statüsü’nde ise orta
sınıf kadınların varoluşunun süregelen ‘‘kurallar ve formüller’’ tarafından
yönetildiğini öne sürer. Nelken onların hayat tarzının ‘‘çok sınırlı ve
antisosyal’’ olduğunu düşünüyor ve yakınıyor: ‘‘Orta sınıf kadınımızın o eşsiz,
burjuva gururu olarak anlaşılabilecek olan gururu; rütbeyi koruma isteği
olan, olanı değil olmak istenileni gösteren gururu, kadınlarımızı statüsüne
bağlı kılıyor.’’ (251)
Lorca oyununda orta sınıf kadını için yapılan bu öngörüyü yarıda kesiyor. Gül
Hanım halasıyla rahatça yaşıyordur ve har vurup harman savuran bir amcası
vardır. Amcası yatırımları ile ilgilenmek yerine bahçesiyle uğraşırken, Gül
Hanım servet edinmek için Amerika’ya giden kuzeniyle evlenmeyi sabırla
beklemektedir. Oyun, amcanın borç içinde ölmesiyle biter ve Gül Hanım
kuzeninin yurtdışında evlenmiş olduğunu öğrenir. Yeni bir sevgiliyi cezp
etmek için artık çok yaşlı olan Gül Hanım sevimli, bahçeli evini, bilinmeyen
yeni yere taşınmak için terk etmek zorundadır. İlk perdede Gül Hanım’ın
karakteri, arkadaşlarıyla şehirde tur atabilsin diye çılgın bir şekilde şapkasını
ararken çizilir (orta sınıf statüsünün bir işaretidir bu). Kendi yaşıtı
evlenmemiş kadınlarla tek başına dışarıya çıkabiliyor olması, onun evde
oturup dantel işleyen halasından daha modern olduğuna işaret eder. Bununla
karşılaştırıldığında, oyundaki Kahya Kadın’ın işi yararlıdır ve ona bir geçim
kaynağı sağlar: ‘‘Çalışmasına çalıştın belki ya, parmaklarını ucuyla ipliğince,
filizince, tel kadayıfınca... Oysa ben sırtımla, dizlerimle, tırnaklarımla çalıştım.’’
(131) Amca öldüğünde ve Gül Hanım ve halasını parasız bıraktığında, Kahya
Kadın onlara bakacağına söz verir: ‘‘Merak etme elim ayağım tuttukça benim,
seni muhtaç koymam hiçbir şeye’’ (135) Bu sınıfsal kıyaslamalar, işçi sınıfı
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kadınını, orta sınıf kadınının bağımlılığına karşı öven Margarita Nelken gibi
sosyalist feministlerin karşılaştırmalarını hatırlatır.
Kız Kurusu Gül Hanım’ı yazarken, Lorca’nın kafasında Gabriel Miró'nun Kralın
Büyükbabası [El abuelo del rel] (1915) adlı romanının olması da mümkündür.
İki eserin de yapıları ve konuları, Lorca’nın terk edilen nişanlıyı ve onun
ekonomik buhranını Miró’ya kıyasla merkeze taşıması dışında, şaşırtıcı bir
biçimde benzerdir. Gül Hanım gibi, Kralın Büyükbabası da ailenin çöküşünü
birkaç yıl boyunca izler. Zamanında verimli tarlaları atalarından miras kalan
dede Arcadio, atalarının zenginliğini devam ettiremez. Oğlu genç yaşta ölür ve
bütün ümidini “modern” bir insan olarak büyükbabasının tarlalarında
çalışacağına ‘‘icatlarının’’ üzerine çalışmayı tercih eden torunu Agustín’e
bağlar. (Kız Kurusu Gül Hanım’ın ikinci perdesinin başında da kırsal / taşra
İspanyası ile endüstriyel modernite arasındaki zıtlığa dikkat çekilir; Bay X
şunları söyler: ‘‘Madrid’in ileri gelenlerinden Senyör Longoria bir otomobil satın
aldı ki geçen gün, tam on sekiz mil sürat yapıyor saatte, uçuyor adeta,
uçuyor...’’[87]). Agustín, Arcadio evine bir tür hizmetçi ve refakatçı olarak
yerleşmiş, alt sınıftan bir kadın olan Loreto ile nişanlanır. Agustín’in
icatlarının kullanışsız olduğu ortaya çıkıp Arcadio topraklarını satmak
zorunda kalınca, Agustín servet yapmak için Amerika’ya gider ve Loreto onun
dönüşünü sabırla bekler. Agustín, bir süre sonra eve mektup yazmayı keser
ve Arcadio’ların onun hakkında, başka bir göçmenden aldığı en son haber
Agustín’in, ona “kral” gibi davrandıkları yerli bir kabilenin içine girdiğidir.
Loreto’nun kaderi Gül Hanım kadar dramatik değildir; evinden dokunaklı bir
şekilde ayrılmak yerine, Arcadio’ya bağlılıkla hizmet etmeye devam eder.
Miró’nun

romanı

son

olarak,

hiçbir

desteği

kalmayan

kadın

yerine,

Arcadio’nun boş hayallerine odaklanır. Gül Hanım’ın çeyizi için biriktirdiği
bütün parayı harcayan halası, Lorca’nın feminist mesajını oyunun sonuna
doğru açıklar. Gül Hanım’ın başarısız evlilik planları üzerine konuşmak
istememesi üzerine halası şunu der: "Suspus oturamam ya ben de ilelebet...
Ayağına kapanayım yavrum, şu dört duvar arasından kopar kendini! Pes etme
böyle başına bir felaket geldi diye!" (148).
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Lorca’nın kırsal üçlemesi, evlilik ekonomisini, evli olmanın kıyısında ya da
çoktan o durumda olan kadının bakış açısından değerlendirir. Kız Kurusu Gül
Hanım’da olduğu gibi sınıf, Kanlı Düğün, Yerma ve Bernarda Alba’nın Evi adlı
oyunlardaki kadınların dramatik durumlarında da merkezi bir konumdadır.
Diğer bir yandan, şehirli bujuvaziyi merkeze alan Kız Kurusu Gül Hanım’dan
farklı olarak diğer üç oyun kırsal bölgede araziye sahip olmanın ya da bunu
kazanmanın dinamiklerini de içerir. Eğer stratejik olarak değerlendirilirlerse,
toprak, hayvanlar ve evlilik, taşra insanlarının sınıf atlaması ile yakından
ilgilidir. Evlilik anlaşmalarında ekonomiyi ve sınıf atlamayı duyguların üstüne
koymak her oyunda korkunç sonuçlar doğurur. Kanlı Düğün adlı oyunda,
topraksız Leonardo’ya olan tutkusuna rağmen Gelin, Damat ile evlenmeyi
kabul eder, çünkü Gelin ve ailesi ekonomik olarak daha avantajlı bir eşi
beklemeyi tercih ettiğinde, Leonardo çoktan başka bir kadınla evlenmiştir13.
Çalışkan Damat bir üzüm bağı satın alır, böylece Gelin’in ailesinin hayal ettiği
evliliği onlara sunabilir. Damat bizzat ‘‘evlendiğin kişiye bakmak zorunda’’
olduğunu

anlamıştır

(96).

Gelinin

babası

damadın

annesine

onun

kendisinden daha zengin olduğunu söyler: ‘‘Bağların başlı başına bir servet’’
(110) ve topraklarının birleşmesini diler: "Her şey bir arada olsun istiyorum.
Yüreğime dert olan bir şey varsa, o da, tarlalarımın arasında sıkışıp kalan o
küçük meyve bahçesi; dünyanın altınını versen, satacakları yok." (110) Gelin,
babası onun “satışı”nı damat ve annesi ile görüşürken muhtemelen kapının
arkasından dinlemektedir; evlilik anlaşmasının gerçekleştiği odaya nihayet
çağırıldığında, başı önünde içeri girer. Baba onun kadınsal erdemlerini över:
"Kızımı sana anlatacak değilim. Saat üçte, Çoban Yıldızı ışırken, ekmeğini
hazırlar. Ağzı var dili yok; ipek gibi yumuşaktır, işlemenin her türlüsü gelir
elinden; sağlam bir ipi dişleriyle koparabilir". (111) Fakat Gelin’in, kendine dair
daha farklı bir bakış açısı vardır: "Erkeklerin gördüğü işi görmedim mi ben?
Keşke erkek olsaydım." (114) Carlos Feal Gelin’in "canlı bir kadın; narin, kaderi
ondan bağımsız bir şekilde değiştirilebilecek bir kadın değil bir yücelik; onu
saran kadın dünyasının içinde (en azından kısmi olarak) bir istisna" olduğunu
düşünür. (283) Feal’a göre, Gelin’in erdemi, içine doğduğu geleneksel ataerkiyi
kabul etmeye isteksiz olmasından kaynaklanır.
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Lorca’nın diğer kadın merkezli oyunlarında olduğu gibi, Kanlı Düğün adlı
oyununda da yeni ve eski kadın tipi karşılaştırır. Ana (damadın annesi)
kadınlığa dair son derece sınırlayıcı bir bakış açısına sahiptir. Oğluna, onun
babasından başka hiçbir erkekle asla hiçbir şey yaşamadığını söyler: "Babana
baktım, kendisini öldürdükleri zaman da, karşımdaki duvara baktım." (96)
Gelin Ana’yı evliliğin neler gerektirdiğini bildiği konusunda temin etse de, Ana
yine de bu kuruma dair düşüncelerini kadınların anlayacağı kadarıyla söyler:
"Bir erkek, birkaç çocuk, bir de bunların dışında ki her şeye karşı, iki kulaç
kalınlığında

bir

duvar."

(112)

Düğünde,

Ana,

Gelin’in

babasına

kız

çocuklarının erkek çocuklar kadar arzu edilir olduğunu söyler, "çünkü kızlar
hiç çıkmazlar sokağa" (132). Eğer Gelin aptalca bir şey yaparsa, huysuzluk
ederse, annenin oğluna onunla başa çıkma konusunda verdiği öğüt Gelin’i
"ısırmak ya da kabaca kucaklamak" olur; böylece Gelin patronun kim
olduğunu anlayacaktır. (138) Tabii ki Gelin nikahtan hemen sonra Leonardo
ile kaçarak her şeyi riske atmayı tercih eder. Hizmetçi, öncesinde, söz kesilip
Damat ve annesi gittikten sonra, gelinin suskunluğunu fark etmiştir:
"Evlenmek istemiyormuş gibi bir halin var. Yavrum! Neyin var senin? Kraliçe
gibi yaşamaktan vazgeçtiğine mi üzülüyorsun? Acı şeyler düşünme". (113)
Endülüs’te gerçekleşen ve geniş çapta yankı uyandıran bir olayın* Lorca’ya
Kanlı Düğün için neden esin kaynağı olduğu oldukça açıktır. Bu sebeple,
oyundaki bazı noktaları Miguel de Unamuno’nun Sis’i [Niebla] ile olası bir
kaynak sunmak adına değil, Lorca ile Unamuno’nun, aşığını reddeden bir
kadına

nasıl

farklı

tavırlarla

yaklaştıklarını

göstermek

adına

karşılaştıracağım. Sis’te, amcası ölen babasının evinin ipotek borcunu
ödemek için piyano dersleri veren cesur ve modern kadın Euginia ‘‘geleceğin
kadın’’ı [la mujer del porvenir] olarak tanımlanır. (Bu tanım Concepción
Arenal’in erken dönem feminist kitabının başlığını hatırlatır.) Euginia’nın
amcası ve yengesi, onun orta sınıfa mensup, kendi ayakları üzerinde
durabilen, zengin ve centilmen Augusto ile avantajlı bir evlilik yapabilmesi için
tembel, meteliksiz, işçi Mauricio ile ilişkisini bitirmesini ister. Mauricio

Çn. Lorca’ya esin kaynağı olan bu olay kısaca şöyledir: Düğününden bir gece önce sevdiği adamla
kaçan kadın, yolda damadın kardeşi ile karşılaşır. Damadın kardeşi, kadının sevgilisini öldürür.
*

Federico Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve İspanyol Feminizmi 211

Euginia’ya evlenmeyi ve aşklarının devam etmesini sürdürmelerini teklif etse
de; Euginia bir hiddet anında, Augusto’nun evlilik teklifini kabul eder. Fakat
düğün

arifesinde,

Augusto

Muricio’ya

iş

bulmak

için

bağlantılarını

kullandıktan hemen sonra, Euginia Mauricio ile kaçar ve Augusto’ya acımasız
bir mektup bırakır. Sis, Augusto’nun roman yazarı Unamuno’ya acı dolu
ziyareti ve intihar kararı ile sona erer. Bu sonu öğrenen okuyucu artık
Euginia’yı kibar bir adamın ölümüne sebep olan soğuk kalpli “yeni kadın”
olarak görecektir. Gelin’in Leonardo ile kaçması hayatındaki iki erkeğin
birbirini bıçaklaması ve ölmesi ile sonuçlansa da, Lorca ona oyunun
sonundaki uzun tiradlar ile Gelin’in eylemlerini haklılaştırma ve seyircinin
sempatisini kazanma şansı verir. Bu tiradlardaki güçlü şiirsel imgeler tiradları
özellikle Gelin’in çektiği ıstırabın ve Carlos Feal’in deyimiyle sahip olduğu
‘‘erdem’’in kanıtıdır:
İçi dışı yarayla dolu, arzudan yanıp tutuşan bir kadındım ben; oğlun da,
kendisinden çocuklar, toprak, sağlık umduğum bir avuç suydu; ama öteki,
çalılıklarla tıkalı, karanlık bir ırmaktı, sazların fısıltısını, mırıltılı türküsünü
getiriyordu bana. Soğuk sudan bir küçük çocuğa benzeyen oğluna uydum ben
de; ötekiyse yüzlerce kuş saldı üstüme, bu kuşlar yolumu tuttular, beyaz beyaz
kırağı bıraktılar yaralarımın üzerinde, zavallı, sararıp solmuş bir kadının, ateşle
okşanmış bir kızın yaraları üzerinde. (162)

Yerma oyunun en başından itibaren bir kadının acılı varoluşunu, görünürde
Yerma’nın çocuk doğuramamasının yarattığı acıyı açığa vurur. Diğer bir
yandan içinde bulunduğu uygunsuz evlilik de boşa çıkmış Yerma’yı anne
olamamanın verdiği acıyla bırakan ve onu içinden çıkılmaz bir hale getiren
önemli ikinci bir temadır. Yerma’nın evliliği, tıpkı Gelin’inki gibi, çoban babası
tarafından ekonomik çıkar adına ayarlanmıştır: "Babam verdi, ben de aldım"
(80); hırslı toprak sahibi Juan’ı hemen kabul eder çünkü sadece ondan sahip
olabileceği çocukları düşünür. Juan’dan duygusal ya da fiziksel olarak, onun
sunduğu yükselme ihtimalini asla sunamayacak olan fakir çoban Viktor’dan
etkilendiği kadar etkilenmemiştir. Juan da Eskici gibi çok fazla irdelemeden
çıkarları hatrına evlilik yapar. (Juan tarlasında çalışırken Yerma her gün ona
öğlen yemeğini götürür, dikiş diker ve cinsellik için canı gönülden hazırdır.)
Fakat bu anlaşma çocuk doğmadıkça, Yerma için neredeyse bıktırıcı hatta
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iğrenç bir hale gelir; çünkü sadece tarım işletmesini kurmakla ilgilenen Juan,
çocukların masrafı olmadan son derece mutludur. Oyunun sonunda Yerma
Juan’ı boğmadan hemen önce, eşler arası diyalog Yerma’nın geleneksel evcil
eş olmayı reddetmesi ve Juan’ın onun ihtiyaçlarını anlayamaması üzerine
yoğunlaşır: "YERMA: (çoşkun) Sen bir ev arıyordun, bir kadın ve huzur
arıyordun. Başka bir şey değil. Yalan mı? / JUAN: Doğru. Her erkeğin istediği
bu." (160) Juan “herkes gibi” olabilir, ama Yerma kendi adına bunu reddeder.
“Yeni kadın”ın bağımsızlığını sergileyen Yerma, oyundaki diğer kadınlardan
farklıdır. C.B.Morris, Yerma karakterinin cinsellik ile olan bağının, Yerma
1934’te ilk kez sahnelendiğinde oyunun ‘‘müstehcen’’ içeriği pek çok
muhafazakar
karakterlere

eleştirmeni
göre

daha

ve
zayıf

tiyatro

seyircisini

olduğunu

utandıran

belirtiyor.

diğer

(Lorca'nın

kadın

Yerma’sı:

Dayanaksız Eş, 69 - 80) Bu yüzden, Yerma’nın karakteri sıkça kadınların
“doğası” ile özdeşleştirilen biyolojik işlevle temellendirilmemiştir. Dördüncü
Çamaşır Yıkayan Kadın, Yerma’nın “yeni kadın”ın kılığına girmiş olabileceğini
ima eder: "Çocuk isteyen kadının çocuğu olur" (98). Hem toplum hem Yerma
anneliğin kendisi için tek rol olduğuna inansa da, Yerma anne olmak için
yaratılmamıştır. Paul Julian Smith’in kısa ve öz bir şekilde belirttiği gibi:
“Yerma şehrin kısa, sportif ve dağınık saçlı kadınlarından uzakmış gibi
görünebilir, fakat Yerma’nın kısırlığı onu da komşularının gözünde potansiyel
bir fahişe haline getirir. Yerma ise anneliği bir kadının sahip olabileceği tek
arzu ve mutluluk kaynağı olarak gördüğü için çocuk sahibi olamamanın
acısını sıkı sıkıya sahiplenir.” (Tiyatro, 31).
Lorca kesinlikle Yerma’nın ağzından feminist bir perspektife sahip tiradlar
yazmıştır. Yerma kadınlar için evrensel ve eşit eğitimi savunan feminist
argümanları hatırlatan şu yorumu yapar: ‘‘Benim gibi böyle köyde yetişmiş
kızlara bütün kapılar kapalı. Nasıl öğrenebilirim? Hep aldatıcı sözler, hep göz
kırpmalar...’’ (81). Juan, Yerma’nın evde oturmamasından, çok fazla dışarı
çıkmasından yakınırken, Yerma şöyle cevap verir: ‘‘Kadınlar evlerinde olmalı,
ama evleri bir mezar değilse.’’ (111). ‘‘Erkeklerin’’, der Yerma, ‘‘ev dışında bir
hayatları var’’ ("sürüleri, ağaçları, söylenecek sözleri") kadınlarınsa başka bir
seçeneği yok, sadece "doğurma ve doğurma tasası" (113). Fiona Parker ve
Terence McMullan’ın belirttiği gibi “bu çift, bir noktaya kadar birbirlerini

Federico Garcia Lorca’nın Tiyatrosu ve İspanyol Feminizmi 213

suçlayarak ya da kavga ederek iletişim içindedir. Fakat daha geniş anlamda,
husumetleri oyunun

kalbindeki sosyal ikilemle

alevlenir. Bu

noktada

tamamen sıkıcı ve kasvetli çizilen iş hayatı kadın ve erkeği ayırır” (58). Parker
ve McMullan, Yerma’nın bir oğlan çocuğuna annelik etme arzusunu,
“toplumsal cinsiyet engelini aşma ve kendi kanından olan bir vekil ile ataerkil
ve gerici bir toplumun kadın üyelerine çizdiği sınırlarından kurtulma” isteği
olarak yorumlar(64).14
Yerma’nın metaneti ve azmi oyun ilerledikçe güçlenir. Juan, Yerma’ya
kendinden vazgeçmesi gerektiğini söylediğinde, Yerma cüretkarca reddeder:
"Yazgıya boğun eğmemek için bu dört duvar arasına kapanmaya razı oldum.
Ne zaman ki ağzım kapalı dursun diye çenem sarılır, ellerim tabutumun içinde
sımsıkı bağlanır, işte ancak o zaman yazgıya boyun eğerim." (114) Üçüncü ve
son sahneye doğru, Yerma kendini açıkça ifade eder: "Hakkım olan bir şeyi
köle gibi dileneceğimi sandın demek? Benim kim olduğumu öğren de öyleyse bir
daha konuşma benimle. Erkek ardında koşan kadın değilim ben". (156)
Yerma’nın

şiirsel

konuşması

yuvası

ile

ilgilenmekten

öte

işler

için

yaratıldığının altını çizer; "Su içmek istiyorum ama ne bardak ne su; tepelere
çıkmak istiyorum, ayaklarım yok; eteklerime nakış işlemek istiyorum, ipliğim
yok". (114) Juan’ın sözleri ise giderek kamuoyunda tanınan Gregorio
Marañón’un antifeminist argümanları ile benzeşmeye başlar.15 Örneğin
Marañón, kadınların ev içi alanı terk etmesinin onları erkekleştirdiği
düşünmekteydi. Juan da Yerma’yı “gerçek bir kadın” olmamakla suçlar; buna
ek olarak, onu “çaresizlikler içinde kalmış bir erkeği yıkmak istemek’’le suçlar.
(114) Bu söylem, entelektüel yazar Antonio Azorín’in dominant ve evine bağlı
bir kadınla evliliği ile sonlanan ünlü roman İrade’nin [La voluntad] (1902)
yazarı Azorín’e yönelik bir iğneleme olabilir. Artık okuyup yazmaya vakti
olmayan iradesiz Antonio vaktini, çocuk ve bebek bezi dolu ev ile meyhane
arasında gidip gelerek geçirir.16
Azorín’in İrade adlı romanına yapılan gönderme tesadüfi olabilir, fakat
Unamuno’nun Raquel Encadenada’sı, Unamuno’nun kendisinin de kabul
ettiği üzere, Lorca’nın Yerma’daki feminist öncüllerini bizim için aydınlatan
metinler arası bir bağ sağlar.17 Unamuno’nun karakterleri modern ve şehirli
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bir muhiti yansıtsa da, Lorca’nın yarattığı durumlar Unamuno’nunki ile
tesadüfi olamayacak kadar benzerdir. Unamuno’nun kısır çifti, Raquel ve
Simòn, Juan ve Yerma’nın temel özelliklerini paylaşır. Raquel annelik
konusunda saplantılı hale gelmiştir, Simòn ise çocuk masrafı sahibi olmamayı
tercih eden cimri bir paragözdür. Her iki oyunda da fakir bir akrabadan çocuk
evlat edinme ihtimali mevcuttur. Bu, Yerma’nın reddettiği Raquel’in ise kabul
ettiği bir seçenektir. Bu ve bunun gibi nedenlerle, Raquel ve Simòn arasındaki
dinamik, Yerma ve Juan arasındakinden farklı bir şekilde ilerler. Raquel
yüksek maaş alan bir konser piyanistidir, Simòn ise onun vekili ve
menajeridir. Raquel’in kariyeri önceki nişanlısı Aurelio’nun gayri meşru
çocuğuna taşıyıcı annelik yaparak bağımsızlığını ve anneliği kazanmasına
imkan tanır. Oyunun sonunda, Raquel, Aurelio ile yaşamak ve oğluna annelik
etmek için Simòn’u terk eder. Unamuno’nun Raquel Encadenada’daki (Tula
Teyze [La tía Tula] ve İki Anne [Dos Madres] gibi diğer eserlerinde de olduğu
gibi) asıl vurgusu yasal bir kurum olarak evlilik değil, anne olan kadındır.
Lorca, Yerma’yı çocuksuz bırakarak, geleneksel evliliğin kadınlara telkin ettiği
savunmasız rolün altını çizer ve hikayeyi şehirden taşraya alarak Yerma’nın
diğer yaşam seçeneklerinin yolunu kapatır. Şehirde, dikiş dikme yeteneği ona
bağımsız bir yaşam için gelir sağlayabilirdi. (Carmen de Burgos’nun feminist
kısa romanı Çiçek Kumsalı’ında [La Flor de la Playa] boşanmış baş kahramana
gelir sağladığı gibi.) Toplumsal koşulların ve iş koşullarının boşanmayı
imkansız kıldığı taşrada, Yerma’nın bu çekilmez evlilikten tek kaçış yolu
kocasını öldürmektir. (Carmen de Burgos, 1931 yılında basılan son romanı
Hayatımı Yaşamak İstiyorum’da [Quiero vivir mi vida] bu temayı şehirli bir
kadına uygular.) Lorca’nın kısır kadını işleyiş biçimi ve ona dair tavrı
Unamuno’dan daha az modern gibi görünebilir, fakat Lorca mutsuz bir
evliliğin ilacı olan anneliği ortadan kaldırarak, vurguyu Yerma’nın kişisel
tatmini için anlamlı bir çıkış yolundan mahrum olmasına kaydırır.18
1936’daki zamansız ölümünden önce yazdığı son oyun olan Bernarda Alba’nın
Evi’nde, Lorca kadınların sınırlarını daha da daraltır. Casarse (evlilik) ile
etimolojik olarak alakalı olan bir konsept ve kelime olan la casa (ev), üç
perdelik oyunun geçtiği tek mekandır.19 Toprak sahibi sınıfın geleneksel kadın
figürünün karikatürü olan Bernarda, henüz toprağa verilen kocasının
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ardından tutulacak sekiz yıllık yas bitmeden, bekar beş kızından dördünün
evlilik yapmamalarını emreder. Kelimesi kelimesine, kızların Bernarda’nın
dünyası içinde yaşadıkları cinsel baskı ve klostrofobiden tek kaçışları
olabilecek evliliği engelleyen şöyle bir şart koşar: "sokaktan hava sızmayacak
içeri"

(60).

John

Corbin’in

yazdığına

göre,

kırsal

kesimde

bir

çiftin

nişanlandığının dışa dönük belirtilerinden biri, nişanlı gencin müstakbel
gelinin ailesinin evini, ziyaret etmesine izin verilmesidir.20 Bu yüzden,
Bernarda’nın ilk evliliğinden olan kızı Angustias’ın, çoktan flörtün gayri resmi
seviyesine (damat Pepe el Romano ile gece camda yapılan konuşmalar) geçmiş
olmasına rağmen, ilişkisini sekiz yıllık yas bitmeden resmi hale getirip
getiremeyeceği belirsizdir. Ne gariptir ki, Bernarda kızlarına bu süre zarfında
çeyizleri için keten işlemeye başlayabileceklerini söyler.
Bernarda’nın himayesindeki her bir kadın –aklını yitirmiş annesi ve beş kızı–
kadınların rolleri ve hayattaki seçeneklerine yönelik çeşitli tavırlar sergilerler.
Bernarda’nın odasında kilitli tuttuğu annesi kendi deliliği içinde evliliğin bir
kadının

en

iyi

umudu

olduğuna

inanır.

Anne,

delilik

anlarında,

mücevherlerini kuşanır ve evlenmek istediğini söyler. Evin en büyük ve kendi
sınıfından bir aşığı elde edebilecek bağımsız ekonomik kaynaklara sahip tek
kızı Angustias da evlilik için heveslidir, her ne kadar Poncia onu evlilik
gerçekleşir gerçekleşmez kocasının evden uzaklaşacağı konusunda uyarmış
olsa da. Öte yandan, Martirio evliliğin kadının özgürlüğünü elde etmesi için
bir çözüm olup olmadığı konusunda şüphelidir. Ahbapları Adelaida’nın
babalarının cenazesine gelmediğini söyler, nedeni şudur: ‘‘sevgilisi eşikten
dışarı adım attırmıyormuş. Eskiden neşeliydi. Şimdi yüzüne pudra bile
sürmüyor.’’ (65) Amelia da Martirio’nun karamsar görüşüne katılır: "kızlar da
şaşırdı artık, sevgili seçsinler mi, seçmesinler mi?" (65). Martirio, İspanyol
anayasası kabul edilmeden önce, eşitsiz konumları yüzünden kadınların
yaşadığı korkuyu göstermek için Carmen de Burgos’un yazdığı kısa feminist
romanlara layık, uyarıcı bir öykü anlatır. Adelaida’nın babası, ilk eşi ile
evlenebilmek için onun Küba’daki kocasını öldürmüştür. Daha sonra bu
kadını, kızı olan başka bir kadın için terk eder; diğer kadınla evlenince de
Adelaida’nın

annesi

olacak

olan

kızıyla

bir

ilişki

yaşamaya

başlar.

Adelaida’nın anneannesi, yani babasının evlendiği ikinci kadın, aklını yitirerek
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ölür. Amelia bu adamın neden hapse girmediğini merak eder. Her zaman
gerçekçi olan Martirio durumu şöyle açıklar: "Erkekler bu gibi şeyleri gizlemek
için birbirlerine yardım ederler de ondan, kimse bunun sözünü edemez de
ondan." (65).
Angustias’ın nişanlısına gizlice göz koyan Magdalena, tüm

kadınların

Poncia’nın örneğini izlemesi gerektiğine inanır; Poncia kocasını hizaya
getirmek için onu bazen dövdüğünü iddia eder. En küçük kız Adela çalışmak
isteyen “yeni kadın”dır ve bir erkekle cinsel ilişki yaşamak için evliliğin gerekli
olmadığına inanır. Pepe ile evlilik dışı bir ilişkisi vardır ve Bernarda’nın evini
terk edip başka bir yerde yaşayacağını böylece Pepe ve Angustias ile
evlendiğinde de ilişkilerine devam edebileceklerini iddia eder. Bernarda’nın
Pepe’yi vurduğu ve Adela’nın kendini astığı bu Lorca oyununun sonu, böyle
bir alternatifin –evlilik dışı bir cinsel hayatın- o dönem çoğu İspanyol kadını
için mümkün olmadığını açıkça ortaya koyar. Lorca, Madrid’de gözlemlediği
‘‘yeni kadın’’ların -Carmen de Burgos, Maruja Mallo, Concha Méndez ve
Margarita Nelken gibi- evlilik dışı erkek partnerleri ve prosfesyonel hayatları
olan kadınların istisna olduğunu bilmektedir. Bernarda Alba’nın Evi’ndeki ev
Carmen de Burgos’un şöyle tanımladığı bir çeşit hapishanedir: ‘‘Bir evden
hapishane yaratmak, yıpranmış ipe benzeyen bir kadının kendi mezarını
yaratması gibidir, öyle ki yaratıcı memnuniyetinden bir hapishane yaratır’’.
(Modern Kadın / La mujer moderna, 93) Manuel Antonio Arango L.’nin kesin
olarak belirttiği gibi, "Bernarda Alba’nın Evi topluma karşı çıkışın önemli bir
belgesidir". (114)
Lorca’nın döneminin zincire vurulmuş kadınlarına en büyük armağanı,
özellikle Mariana Pineda, Yerma, Gelin ve Adela’ya hediye ettiği, anlamlı şiirsel
ifadedir. Çağdaşı olan pek çok erkek yazar sessiz, sıkıcı ya da acı acı konuşan
kadın karakterler yaratırken, Lorca en iyi şiirsel kabiliyetini, yaşadığı karmaşa
içinde öznelliklerine sahip kadınlara ait öne çıkan bölümler yazmaya
harcamıştır. Marcelle Aucliar Kanlı Düğün hakkında şunları söylemiştir: "İlk
defa İspanyol sahnesinde bir oyun karakteri, günahkarın arzusunu suçsuz
biri gibi savunduğunu gösteriyor". Luis Fernández-Cifuentes Yerma’daki
sözlerin önemine dikkat çeker: "Yerma, Juan’ı çocuk yapmayı reddettiği için
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değil, kelimeyi, diyalogu reddettiği için öldürüyor". (297) Francisco Olmos
García, Yerma’yı "erkeğin haklarını kullandığı ve kadının sade bir mülke
indirgendiği bir toplumda kadın hakları için güçlü bir şarkı" olarak adlandırır.
(88) Juan’ın zihniyeti Yerma’nın ona ne söylediğini gerçekten duyamaz ve
anlayamaz, fakat Lorca seyircisi onun teatral kadın kahramanlarını duyar ve
anlar. Concepción Argente del Castillo Ocańa, Lorca’nın başarısını şöyle
özetler: "Bir kadının hayatını günden güne işler, bunu lirik bir dil ile yaparak,
kadını

özgürleştirir,

ona

yeniden

insani

bir

heyecan

verir,

onu

basmakalıpların içinden çıkarır ve ona canlı yaşadığını hissettirir". (246) Gül
Hanım’ın halası kadınların konuşma vaktinin geldiğini söyler ve Lorca
kadınlara bu şansı sağlar. Lorca’nın yazdığı, toplumsal ve tarihsel bağlamda,
bu en iyi haliyle feminizmdi diyebiliriz.
NOTLAR
1. İspanyol feminist hareketine erkek yazarların tepkisi ile ilgili tartışmalar
için

Toplumsal Cinsiyet ve

Millet

(Gender and

Nation)

adlı

kitabıma

bakabilirsiniz.
2. Bu amaçla, birçok Lorca oyunlarındaki kadın karakterler üzerine düşünen
Julianne Burton, Brenda Frazier ve John K. Walsh gibi eleştirmenlerin ve tek
bir oyun üzerine toplumsal cinsiyet değerlendirmeleri yapan başka pek çok
eleştirmenin düşüncelerini bir araya getiriyorum. Chris Perriam’ın Feminist
Lorca’lar (Feminist Lorcas) kitabından sayfalar (160 - 61) bu çalışmanın bir
kısmını özetler. Benim altı oyuna dair kısa incelemem, bu oyunların
kaynaklarına, türlerine (mit, trajedi, fars vb.), politikalarına ve diğer toplumsal
cinsiyet konularına dair var olan birçok sağlam yorumu tamamlamak
adınadır. Lorca tiyatrosuna dair bu denli geniş kaynak havuzu varken,
referanslarımı doğrudan benim konumla ilgili olan kaynaklarla sınırlamak
zorunda kaldım.
3. Concepción Argente del Castillo Ocańa’nın değindiği pek çok noktaya
katılmakla beraber, vardığı şu sonuca katılmıyorum: ‘‘Feminist söylemin
kullanımını değil de bir kadın dilinin kullanımını konuşmaya ihtiyaç var’’.
(145-46).
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4.

Paul

Binding’in

kitabı,

Lorca’nın

tüm

eserlerinin

en

kapsamlı

yorumlamasıdır ve ‘‘eşcinsel hayalgücü’’ne vurgu yapar. Lorca’nın kendi kadın
karakterlerinin ardına saklandığını düşünen Julianne Burton gibi pek çok
eleştirmen kadar, Paul Julian Smith (İspanyol Bedeni [The Body Hispanic] 117
- 18) Binding’in yaklaşımına ikna edici bir eleştiri sunar.
5. Eulalia-Dolores de la Higuera Rojas’ın García Lorca’nın Hayatındaki
Kadınlar’ı (Mujeres en la vida de García Lorca), Lorca’nın Granada’daki kadın
ahbapları üzerine yoğunlaşır; Higuera Rojas’ın görüşmecilerine yönelttiği
sorular

Lorca’nın

heteroseksüel

olduğunu

kanıtlayacak

şekilde

düzenlenmiştir. Lorca’nın Madrid, Barselona, Paris, New York, Küba ve
Buones Aires’teki pek çok önemli kadın tanıdığına dair herhangi bir bilgi
vermemektedir.
6. Leslie Stainton’a göre, bir keresinde Lorca, Rafael Alberti ve Concha Méndez
“devasa geniş kenarlı şapkalarla Madrid’in caddelerinde Gòngora’nın sözlerini
sesli okuyarak avare avare dolaşmışlar” (173). Stainton ayrıca, Lorca’nın
Yerma’yı yazarken Méndez’in bebeğinin ölümünden esinlendiğini iddia eder
(321-22).
7. İspanyol kadınlarının eğitimi konusundaki gelişmeler için Carmen de
Zuleta ve Alicia Moreno’ya bakınız.
8. Kadınların ev dışında bir yaşama sahip olmasında özellikle hayırseverlik
faliyetlerinin önemine vurgu yapan Concepciòn Arenal’in Evlerindeki Kadınlar
(La mujer de su casa) adlı kitabına bakınız. Margarita Nelken’in yazdığı
İspanya’da Kadının Toplumsal Statüsü, (La condiciòn social de la mujer en
España) iş durumları ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kadınların toplumsal
konumları arasındaki farklardan bahseder; Carmen de Burgos’un Modern
Kadın ve Hakları (La mujer moderna y sus derechos) çalışmanın ve eşit işe eşit
ücret almanın kadının yasal hakkı olduğuna vurgu yapar.
9. Eutimio Martin, evli Mariana’nın aşığı Pedro’yu tanıttığı bir el yazması
versiyonundan alıntı yapar: “Ben tamamen seninim ve bunu söylüyorum ki
daha fazla düşünmeyesin. Bunu rüzgar gülüne bağırmak isterdim / Ve gelinlik
yüzüğüm parmağımı yakmazdı.” (331).
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10. Her ne kadar bu oyunda toplumsal sınıfın yerini yaş farkı alsa da,
İspanyol feminist düşüncenin büyük bir kısmı için çok önemli olan sınıf
meselesi Eskici’nin Tazesi adlı oyunda da ima edilmiştir (bir komşusu eskiciye
şöyle der: “Evlendiğin kişinin mensup olduğu sınıfa borçlusun”[64]). Sınıfın
evlilik anlaşmasında merkeze aldığı kırsal trajedilerde ve Kız Kurusu Gül
Hanım adlı oyunda durum böyle olmayacaktır.
11. Geraldine Nichols’un sıkıca savunduğu “Maturity as Accommodation”
[Uyum olarak olgunluk] makalesinde daha farklı bir sonuca varır. Nichols
hem Eskici’nin hem de Taze’nin oyun ilerledikçe olgunlaştıklarına ve
değiştiklerine dair kanıt sunar. Elbette birbirlerini anlayışla karşılamayı
öğrenirler, fakat bir kadın kendini geçindirebiliyorsa ve bu konuda istekliyse,
o kadının isabetsiz bir evliliğe dönmesinin ideal bir çözüm olduğunu
zannetmiyorum.
12. Böyle bir eleştirinin iyi bir özeti için bkz. Mario Hernàndez.
13. C. B. Morris “[Lorca’nın] evliliği zenginleşme ve güvenliğe göre tanımlayan
dörtten fazla karakteri; Anne, Hizmetçi, Baba, Kadın’’ olarak tanımlar. Morris
Leonardo’nun dikkat çektiğini (bir ismi olan tek karakter odur.) çünkü para
değil tutku tarafından yönlendiğini söyler. Gelin’le biten ilişkisinden sonra,
ekonomik pozisyonunu düzeltmeye çalışmak yerine, sevmediği biriyle evlenir
ve medeni durumunu kabul edemez (örneğin, akşam yemeğinde eve gelmez ve
garip saatlerde at üzerinde tehlikeli sürüşler yapar [37 - 38]). Terrace
McMullan (“Federico Garcia Lorca’nın Evlilik Eleştirisi” [Federico Garcia Lorca’s
Critique of Marriage]) adlı oyunda birden fazla kötü giden evlilik olduğunu
savunur. Gelin ve Damat dışında, Ana da kendi eşiyle olan kısa ve
muhtemelen mükemmel olmayan evliliğini idealize eder; Baba’nın ölü eşinin
kusurları vardır; Leonardo ve karısının arası bariz bir şekilde açıktır;
kayınvalidenin kocası onu terk etmiştir. Andrew Anderson, oyunda toplumsal
mesaj bulunduğunu düşünen diğer eleştirmenleri özetler ve Ramòn Ruiz
Ramòn’dan alıntı yapar: "İktidar ve özgürlük arasındaki temel çatışma Lorca
tiyatrosunun önemli bir konusudur." Ruiz Ramòn, yine de, kadının kurtuluşu
ile özgürlük teması arasında bir bağ kurmaz.
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14. Robin Warner oyunu dönemin toplumsal meseleleri ile bağdaştırır:
“Cumhuriyetin ilk iki yılında kadının durumunu geliştirmek ve eğitimin
niteliğini yükseltmek için kabul edilen yasalar aynı akıl ve kalplerin
bütünleyici bakış açılarıydı. Tahmin edileceği üzere, geleneksel değerlerin ve
kurumların ana savunucusu Katolik Kilisesi tarafından ateşli bir karşı çıkış
vardı” (15). Bu eleştiri, yine de, en nihayetinde anneliği arzu eden ve evlilik
dışı cinsel ilişkiyi reddeden Yerma’nın değerlerini, kadına dair muhafazakar
yaygın değerler olarak yorumlar.
15. Marañòn, "Sexo y trabajo" [Toplumsal Cinsiyet ve İş] gibi makalelerinde,
erkekler biyolojik olarak ev dışı faaliyetlere yönelmişken, kadınların içgüdüsel
olarak anneliğe eğilimli olduklarını iddia eder. Marañòn’un cinsiyetlerin
biyolojik doğası ve bunların çağdaş edebiyatla birleşimi üzerine düşünceleri ile
ilgili daha bütünlüklü bir tartışma için Toplumsal Cinsiyet ve Millet [Gender
and Nation] adlı kitabıma bakabilirsiniz (186 - 210). Paul Julian Smith
("Yerma ve Doktorlar" ["Yerma and the Doctors"]), Marañòn’un toplumsal
cinsiyet ve özellikle cinsiyetler arası ilişki kavramı üzerine bazı fikirlerine dair
iyi bir özet sunar. Ayrıca Smith, İspanya’da 19. yüzyılın sonlarından 1930’lara
kadar üremenin tıbbileştirilmesi konusunda kabaca yapılmış bir araştırma
raporu da sağlar; “tıbbileştirme ve antifeminizm el ele gidiyordu” diyerek
değerlendirir(20). C. B. Morris, Fray Luis de León’un La perfercta casada’sının
[Mükemmel Evli] yankılarını betimler (“Lorca’nın Yerma’sı” [“Lorca’s Yerma”]
292). Eutimio Martìn, benzer şekilde, Juan’da Fray Luis de León’unkine
paralel bir zihniyet görür: "Yerma’yı anlatan şey tam olarak klasik evlilik
durumuna karşı edilen isyandır: Evli bir kadın, kırılmış bir eş ve ev içi. Juan
karısını sokakta veya başka bir evde görüp her azarlayışında, (Yürüyüşe
giderken bile onunla kendi kız kardeşlerini gönderirdi.) Hıristiyan bir kadının
kocası olarak sahip olduğu en doğal hakkı kullanmaktan başka bir şey
yapmıyordu. Yerma’nın kocası, mükemmel evlilikte, sadece kanunların onun
yanında olduğunu değil hatta şiddet hakkının da elinde olduğu düşünür."
(402 - 03)
16. İrade’nin antifeminist mesajının daha derinlikli bir analizi için Toplumsal
Cinsiyet ve Millet [Gender and Nation] adlı kitabımı inceleyebilirsiniz.
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Kadınların ev hayatı konusunda onu eleştiren Margarita Nelken bile
enteresandır ki İrade’nin feminist mesaj içerdiği kanısındadır. (İspanya’da
Kadının Toplumsal Statüsü [La condiciòn social de la mujer en España] 240)
17. Miguel García Posada, Unamuno’nun Raquel Encadenada’sının, Yerma
için bir kaynak olduğunu reddeder: "Lorca’nın onunla, Yerma’yı yazmadan
önce, görüşmüş olması çok düşük bir ihtimal." (14) Unamuno’nun oyunu
1921’de

yazıldı;

onu

Madrid

Lyceum

Kulübü’nde

ve

şüphesiz

başka

mekanlarda da okudu. 1926’da oyun, Lorca Yerma’nın daha ilk iki sahnesini
yazmadan yedi yıl önce, Berselona’da hem Madrid hem de Barselona
gazetelerinde çıkan eleştirilerle sahnelendi. Lorca’nın Unamuno’ya olan
bağının bir diğer kanıtı da Yerma’nın Juan’ın kendisini gözleriyle küçük
düşürdüğünü hissetmesidir: "Kendimi seyre dalıyordum onun gözlerinde...
Mini minnacık... Uysal... Kendi kendimin küçücük bir kızıymışım gibi." (80)
Unamuno’nun Sis’inde ise Mauricio, Augusto’ya onu aşağılamak ve gözünü
korkutmak amacıyla şu sözleri söyler: "Şimdi kendinize bir bakın, Bay
Augusto, gözbebeklerimin içinde ne kadar küçük göründüğünüzü göreceksiniz."
(262). Bazı genç yazarların yaşlı yazarların felsefi ve sosyo-politik fikirlerini
yermek için kullandığı bu tarz kuşaklar arası referanslar 20. Yüzyıl başı
İspanyol Edebiyatı’nda yaygındı (bkz. Çapraz Ateş [Crossfire] adlı eserim).
18. Arturo Jimėnez-Vera, Yerma’da toplumsal bir problem olarak geçimsiz
evliliğin merkeziliğine dair bahsettiğim noktaların çoğundan, Lorca’nın tavrını
1930’ların

İspanyol

feminist

söyleminin

içeriğinde

konumlandırmadan

bahseder.
19. John Gabriele Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Çizmek [Mapping the
Boundaries of Gender] adlı kitabında Bernarda Alba’nın Evi’ndeki mekan
kullanımı üzerine çalışmıştır. Gabriele Anneler ve Özgürlük [Of Mothers and
Freedom, nn.1,2] adlı oyundaki toplumsal cinsiyet meseleleri ile ilgili önemli
bir kaynakça sunar.
20. Bir antropolog olan Corbin, Lorca oyununu özellikle Bernarda’nın, “evi
(casa) sokaktan (calle) ayırışını” daha da açıklığa kavuşturan Endülüs evi,
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onun sınıfla ve kamusal alanlarla ilişkisinin toplumsal önemi konusunda pek
çok ilginç bilgi verir (723).
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Amatör Tiyatrolar Telifi Tartışıyor

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) tarafından 2011 - 2012 eğitim
prodüksiyonu olarak çıkarılan Bertolt Brecht’in Sezuan’ın İyi İnsanı adlı
oyununun TAKSAV Uluslararası Tiyatro Festivali gösteriminin arifesinde, Onk
Ajans söz konusu oyun için telif talebinde bulundu. Bu talebin ardından
amatör tiyatrolar, özelde üniversite tiyatroları arasında telif talebi ve
uygulaması üzerine bir tartışma süreci başlattı. ‘‘Amatör Tiyatrolar Telifi
Tartışıyor”

ismi

tiyatrosunun

verilen

Onk

kampanya

Ajans’ın

telif

kapsamında

talebini

kabul

pek

çok

üniversite

etmediklerini

bildiren

açıklamalar yayımlamasının yanında, yaklaşık kırk üniversite tiyatrosu bir
araya gelerek taleplerin dile getirildiği 3 bildiri yayımladı. Prof. Dr. Savaş
Bozbel’den hukuki mütalaa alındı, konu üzerine uzman olan pek çok
hukukçu telif talebi hakkında görüşlerini yazılı olarak paylaştı. İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu (İÜFFTK), Taşkışla Oyuncuları ve
Boğaziçi

Üniversitesi

Oyuncuları

(BÜO)

tarafından

geçen

sene

21.si

düzenlenen İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’nde (İATG), Tiyatroda Telif adlı
bir panel düzenlendi. 2014 yılında aynı organizasyon Üniversite Tiyatroları
Dayanışıyor başlığı ile gerçekleştirildi ve festival kapsamında üniversite
tiyatrolarının sorunlarının ve olası çözüm önerilerinin tartışıldığı bir forum
gerçekleştirildi.

Telif

konusu

da

bu

forumun

en

önemli

gündem

maddelerinden biriydi. Bütün bu süreçte amatör tiyatrolar olarak kampanya
boyunca telif haklarını düzenleyen kanundaki muğlaklığa dikkat çekerken,
amatör tiyatroların kar amacı gütmediğini ve piyasa koşulları dahilinde
hareket etme yükümlülüğü taşımadıklarını vurguladık. Onk Ajans’ın kar
amacı

gütmeyen

ve

özgürlükçü

tiyatro

faaliyeti

yürüten

üniversite

tiyatrolarından ve diğer amatör tiyatrolardan telif talep etmesinin amatör
tiyatro faaliyeti önünde bir tehdit oluşturduğunu dile getirdik.
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Üniversite tiyatroları olarak sürecin takipçisi olacağımızı göstermek amacıyla
işin hukuki mücadele boyutuna da girip, kampanya sürecinde elimizde
toplanan tüm verileri barındıran bir telif dosyası oluşturduk. Dosyanın
kapsamında, üniversite tiyatrolarına yöneltilen telif ücreti talebinin yanında,
toplulukların sahnesizlik, kamusallaşma gibi sorunlarından ve bunlara karşı
sunduğumuz çözüm önerilerinden de bahsettik. Hukukçulardan destek
alarak bu dosyayı ilgili yasadaki muğlaklığın giderilmesi amacıyla sunmayı
planlıyoruz ve bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.
Kampanya dahilindeki tüm bildirilere, basında yer alan haberlere, hukuk
mütalaalarına, Onk Ajans açıklamalarına, yazılara ve söyleşilere “Amatör
Tiyatrolar

Telifi

Tartışıyor”

adlı

blogdan

(http://www.amatortiyatrolartelifitartisiyor.com) ulaşabilirsiniz.
Kampanya sürecinde üniversite tiyatroları ile iletişime geçtikçe gördük ki telif
uygulaması her üniversite grubunda farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Onk
Ajans son derece keyfi bir şekilde telif talebinde bulunuyor. Yıllığımızın bu
sayısında telif talebiyle karşılaşmış üniversite gruplarının konu hakkındaki
görüşlerini ve geçirdikleri süreçleri paylaşmak amacıyla kendileriyle kısa
söyleşiler gerçekleştirdik. Ayrıca dosyanın devamında söz konusu kampanya
boyunca yayımlanan bildirileri bir kez daha paylaşıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları (YÜO) ile Söyleşi
Grubunuzun yapısından bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu, kaç
yıldır

çalışmalarınıza

devam

ediyorsunuz?

Çalışmalarınızı

nasıl

yürütüyorsunuz, oyununuzu hangi kriterlere göre seçiyorsunuz?
YÜO (Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları) : Yıldız Teknik Üniversitesi
Oyuncuları, yani YÜO, 1982 yılında okul öğrencilerinden Cem Davran ve
Feridun Fikri Bayar tarafından kurulmuştur. Zaman içinde gelişen yapısıyla
günümüze kadar uzanan bir süreci vardır. Çalışmalar, provalar gibi
etkinlikler

kulüp

içinde

benimsenen

usta-çırak

ilişkisine

dayanarak

yürütülmektedir. Yeterli tecrübeye ulaşmış üyelerden belirlenen çalıştırıcılar
eşliğinde haftanın dört günü, yeni üyelerle birlikte temel oyunculuk eğitimi
çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra oyun provaları, atölyeler ve diğer
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etkinlikler devam etmektedir. Kulübümüzü temsil edecek oyun veya oyunlar,
yapılan genel kurullarda kulübün kriterlerine ve ihtiyaçlarına uygun olup
olmaması gibi özelliklerine bakılarak seçilmektedir.
Telif talebiyle ne zaman karşılaştınız ve bu talebe nasıl yanıt verdiniz?
YÜO: YÜO, 32 yıllık bir kulüp ve bu 32 yılda onlarca farklı oyun sergiledi. Bu
oyunlarla birçok festivale, yarışmaya ve şenliğe katıldı. Pek çok defa ödüller
aldı, basında ve televizyonda haber oldu. İlk defa geçtiğimiz sene telif
konusuyla ilgili bir sorun yaşandı.
Peter Shaffer'ın Karanlıkta Komedi adlı oyunu ile 1. İzmir Uluslararası Tiyatro
Festivali'ne

başvuruda

bulunduk

ve

festivale

kabul

edildik.

Program

dahilindeki Üniversite Tiyatroları başlığı altında oyunumuz duyuruldu. Her
üniversite topluluğu gibi biz de oyunlarımızı ticari bir kazanç amacı olmadan
sergiliyoruz. Burada önemli olan konu, bizim bu işi sadece gönül bağıyla ve
hevesli olduğumuz için ücretsiz yapmamız değil; zaten tüzel kişiliğimiz, vergi
numaramız, seri numaralı bilet koçanlarımız olmadığı için bilet kesmeye
hakkımızın olmayışıdır. Bu işten para kazanmaya çalışırsak hak sahibinden
önce maliye ile başımız derde girer. Bu yüzden işin duygusal tarafını bir
kenara bıraksak bile zaten para kazanmamız söz konusu olamaz.
Yıllardan beri katıldığımız festivallerde yaptığımız gibi, masraflarımız okul
yönetimi tarafından karşılandı ve İzmir'e turneye gitmek için hazırlıklarımızı
bitirdik. Turneden üç gün önce oyunun telif haklarını elinde bulunduran
ajanstan, telif almadığımız için oyunu oynayamayacağımıza dair bir telefon
aldık. Oyunu ücretsiz olarak sergilediğimizi bildirmemize rağmen ajans,
festivalin bilet sattığını ve telif ödenmesi zorunluluğu olduğunu söyledi.
Oyunu sergilememiz halinde cezai işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Bizim
herhangi bir kazancımızın olmadığını, konuyu festival yönetimiyle görüşmeleri
gerektiğini, bizim zaten ücretsiz oynadığımızı defalarca bildirmemize rağmen
ajans geri adım atmadı.
Bu noktadan sonra YÜO olarak festival yönetimiyle iletişime geçtik ve bu oyun
için bize herhangi bir ödeme yapılmayacağını belgeleyerek ajansa faks çektik.
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1 gün sonra ajanstan telefon geldi. Festival yönetimiyle görüştüklerini, oyunu
ücretsiz oynayabileceğimizi bildirdiler.
Üniversite tiyatrolarından telif ücreti talep edilmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?
YÜO: Kar amacı gütmeyen ve esas amacı sanata hizmet etmek olan biz
üniversite topluluklarının oynadıkları oyunlar için telif ücreti talep edilmesi,
sanatı kurumsallaştırma çabası ve amacı sadece “tiyatro yapmak” olan biz
amatör topluluklara vurulmak istenen bir darbedir. Ama bunlar bizim
hevesimizi kırmamaktadır; aksine daha güçlü sarılmaktayız kulübümüze ve
yaptığımız işlere.
Üniversitede tiyatro yapan bir topluluk olarak yaşadığınız başka
sorunlar ya da gündeminizde olan önemli bulduğunuz konular neler?
YÜO: YÜO’nun ve diğer üniversite topluluklarının yaşadığı en büyük
sıkıntıların

başında

okul

yönetimleriyle

düştüğümüz

ters

durumlar

gelmektedir. Genellikle yönetimler toplulukların tiyatro yaptığını bilirler, fakat
nasıl yaptığı konusuna pek ilgi göstermezler. Bu yüzden ortak paydada
buluşmak oldukça zor olmaktadır.
YÜO olarak yönetimle yaşadığımız en büyük sıkıntı, Yıldız Teknik Üniversitesi
(YTÜ) Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan Oğuz Atay Sahnesi’nin yıkılması
olmuştur. Bu durum direkt olarak sahneye yapılmış bir hareket değil;
sahnemizin içinde bulunduğu bloğun “depremden zarar görmüş olması” veya
“binanın yerine yapılması planlanan çeşitli projelerin olması” gerekçesiyle
yıkılmasından kaynaklanmıştır. Sahnenin yıkılmasından sonra en azından
çalışmalarımızı yürütebileceğimiz bir alan bulduk fakat bir tiyatro kulübü
olarak yürütmemiz gereken en önemli faaliyetlerimizden birisi, takdir
edersiniz ki oyun sergilemektir. Fakat ne acıdır ki iki büyük kampüse sahip
Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde oyun oynayabilmemize uygun bir sahne
bulunmamaktadır. Uygun bulmamamıza rağmen, her ne olursa olsun
oyunumuzu sergileyebilmek adına uğraştığımız konferans salonlarını da ne
yazık ki çeşitli bahanelerle kullanamamaktayız. Bu konuda çalışmalarımız
devam etmektedir. Her ne kadar destek görmesek de kendimize ait,
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oyunlarımızı

oynayıp

temel

oyunculuk

eğitimi

çalışmalarımızı

sürdürebileceğimiz bir yer sahibi olana kadar yılmayacağız.
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları ile Söyleşi
Grubunuzun yapısından bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu, kaç
yıldır

çalışmalarınıza

devam

ediyorsunuz?

Çalışmalarınızı

nasıl

yürütüyorsunuz, oyununuzu hangi kriterlere göre seçiyorsunuz?
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları: Yeditepe Üniversitesi’nin bünyesinde
1996 yılında kurulmuştur ve kulübümüz, üniversite açıldığından beri
çalışmalarına devam etmektedir. Kulüp bugüne kadar Uşak Ne Gördü, Savaş
Baba, Kadınlar Savaşı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Deli Aklı, Tanrı,
Oedipus, Dumrul ile Azrail, Ayak-Bacak Fabrikası, Bahar Noktası, Vişne
Bahçesi, Don Cristobita ile Dona Rositanın Acıklı Güldürüsü, Selam Sana
Shakespeare adlı oyunlar başta olmak üzere otuza yakın oyun sergiledi. Sene
başında ekibimize katılan yeni üyelerle birlikte eğitim çalışmalarına başlayıp
Ocak döneminde ise yeni üyelerimizle birlikte eğitim prodüksiyonu olarak
çıkardığımız oyuna çalışmaya başlıyoruz.
Telif talebiyle ne zaman karşılaştınız ve bu talebe nasıl yanıt verdiniz?
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları: Biz ekip olarak direk bir telif talebiyle
karşılaşmadık fakat geçen sene oynadığımız Jacques ve Efendisi adlı oyundan
sonra kulübümüze, “yaptığınız çalışma FSEK'i ihlal mahiyetindedir” yazan bir
yazı gönderildi ve oyunumuzun nerelerde oynandığını sordular. Biz de
sorularını cevapladık, oyunlar biletsiz oynandığı için herhangi bir ücret talep
edemediler.
Üniversite tiyatrolarından telif ücreti talep edilmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları: Üniversite kulüplerinden telif ücreti talep
edilmesi zaten maddi olarak yokluk içinde üretim yapmaya çalışan tiyatro
ekiplerinin önüne koca bir engel olarak konulmuştur. Bunun talep edilmesi
bile komiktir, gülünmesi gerekir, telif ücreti talep edenlerin ise biraz tefekkür
edip düşünmesi gerekir.
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Üniversitede tiyatro yapan bir topluluk olarak yaşadığınız başka
sorunlar ya da gündeminizde olan önemli bulduğunuz konular neler?
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları: Elbette çoğu ekibin yaşadığı çalışma alanı
bulamama ve sahne sıkıntısını biz de yaşıyoruz. Oyunlarımızı oynadığımız
salonda, oyundan önce sadece bir kaç defa prova yapma şansı buluyoruz.
Okulun sahneye dönüştürülebilecek başka yerlerini sahneye dönüştürme
önerisine bile okul kesinlikle karşı çıkıyor.
Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü- MİFTOK ile Söyleşi
Grubunuzun yapısından bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu, kaç
yıldır

çalışmalarınıza

devam

ediyorsunuz?

Çalışmalarınızı

nasıl

yürütüyorsunuz, oyununuzu hangi kriterlere göre seçiyorsunuz?
MİFTOK: 1986 yılında kurulmuş olan kulübümüz 2007’ye dek faaliyetlerine
aralıksız olarak devam ediyorken aynı sene kulüp odasının kaybıyla faal
kalamıyor ve kapanıyor. 2009 senesinde Miftok’un geçmişinden haberdar
olan,

ekibin

son

kadrosundan

bağımsız

bireyler

tarafından

yeniden

kurulmasıyla bir kere daha hayat bulan kulübümüz çalışmalarına devam
etmekte.
Miftok,

resmi

adıyla

Marmara

Üniversitesi

Tiyatro

Kulübü,

Marmara

Üniversitesi’nin en köklü ve istikrarlı öğrenci kulüplerinden bir tanesi.
Dolayısıyla çok zengin bir birikimin ve geleneğin varlığından söz edebiliriz. Bu
gelenek ile çağdaş, deneysel ve günceli takip eden zihniyetimiz bizlere karma
bir havuz yaratıyor. Bu havuzun içerisinde; her sene düzenli üye kayıt
alımları ve yeni katılımcılara sunulan yaklaşık dört aylık bir temel tiyatro ve
oyunculuk

eğitimi,

sezon

oyunu

niteliğindeki

görece

daha

büyük

yapımlarımız, yerelimizde ve şehir dışı alanlarda / festivallerde düzenli oyun
gösterimlerimiz, kulübümüzün tanıtımı ve çevremize katkı ekseninde geniş
kesimlere sunulmak üzere ortaya koyduğumuz atölyelerimiz ve her sene
çeşitlendirdiğimiz

diğer

etkinlikler

yer

almakta.

Yeniden

kurulma

sürecimizden bu güne dek üniversite yönetimince, çalışmalarımız için gerekli
bir

alan

tahsisi

sağlanmadığından

ürünlerimizi

sunmak

için

dolaylı

prosedürler ağını aşmaya çalışıyoruz. Ofis niteliğinde beş metrekarelik bir
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kulüp odamız var ve ancak arşivimizi muhafaza edebiliyoruz. Çalışmalarımızı
spor salonu, konferans salonları ve zaman zaman okul dışı alanları
kullanarak sürdürmekteyiz.
Sezon oyunlarımızı seçerken en temel belirleyen, kadromuzun aklının ortada
olan oyuna yatması ve isteklilik konusunda hemfikir olmamız. Bu noktada
daha derine bir bakış ile şu esaslar üzerinden gidiyoruz: Sanatı tüketen değil
üreten yapıdaki eserleri ve bu eserlere alternatif ve deneysel bir tavırla
yaklaşmayı tercih ediyoruz. Kadromuzu oyunumuzda devindirebilmek de
önemli bir konu, lakin bu kısmı sürecin belirlemesini, yani projecilik değil de
planlı bir gidişle sonuç yerine süreç odaklı bir tavrı, yeğliyoruz.
Telif talebiyle ne zaman karşılaştınız ve bu talebe nasıl yanıt verdiniz?
MİFTOK: Bu soruya iki cevabımız var esasen: Miftok olarak ajanslarla telif
üzerinden karşı karşıya gelmedik, henüz diyelim. Yani bildiğimiz dönemlerde
böyle bir durum yok. İkinci cevabımız da tiyatromuzu ülke gündeminden ayrı,
izole bir yapı olarak görmediğimizden kaynaklı olarak geçen sezon Onk Ajans
tarafından amatör tiyatrolara karşı başlatılmış olan telif talebi, Boğaziçi
Üniversitesi Oyuncuları’na, Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları’na ve ismini
sayamadığımız diğer topluluklara olduğu kadar Miftok’a da uygulanmıştır. Bu
talebe yanıtımızsa açıktır: Bu bir eser hakkı arayışı değil akıllara ziyan
piyasacı bir ortamın ve zihniyetin tezahürüdür.
Üniversite tiyatrolarından telif ücreti talep edilmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?
MİFTOK: Yazarların / eser sahiplerinin, kendi eserlerine dair maddi, manevi
ve imtiyaz hakları olabilir. Bunlar temsilciliklerle takip de edilebilir pek tabi.
Lakin derdi birliktelik ile sanat üretmek olan, kar amacı gütmeyen,
üniversitelerde amatör olarak faaliyet gösteren bizlerden telif istenmesi
akıllara zarar ziyan piyasacı bir ortamın varlığına delalet etmekte. Böyle bir
dayatmanın meşruiyet kazanması bütünüyle kabul edilemez bir anlayıştır ki
bunun yanında ileri vadede azımsanamayacak sorunlara sebebiyet verecektir.
İlk olarak: Bu talep yabancı ülkelerde vatandaşlığı bulunan eser sahiplerinin
yasal

temsilciliklerince,

kendi

ülkelerindeki

durumu

esas

alarak

bir
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kıyaslamayla gerçekleşmektedir. Oysa biliyoruz ki Avrupa yoğunluklu bu
ülkelerde sanat kurumları profesyonel-amatör ayırdına tabi tutulmadan
devletçe desteklenmektedir. Dolayısıyla, ‘’biz kendi ülkemizde kurumları
amatör-profesyonel

ayırt

etmeden

telife

tabi

tutmaktayız’’

türevinden

söylemlere ‘’bizim ülkemizdeyse amatör tiyatrolar olarak bizler dönemlerdir ve
özellikle son yıllarda destek bağlamında amatör-profesyonel ayrımına tabi
tutulmaktayız. Hatta sanat yaptığımız için her şeyden ayrı bir ’öteki’
konumundayız’’ şeklinde bir cevap vermemiz en doğal hakkımız olacaktır.
Bunca sorunu aşarak adeta ilmek ilmek dokuduğumuz süreçlerimize bir de
telif külfeti yüklenmesini kabul edemeyiz. Değinilmesi gereken bir diğer
noktaysa, Türkiye’de kaliteli, değeri ve hayata dair bir sözü, yaratısı olan onca
yazar ve metin gerek kar amaçlarıyla, gerek devlet müdahaleleriyle kurumsal
tiyatrolarımızın

rejilerinde

yer

bulamamaktadır.

Bu

noktada

hiç

keşfedilmemiş, itibar edilmemiş, cesaret edilemeyip sahnelenememiş pek çok
yazar ve metin amatör tiyatrolarca seyirciyle buluşturulmaktadır. Yani telif
külfetinin meşruiyet kazanması, Amatör Tiyatrolar olarak bizleri ve bu
ülkenin tiyatro seyircisini yoğun bir sanat alanından mahrum bırakacaktır.
Son olarak, tarihte toplumsal sorunlara değinmiş yazarların oyunlarından da
telif ücreti istendiğini gördüğümüzde aklımıza gelmiyor değil; Bir Brecht
düşünün, oyunlarından birisini Türkiye’de sahneleyen amatör bir tiyatro
üzerinden para kazanmayı düşleyecek… Biz düşleyemedik. Ya siz?
Üniversitede tiyatro yapan bir topluluk olarak yaşadığınız başka
sorunlar ya da gündeminizde olan önemli bulduğunuz konular neler?
MİFTOK: Mekan. Tiyatro yapılabilecek bir mekan. Bu sadece bize ait odaksal
bir sorundan ziyade genel ve yaygın bir sorun. Bu da; üst belirleyenin, yani
üniversite yönetiminin, yani ülkeyi yönetenlerin politika ve uygulamalarıyla
ayrı tutulamayacak bir durum olduğunu açıklar nitelikte. Bilincimiz ve
tavrımız ancak hedefimizi doğru seçtiğimizde karşılık bulabilir. Tüm üniversite
tiyatroları ve bileşenlerine sözümüz: Bu tip genel gündemlerimizde mücadele
eksenimizin ağırlık merkezine neyin/kimin denk geldiğini iyice görerek
harekete geçmemiz yönünde olacaktır.
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Amatör Tiyatrolardan Telif Sorununa Yönelik Bildiri – 1 (15 Aralık 2012)
Tiyatro Kamuoyuna,
Onk Ajans amatör tiyatrolardan telif ücreti talep ediyor!
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), uzun yıllardır katıldığı TAKSAV
Uluslararası Tiyatro Festivali’ne bu sene de Bertolt Brecht’in Sezuan’ın İyi
İnsanı adlı oyunuyla katılmak adına başvuruda bulundu. Oyunun program
dahiline

alınmasından

sonra

Bertolt

Brecht’in

telif

haklarını

koruyan

Almanya’daki “Suhrkamp Verlag” firmasının Türkiye temsilcisi olan Onk
Ajans kulüple iletişime geçerek telif ücreti ödenmediği takdirde oyunun
oynanmasına

müsaade

etmeyeceklerini

belirtti.

Boğaziçi

Üniversitesi

yönetimini muhatap alan Onk Ajans okula gönderdiği metinde izinleri dışında
oyunun asla oynanamayacağı, oynandığı takdirde ise okulu mahkemeye
vereceklerini ifade etti ve telif hakkı okul tarafından Onk Ajans’a ödendi.
Geçmiş senelerde de Brecht oyunlarıyla aynı festivale katılan grup, daha önce
böyle bir taleple karşılaşmamıştı.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 33. maddesi “Yayımlanmış bir
eserin tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve öğretim
maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser
sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir”
ifadesini taşımaktadır. Yani yasa gereğince de, yalnızca kar amacı güden
tiyatro faaliyetleri telif uygulamasına tabiidir. Üniversite tiyatroları ve amatör
tiyatrolar kar amacı gütmedikleri için bu kapsamda değerlendirilemezler. Bu
sebeple, Onk Ajans’ın talebinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur.
Bu durumun yaşanmasının en önemli sebebi, telif haklarını düzenleyen
kanundaki muğlaklık ve Onk Ajans’ın bu muğlaklığı kendi lehine kullanmayı
tercih etmesidir. Kanunda geçen “eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze
eğitim ve öğretim maksadıyla temsili” ifadesi sınırları belirsiz bir ifadedir.
Yasa, amatör tiyatroların oyunlarını yalnızca üniversite içinde sergilemesini
mi öngörmektedir? Gerek üniversite tiyatroları gerek diğer amatör tiyatrolar,
kar amacı gütmeyen, piyasa koşulları dahilinde hareket etme yükümlülüğü
taşımayan ve desteklenmesi gereken topluluklardır. Amatör tiyatrolardan telif
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talep edilmesi, grupların özerkliklerinin tehdit edilmesi anlamı taşımakta ve
özgürlükçü tiyatro faaliyetinin sürdürülmesinin önünde ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır. Piyasa ilişkilerinin içerisine girmeyen "amatör" topluluklara
yöneltilen telif talebinin, hem politik anlamda, hem de teatral etik bağlamında
nereye tekabül ettiği can yakıcı bir sorudur.
Türkiye’de telif uygulaması konusundaki yasal çerçevenin muğlak bir zemin
oluşturması Onk Ajans’ın amatör tiyatrolardan telif ücreti talep etmesini
meşru kılamaz. Amatör tiyatroların üretimleri ve kamusallaşma biçimleri,
"piyasacı" reflekslerle hegemonya kurmaya çalışan Onk Ajans tarafından
"engellenebilir" görülmektedir. Tiyatroda özerkliğin tartışıldığı şu dönemlerde
nispeten özerk kalabilen amatör tiyatro gruplarının düşürüldüğü duruma
sessiz kalmak "sanatçı" kimliğine ters düşmektedir. Biz aşağıda imzası
bulunan kuruluşlar olarak Onk Ajans’ın bu tavrını kınıyoruz. Amatör tiyatro
yapan gruplar telif uygulamasından muaf tutulmalıdır!
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu
İTÜ Taşkışla Sahnesi
İTÜ Timis (Tiyatro Miyatro İstanbul)
Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları
Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü Drama Komisyonu
Hayal Perdesi Oyuncuları (Pamukkale Üniversitesi)
ODTÜ Mezunları Derneği Oyuncuları
Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü
İTÜ Sahnesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Marmara Üniversitesi Drama Kulübü
Uludağ Üniversitesi Oyuncuları
Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Özü Tiyatro (Özyeğin Üniversitesi)
Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Oyuncuları
Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Sabancı Üniversitesi Oda Tiyatrosu
Ankara Tıp Fakültesi Oyuncuları
ODTÜ Oyuncuları
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü
Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Zemin Kat Oyuncuları
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Eskişehir Gençlik Kültür Evi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro Yeraltı
Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
YÜTİK (Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü)
Amatör Tiyatrolardan Telif Sorununa Yönelik Bildiri – 2 (7 Ocak 2013)
Kamuoyuna;
ONK

Ajans’ın

haklarını

Türkiye’de

“koruyan”

temsilciliğini

Suhrkamp

Verlag

yaptığı,

Brecht’in

firması,

Almanya’daki

kendileriyle

yapılan

yazışmalarda; amatör ya da profesyonel gibi bir ayrım yapmaksızın, Brecht
eserleri oynayacak tüm toplulukların izin almak ve / veya gereken telifi
ödemekle yükümlü olduğunu bildirdi. Böylelikle ONK Ajans ve Suhrkamp
Verlag’ın meseleye yaklaşımlarının birbirinden ayrışmadığı ve her ikisinin de
üniversite gruplarının ve amatör tiyatroların yaptıkları entelektüel-sanatsal
çalışma ve emeği denetim altına almaya ve -kar getirmediği müddetçe- yok
saymaya çalıştığı görülmüş oldu.
Biz bildiride imzası bulunan ve amatör tiyatronun yok edilemeyeceğine inanan
gruplar olarak bu durumun çok önemli iki sonucunun olduğuna inanıyoruz:
ONK Ajans ve Suhrkamp Verlag firması hayatı boyunca yazdığı tüm
oyunlarda ve kuramsal eserlerde tiyatro anlayışını daima antikapitalizm
üzerine kuran Brecht’in, kolaylıkla kapitalist bir meta haline getirebileceğini
ve bu metalaşmanın evrensel bir kurgu haline geldiğini göstermişlerdir.
Yine bu iki ajans, aynı zamanda sanat yapmanın da sadece ve sadece para ile
ilişkilendirildiğinde değeri olan bir eylem olabileceğini, bu türden kapitalist
ilişkiler dışında sanat yapmanın mümkün olmadığını, mümkün olduğuna
inananlara da izin vermeyeceklerini açıkça ortaya koymuşlardır.
ONK Ajans, geçen süreçte, Suhrkamp Verlag'ın direktifleri doğrultusunda;
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden BÜO'nun TAKSAV'ın festivalinde yaptığı
gösterim sebebiyle talep edip aldığı telif ücreti dışında, 2012 bahar aylarında
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde oynanan oyunların kaç kişi tarafından
izlendiğinin tespit edilip buna göre ek ödeme yapılmasını istemiştir.
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Şu an yasal anlamda telif talep edebilme yetkisi dahi tartışmalı olan ONK
Ajans'ın yanı sıra, Brecht'in insanlığa bıraktığı kültür mirasını ticari bir
metaya indirgeyen Suhrkamp Verlag'ın bu tavrını kınıyor ve tanımadığımızı
belirtmek istiyoruz. Kendi deyimleriyle, amatör tiyatroya yaklaşımlarını "irrite"
etmeyi, sanatsal ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kar amaçlı amatör
tiyatro

tanımının

evrenselleştirilmesi,

amatör

tiyatronun

yok

edilmesi

demektir.
İlk yayımlanan bildiride, FSEK 33.Madde uyarınca amatör tiyatrolar ve
üniversite tiyatrolarının kar amacı gütmedikleri olgusundan hareketle telif
yasasından muaf olmaları gerektiğini iddia etmiştik. Geldiğimiz noktada
açıkça görülmektedir ki mesele yalnızca yasalar ve telif haklarıyla ilgili değil,
amatör tiyatrolara yaşam alanı sağlanıp sağlanmayacağı ile ilgilidir. Amatör
tiyatrolar, amatör sanat düzeyinde sergilenen yaratıcı emeği kar amaçlı
kapsama alma girişimleri karşısında direnişini, yeri geldiğinde sivil itaatsizlik
biçimi alacak şekilde, sürdürecektir.
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu
İTÜ Taşkışla Sahnesi
İTÜ Timis (Tiyatro Miyatro İstanbul)
Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları
Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü Drama Komisyonu
Hayal Perdesi Oyuncuları (Pamukkale Üniversitesi)
ODTÜ Mezunları Derneği Oyuncuları
Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü
İTÜ Sahnesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Marmara Üniversitesi Drama Kulübü
Uludağ Üniversitesi Oyuncuları
Özü Tiyatro (Özyeğin Üniversitesi)
Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Sabancı Üniversitesi Oda Tiyatrosu
Ankara Tıp Fakültesi Oyuncuları
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Oyuncuları
Sakarya Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları
Eskişehir Gençlik Kültür Evi Tiyatro Topluluğu
Tiyatro Yeraltı
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Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Oyuncuları
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Zemin Kat Oyuncuları
İstanbul Genç Tiyatro
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tiyatro Kulübü
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tiyatro Kulübü
Bahçeşehir Üniversitesi Tiyatro Kulübü
İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu
MİFTOK (Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü)
YÜTİK (Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü)
Beykent Üniversitesi Tiyatro Kulübü
ÜNİVERSİTE TİYATROLARININ 27 MART 2014 BİLDİRİSİ
Yine mi Telif?
Evet yine telif, çünkü 2012 yılında ONK Ajans ile üniversite tiyatroları
arasında başlayan tiyatroda telif hakkı tartışması biz üniversite tiyatroları için
çözülmüş

bir

mesele

değil.

Üniversite

tiyatrolarının

telife

tabi

tutulamayacağını bildirilerimizle, etkinliklerimizle ve oyunlarımızla iddia
etmeye devam ediyoruz. Nasıl mı?
Telif talebi, sistemin amaçladığının tersine üniversite tiyatrolarını tasfiye
etmekten, yok etmekten ziyade bizi bir araya getiren bir süreç olmaya devam
ediyor. Bu tartışma ile birlikte, üniversite tiyatroları olarak başta telif olmak
üzere tasfiyemizi amaçlayan diğer sorunlarımızı da paylaşıyor, çözümler
üretmeye

çalışıyoruz;

telife

tabii

olsun

ya

da

olmasın,

oyunlarımızı

oynamaktan vazgeçmiyoruz.
Üniversite tiyatroları önümüzdeki günlerde oyunlarını seyirci ile buluşturmak
üzere hazırlık yapıyor. Önceki seneler de olduğu gibi bu oyunların bazıları
telife tabi. Mesela Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları Sevgili Doktor’u (Neil
Simon), İTÜ Taşkışla Sahnesi Klakson, Borazanlar ve Bırtlar’ı (Dario Fo), Yıldız
Teknik Üniversitesi Oyuncuları Masanın Altında (Roland Topor), Gişe (Jean
Tardieu) ve Generallerin Beş Çayı’nı (Boris Vian), Marmara Üniversitesi Tiyatro
Kulübü (Miftok) İmparatorluk Kuranlar’ı (Boris Vian) ve Marmara Mizah
Kulübü ise Başroldeki Kadınlar’ı (Lethilion) oynayacak... Bu oyunlar seyirci ile
buluştuğu zaman herhangi bir kurumun telif talebi ile karşılaşıldığında telif
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ödemeyi reddedeceğimizi ve aşağıda imzası olan tüm üniversite tiyatroları
olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.
Üniversite

tiyatrolarının

telif

alanında

sorunlarını

ve

taleplerini

dile

getirdiğimiz "Üniversite Tiyatroları ve Telif: Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz"
başlıklı çalışmamızı başta Kültür Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü
olmak üzere tüm ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil kurumlara ileteceğiz.
Üniversite tiyatrolarını telif ödemeye mecbur bırakan Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, madde 33’ün "Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim
kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı
kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde
açıklanması

şartıyla

serbesttir.

Aynı

şekilde,

yayımlanmış

bir

eserin,

gönüllülük esasına bağlı olarak meslekten olmayan kişilerce, eğitim veya
kültür sanat faaliyetleri kapsamında kar amacı güdülmeksizin temsili, eser
sahibinin ve eserin adının mutat şekilde belirtilmesi şartıyla serbesttir"
şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz.
Bugün 27 Mart! Bugün Dünya Tiyatrolar Günü! Üniversite tiyatroları olarak
bizler bu günü oyun yazarak, prova yaparak, oyun oynayarak kısacası
üretmeye devam ederek anlamlı kılıyoruz. Telif ödemesi talebi ile karşı karşıya
kalsak da, salonlarımız elimizden alınmaya çalışılsa da biz pes etmeyecek,
inatla üretmeye devam edeceğiz!
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
İTÜ Taşkışla Sahnesi
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları
Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü
Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları
Anadolu Üniversitesi Yaşayan Tiyatro Topluluğu
Ankara Tıp Fakültesi Oyuncuları
Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Beykent Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü Drama Komisyonu
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tiyatro Kulübü
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tiyatro Kulübü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu
Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
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Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
Hayal Perdesi Oyuncuları (Pamukkale Üniversitesi)
İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu
İTÜ Timis (Tiyatro Miyatro İstanbul)
Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Marmara Üniversitesi Drama Kulübü
Özü Tiyatro (Özyeğin Üniversitesi)
Sabancı Üniversitesi Oda Tiyatrosu
Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Sakarya Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Uludağ Üniversitesi Oyuncuları
Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Selçuk Üniversitesi Ortaya Karışık Tiyatro Topluluğu
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