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İKİNCİ SAYI ÇIKARKEN...
Tiyatro gruplarının faaliyetlerini belgelendirme çalışmasının, deneyimlerin
aktarılması ve araştırmacı tiyatro anlayışının yürütülmesine katkısının
büyük olduğu geçen sayımızda da üstünde önemle durduğumuz bir nokta. Bu
çerçevede hazırladığımız BÜO Yıllık 2000-2001, bu dönemde yaptığımız
çalışmaların raporunu içeriyor.
İlk bölüm, bir yıl boyunca yapılan eğitim çalışmalarının -oyunculuk,
okuma ve vücut çalışmaları- değerlendirme yazısını içeriyor. İkinci bölümde,
2000 yılının Mayıs ayında sergilenen ve Ekim ayında reprodüksiyonu yapılan
Deprem ve 2001 yılının Nisan ayında sergilenen Deli Aklı oyunlarının
dosyaları yer alıyor. Bu dosyalar oyunların metinlerini, fotoğraflarını, süreç
değerlendirme ve dramaturji yazılarını kapsıyor. Son bölümde ise BÜO'nun
da mensubu olduğu İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu'nu tanıtan ve
kuruluş sürecine çağrı metnini de içeren bir yazı yer alıyor.
BÜO Yıllık'ın ilk sayısının çıkış aşamasında yaşanan sorunların belli
ölçüde aşıldığı söylenebilir. Yıllığın hazırlanmasında sorumluluk alacak bir
kadronun oluşması, bu sayının dönem başında çıkması hedefine ulaşmamızda
etkili olmuştur.
Derginin hazırlık sürecinde yardımlarını esirgemeyen Taner Koçak'a teşekkür
ediyor, tüm sanat emekçilerini içtenlikle selamlıyoruz... Bertolt Brecht'in de
belirttiği gibi; tiyatrolarımızın sanatların en büyüğü olan yaşama sanatına
hizmet etmesi dileklerimizle...
BÜO
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Bu yazı 2000-2001 döneminde BÜO'da yapılan eğitim çalışmalarının
ve bu çalışmalara dair yapılan değerlendirmelerin bir dökümünü içermektedir.

2000 YAZ ÇALIŞMALARI

Yaz döneminde BÜO'da yapılan eğitim çalışmaları, kulüpte kalıcı olmayı vadeden
üyelere yönelik tasarlanmaktadır. Bu nedenle çalışmalarda yıl içinde oluşturulan
öğreten-öğrenen ilişkisi silikleştirilmeye çalışılır ve çalışma sorumluluklarını
alanlar daha çok çalışmaların organizasyonuyla ilgilenir. Çalışma değerlendirmeleri kadronun tümünün katıldığı tartışmalarla yapılır.
Bu doğrultuda 2000 yazının çalışma programı hazırlanırken kadronun durumu
ve ihtiyaçları gözden geçirildi. Çalışmalara 28 kişilik bir kadro katıldı. Bunların
arasından sadece 7 kişi bir yıllık oyuncu iken (Seray Akyıldırım, Deniz Aydın,
Erdoğan Çete, Canan Karaosmanoğlu, İlker Yasin Keskin, Volkan Özcan, Canan
Tanır) geriye kalan 21 kişi (N. Cihan Aksoy, İlker Aslan, Ece Aydın, Selin Aydmoğlu, Selin Çanaklı, Özgür Çiçek, Özgür Eren, Sezin Gündoğan, Çağıl İvak, Gülin
Kılıçoğlu, Burcu Müderris, Hande Ortaç, Ömer Özdinç, Özlem Pehlivaner,
Nazan Saner, Barış Sezgin, Bülent Sezgin, Kıvanç Tanrıyar, Atıl Ünal, Sinem
Yılancı, Aysel Yıldırım) en az iki yıldır BÜO'da çalışan oyunculardı.
Dolayısıyla her iki kesimin de eksiklikleri değerlendirilerek ortak bir çalışma
programı oluşturmak gerekiyordu. Kadronun o dönemki ihtiyaçları şu başlıklar
altında toplanabilir:

* Bu yazının vücut çalışmaları bölümleri Hande ORTAÇ, okuma çalışmaları bölümleri Sezin GÜNDOĞAN ve
Nazan SANER tarafından hazırlanmıştır.

- Sezuan'ın İyi İnsanı prodüksiyonunun gösterimi aşamasında ciddi bir seyirci
sorunuyla karşılaşılması, kulüp içinde çeşitli tartışmalar açmıştı. Bu tartışma
başlıklarından bir tanesi ise oyunların formuyla ilgiliydi. Episodik, eleştirel bir
yapıyı kaybetmeden mizahın bolca kullanıldığı, seyirciyi eğlendiren daha
kısa bir oyun çıkarmanın, seyirci sorununu çözme yolunda atılacak önemli bir
adım olacağı düşünüldü. Böyle bir oyun ancak verimli doğaçlamalarla ortaya
çıkabileceği için, eğitim çalışmalarında doğaçlamanın da bir başlık olması
gerektiğine karar verildi.
- Bir prodüksiyon dönemi ardından oyuncuların kendi gelişimlerini daha çok
zorlamaları gerekliliği üzerinden bir ve iki yıllık oyuncularla tirad çalışması
yapılması düşünüldü. Çünkü tirad çalışması, kostümü ve aksesuarıyla bir oyun
parçasının tek kişilik sahnelemesidir ve ciddi bir hazırlık döneminden geçildiğinde oyunculukta önemli gelişmelerin sağlanabildiği bir çalışmadır.
- Vokal çalışması bir senedir BÜO'nun gündeminde olan bir çalışma başlığıydı.
Eğitim çalışmaları kapsamında yapılan vokal çalışmaları farklı aksiyonların,
fiziksel bir yönelim kullanılmadan salt vokalle taşınması çerçevesinde tasarlandığından yeni gelen oyuncular açısından oldukça zorlayıcı ve geliştirici çalışmalar olarak değerlendirilmekteydi. Ancak bu çalışmalar ses kullanımı (nefes,
diyafram kullanımı...vs) ve vokal çeşitlemeleri (şive kullanımı, tonlama, ritim
çeşitlemeleri.. .vs) açısından eksik kaldığından bir senesini tamamlamış deneyimli
oyuncularla yapıldığında geliştirici özelliğini yitiriyordu. Bu bağlamda ses
kullanımı başlıklı bir araştırma-deneme çalışması yapılması planlandı.

ÇALIŞMA PROGRAMI
Vücut Çalışmaları
Yaz dönemi vücut çalışmaları hazırlanırken önceki dönemlerdeki vücut
çalıştırıcısı kadrosuna (N. Cihan Aksoy, İlker Aslan, Sinem Yılancı) yeni
çalıştırıcı adaylarının da katılımıyla (Atıl Ünal ve Hande Ortaç), kadro oluşumu
açısından da önem arz eden ön çalışmalar yapıldı. Yaz dönemine dair bu grubun
hazırladığı çalışma programı daha deneysel ve araştırmacı bir yönelimle kurgulanmıştı ve üç başlıktan oluşuyordu:

1) Temel Isınma ve Esneme Setleri: Bu setler yıl içindekilerden farklı olarak
gruplar halinde yapıldı. Tek merkezli bir yapının yerine grup çalışmasının tercih
edilmesinin nedeni, grup içinde kontrollü bir yapı kurarak kollektif bir çalışma
anlayışı örgütleyebilmekti. Grup formuyla oyuncuların çalışmalara daha yüksek
konsantrasyonla katılmalarının zorlanması amaçlandı.
2) Müzikli Setler: Isınma hareketlerinin müzik eşliğinde yapılmasıyla
oluşturulan müzikli setler, müzik parçasının karışık ritmiyle oyuncuların ritm
duygusunu ve hareket algısını geliştirmek amacıyla hazırlandı. Çalışmada,
oyuncunun hareketleri doğru ve aynı zamanda grupla uyuma yönelik bir
aksiyon ve konsantrasyon çizgisinde yapması zorlandı.
3) Müzikli Sahneleme Çalışması: Bu çalışmada bir temanın, basit bir kurgu
çerçevesinde müzik eşliğinde ve dans figürleri kullanılarak sahnelenmesi amaçlandı. Vücut kullanımının geliştirilmesinin ve yeni sahneleme tekniklerinin
araştırılmasının hedeflendiği bu çalışmada, belli bir vücut formasyonuna
ve hareket dağarcığına ihtiyaç duyulduğundan bu konularda belli bir birikime
sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün (BÜFK) dans birimi
ile ortak bir çalışma yapılmasına karar verildi. Her iki kulübün de en az iki
yıllık üyelerinin yer aldığı karma gruplar oluşturularak haftada bir gün toplu
vücut çalışmasıyla başlayan bir takvim oluşturuldu. Vücut çalışmaları BÜFK'lü
çalıştırıcılar tarafından yaptırıldı ve ağırlıklı olarak temel folklor adımlan
çalışıldı. Dört hafta boyunca devam eden toplu vücut çalışmaları, ardından
yapılan grup çalışmalarına yönelik formasyon kazanılması amacıyla programa
konulmuştu. Gruplar çalışılan hareketleri kullanmak konusunda serbest bırakıldı
ve farklı hareketlerin doğaçlanması tercih edildi. Çalışılan sahneler dördüncü
haftanın sonunda sergilendi.

Oyunculuk Çalışmaları
1) Doğaçlama Çalışmaları:
Zorongo: Ardışık eklemlenmeli bir doğaçlama çalışması olan bu çalışmada1
sahne akışının nasıl ilerleyeceği oyuncuların doğaçlamasına bırakılır. Yaz
döneminde ise zorongo çalışması BÜO'nun kış oyununa yönelik yürütülen
kurgu çalışmaları doğrultusunda tasarlandı. Çalıştırıcılar hazırlanan sahnenin
başlangıcını verip sahnenin devamının doğaçlanması aşamasını oyunculara
devretme yolunu seçtiler.
Öyküleme: Masa başında oluşturulan bir öykünün sinopsislerinin sahne
üstünde doğaçlanmasıyla ilerleyen bu çalışmada da zorongo çalışmasına benzer
bir şekilde kış oyununa yönelik sinopsisler hazırlandı.
2) Tirad Çalışmaları:
18 kişinin katıldığı bu çalışmada yeni oyunculara çeşitli tiradlar önerildi fakat
eski oyuncuların tirad seçimi kendilerine bırakıldı. Çalışılan tiradlar şunlardı:
Milyoner Kadın'dan Müdür ve Ephifania, Bahar Noktası'ndan Eleni, Klaksonlar Borazanlar ve Birtlar'dan Rosa, Vanya Dayı'dan Sonya, Kutlama'dan
Hirin ve Tatyana, Cimri'den Harpagon ve Frossine, Monsieur de Pourceaugnac'dan Nerine, Hastalık Hastası'ndan Birinci Doktor, Madrid'de Kadınlar
Geceyarısı Neden Koşar'dan Beatrice, Yalnız'dan Arkadaş, Kırgınlar Evi'nden
Lady Utterword, Aftan Caligula, Ödenmeyecek Ödemiyoruz'dan Antonia, Bir
Evlenme Teklifi'nden Lomof, ve Dokuz Kısa Oyun'dan Tütünün Zararları.

Vokal Çalışması
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Müzik Birimi'nden Feryal Öney'le
birlikte vokal tekniğini geliştirmeye yönelik bir çalışma yapıldı. Çalışma ağırlıklı
olarak diyafram nefesini geliştirmeye ve oyuncunun sahnede nefesini uygun
kullanmasını sağlamaya yönelikti.

ı bkz. Devrim Umut ASLAN, "98 Yazından İtibaren BÜO'da Yapılan Oyunculuk Çalışmaları", BÜO YILLIK
1998-2000, sayı: l , s . : l

Okuma - Seminer Çalışmaları
1) Kamusal İnsanın Çöküşü Okuması: Sahne üstünde Brechtyen bir dramaturjiyle
toplumsal olaylara eleştirel bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılan BÜO'da, oyuncuların gündelik hayata dair daha duyarlı olması
gerektiği bir gerçektir. Bu yönde yapılan kuramsal çalışmalarla popüler
kültürün bir sonucu olarak gelişen anti-entelektüelizmin kırılması hedeflenmiştir.
Buradan hareketle, Richard Sennet'in Kamusal İnsanın Çöküşü kitabından
"Kamusal Sorun", "Kamusal Roller", "Aktör Olarak İnsan", "19.yy'da Kamusal
Yaşam Kargaşası" başlıklı bölümlerin okunmasına karar verildi. Bir yandan da
Tiyatro Boğaziçi'nden Devrim Umut Aslan, her okuma toplantısı sonrasında,
gruplar tarafından yürütülen tartışmaları bütüne yayma ve toparlama niteliği
taşıyan, aynı zamanda da grupların kitapta okunmayan bölümlerden haberdar
olmalarını sağlayan aktarımlar yaptı. Okuma toplantılarında 'kamusal alan' ve
'özel alan' tanımlamaları yapıldı. Özel alanın kamusal alanın yerini almasıyla
birlikte birey vurgusunun ön plana çıkması, 17.yy, 18.yy ve 19.yy kamusal
yaşamları, 18. ve 19. yüzyıllarda toplumsal yaşamın sahneye nasıl yansıdığı,
tiyatronun o devirdeki işlevi, kamusal alanda insanın aktör kimliği ve aktörinsan kavramının farklı görüşlerce yorumlanması gibi temel noktalar günümüz
toplumsal yaşayışından referanslar verilerek tartışıldı.
2) Antik Yunan Tiyatrosu Aktarımı: Kulüp üyelerinden Aysel Yıldırım ve Çağıl
İvak tarafından verilen bu aktarım iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde Antik
Yunan dönemine dair bir perspektif oluşturulması amacıyla dönemin politik
olaylarına ve toplumsal koşullarına dair bilgi verilirken, ikinci bölümde
tragedyanın o dönemdeki yeri ve işleviyle dönemin üç büyük yazarının
(Aiskhylos, Sophokles ve Europides) oyunları tartışıldı.

ÇALIŞMA DEĞERLENDİRMESİ
Vücut Çalışmaları
Müzikli setlerde karşılaşılan aerobik çalışmasını andıran 'show' aksiyonuna benzer
dışa dönük tavırlar çeşitli uyarı ve yönlendirmelerle kısa zamanda aşıldı. Gruplar
yaz dönemi boyunca hareketlerin doğru ve senkronize yapılmasına çalıştı. Ay
sonunda yapılan sergilemede bazı grupların sabit mizanseni tercih edip hareket-

lerin doğru yapılmasına önem verdiği, bazı grupların da hareketleri bir koreografı içinde kullandığı görüldü. Hareketlerin tekrar edildiği ve dramaturjik bir
vurgusu olmayan bu çalışma, koordinasyonu ve senkronizasyonu zorladığı için
dönemsel olarak tercih edilebilecek bir deneme olarak değerlendirildi.
Müzikli sahneleme çalışmaları dans tiyatrosuna dair tartışmalara yol açmıştır.
Fakat grupların karmaşık kurgulara yönelmeleri, zaman darlığı ve çalışmaların
yoğunluğu bütünlüklü bir ürün çıkarılmasını engellemiştir. Çünkü bu çalışmalarda ayrıntılı kurguların gerektirdiği derinlikli dramaturji çalışmaları yapılamamıştır. Ancak vücut kullanımının zorlanması ve figüratif bir dağarcığın oluşması
bakımından özellikle BÜO için önemli bir birikimin sağlandığı
söylenebilir. Çalışma ayrıca, alanları ve pratikleri farklı olan iki kulübün belli
bir ortaklaşmayla biraraya gelerek bir çalışma hukuku oluşturması açısından da
önemli bir yere sahiptir.

Oyunculuk Çalışmaları
1) Doğaçlamalar:
Zorongo: Oyuncuların ön hazırlıksız ve anında doğaçlama kabiliyetlerini
geliştirme amacıyla yaptığımız bu çalışma, spontan doğaçlamaya yatkın
olmayan oyuncuların arka planda kaldığı, yalnızca daha rahat doğaçlayabilen
oyuncuların gelişme imkanı bulabildiği bir çalışmaya dönüştü. Bu nedenle
oyuncuların bütünü üzerinde geliştirici olmayan, hatta bazılarını olumsuz yönde
etkileyen bu çalışmadan vazgeçilerek öyküleme çalışmasına ağırlık verildi.
Öyküleme: Masa başında oluşturulan sinopsislerin sahne üstünde doğaçlanması yoluyla ilerleyen bu çalışma, sahne üstü performansı ve son ürün itibariyle
verimli bir çalışmaydı. Ancak kış prodüksiyonuna yönelik yürütülen kurgu
çalışmaları o dönemde belirli bir kesinlik kazanmadığından, doğaçlanan
sahnelerin önemli bir kısmından faydalanılamadı.

2) Tiradlar:
Bu çalışma sonunda her tirad kendi içinde farklı problemler içeriyordu. Ancak
belirli sorunlar tiradlarm geneline yayılmaktaydı. Mekan tanımlamanın, olmayan
nesne ve kişi ile ilişkinin eksik olması ve ritmin tek düze ilerlemesi ortaya çıkan
teknik sorunlardı. Ancak bu çalışmada asıl vurgulanması gereken sorun,
tiradların oyuncunun yönelimine göre şekillendirilmesi amacıyla orijinal metinden ve yazarın yorumundan uzaklaşılması ve metne dönük masabaşı dramaturji
çalışmasının eksik olmasıydı. Tipleme çalışması ve skor oluşturma anlamındaysa
belirli oyuncuların önemli derecede aşama kaydetmesi ümit verici bir gelişme
olarak değerlendirilebilir.

Vokal Çalışmaları
Yapılan çalışma sayısının dört olması ve bu çalışmaların kalabalık bir kadroyla
yapılması çalışmaların bir “workshop” niteliği taşıma sına neden oldu. Ayrıca
bu teknik çalış- maların tiyatro çalışması içine yedirilmesi ve bunun üzerinden
çalışma formları oluşturul- ması gerekliliği ortaya çıktı. Ancak bu konuda net
öneriler oluşmadığı ve kadro içinde böyle bir çalışmanın sorumluluğunu alabilecek
eğitimli bir kulağı ve güçlü bir tekniği olan oyuncular olmadığı için bu projenin
ertelenmesine karar verildi.

Okuma Çalışmaları
Kamusal İnsanın Çöküşü adlı kitabın dilinin ağır olması ve konunun derinlikli bir
şekilde işlenmesi, okunan makalelerin kimi zaman yeterince anlaşılamamasına ve
okuma toplantılarında yürütülen tartışmaların yer yer tıkanmasına sebep oldu. Bu
noktada Devrim Umut Aslan'ın yapmış olduğu aktarımlar bu sorunların giderilmesini sağladı. Bunun yanısıra, tartışma noktalarının birebir kendi toplumsal
yaşayışlarımızla ilişkilendirilmesi -örneğin günümüzde hangi mekanların
kamusal alan tanımını karşıladığı sorusuna cevap verilebilmesi- okumaların
daha verimli yürütülmesini sağladı. Son kertede okumaların içeriğinin yoğun
olması sebebiyle kışkırtıcı olduğu ve bu okumalarda belirli ölçüde aktivizasyonun sağlandığı söylenebilir.

2000 - 2001 EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bu dönemde üç yeni çalıştırıcının katılımıyla dört kişilik bir eğitim çalıştırıcısı
grubu (Ece Aydın, Özgür Eren, Sinem Yılancı, Aysel Yıldırım) kuruldu ve kulübe
yeni katılacak oyuncuların eğitimine yönelik bir çalışma programı oluşturuldu.
Vücut çalışmaları ve okuma çalışmalarının yanı sıra oyunculuk çalışmaları iki
ana başlıktan oluşuyordu: Vokal çalışmaları ve korporal çalışmalar. Hazırlık
aşamasında çalıştırıcılar önerilen başlıkları sahne üstünde deneyerek bir yandan
çalıştırıcılık hazırlığı yaptılar, bir yandan da çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını görmeye çalıştılar. Oyuncu çalıştırıcılığının teorik bir arka planının da olması
gerektiği düşünülerek sadece bu dört kişinin katıldığı Stanislavski okumaları
yapıldı2.
Çalışmalar hazırlanırken göz önünde bulundurulan noktalar şunlardı:
- Kulübe yeni katılacak oyuncuların çoğunun üniversite öncesinde herhangi bir
tiyatral birikiminin olmaması, çalışmaların temel ekseninin bu kişilerin oyunculukla tanışmalarına yönelik olmasını gerektiriyordu. Çalışmalar belirli bir
olgunluğa eriştikten sonra prodüksiyona dönük doğaçlamalara geçilmesi
düşünüldü.
- Oyunculuğa başlangıç aşamasında taklidin önemli bir rolü olduğu ve sahne
üstünde
ikili çalışmanın yeni oyuncuları rahatlatacağı düşünülerek çalışmaların büyük bir
çoğunluğu ikili veya çoklu çalışmalar olarak tasarlandı.
- Yeni oyunculara yönelik vücut kontrolü ve sahne üstü duruşu kazandıran temel
çalışmalardan oluşan bir vücut çalışması programı düşünülmekteydi. Çalıştırıcı
kadrosu Eylül ayında hazırlık çalışmalarına başlayarak yeni oyuncuları da göz
önünde bulundurarak bir denge seti oluşturdu.

2 Kulüpteki çalışma yoğunluğu nedeniyle bu okuma sağlıklı bir şekilde yürütülememiş, bir süre sonra da sona
ermeden durmuştur. Ancak yoğun çalışma temposunun bahane olamayacağı daha sonra kadro içinde çıkan
sorunlar tartışılırken ortaya çıkmıştır.

ÇALIŞMA PROGRAMI
13 Ekim - 2 Aralık 2000 tarihleri arasında toplam 28 çalışma yapıldı. Çalışmaların 8'i korporal çalışmalara, 5'i vokal çalışmalarına, 14'ü de doğaçlama çalışmalarına ayrıldı. Kulübe yeni gelen 23 yeni oyuncuyla yapılan çalışmalara katılan
eski oyuncu sayısı 27 idi.

Vücut Çalışmaları
Isınma ve esneme setleriyle birlikte Eylül ayında hazırlanan denge seti çalışıldı.
Bu çalışmalar yeni oyuncuların setlere uyum sağlaması ve ilerleme katetmeleriyle birlikte dereceli olarak ağırlaştırıldı. Bir süre sonra da tüm gün süren stilizasyon çalışmalarına geçildi. Bu başlık altında ise kathakali ve imitasyon çalışmaları
yapıldı.

Vokal Çalışmaları
Diyalog çalışması, oyuncunun gelişimi açısından faydalı bir çalışma olmasına
rağmen bu çalışmalarda oyuncunun tıkandığı noktalarda açıcı olamama sorunu
ortaya çıktı. Tek ses çalışmasında karşılaşılan sorun ise oyuncuların -eski
oyuncular dahil- aksiyonu vokal aracılığıyla vermeye çalışmaktansa konuşma
melodisini tercih etmeleri oldu. Çalıştırıcılar açısından bakıldığında ise oyun
vererek çalıştırma, oyuncudan taklit etmesini bekleme ve çalıştırıcı kimliği ile
oyuncu kimliğinin zaman zaman karışması gibi problemlerle karşılaşıldı.

Korporal Çalışmalar
Bazı çalışma başlıklarının iki kişiyle yapılması, yeni oyuncular açısından
geliştirici olduğu gibi, BÜO'da ikinci senesinde bulunan oyuncuların da primitif
bir oyuncu-reji faaliyeti yapmalarım zorlaması açısından olumlu bir çalışma
oldu. Oyuncu çalıştırıcılığı anlamında vokal çalışmalarında karşılaşılan sorunlar,
burada da ortaya çıkmıştır3.
3 Çalıştırıcı oyuncunun imgelemini kışkırtabilmeli, oyuncunun getirdiği malzeme üzerinden sahneyi şekillendirebilmelidir. Oyuncuyu özdeşleşerek çalıştırma, oyuncudan taklit etmesini isteme ve çalıştırıcı kimliği ile oyuncu
kimliğinin karışması gibi sorunların hem vokal hem de korporal çalışmalarda yaşanması çalıştırıcıların deneyimi
göz önünde bulundurulduğunda öngörülebilen bir durum olmakla birlikte, karşılaşılan sorunlar aşılması gereken
sorunları açığa çıkarmıştır.

Doğaçlama Çalışmaları
Bu çalışmada yeni oyuncuların oluşturulmaya çalışılan kış oyunu kurgusuna aşina
olmaları sağlandı ve doğaçlayıcı oyunculuk anlamında belirli gelişmeler sağlandı.
Ancak masabaşında oyun dramaturjisi ve ana tiplemeler henüz netleşmediği için
bu çalışmaların kış oyununa pek de hizmet ettiği söylenemez.

Okuma Çalışmaları
Stanislavski okumaları kulübe yeni katılan üyelerin ilk okuma çalışması
olması nedeniyle okumalara ön hazırlık yapılarak gelinmesi ve okumaların belli
bir disiplin içerisinde yürütülmesinde sorunlar yaşandı. Bu sorunlar ancak birkaç
okuma toplantısı sonrasında aşılabildi. Kulübün yeni üyelerinin birçoğunun ilk
kez oyunculuk yaptığım ve Stanislavski'nin oyunculuk yönteminin sahne üstü
deneyimleriyle ilişkilendirilerek daha anlaşılır olduğunu göz önünde bulundurursak, yapılan oyunculuk tartışmalarının açıcı olmakla birlikte pratiklere dökülmesinin uzun vadeli bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak yapılan
okumalar Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi ve tiyatro etiği hakkında fikir
sahibi olunması amacına hizmet etmiş ve eğitim çalışmalarının ilerleyen
aşamalarında daha net anlaşılır hale gelmiştir.

2001 OCAK AYI TİRAD ÇALIŞMASI
Final döneminde bölümde okuyan öğrencilerin programı oldukça dolu olmasına
rağmen hazırlık sınıfı öğrencilerinin çalışma imkanı olduğu için, zaman ayırabileceğini vadeden eski oyuncuların çalıştırıcılığında yeni oyunculara dönük bir tirad
çalışmasının yapılmasının faydalı olabileceği düşünüldü.
Çalışmaya katılan oyuncular (Server Atak, Tufan Aydoğdu, Göktuğ Bağınsız,
Sevi Bayraktar, Deniz Buga, Özge Can, Duygu Çavdar, Eser Dilsöz, Neslihan
Gerek, Didem Karanfil, Özlem Killi, Elif Okutucu, Tuğçe Saykı, Mert Seviniş,
Şafak Timur, Ozan Uysal, Ceren Ünlü, Şafak Vural, Can Yetkin) şu tiradları
çalıştılar: Ayı'dan Smirnov, Bahar Noktası'ndan Ege ve Eleni, Bir Evlenme

Teklifi'nden Diaforius, Düğün'den Damat, Yalnız'dan Arkadaş, Don Cristobita ile
Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü'nden Rosita, Don Cristobita, Cocoliche ve
Fîgaro, Cimri'den Frossine ve Elise, Kız Kurusu Gül Hanım'dan Ana ve Kahya
Kadın, Eskicinin Tazesi'nden Taze, Ayı'dan Bayan Popov, ve Dokuz Kısa Oyun'dan Tütünün Zararları.

ÇALIŞMA DEĞERLENDİRMESİ
Ortaya çıkan ürünler verimli bir tirad çalışmasına göre hamdı. Bu çalışmada yeni
oyuncular tipleme nüvesi oluşturma yolunda yapılması gerekenleri öğrendiler. Kısa
dönemli bir çalışma olduğu ve yeni oyuncuların iki aylık bir çalışma döneminin
ardından ilk defa tirad çalışması yaptığı düşünülürse olumlu bir çalışma dönemi
geçirildiği söylenebilir.

2001 MAYIS AYI TİRAD ÇALIŞMASI
Deli Aklı prodüksiyonunun yeni oyuncuların eğitimi açısından yetersiz bir
prodüksiyon olduğu tespiti üzerine, bu oyunu oynamaya devam etmektense
yeni üyelerle bir tirad çalışması yapmanın daha mantıklı olacağı
düşünüldü4.
Çalışmaya katılan oyuncular (Server Atak, Tufan Aydoğdu, Göktuğ Bağınsız,
Deniz Buga, Duygu Çavdar, Eser Dilsöz, Neslihan Gerek, Didem Karanfil, Fırat
Kuyurtar, Şafak Timur, Ozan Uysal, Ceren Ünlü, Can Yetkin) şu tiradları çalıştılar:
Düğün'den Damat ve General, Müfettiş'den Kaymakam ve Osip, Kız Kurusu
Gül Hanım'dan Hala, Eskici'nin Tazesi'nden Eskici, Ayı'dan Smirnov, Cimri'den
Harpagon ve Elise, Don Cristobita ve Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü'nden
Sivrisinek, Klaksonlar Borazanlar ve Bırtlar'dan Rosa, Kutlama'dan Tatyana.

4Bkz Ece AYDIN, Özgür EREN, "Deli Aklı Üzerine" BÜO YILLIK 2000-2001, sayı:2, s.: 110

ÇALIŞMA DEĞERLENDİRMESİ
Olmayan nesne ve kişi ile ilişki, mekan tanımlama ve tavırlardaki bulanıklık
açısından bazı sorunlar taşımakla beraber gerek oyuncuların çalışma iç disiplini,
gerekse tiplemelerin olgunluğu açısından belirli bir seviyenin yakalanabilmesi,
sene başında yapılan tirad çalışmasıyla kıyaslandığında daha başarılı bir
çalışma dönemi geçirildiğini göstermektedir.

Metin
BÜO - MSÜ Oyuncuları

Metin Düzenleme ve Reji
N. Cihan AKSOY, Özgür ÇİÇEK, Nazan SANER, Bülent SEZGİN

Prodüksiyon
Tüm Kadro

Işık
Selin ÇANAKLI, Erdoğan ÇETE

Efekt
Ece AYDIN, Ömer ÖZDİNÇ

Afiş Tasarım
Hilmi Atıl ÜNAL, Barış YELDİREN

Oyuncu Kadrosu
N. Cihan AKSOY, Ece AYDIN, Selin AYDINOĞLU,
Pınar AKKUŞ, Selin ÇANAKLI, Özgür ÇİÇEK,
Özgür EREN, Sezin GÜNDOĞAN, Gökçe KARTALER,
Burcu MÜDERRİS, Hande ORTAÇ, Nazan SANER,
Barış SEZGİN, Bülent SEZGİN, Hilmi Atıl ÜNAL

DEPREM - OYUN METNİ
1. EPİSOD: NERDE BU DEVLET?*

(“Salla” parçasıyla kalabalık bir grup dans etmektedir. Deprem olur,
panik yaşanır. İnsanlar birbirini ezerek çıkışa doğru yönelirler ancak
çıkışta yığılma olur. Nihayet deprem sona erer. Bir radyo haberi duyulur.)
Radyo haberi: Sayın dinleyiciler şu anda aldığımız bir habere göre
Marmara Bölgesi’nde şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin
merkez üssünün İzmit ile Adapazarı arasında bir yer olduğu tahmin
edilmektedir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
(Kalabalık, haberin ardından toparlanmaya başlar.)
Kalabalık: (fısıltıyla)
- Aaa… Merkez İstanbul değilmiş!
- Yaşasın!
- Kalkın, kalkın! Rezil olduk.
(Toparlanan kalabalıktan ayrılan birisi ‘deprem acısını’ dile getirir)
- Çöktük! (Müzik girer)
- Türkiye sallandı!
- Yer yerinden oynadı!
-(Hep beraber) Acımız çok büyük!
(Oyuncular sahne üstündeki gazeteleri alıp okumaya başlarlar)
- Ah benim dertli başım! Doğa kahpelik yaptı.
- Ölü sayısı beş yüz, yaralı iki bin beş yüz
- Kırk beş saniyede ezdi geçti! Depremin şiddeti 6.7
- Amerika depremin şiddetini 7.8 olarak açıkladı. Kandilli şaşkın!
- Ölü sayısı üç bine ulaştı.
*Tüm episodlarda spikerler dışındaki diğer tiplemeleri kalabalığı oynayan oyuncular canlandırır.

- Afet değil, cinayet.
- Çürük binalar kağıt gibi yıkıldı.
- Eyvah! Ölü sayısı dört bini geçti.
-İstanbul felaketi ucuz atlattı.
-Artçılar kesilmiyor. Ankara da sokakta!
- Ölü sayısı on bini aştı.
-Yıkım dört yüz atom bombası şiddetinde.
-Yüzyılın depremi, asrın felaketi!
1.Spiker: Türkiye ağlıyor sayın seyirciler, vatan yasta! Deprem bölgesi
savaş alanına döndü. Evler karton gibi yıkıldı. Artçılar kesilmek bilmedi,
halk geceyi sokakta geçirdi. Gölcük'teki donanma üssü de yıkıldı. Mehmetçik enkaz altında, asker şokta. Az sonra!
2.Spiker: Kolay unutulmayacak bir uğultuyla geldi toprağın derinliklerinden. Kırk beş saniyede bini aşkın kişiyi rüyalarından koparıp aldı. Geride
çığlıklar, korku ve endişe bıraktı. Enkaz altındaki canlar belki de ölümü
bekliyor sayın seyirciler.
3.Spiker: Deprem ekonomiyi de vurdu. Türkiye'nin en büyük sanayi
kuruluşlarından biri olan Tüpraş rafinerisinde başlayan yangın henüz kontrol
altına alınamadı. Üç tankta başlayan yangın sekiz tankı daha sardı. Körfezde
patlama korkusu yaşanırken, bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Sayın
seyirciler, şu anda stüdyomuzda ekonomi profesörü sayın Gülsüm Akdoğan
bulunmakta. Sayın Akdoğan, stüdyomuza hoş geldiniz. Efendim, milletçe
çok kötü günler yaşıyoruz. Hayatımız ne kadar da pamuk ipliğine bağlıymış, öyle değil mi Sayın Akdoğan?
Profesör: Maalesef ki evet. Ben de buradan hem kendi adıma hem de
üniversitem adına tüm milletimize geçmiş olsun diyorum.
3.Spiker: Sayın Akdoğan, lütfen bize ve izleyicilerimize bölgenin Türkiye
sanayisi açısından önemini anlatabilir misiniz?

Profesör: Elbette. Efendim, felaketin ekonomimizde yarattığı sarsıntının
büyüklüğünü kavrayabilmek için rakamlarla konuşmak gerektiğini düşünüyorum ki daha kesin sonuçlara ulaşabilelim. Şimdi, depremin etkilediği
illerin ekonomimizdeki payının yaklaşık yüzde kırk olduğunu düşünürsek
günlük finansal kayıp basit bir hesapla doksan sekiz trilyon Türk Lirası. Bu
rakamlar da bize gösteriyor ki sarsıntı ekonomimizi negatif yönde etkileyecek, uzun dönemli makro ekonomik pariteler toplam arz-talep değerlerim
alabora edecek ve...
3.Spiker: Sayın Akdoğan, 65 milyon şunu merak ediyor.Acaba bu kavramlar neyi ifade ediyor?
Profesör: Açıklayayım efendim. Eğer dış yardım sağlanamazsa enflasyon
yükselecek, borsa düşecek, işsizlik artacak, faizler yükselecek, devalüasyon olacağını tahmin ediyorum, yirmi milyon liralıklar piyasaya sürülecek
ve muhtemelen zararı kapatmak için ek vergiler alınacak. Bu vergiler de
senden, benden, yani hepimizden alınacak.
Halk: (Hep beraber) Ne!
3.Spiker: Ek vergiler de alınacakmış, hepimizden!
1.Spiker: Sayın seyirciler, Tüpraş yangınıyla ilgili son gelişmeleri almak

için şu anda bölgeye bağlanıyoruz. Evet Zeynep, söz sende.
Muhabir: Evet Deniz, burada nefes almak bile gerçekten çok güç. Arkam-

da görmüş olduğunuz alandaki Tüpraş yangını tüm hızıyla sürüyor.
Alevler hala kontrol altına alınamadı. Buradaki insanlarsa panik halindeler
ve hızla bölgeyi terk ediyorlar. Kocaeli Vali Yardımcısı şu anda yanımda.
Efendim, söndürme çalışmaları konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz?
Vali Yardımcısı: Efendim, her şeyden önce depremde hayatını kaybeden

tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Kamuoyu tarafından da 'asrın felaketi'
olarak adlandırılan bu elim olayı da el birliğiyle atlatacağımıza yürekten

inanıyorum.
Muhabir: Efendim, yangına zamanında müdahale edilemediği konusunda

kamuoyunda çeşitli iddialar var. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Vali Yardımcısı: Şundan kimsenin kuşkusu olmasın diyorum: Başta sayın

valimiz ve bölgede görev yapan tüm arkadaşlarım Tüpraş yangınını haber
alır almaz bölgedeki çalışmalarına başlamışlardır. Ancak sizin de bildiğiniz gibi ne karşı karşıya olduğumuz felaket herhangi bir felaket, ne de
Tüpraş yangını herhangi bir yangındır. Tüm bu olumsuzluklara ve moralman çok kötü durumda olmamıza rağmen, kadromuz canlarını dişlerine
takmışlar, geride bıraktıkları yakınlarının enkazından önce buraya koşmuşlardır.
(Patlama efekti)
Muhabir:

Efendim, Tüpraş'tan hala patlama sesleri geliyor. Bundan sonra

neler olacak?
Vali Yardımcısı: Gereken bütün önlemleri almaktayız diyorum. Yangın

inşallah söndürülecektir. Kimse merak etmesin.
1.Spiker: İnsanın isyan edesi geliyor sayın seyirciler. Depremden sonra

enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için hiçbir kamu görevlisi bölgeye intikal
etmedi. Kurulan kriz masalarında telefon dahi yok. Bu arada sanayi devi
Tüpraş'a hala müdahale edilmedi. İki buçuk milyon dolar göz göre göre
yanıyor. Sen bunu hak etmedin Türkiyem. Birazdan!
2.Spiker: Kırk sekiz saat geçti, devlet hala deprem bölgelerinde yok. Güneş
tutulması değil, devlet tutulması.
3.Spiker: Sayın seyirciler, salgın hastalık tehlikesi artıyor. Maskesiz
dolaşmayın!
1.Spiker: Kriz merkezi değil, keriz merkezi!
2.Spiker: Olmaz böyle şey! Buz pisti morg oldu.
3.Spiker: Deprem bölgesinden insan manzaraları.

1.Spiker: Kader değil cinayet!
3.Spiker: Afet değil, kıyamet!
2. Spiker : Devlet değil, illet!
(Spikerlerin de kontrolü kaybetmesiyle, çaresiz bir halde haberleri
dinleyen halk arasında kargaşa başlar.)
3. Spiker: Felaket!
1. Spiker: Rezalet!
2. Spiker: Sefalet!
1. Spiker: İhanet!
2. Spiker: Hıyanet!
3. Spiker: Cehalet!
1. Spiker: Olmaz böyle şey sayın seyirciler, nerede bu devlet?
(Halk isyan eder ve protestoya başlar.)
Kalabalık:
- Nerede bu devlet!
- Arkadaşlar valiliğe gidelim.
- (Hep beraber) Gidelim.
- (Protesto sesleri) Vatandaş ayakta, vali yatakta! Vali dışarı!
2.Spiker: İşte gördünüz sevgili seyirciler. Deprem yıkıyor, devlet bakıyor.
Nerede bu devlet!
Protesto sesleri: Vergi mi vermedik, askere mi gitmedik, nerede bu
devlet!
3.Spiker: Devlet tartışıyor, insanlar ölüyor.
Protesto sesleri: Ekmek isteriz, aş isteriz
1.Spiker: Duy sesimi Ankara, kanıyor hala yara. Bizden duymuş olma ama
yıkılan senin ülkendir.
Kalabalı: Yaşasın Sivil Toplum!
1. Köşe yazarı: Yaşasın sivil toplum!

2. Köşe yazarı: Yaşasın sivil toplum!

(Köşe yazarları ve gruplar atışma için yerlerini alır.)
2. Spiker: Sayın seyirciler, acılar bölündükçe azalır, sevgiler bölündükçe

çoğalır. Bugün bizlerle beraber olan köşe yazarlarımız da deprem acımıza
ortak olarak, karşılıklı bir atışma formu içinde tatlı tatlı konuşarak ulusumuzun çektiği acıları dile getirecek.Ve günün sürprizi! Konya'dan kalkıp
geldi, bizleri kırmadı, aramıza katıldı. Aşık, ozan Zülfü Özkök!
(Ozan alkışlanır, atışma başlar.)
2. Grup: Kurumuş tozlu dudaklardaki tek soru şu: Yardım nerede, kurtaran

nerede, evim nerede, doktor nerede, yemek nerede? Devlet nerede? Nerede,
nerede, nerede!
1. Grup: İşte, böyle günlerde ortaya çıkıyor milletimin güzelliği. Bir

millet enkaz kaldırıyor. Bir ulus ki, devletini beklemeden kendi seferberliğini başlatmış. Depremin şiddeti 7.4 ise, bu milletin mücadele azmi üç
puan önde.
1. Köşe yazarı: Ansızın geldi felaket.
Kol geziyor sefalet.
Yardıma koşuyor millet,.
Yine neredesin devlet!
2. Köşe yazarı: Gölcük’te gördüm Alman’ı.
Yalova’da gördüm Yunan’ı.
Milletim zaten koşmuş dört bir yana.
Ya sen neredesin Ankara ?
1. Köşe yazarı: Nene Hatun’du Kurtuluş Savaşı’nda mermi taşıyan,
Torunlarıydı kazma kürek elde yardıma koşan,
Yedi düvele karşı verdiğimiz o büyük savaşı,
Veriyoruz şimdi deprem denen o illete karşı.
2. Spiker: Komşu komşu huu...

1. Spiker: Su mu istersin,
3. Spiker: İlaç mı istersin!
2. Spiker: Aman üşüme, sana bir hırka getireyim.
1. Spiker: Al, üzerimdeki battaniyeyi sana vereyim,
3. Spiker: Diyor insanlar birbirlerine. İşte bu da,
2. Spiker: Sevginin richter ölçeği sayın seyirciler!
1. Spiker: Sokaklarda devlet falan yok, halk var.
3. Spiker: Motor iskelesinde her gün birbirini ite kaka motora atlayanlar,
2. Spiker: İşinden çıkmış bankacılar,
1. Spiker: Sokaklarda yaşayan bir sarhoş,
3. Spiker: Mini etekli bir genç kız,
2. Spiker: Uzun saçlı akademi gençleri,
1. Spiker: Ve motorcular örgütlenmiş;
3. Spiker: Bir kamyon dolusu yardım malzemesini motora yüklüyorlar.
1. Spiker: Hiç kimse genç kızın rüzgarda uçuşan eteğine dönüp bakmıyor
bile.
2. Spiker: Bu sırada sahilde bir trafik kazası oluyor,
3. Spiker: Sürücülerin tekme tokat birbirine gireceğini sananlar yanılıyor.
Arabadan inip birbirlerine “geçmiş olsun birader” deyip tokalaşıyorlar.
Spikerler: (Hep beraber) Yollar tıkanmasın diye gaza basıp
uzaklaşıyorlar.
1. Spiker: Üniter devletten,
Kalabalık: (Hep beraber) Üniter millete!
3. Spiker: Birimiz hepimiz,
Kalabalık: (Hep beraber) Hepimiz birimiz için!
2. Spiker: Yaşasın?
Kalabalık: (Hep beraber) Sivil toplum!
Zülfü Özkök: Yaşasın sivil toplum!

Hep beraber: Yaşasın sivil toplum!

1.ANEKTOD
(Sahnede genç bir adam ve bir minibüsün içindeki insanlar olmak üzere
iki odak vardır.)
Mühendis: (Seyirciye) Efendim, ben yüksek inşaat mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum, masterımı Amerika'da, doktoramı Kanada'da
yaptım. Şu anda da İngiltere'de uluslararası bir inşaat şirketinde çalışmaktayım. Uzmanlık alanım yıkmak. Yanlış anlamayın canım, binaları yıkmaktan
söz ediyorum. 17 Ağustos'tan bir hafta önce Türkiye'ye tatile gelmiştim.
Depremden sonra bölgede benim gibi uzmanlara ihtiyaç olacağını düşündüm ve Adapazarı'na giden hayırsever insanlara katılmak için harekete
geçtim.
(Seyir halinde olan minibüsün içindekiler genç adamı görürler.)
Köylü: Kardeş, şu arkadaşı da alsak mı, sevaptır?
Şöför: Alalım abiciğim, alalım.
Teyze: Almayalım canım nereye alıyoruz, zaten sıkışığız.
Şoför: Sığarız abla, sığarız ya!
(Minibüs durur.)
Mühendis: Şehir merkezine mi?
Şöför: Valla kardeş, biz de o tarafa gidiyoruz ama buraların yabancısıyız.
Ama atla sen, buluruz bir şekilde.
Mühendis: Teşekkürler. Merhabalar.
Minibüstekiler: Merhaba.
(Minibüsün yanında bir asker belirir.)
Amca: Evladım şu askere bir yol sorsak diyorum.
Şöför: Soralım bey amca, bilirse asker bilir zaten.

Mühendis: Affedersiniz, şehir merkezine nasıl gidebiliriz acaba?
Asker: Abi valla ben buranın yabancısıyım. Ankara'da askerliğimi yapıyordum, beni buraya gönderdiler. Dur dediler, ben de burada duruyorum.
Amca: Yazık çocuğa, güneşin altına dikmişler. Filinta gibi maşallah!
Teyze: Asker de yolu bilmiyorsa ne olacak bu memleketin hali!
Köylü: Memleketin çivisi çıkmış be, çivisi!
Şöför: Ablacığım Allah aşkına adam asayişten sorumlu ya!
Köylü: Asayiş berkemal sanki, her tarafta yağma talan!
Şöför: Öyle deme abiciğim, o kadar da değil. Bak ben geçenlerde ne
duydum. Yalova’da itin biri afedersin, tutmuş enkaz altındaki kadın
cesedinin kolundan bileziklerini çalmaya kalkışmış.
Köylü: Vay itoğlu it!
Şöför: Ama asker oradaymış. Ne yapmış?
Minibüstekiler: (Hep beraber) Ne yapmış?
Şöför: Yok öyle sorgu kelepçe falan. Zaten çıkmış vur emri, çakmış
kafasına kurşunu, atmış enkazın altına!
Minibüstekiler: (Hep beraber) Ya, öyle mi?
Şöför: Ya, böyle yaparlar adamı işte!
Mühendis: (Kendi kendine) Ama bu hukuk dışı bir uygulama, düpedüz
yargısız infaz. (Şoföre) Beyefendi...
Amca: Pirina bunlar pirina
Teyze: Ya, pirina pirina….
Genç kadın: Öyle söylüyorsunuz ama asker de her işi kafasına göre
yapıyor. Bakın size bir şey anlatayım. Kocamın Gölcük'teki akrabalarının
enkaz altında kaldığını öğrendik. Hemen yardım etmeye gittik. Gittik
gitmesine ama ne fayda! Koskocaman binadan geriye küçücük bir moloz
yığını kalmış. İnsan nasıl çıkarılır ki enkaz altından?
Mühendis: Tamamen yıkılmış binalarda kurtarma çalışmaları ahtapot

vinçle yapılır.
Genç kadın: Biz de başladık kendi çabalarımızla vinç aramaya. Oradan
oraya koşturup dururken bir de ne görelim: Karayollarına ait bir vincin
üzerine 'kiralık' tabelası asmışlar!
Minibüstekiler: - Vay itoğlu itler!
- Ejderha bunlar ejderha!
Genç kadın: Başına da bir sürü insan toplanmış. Bazıları şoföre sövüp
sayıyor. Bazıları da pazarlığa tutuşmuş. Çaresiz katıldık pazarlığa. Üç yüz
milyon verdik, bağladık işi. Tam vinci alıp enkaz kaldırmaya gidiyorduk ki
askerler geldi.
Amca: Bak gelmiş bizimkiler.
Genç kadın: Zaten bölgede enkaz kaldırmaya yarayan bir tek vinç var, ona
da el koydular; Gölcük'teki askeri üsse acilen yardım gerekiyor diye.
Şoför: Ablacığım birincisi böyle münferit bir olayı bütün kuruma mal etmek
bence yanlış. İkincisi zaten asker doğru olanı yapmış. Kalkıp vinç başında
pazarlık yaparsanız asker vince de el koyar duruma da.
Teyze: Hiçbirinin ciğeri beş para etmez. Devlet mevlet kalmamış bu
memlekette. Hepsi de heybesini doldurmaya bakıyor, ya!
Şöför: Ablacığım, senin memleket tahlilin acayip kaba. Bir kere askerle
meclisi birbirinden ayırmak lazım. Bak ben gelirken Gölcük'ten geçtim,
adamlar donanma üssünde şerefsizim harıl harıl çalışıyorlar. Mesela bu
kadar bina yıkıldı, Tüpraş hala cayır cayır yanıyor, deprem bölgesinde bir
tane milletvekili gördün mü? Göremezsin. Niye? Adamlar atmışlar götünü
meclise, yayıp duruyorlar ya!
Mühendis: Bu meclisi siz seçmediniz mi?
Minibüstekiler: Biz seçtik!
Mühendis: Meclis çalışmıyor diyorsunuz. Neden çalışmayan bir meclisi
hala iş başında tutuyorsunuz? Bakın bence suç sizde. Demokrasi kültürü-

nün yerleştiği ülkelerde toplum, denetleme mekanizmasını sonuna kadar
kullanır. Devlet bu tür müdahalelere açıktır.
Amca: Evladım sen hangi ülkede yaşıyorsun?
Mühendis: İngiltere!
Minibüstekiler: Aa, adam ecnebiymiş ya.
Amca: (Telaşla ayağa kalkarak) Ah!
Minibüstekiler: Ne oldu bey amca?
Amca: Artçı oldu oğlum, artçı. En az 5.5 şiddetinde, hissediyorum ben.
Şöför: Otursana bey amca. Deli misin akıllı mısın! Kaza yaptırıyordun az
daha. Artçı değil, çukur çukur! Depremden sonra delik deşik oldu yollar.
Baksanıza, kanalizasyonlar da patlamış zaten.
Sağlık Memuru: Bu patlayan kanalizasyonlar bir çok salgın hastalığa yol
açabilir.
Mühendis: Sonunda akıllıca bir laf işitmiştim. Hanımefendi çok doğru
söylüyor.
Sağlık Memuru: Eğer devlet gereken önlemleri almazsa...
Köylü: Hangi devletten söz ediyorsun. Devlet mi kalmış ortalıkta
kardeşim. Saatlerce uğraştık bizim halaoğlunu enkaz altından kurtarmak
için. Çabaladık, didindik, uğraştık, çıkardık sonunda. Ama ortalıkta ne bir
ambulans var ne de araç. Neyse biz kendi imkanlarımızla karga tulumba
yetiştirdik hastaneye. Bu sefer de "ilaç yok, Gebze'ye gidip ilaç almanız
lazım" dediler. Elimiz mahkum gittik Gebze'ye. Geri döndüğümüzde bir de
ne görelim, halaoğlu malaoğlu yok ortalarda.
Minibüstekiler: (Hep beraber) Allah Allah!
Köylü: Kaydı tutulmadığı için de ne bir yere sevk edildiği belli adamın, ne
de Allah korusun öldüğü.
Teyze: Kardeş, senin şu halaoğlunu organ mafyası kaçırmış olmasın.
Adamları kaçırıyorlarmış, organlarını kesip alıyorlarmış, sonra da bir

kuytuya atıyorlarmış ya!
Şöför: Ablacığım adamın yüreğine inecek, değil mi?
Teyze: Ee! Ne yapacaksın şimdi?
Köylü: Tek umudum kriz merkezi. Oradan da bir şey çıkmazsa yıkarım
hastaneyi başlarına!
Amca: Evladım sakin ol, yıkmakla yakmakla bir yere varamayız. Bu
memleket ne badireler atlattı. Bunu da atlatırız evelallah, el birliğiyle.
Sevgi, umut, beraberlik.
Şöför: Doğru söylüyorsun amcacığım, doğru söylüyorsun ama yaş tahtaya
basmayacaksın, eşeği sağlam kazığa bağlayacaksın. Mesela ben; ayıptır
söylemesi topladım bizim bakkaliyeden peynirleri, salamları, sucukları,
sosisleri, attım arabanın arkasına. Yolda gelirken çoluk çocuk öyle üstüme
saldırıyor, verir miyim ben, vermem. Az sonra gideceğim kriz merkezine,
ihtiyacı olanların adreslerini alacağım, kendi ellerimle dağıtacağım.
Teyze: En iyisini yapıyor, en iyisini. Geçenlerde ne duydum!
Amca: Ne duydun yine?
Teyze: Muhtarın teki, toplamış halktan yardımı, toplamış halktan yardımı
ne yapsa beğenirsiniz?
Minibüstekiler: (Hep beraber) Ne yapmış?
Teyze: Hiç kimseye bir dirhem bir şey vermemiş, ya!
Minibüstekiler: (Hep beraber) Bak görüyor musun!
Mühendis: (Şoföre) Beyefendi, deprem bölgesinde peynirlerin, zeytinlerin,
salamların, sucukların, sosislerin ne işi var!
Şöför: Ya ne götürseydik, domuz jambonu mu?
Mühendis: Dayanıklı tüketim malzemeleri götürmeliydiniz. Kurutulmuş
meyve, konserve, bisküvi...
Amca: (Heyecanla ayağa kalkarak) Ah!
Minibüstekiler: (Hep beraber) Çukur amca çukur.

Amca: Yahu evladım ne çukuru, kriz merkezi. Biz eski toprağız.
Hadi inin aşağı.
(Minibüsten inenler kriz merkezine giderler.)
Mühendis: Sonunda, şehir merkezine ulaşmıştık. Adapazarı ’ nda,
hasarlı ve yıkılması gereken birçok bina vardı. Özellikle ağır
hasarlı binalar çevreleri için çok tehlikelidir. Hele de büyük bir
depremden sonra artçı şoklar devam ederken böyle bir bina
yanında bulunan ve içinde canlı bulunduğu için kurtarma çalışmaları devam eden bir enkaz üstüne yıkılabilir ya da içinden
eşyalarını çıkarmak isteyen insanlarla beraber çökebilir. Böyle bir
durumda uzmanlar hemen iş başına geçmeli ve ayrıntılı bir yıkım
planı oluşturmalıdır. Devlet görevlileri ve yerel yöneticiler de
gerekli teknik ekipman, personel ve çevre güvenliğinin sağlanması için acil önlemler almalıdır. Şehir merkezinde herkes kriz
merkezine gitmişti. Ben de derdimi anlatmak için kriz merkezine
gittim.(Kriz merkezi o kadar kalabalıktır ki, yaklaşamaz.)
Mühendis: Kriz merkezinde bir tane bile muhatap bulamamıştım.
Halbuki durum çok ciddi idi. Çevrede yıkılması gereken bir çok
bina vardı. Ayrıntılı yıkım planı gerekliydi. (Yanına yaklaşan bir
adama anlatmaya başlar.) Çünkü bina yıkım yöntemleri binaların aldıkları hasarla ilgilidir. Örneğin ağır hasarlı binalarda
yıkıma başlamadan önce binaların kolonları tahta direklerle
desteklenmelidir. Orta hasarlı binalarda ise yıkıma üst katlardan
başlanmalıdır.
Adam: Sen ne diyorsun abiciğim! Bak ben vinç şoförüyüm. Bana
diyorlar ki kökle gazı, gir enkaza. O binalara Allah vurmuş
zaten.
(Adam kriz merkezine gider.)

Mühendis: Türkiye'de çalışma anlayışı biraz farklıydı. Yıkılmıştım. Ancak memleketime ödemem gereken bir vefa borcum
vardı. Yılmadım ve masaya bir kez daha gitmeye karar verdim.
(Mühendis kriz merkezine yaklaşır ve sesini duyurmaya çalışır.)
Mühendis: Hanımefendi ben yüksek inşaat mühendisiyim ve
yıkım konusunda uzmanım. Lütfen beni koordine edin.
(Yine başarısızdır fakat bu kez bir yükseltiye çıkıp olabildiğince
bağırır.)
Mühendis: Hanımefendi! Ben Boğaziçi'nde okudum, Amerika'da
master yaptım ve yıkım konusunda uzmanım. Lütfen bana
yardımcı olun.
Görevli: Beyefendi neden bağırıyorsunuz? Görüyorsunuz ki biz de
uğraşıyoruz. Yardım mı etmek istiyorsunuz, bakın etrafta bir sürü
çöp var. Alın bu çöp torbalarını, çöp toplayın.
(Kriz merkezi görevlisinin attığı çöp torbalarına bakan Mühendis ne yapacağını bilmez bir halde kalır.)

2. EPİSOD: DIŞ YARDIM VE AKUT TARTIŞMALARI
1. Spiker: Sayın seyirciler, dünya yardıma koşuyor. Ankara kırk sekiz saat
içinde deprem bölgesine varamazken dünya Türkiye'nin yardımına koşuyor. Yardım çalışmalarına katılmak için şu ana kadar Türkiye'ye on
dokuz ülkeden bin elli beş kişinin geldiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre bugün de çeşitli ülkelerden yaklaşık üç yüz kişinin
daha Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Kalabalık: - Ermenistan'ın Türkiye'ye göndermek istediği yirmi kişilik
çok iyi yetişmiş arama kurtarma ekibi, sırf Ermeni olduğu için Türkiye'ye
alınmamış. Bu arada birçok yabancı kurtarma ekibi de Atatürk Havalimanı-

'nda bekletiliyor!
- Olmaz böyle şey!
- Ama adam Ermeni'ymiş.
- Ne, Ermeni miymiş?
- Ermeni mermeni, gelen yardımları geri gönderecek değiliz ya!
3. Spiker:

Sayın seyirciler, hükümetin ekonomik zararı nasıl finanse

edeceği henüz belirsizken Avrupa Birliği'nden yardım yağıyor. AB ülkelerinin deprem felaketinin ardından yaptıkları yardımların toplamı yaklaşık
otuz milyon ecuye ulaştı. ABD Dışişleri Bakam Madeleine Albright yaptığı
açıklamada "ABD hükümeti ve halkı olarak desteğimiz uzun vadeli olmalıdır. Türkiye bizim müttefikimiz ve dostumuz. Kesinlikle Türkiye'yi yalnız
bırakmayacağız" dedi.
Kalabalık: - İşte müttefik ülke!
- Dostum, dostum!
- Koordinasyon eksikliklerini hala gideremeyen hükümetin, dış
yardımlara gümrük uyguladığı ortaya çıkmış. Bir Alman firmasının yolladığı röntgen cihazına gümrükte el konulurken, hükümet sözcüsü gümrük
rezaletini "mevzuat böyle" sözleriyle açıklamış.
-Mevzuat da neymiş kardeşim.
- İnsanlar orada ölüyor şunların yaptığına bak.
2. Spiker: Müjde! Müjde! Müjde! Sayın seyirciler, yaşadığımız şu zor ve
sıkıntılı günlerde IMF kesenin ağzını açtı. Türkiye'nin dış borçlarının bir
kısmı siliniyor! Ayrıca Dünya Bankası Ankara'ya beş yüz milyon dolar
tutarında kredi açtı.
Kalabalık: - Adamların gönlü zengin!

- Ankara zararı on üç, Dünya Bankası ise beş milyar dolar
olarak tahmin ediyor. Uzmanlar Türkiye'nin zararı yüksek göstererek,
ihtiyaç fazlası paralarla İç borçlanma ve kamu açıklarının kapatılmak
istendiğini açıkladı.
- Ee, ne var bunda?
- Bizimkiler de cin gibi ha!
-Türk aklı işte Türk!
- Para sizin cebinize mi girecek?
-(Hep beraber) Para bizim cebimize mi girecek?
1. Spiker: Sayın seyirciler, cayır cayır yanan ülke ekonomisinin dinamosu
Tüpraş için yangın söndürme helikopteri bulunamazken, Rusya ve Yunanistan'ın gönderdiği söndürme helikopterlerinin şu saatlerde Türkiye'ye
ulaşması bekleniyor. Bu arada, dost ve müttefik ülke İsrail'den de yardım
yağıyor. İsrail hükümeti C-130 ve Boeing 747 jumbojet tipi uçaklarıyla
beraber yüz yirmi kişilik acil yardım kurtarma ekibini Gölcük'teki donanma üssüne yolladı.
Kalabalık: - Müslüman Arap'ın yapmadığını Allahın Yahudi'si yapıyor
görüyor musun?
-Bu Araplar pis insanlar zaten, pilavı da elle yiyorlar.
-Tüpraş için yangın söndürme helikopteri bulunamazken, Ankara
kulislerinde hükümetin 4 milyar dolarlık savaş helikopteri ihalesi açacağı
söyleniyor.
-Zaten savunma harcamalarında ertelemelere gidileceği söylentileri Milli Savunma Bakanı tarafından yalanlandı. Bakan, "Ülkenin
bölünmez bütünlüğü ayrı bir şey, felaketin açtığı yaraların sarılması ayrı
bir şeydir" dedi.
- Olmaz kardeşim böyle şey!
- (Öne çıkarak) Yeter artık silaha harcanan bu kadar para!

- (Öne çıkanın üstüne yürüyerek) Bölücü müsün lan sen!
1. Spiker: Türk'ün Türk'ten başka dostları da var.
3. Spiker: Türk'ün Türk'ten başka dostları da var.
2. Spiker: Türk'ün Türk'ten başka dostları da var, sayın seyirciler. Yunan
yetkili açıkladı: Yardımları durduramıyoruz. Yunanistan'daki yardım
kampanyaları çığ gibi büyüyor. Teşekkürler komşu!
1. Spiker: Thank you very much!
3. Spiker: Danke schön!
2. Spiker: Proston elli niko lao!
1. Spiker: Todo raba!
3. Spiker: Merci beaucoup!
Spikerler: (Hep beraber) Türk'ün Türk'ten başka dostları da var.
Osman Durmuş: (Yanında iki devlet görevlisi ile birlikte) Türk'ün Türk'ten
başka dostları da Türk'tür. Ambulansa, beyin cerrahına, ilaca, maske
takmaya, yaşama alışkanlıklarım bilmediğimiz doktorlara, Yunan malına ve
Yunan kanına ihtiyacımız yoktur. Orta Asya'dan kalkmış, Anadolu'ya
yerleşmiş, bütün kavimlerin feleğini şaşırtmış, ulu ve ulvi milletimin hiçbir
ecnebi yardımına ihtiyacı yoktur. Ayıdan post, gavurdan dost olmaz!
Türk'ün de Türk'ten başka dostu yoktur!
1. ve 3. Spiker: Ne diyor bu adam!
Osman Durmuş: Ne diyorum lan ben?
(Osman Durmuş'un yanında duran devlet görevlileri onu yalnız
bırakırlar.)
2. Spiker: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un açıklamaları
vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar Başbakan'in olaya bizzat müdahale
etmesini istedi.
Kalabalık: İşi ne, etsin tabi!

1. Spiker: Dur artık Durmuş!
3. Spiker: Sağlıksız bakan!
2. Spiker: Sağlık Bakanı sağlığımızı bozuyor!
1. Spiker: Yeter! Sus ve çalış!
3. Spiker: Yeter! Sus ve git!
Kalabalık: - Dur artık Durmuş!
-Kudurmuş!
- Sağlık Bakanı istifa!
(Kalabalık arasında protesto başlar.)
- Durmuş şaşırma, sabrımızı taşırma!
Osman Durmuş:

Tuvalet yok diyorlar, karşılarında cami var. Kosko-

caman 'WC yazıyor. Duş yok diyorlar. Benim insanım plaja gider yıkanır.
Salgın hastalık tehlikesi falan da yok. Gönüllü olduğunu söyleyen, AKUT
denilen ve kendisini pratisyen hekim zanneden kel alaka birinden çıkıyor.
Haklarında gerekirse suç duyurusunda bulunacağım! Bu arada hastalıktan
korunmak için ellerinizi yıkayın.
Devlet Bahçeli:

(Kalabalığın arasından çıkarak) Evladım! Sus artık

istersen. Geç şöyle, geç! Osman Bey anatomi ve genel cerrahi alanında
ihtisas yapmış, çok değerli bir bilimadamıdır. Kendisinin biraz üslup
sorunu vardır, biz bu konuda zaten kendisini uyarıyoruz.
Osman Durmuş: Efendim, basın benimle uğraşacağına gitsin halkın
moralini düzeltsin. Bakın, hepsi depresyon geçiriyor. Artık bu matem
havasından kurtulmalıyız, öyle değil mi?
1. Spiker: "Sağlık Bakanı İstifa", "Dur Artık Durmuş", "Durmuş Şaşırma
Sabrımızı Taşırma" kampanyası ülke çapında büyük destek gördü. Sayın
seyirciler, İşte sivil toplumun gücü!
Kalabalık: (Hep beraber) İstifa! İstifa! İstifa!
Devlet Bahçeli: Hükümet Osman Durmuş'un yanındadır, arkasındadır,

hizmetleriyle beraberdir. Kendisinin İstifası diye bir şey düşünülemez.
Sivil toplum kuruluşlarını yıpratmamız diye bir şey de söz konusu değildir.
Öyle değil mi Durmuş?
Osman Durmuş: Öyle başkanım öyle.
Devlet Bahçeli: Bu iş burada bitmiştir.
Kalabalık: -Kafatasçı bakan istemiyoruz.
-(Öne çıkarak) Bakan istifa!
-(Öne çıkanın üstüne yürüyerek) Ne diyorsun lan sen! Yürü, yürü!
(Kalabalığın ağlamaları ve spikerlerin kahkahaları arasında, dövülen kişi
kalabalığa karışır.)
3. Spiker: AKUT! Aramanın A'sı, kurtarmanın Ku'su, tim'in T'si. Tim üyesi
yüzlerce kişi arama kurtarma dışında bir işe, bir kariyere sahip: Kimi
doktor, kimi mimar, kimi dağcı.
Kalabalık: -Hepsi de okumuş çocuklar, maşallah!
-Mürekkep yalamışlar mürekkep!
2. Spiker: O bir kar leoparı! O, kahraman olmak için yaratılmış. O bir
Mahrukizade! Dedesi Kaptan-ı Derya Ali Paşa, korsanlarla çarpışıyordu
vakti zamanında Sakız Adası'nda. O ise deprem denen o canavarla savaşıyor. Sağlık Bakanı Durmuş ahkam kesiyor ama işte böyle birisi Nasuh
Mahruki.
Kalabalık: -Adamlar yedi göbekten kahraman!
-Dedesine çekmiş dedesine.
1. Spiker: Akın var akın! Akın, akın! Sayın seyirciler, binlerce idealist
gencimiz AKUT'a üye olabilmek için sırada bekliyor.
Kalabalık: -Ben üye olmayı düşünüyorum, ya sen?
-Ben de!
-Ben de!
-Biz de!

2. Spiker: Sayın seyirciler, bir yandan AKUT, bir yandan Rus'u, Alman'ı,
Yunan'ı dünyalı dostlarımız, bir yanda da biz: Türk medyası!
1. Spiker: Sayın seyirciler, sevdiklerini geri veremeyiz,
3. Spiker: Ama hiç olmazsa evlerini geri verelim.
2. Spiker: Henüz yaramız çok taze, kayıplarımızın acısına dayanmak zor.
1. Spiker: Ama ağlayacak zaman yok, önümüz kış.
3. Spiker: Hemen çalışmaya başlamazsak onlar bu kışı sokakta geçirecekler.
2. Spiker: Onların birer sığıntı olmasına izin vermeyelim.
Spikerler: (Hep beraber) Lütfen bir tuğla da siz koyun!
Hep beraber: Türk medyası, sivil toplum el ele!

2. ANEKTOD
Şule: 17 Ağustos gecesi şirketimizin beşinci yılını kutlamak için gittiğimiz
gece kulubünde çılgınlar gibi eğleniyorduk. Ta ki saat 3.02'ye kadar. O
gece öylesine sallandık ki, bir an için öleceğimi sandım. Yaşasın! Merkez
İstanbul değilmiş. Merkez Adapazarı'ymış. Adapazarı mı! Meltem? En
sevdiğim arkadaşım! Meltem'in yaşayıp yaşamadığını çok merak ediyordum. Bölgeden haber de alamıyordum. En sonunda dayanamadım, arabaya
atladığım gibi Adapazarı'na gittim. Ondan sonra da doğru kriz merkezi.
(Şule kriz merkezine yönelir. Yardım malzemelerini Urlardan boşaltan bir
grup gönüllünün sesi duyulur.)
Gönüllü:(Telefonla konuşmaktadır.) Yes sir. Derya, arkadaşlardan İngilizce
bilen bir tercüman bulur musun?
Derya: Tamam, bir dakika.
Gönüllü: Derya, bir de Almanca bilen birini bulur musun?

Derya: İngilizce, Almanca, tamam.
Gönüllü: (Telefonla konuşmaya devam eder.) Fransızca mı, oui Monsieur.
Derya, bir de Fransızca.
Derya: İngilizce, Almanca, Fransızca, tamam. (Gitmeye yeltenir.)
Gönüllü: (Telefona) Si senör, (Derya 'ya) Derya, bir de İspanyolca bilen
birini bulur musun?
Derya: Aa, yeter artık!
(Derya gider.)
Gönüllü: Ben ne yapabilirim canım.
(Meltem aceleyle girer.)
Meltem: Şu kayıp listelerine bir bakar mısın?
Şule: Meltem.
Meltem: Şule.
Şule: Sen yaşıyorsun. Dur bakayım sana. İyi gördüm seni. Annen baban
nasıl? Ev ne durumda?
Meltem: Annemler iyiler. Ev hasar alınca onları çadıra yerleştirdim.
Şule: Canım, tamam sen şimdi benimle doğruca İstanbul'a geliyorsun.
Sıkılma ha, bizde istediğin kadar kalabilirsin.
Gönüllü: Meltem, kayıp listelerini kontrol ettim, alabilirsin.
Meltem: Tamam oldu. (Şuleye) Sağol ama benim burada kalmam lazım.
Şule: Ay, tıpkı Akutçulara benzemişsin.
Meltem: Abartma canım, uğraşıyoruz işte.
Şule: Ee, neler yapıyorsun?
Meltem: Enkaz kaldıranlara yardım ediyorum, gelen erzakları dağıtıyorum, tercümanlık yapıyorum, kayıp listelerine bakıyorum.
Derya: (Yardım malzemelerini boşaltanlara) Arkadaşlar, bir tır yardım
malzemesi daha geldi. Onları da boşaltabilir miyiz?

Gönüllü: Derya, tercümanı buldun mu?
Derya: Ay, unutmuşum. (Meltem'i görür.) Meltem, İngiliz kurtarma
ekibine çok acil bir tercüman gerekiyormuş, sen gidebilir misin?
Meltem: Giderim, ama benim İngilizcem iyi değildir ki.
Derya: Ne yapalım artık, idare edersin.
Meltem: Tamam, sen şunlarla ilgilen. Nereye?
Derya: Çark caddesine.
Meltem: Şule, benim hemen gitmem gerekiyor. Senin İngilizcen iyi değil
miydi?
Şule: Eh, fena sayılmaz.
Meltem: Sende gelsene.
Şule: Geleyim bari.
(Meltem ve Şule çıkarlar. Malzeme indirenlerin sesleri içinden bir anons
duyulur.)
Gönüllüler: - Arkadaşlar, çay molası!
-(Hep beraber) Yaşasın!
-Arkadaşlar yeni bir tır malzeme daha gelmiş. Hadi, bir gayret
onları da boşaltalım.
Şule: (Girer.) Kriz merkezinin gönderdiği adrese vardığımızda anladık ki
bizim İngiliz kurtarma ekibi meğerse itfaiye ekibiymiş. Uzmanlık alanları
da tamamen yıkılmamış binalardan insan kurtarmakmış. Adamlar buna
rağmen ellerindeki ses dinleme cihazlarıyla enkazın altında canlı olup
olmadığını kontrol ettiler ve bu enkaza mutlaka köpekli bir kurtarma
ekibinin gerekli olduğunu söylediler. Biz de kriz merkezine geri dönmeye
karar verdik. Sonunda köpekli bir kurtarma ekibi bulduk.
(Meltem girer.)
Tercüman: (Girer, görevlilere) Kolay gelsin. Ben köpekli Alman kurtarma
ekibinin tercümanıyım.

Derya: Nerde kaldınız? Beş saattir sizi bekliyoruz.
Tercüman: Biliyorum. Tam buraya gelmek için yola çıkmıştık ki, İzmit
civarında eli sopalı insanlar otobüsümüzün yolunu kestiler.
Şule: Ya!
Tercüman: Enkaz haline gelen evlerinin altından hala İnsan sesleri
geldiğini söyleyip, bizden yardım istediler. Ben de onlara Adapazarı'ndan
beklendiğimizi anlatmaya çalıştım, fakat ne mümkün! Adamın teki cebinden bir silah çıkarıp havaya ateş etmeye başladı: Bam, bam, bam! "Ya bize
yardım edersiniz, ya da kendimi öldürürüm" dedi.
Şule: Peki, siz ne yaptınız?
Tercüman: Çok da fazla seçeneğimiz yoktu. En nihayetinde o da candı, o
da candı. Biz de onlara yardım etmeye karar verdik.
Şule: İyi olmuş tabi.
Görevli: Tamam, vakit kaybetmeyelim. Meltem, sen diğer arkadaşları da al
ve bir an önce Çark Caddesi'nin sonundaki enkaza gidin.
(Meltem, Şule ve Tercüman çıkarlar. Malzeme indirenlerin sesleri içinden
bir anons duyulur.)
Gönüllüler: - Arkadaşlar, yemek molası!
-(Hep beraber) Yaşasın!
-Arkadaşlar bir tır malzeme daha geldi. Hadi, onu da boşaltalım.
Şule: (Girer.) Başbakan geliyor diye trafik kapatılmış. Bekle Allah bekle,
bekle Allah bekle, tam üç saat bekledik ama trafik açılmadı. Daha fazla
beklemeden kriz merkezine geri döndük.
Meltem: (Tercüman 'la beraber girer.) Trafik kapalıydı, enkaza
ulaşamadık.
Görevli: Açılmış, açılmış. Artık, gidebilirsiniz.
Şule: Biz de yola koyulduk. (Meltem, Şule ve Tercüman çıkar.)
(Malzeme indirenlerin sesleri içinden bir anons duyulur.)

Gönüllüler: - Arkadaşlar, ihtiyaç molası!
-(Sadece bir gönüllü) Yaşasın!
-Arkadaşlar bir tır malzeme daha geldi. Hadi, onu da boşaltalım.
Şule: (Girer.) Enkazın başına geldiğimizde, bir de ne görelim! Biz yoldayken belediye, arama kurtarma çalışmalarının yapılacağını bilmediği için
enkazın üzerine kireç dökmüş. Alman kurtarma ekibi de kireç yüzünden
köpekleri koku alma duyularını yitirmesin diye onları enkazın üzerine
salmak istemedi. Biz de çaresiz kriz merkezine geri döndük.
Tercüman: (Meltem 'le birlikte girer.) Olacak şey değil!
Şule: Rezalet, canım! Ne biçim iş bu böyle!
Meltem: Burada işler böyle yürüyor.
Şule: (Görevlilere) Yahu kardeşim, doğru dürüst yapabileceğimiz bir iş
veremez misiniz!
Görevli: Yeni bir tır yardım malzemesi daha geldi. İsterseniz siz de
yardım edebilirsiniz.
Şule: Bu öneri üzerine, mal indirmek, erzak dağıtmak, liste tutmak dışında
hiçbir iş yapmamaya karar verdim. Ama üçüncü günün sonunda bütün
enerjim tükenmişti. İşten aldığım izin de bittiği için İstanbul'a geri döndüm. Kimse üzerime düşeni yapmadığımı iddia edemez!
(Malzeme indirenlerin sesleri)

EPİSOD 3: İŞTE DEVLET!
1. Spiker: Enkaz altında otuz beş bin can!
2. Spiker: Sokaklar ceset dolu, morglar doldu!
3. Spiker: Borsa da sallandı!
1. Spiker: Türkiye sanayisi kan ağlıyor!
2. Spiker: Katil müteahhitlere af mı geliyor?

3. Spiker: Devlet müdahalede yetersiz!
1. Spiker: Halk sahipsiz, Tüpraş yangını hala kontrol altına alınamadı!
3. Spiker: Sayın seyirciler, şu anda Kocaeli Vali Yardımcısı Tüpraş
yangını ile ilgili bir açıklama yapıyor, hemen bölgeye bağlanıyoruz.
Vali Yardımcısı: Dışarıdan bakıldığında alevler gerçekten çok endişe
vericiydi. Ancak uzmanlar kimyasal maddenin yanarak tükenmesinin
daha iyi olacağını söylemişlerdi. Şu an için hiçbir tehlike yoktur demek
mümkün değil. Yangın hala iki rafineride devam ediyor. Ancak şunu
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yangın büyük ölçüde kontrol
altına alındı, yapılması gereken her şey harfiyen yapılmakta. Ayrıca
şunu da belirtmek istiyorum: Devletçe ve milletçe felaketin açtığı
derin yaraları sarmak için seferber olduğumuz şu günlerde tek ses, tek
yürek, tek bilek olmamız gerekirken, ne yazık ki bir kısım art niyetli
odaklar, adeta böyle bir günü bekliyormuşçasına devletimizi karalama
kampanyalarına başlamışlardır. Bu art niyetli odakları sağduyulu
olmaya çağırıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim.
(Kalabalık halk görüntüsüne geri döner.)
3. Spiker: Sayın seyirciler, yüreğimizi ağzımıza getiren Tüpraş yangını
korkulan felaketlere yol açmadan kontrol altına alındı. Hepimize
geçmiş olsun.
Kalabalık: -(Hep beraber) Ohh be! Nihayet!
2. Spiker: Sayın seyirciler, ölü sayıları hızla artarken, mucizeler de
artıyor. Elli iki saat sonra gelen mucize. Nişanlısıyla yıkıntılar arasında
otuz saat boyunca konuştu Ömer Yıldız: Bizim bir yıldızımız vardı, her
gece görürdük onu. Dün gece gökyüzünde o yıldızı görmediğimde, Oya'nın
öldüğünü düşündüm. Ama o yıldız bugün yine parlıyor.
Kalabalık: (Hep beraber) Parlıyor, parlıyor!
1. Spiker: Doğru haber, ciddi haber! Sayın seyirciler, depremden sonra

resmi kuruluşlar felaketin dehşetine paralel tavır alamadı. Kızılay hafta
sonu tatili gerekçesiyle bölgedeki şubelerini kapatırken, Cumhurbaşkanı
geldi diye bütün kurtarma çalışmaları durduruldu.
Kalabalık: -(Hep Beraber) Yuh be yuh!
3. Spiker: Sayın seyirciler, Çankaya'nın altı sağlam! Deprem Vakfı'mn
yayınlarına göre Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Meclis deprem riski en düşük
dördüncü kuşakta yer alıyor.
Kalabalık: -(Hep beraber) Oh! Oh!
2. Spiker: Sayın seyirciler, Çankaya'nın altı sağlam ama, bizlerin kafaları
sağlam değil. Bizi bu kafa yıktı. Deprem göz göre göre "geliyorum" dedi,
hiçbir devlet kurumu durumu ciddiye almadı. "Japonlardan bile eksiğimiz
yok" denilerek halk kandırıldı.
Kalabalık:

- Alçaklar!
- Şerefsizler!
-Adiler!

1.Spiker: Onu bunu bırakın sayın seyirciler, idrarını içerek sağ kaldı!
Enkaz altında tam doksan yedi saat ecelle pençeleşen Yüksel Er'i, İzmir'den
gelen özel harekat timi elemanları ölümün kucağından alıp kurtardı.
Kalabalık: -Bravo!
-Aslanlarım!
1. Spiker: Yüksel Bey, o gece çok fazla chaî yapıp, yemek yemediği için
azarladığı oğluyla küs kalmamak için ölüme direndiğini
söyledi.Kalabalık: Evlat sevgisi bu işte!
3. Spiker: Sayın seyirciler, Halit Amcayı kaybettik. Yardımseverliği ile
tanınan Halit Amcanın cesedinin yanında, önümüzdeki ders yılında burs
vereceği öğrencilerin listesi duruyordu. Sen bize bir şey öğrettin Halit Amca:
İnsanlar öldü ama insanlık ölmedi.
Kalabalık: -(Hep beraber) Ölmedi, ölmedi!

3. Spiker: Sayın seyirciler, halk sabun köpüğü haberlerle kandırılıyor.
Devlet Gölcük'te ölü sayısını dört bin olarak açıklarken, resmi olmayan
kaynaklar rakamın on beş bine ulaştığını söylüyor.
Kalabalık: -(Hep beraber) Ne!
2. Spiker: Sayın seyirciler, şu anda ismini açıklamak istemediğim bir
bürokrat, az önce beni aradı ve Başbakanlığın Avrupa'dan tam kırk beş bin
adet ceset torbası istediğini söyledi.
Kalabalık: -(Hep beraber) Kaç?
2. Spiker: Kırk beş bin!
1. Spiker: Rakamlar çarpıtılıyor, sayın seyirciler. Devlet toplamayı bile
bilmiyor. Bırakın diriyi ölüyü bile sayamıyor. Nerede bu devlet!
(Spikerler arasında atışma başlar.)
Askerler: (Kalabalık arasından çıkarak) Hazır ol! Ölü sayısı on iki bin iki
yüz yirmi dokuz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin!
Kalabalık: -(Hep beraber) Vermesin!
Spikerler: (Hep beraber) Vermesin, vermesin, vermesin!
Askerler: Yıkılanları yerine koyabiliriz ama, devlete olan güveni sarsarsanız onun tamiri olmaz,
Kalabalık: -(Hep beraber) Olmaz!
Spikerler: (Hep beraber) Olmaz, olmaz, olmaz!
Devlet erkanı: -Milletimize büyük geçmiş olsun.
-Duruma en iyi şekilde el konulmuştur.
-Durum, ağır bir durumdur.
-Enkazlar kaldırılacaktır.
-Can kurtarmak için büyük çaba sarf edilmektedir.
-Başarı sağlanacaktır.
-Yıkılanlar yapılacaktır.
-(Hep beraber) Bu büyüklükte bir deprem dünyanın her yerinde

aynı sonucu verirdi.
1. Spiker: Şu anda aldığımız bir habere göre ölü sayısı on iki bin iki yüz
yirmi dokuz. Sevgili seyirciler, bugüne kadar hep askere, polise yüklendik.
Devletin deprem faciasındaki gecikmesini ve sorumluluğunu tartıştık.
2. Spiker: Peki ya sivillerin, sade vatandaşın, yani sizlerin bu işte hiç mi
sorumluluk payı yok?
Kalabalık: -(Hep beraber) Nasıl yani?
3. Spiker: Hangimiz ev alırken kalitesini kontrol etme ihtiyacı hissettik?
Kalabalık: -(Hep beraber) Kalite mi?!
1. Spiker: Hangimiz bu gibi durumlarda yardıma koşacak sivil toplum
örgütlerinde görev aldık ya da onlara maddi yardımda bulunduk?
Kalabalık: -(Hep beraber) Hakikaten ya!
2. Spiker: Peki ya kaçımız sokakta, iş yerinde sivil savunma tatbikatlarına katıldık, yangından kaçış provaları düzenledik?
Kalabalık: -Vallahi ben yapmadım!
3. Spiker: Daha okul yıllarından itibaren çoğumuz deprem ve yangın
tatbikatları ile alay ederek, onları bir oyun haline getirmedik mi?
Kalabalık: -(Hep beraber) Doğru söylüyor!
1. Spiker: Evet, devlet bu olayda gecikmiş ve afallamıştır.
2. Spiker: Peki ya devlet dediğimiz şey nedir ki?
Spikerler: Ben, sen, o, biz, siz, onlar!
2. Spiker: Yani devlet dediğimiz şey,
3. Spiker: Bizim yüzümüzü yansıtan bir aygıttan ibarettir.
(Kalabalık grotesk mimiklerle seyirciye yönelik bir fotoğraf verir. Bir
anons duyulur.)
Anons: Kamu kurum ve kuruluşları ile her çeşit özel ve tüzel kişiler,
ellerinde bulunan her türlü enkaz kaldırma makinelerini ve ilk yardım
araçlarını, bulundukları il valiliklerinin emrine verecektir. Vermeyenin...

(Müzik ve okunan haberler esliğinde koreografîk bir dans sahnesine
geçilir.)
1. Spiker: Sayın seyirciler, koalisyon ortaklarının Başbakanlıkta yaptıkları
zirve tam bir saat on beş dakika sürdü. Muhabirlerimizin edindiği bilgilere
göre, zirvede şu kararlar alındı:
3. Spiker: Ek iç finansman yöntemleri, deprem vergisinin yanış ıra geçici
bir ek vergiyi de içerecek.
2. Spiker: Devlet sivil toplumla barışıyor. Nasuh Mahruki başkanlığındaki
AKUT yöneticileri, ordumuzun temin ettiği bir uçakla yarın Ankara'ya
uçarak Devlet Bahçeli'ye taleplerini iletecek
1. Spiker: Evini kaybedenlerin konutları devlet tarafından yapılacak. Ancak
ikinci konut olan yazlıklar bu kapsam dışında tutulacak. Hangi konutların
yazlık olduğunu belirlemek için tespit çalışması yapılacak.
2. Spiker: Başbakan söz verdi: Prefabrikler iki ay içinde hazır!
1. Spiker: Kansızlar! Bir litre suyu bir milyona, bir paket sigarayı iki
milyona satıyorlar.
2. Spiker: Savcılık, hırsız ve katil müteahhitlerle ilgili soruşturma başlatıyor.
1. Spiker: Hırsız katil! Malzemeden çaldı, yüzlerce insanın ölümüne
neden oldu. Sen 'Çınarcık'in Aposu'sun. Senin ellerinden kan damlıyor.
Sen 'bebek katili'sin!'
2. Spiker: Leş kargaları!
1. Spiker: Caniler!
2. Spiker: Kan emiciler!
1. Spiker: Hepiniz asılmayı hak ettiniz.
1. ve 2. Spiker: Vur, vur, vur…
3. Spiker: Durun! İçişleri Bakanı genelge yayınladı: Deprem bölgesindeki
yağmacılar, talancılar ve halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışanlar hakkında

her türlü yasal önlem alınacak. Halkımız rahat uyusun
1.Spiker: Sayın seyirciler, Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Az sonra!
2. Spiker: Ve sonunda medyanın çabaları sonuç verdi. Tüm partilerin
desteğiyle Kızılay hakkında soruşturma açılıyor.
3. Spiker: Başbakan açıklama yaptı: Meclis, deprem felaketinde çok
kötü bir sınav veren, Kemal Demir yönetimindeki Kızılay'dan hesap
soracak!
2. Spiker: Asker, depremzede el ele! Mehmetçik, binlerce afetzedeye yardım
elini uzattı. Komutanlar mega çadırkent fikrini ortaya attı. Sakarya'da en
düzenli yapılaşma ordu tarafından yapılan çadırkentlerde görülüyor.
Askerin olduğu yerde düzen var!
3. Spiker:

Ve sonunda RTÜK sahnede: Deprem felaketiyle mücadeleye

ilişkin 'bozguncu, kamuoyunu rahatsız edici ve paniğe sürükleyici yayınlar'
yaptığı gerekçesi ile bazı radyo istasyonları ve televizyonlar kapatıldı.
(“Aç, aç” diyerek dans edenler kareografi sahnesinin sonunda susturulurlar.)
-Yeter! Fazla açmayın!

3. ANEKDOT
Kemal: 17 Ağustos felaketi sonrasında deprem bölgelerine ilk koşan
insanlardan biriydim. Üniversitedeki arkadaşlarla beraber, bölgedeki
yardım çalışmalarına katılıyor ve orada elimizden gelen her şeyi yapmaya
çalışıyorduk. Bir yandan kurtarma çalışmalarına katılıyor, kamyonlarla
gelen yükleri indiriyor, çadırların kurulmasında insanlara yardımcı oluyor,
bir yandan da depremzede vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor ve onlarla
sohbet ediyorduk. O günlerde ülke çapında prestijimiz çok yüksekti.

Yaşasın sivil toplum! 17 Ağustos'tan üç hafta sonra aynı heyecanla ikinci
defa deprem bölgesine gitmek için yola çıktık.
(Öğrenciler girer.)
Öğrenciler: Hadi arkadaşlar, saat beşte Değirmendere'de olmamız lazım,
arabayı ayarladınız mı?
(Sivil polisler girer.)
1. Sivil polis: Yahu ben kimleri görüyorum amirim!
Öğrenciler: -Bunlar bizim okulun sivilleri değil mi ya!
2. Sivil polis: Haydarcığım, dağ dağa kavuşmaz, insan insan kavuşur
derler.
1. Sivil polis: Şükür, şükür kavuşturana! Şükür! Hayrola çocuklar, hangi
rüzgar attı sizi buraya, sorabilir miyim acaba, tabi izin varsa!
Kemal: Memur Bey, biz öğrenciyiz. Arkadaşlarla aramızda bir kampanya
başlattık. Topladığımız yardım malzemelerini Değirmendere'ye götürüyoruz.
2. Sivil polis: Siz öğrenci değilsiniz, siz öğrenci değilsiniz, siz duyarlı
insansınız be. Haydarcığım, elin oğlu güneyde cup cup denize girerken,
bunlar burada depremzede vatandaşa yardım edebilmek için alınlarından
ter boşandırıyorlar.
1. Sivil polis: Yahu amirim, kıllarım diken diken oldu. Türkiye'nin ışığı
bunlar.
2. Sivil polis: Işık! Işığı yormamak ve söndürmemek lazım Haydarcığım.
(Öğrencilere) Sürekli aydınlıktı, değil mi? Haydarcığım, bu ışıklar yardım
malzemelerini toplamışlar, sırtlanmışlar, İndirmişler, yorulmuşlar. Hani bir an
için düşündüm de, neden bundan sonrasını biz yapmıyoruz!
1. Sivil polis:Amirim, hani bir an için ben de düşündüm de devlet baba
bize niye maaş veriyor zaten.
2. Sivil polis: Mesela!

1. Sivil polis: Mesela!
Öğrenciler: -Öyle şey mi olur! Yardım malzemelerim kendimiz topla dık,
kendimiz götüreceğiz. Öyle değil mi arkadaşlar?
-Hem biz Değirmendere'ye gönüllü olarak çalışmaya gidiyoruz.
2. Sivil polis: Küçük hanım, küçük hanım. İzin belgeniz var mı bakalım?
Devrim: Ne izin belgesi ya! Biz buraya daha önce de geldik.
2. Sivil polis: Dingonun ahırı mı lan burası! İzin belgen olmadan nereden
nereye gidebiliyorsun?
Kemal: Memur Bey, bakın biz öğrenciyiz. Elimizde belge falan yok.
Başlattığımız kampanyanın yarıda kalmasını istemiyoruz, deprem bölgesindeki insanların bize ihtiyacı var. Lütfen bize zorluk çıkarmayın.
2. Sivil polis: YYahu Haydar, tecrübelerimle sabittir ki, bu öğrenci
milletine yüz vermeye gelmiyor. Anında yavşıyor deyyuslar!
(2. Sivil polis Kemal'e tokat atar)
1. Sivil polis: Çıkarın kimliklerinizi. (Kimlikleri toplar, Kemal’e) Sen de
ver terbiyesiz herif.
2. Sivil polis: Ver Haydarcığım ver. Bakalım: Asuman, Burcu, (Bir an
durur.) Devrim! Devrim! (Devrim'e bakar, Devrim arkalara doğru sıvışır.)
İlginç, bir o kadar da düşündürücü.
(Polisler kimliklere bakarken bir an duraklarlar.)
2. Sivil polis: Kemal Uzunkale.
Kemal: (Korkarak yaklaşır.) Benim.
2. Sivil polis: Yahu Kemal sen bu askeri kimlikte ne kadar fotojenik bir poz
vermişsin öyle. Bakar mısın Haydarcığım!
1. Sivil polis: Jön, jön!
2. Sivil polis: Bak Kemalciğim, az önce aramızda istenmeyen olaylar
yaşandı. Ama sen ne yaptın? Bu zibidilere uydun. Provoke oldun, ajite
oldun, megafon oldun Kemal. Senin gibi bir albay çocuğuna yakıştı mı? Al

bakalım kimliğini, koy cebine. Deprem bölgesinde senin gibi gençlere
ihtiyaç var. Erzakları da merak etme, onlarla biz İlgileniriz. Haydar,
toplayalım arkadaşları da, doğru arabalı vapura.
Sivil polisler: (Öğrencilerin itirazına aldırmadan sertçe) Şuradan lütfen,
şuradan. (Çıkarlar.)
2. Sivil polis: (Kemal'e) Hadi canım. Gözlerinden öpüyorum, başarılar
diliyorum. Sen Türkiye'nin ışığısın Kemal.
(2. Sivil polis çıkar.)
Kemal: Aklım arkadaşlarımda kalmıştı ama yine de "kalan sağlar bizimdir"
yani "benim", diyerek yoluma devam ettim. İkinci kez Değirmendere'ye
ulaştığımda daha önceden tanıdığım birçok yardım gönüllüsü arkadaşımı
ortalarda göremedim. Neredeydi ki bu çocuklar?
Güneş: (Yanındaki depremzedeye) Sen içini rahat tut. Masadaki görevliye
muhtarlık binasının yıkıldığını, evraklarının da bu yüzden eksik olduğunu
söyleriz. (Görevliye) Bakar mısınız? Biz çadır almak için geldik.
Görevli: Çadır mı istiyorsun birader? Bak şimdi, önce muhtarlığa gideceksin ve depremzede olduğunu ispatlayan bir kağıt getireceksin, oradaki
evrakları imzalayıp formları doldurduktan sonra doğruca sivil koordinasyon
merkezine gideceksin. Oradaki evrakları imzalayıp formları doldurduktan
sonra buraya geleceksin, elindeki imzalı evrak ve formları buraya koyacaksın. Koydun mu?! Ondan sonra da oturup sıranın gelmesini bekleyeceksin.
Kemal: Güneş!
Güneş: Kemal!
Kemal: N'aber, nasılsın?
Güneş: İyiyim de, senin ne işin var burada?
Kemal: İstanbul'dan buraya gelirken arkadaşları geri gönderdiler, ben de
babamın askeri kimliği sayesinde yırttım. Diğer çocuklar nasıllar?

Güneş: Sorma Kemal, bütün gönüllüleri toplayıp götürdüler buradan,
geçen hafta da bizi gönderdiler.
Kemal: Peki sen nasıl kalıyorsun burada?
Güneş: Çadırkentteki çocuklardan uzak kalmaya gönlüm razı olmadı,
tekrar geldim buraya. Ama bu sefer de köşe bucak sivillerden kaçıyorum.
Beni bir daha buralarda görürlerse işimiz iş.
Görevli: Bak kardeşim, evrağın eksik çadır madır veremem, ama çok
istiyorsan kaymakam gelince durumu ona anlatırsın.
Güneş: Kemal, kaymakam geliyormuş ben ortalarda görünmesem iyi olur.
Sen şuradaki adamla ilgilensene. Çadır almak istiyor, ama muhtarlık binası
yıkıldığı için evrakları eksik. Aklım burada kalmasın, tamam mı?
(Güneş çıkar.)
Kemal: Tamam, sen hiç merak etme. (Depremzede 'ye) Merhaba, ben
Güneş'in arkadaşıyım. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Görevli: Bir de sen mi çıktın başımıza, adamın muhtarlık kağıdı eksik,
çadır madır veremeyiz.
Kemal: Böyle saçmalık mı olur! Vatandaşımız sokakta mı yatsın!
Görevli: Valla emir büyük yerden. İşte buyur, eksik belgesi olana hiçbir şey
verilmeyecek. İsterseniz Kaymakam Bey...
Kemal: Abi, sen hiç merak etme. Kaymakam gelsin ben ona durumu
anlatırım, çadırını alırız.
(Kaymakam girer.)
Görevli:

İşte Kaymakam Bey de geldi.

Kemal:

Kaymakam Bey bakar mısınız?

(Kemal, Kaymakam'ın koruması tarafından durdurulur, Kaymakam
korumayı engeller.)
Kemal: Kaymakam Bey, vatandaşımızın evi yıkılmış, bu yüzden de bir
çadıra İhtiyacı var, fakat muhtarlık binası yıkıldığı için...

Kaymakam: Belgeler. (Depremzede 'ye) Geç bakalım, otur şöyle. Nerelisin sen?
Depremzede: Diyarbakır.
Kaymakam: Belgelerin eksik, hadi, git tamamla da gel. (Depremzede
çıkar, Kemal'e) Evladım, nedir bu sizlerden çektiğimiz? Gönüllü gönüllü
geliyorsunuz buraya. Gönül işi değil bu kafa ister kafa. Öyle her Allanın
adamına çadır verseydik ne olurdu bu memleketin hali? Hırlısı var, hırsızı
var, hem nereden biliyorsun adamın terörist olmadığını!
Kemal: Ama efendim...
Kaymakam: Evladım, sizler daha toysunuz, eğrinin doğrunun ne olduğunu bilmezsiniz. Bak bana, canla başla çalışıyorum. Yengen mutfakta patates
doğruyor, oğlum depoda erzak dağıtıyor, nasır tuttu çocuğun elleri. Sen ne
yapıyorsun! Boş boş oturuyorsun.
Kemal: Hayır efendim…
Kaymakam: Hadi bakalım evladım, Kızılay mutfağında yardıma ihtiyaç
varmış. Hadi yürü, bir el at!
Kemal: Ben de, hiçbir şey yapmamaktansa, depremzede vatandaşlarımız
için bir şeyler yapmanın daha iyi olacağını düşünerek Kızılay mutfağına
gittim ve de "yaşasın sivil toplum" diye diye patatesleri soymaya başladım.

4. EPİSOD – OLASI İSTANBUL DEPREMİ
1. Spiker: Sayın seyirciler 17 Ağustos depreminin birinci ayını doldurduğumuz şu günlerde devletimiz deprem bölgesinde yaralan sarmak için kolları
sıvadı. Kalıcı konut ihaleleri yarın başlıyor. Hükümet bölgeye üç katrilyonluk yatırım yapılacağını öngörüyor. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığınca başlatılan 'Kardeş Aile' kampanyasına katılımlar hızla
artıyor.
Kalabalık: -(Hep beraber) Bravo!
3. Spiker: Akutçulara devlet teşekkürü! Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret
eden AKUT yöneticileri Demirel ve Başbakan'la görüştü. Demirel,
"Milletin gönlünde müstesna bir yer tuttunuz. Bütün vatandaşların hislerine
tercüman oluyorum. İyi Türk vatandaşı ve iyi insan olmanın gereğini
yaptınız, örnek bir durum ortaya koydunuz" dedi.
Kalabalık: -(Hep beraber) Helal olsun!
2. Spiker: Evet sayın seyirciler, depremzedelerin yatacak yere, yemeğe
ihtiyaçları olduğu gibi müziğe de ihtiyaçları var! Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversite-si'nde gerçekleşen "Yıkımın Ardından Yeni Umutlara" adlı
konserde, klasik batı müziğinin yanısıra marşlar da okundu. Konsere
katılan depremzedeler ve askerler Onuncu Yıl Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.
Kalabalık: -(Hep beraber) Ağzınıza sağlık!
1. Spiker: Sayın seyirciler, Türk medyası tarafından başlatılan "Bir Tuğla da
Siz Koyun" kampanyası, ülke çapında büyük destek gördü. Banka hesaplarında toplanan bağışlar depremzedelerin umudu olmaya devam ediyor.
Spikerler: (Hep beraber) Türk medyası, sivil toplum, devlet!
Hep beraber: El ele!
(Müzik eşliğinde kalabalık dans etmeye başlar.)
2. Spiker: Sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre Düzce
merkezli 7.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Düzce'de
can ve mal kaybına yol açtı. Ama devlet bu kez oradaydı, hızır gibi yetişti
ve "nerede bu devlet!" diyenleri utandırdı.
3. Spiker: Uzmanlar Düzce depreminin ülke ekonomisini ciddi bir şekilde
etkilemeyeceğini belirtti.

1. Spiker: Düzce depreminden sonra İstanbul'da halk geceyi yine sokaklarda geçirdi. Ancak mal ve can kaybı yok!
Kalabalık: -Bolu ve Düzce’de, 17 Ağustos depreminden sonra Bakanlığı
sağlam raporu verdiği birçok bina 12 Kasım depremiyle yıkılmış.
-17 Ağustos depreminden sonra korku içinde sokaklarda yaşayan
Düzceli’lilerin çadırları çadır yetersizliği gerekçesiyle ellerinden zorla
alınmış. Ölü sayısının da bu yüzden arttığı iddia ediliyor.
-Rezalet!
-Olmaz böyle saçmalık!
-Cinayet!
-Allahtan, merkez İstanbul değil.
-(Dans etmeye devam eden kalabalıktan ayrılarak) Peki ya
İstanbul?
-(Dans etmeyi keserler, hep beraber) İstanbul mu?
3. Spiker: Ürperten boşluk! Sayın seyirciler, Düzce depreminden sonra
olası İstanbul depremiyle İlgili tartışmalar iyice alevlendi. Konuyla ilgili
ilk açıklamalarda, 7.2 şiddetindeki Düzce depreminin Kuzey Anadolu fay
sistemini hareketlendirdiği ve Marmara Denizi'nde oluşan sismik boşluğun,
İstanbul'a hasar verebilecek bir depreme yol açabileceği söylendi.
Kalabalık: -Eyvah!
-(Hep beraber) Ee, ne yapacağız şimdi?
2. Spiker: Sayın seyirciler, paniğe gerek yok. Fay hattı nereden geçiyor,
olası İstanbul depreminin şiddeti nedir? Doğru yanıtlar bizim kanalda!
1. Bilimadamı: Efendim, paniğe kapılmaya hiç gerek yok. Bence, İzmit
depreminden sonra çok şiddetli bir İstanbul depreminin olacağı varsayımı
bilimsel verilere dayanmıyor. Bana soracak olursanız olası İstanbul depreminin şiddeti 5.5-6'yı geçmez.
Kalabalık: -(Hep beraber) Oh be! İçimiz rahatladı.

1. Spiker: Sayın seyirciler, fay kırıldı bilim dünyası çatladı! Ancak kanalımız tartışmalara son verecek bilimadamını buldu, çıkardı.
2. Bilimadamı: Bence, Kuzey Anadolu fayı Çınarcık'ın hemen kuzeyinden girip tek bir hat halinde İstanbul'un 70-80 km. uzağından geçerek
Saroz Körfezi'nden çıkıyor. Bu da sizi benim kadar etkilemez!
Kalabalık: -Aslan parçası be!
-Bu Çınarcıklı'yı uyarmak lazım.
-Tabi, tabi uyarmak lazım. Bu işin şakası olmaz.
2. Spiker: Sayın seyirciler, ağzı olan deprem uzmanı kesilmesin. Tartışmalarla ilgili en doğru, en bilimsel açıklama bizim kanalda!
3. Bilimadamı: Efendim hiç kimse bilmiyor. Benim yaptığım araştırmalara göre fay hattı tek parçalı değil, çok parçalı bir yapı arz ediyor ve
nereye uzanıyor? Oo! İmralı'ya uzanıyor. Yani İstanbul rahat, Apo
korksun.
Kalabalık: -Kurtulduk!
1. Spiker: Sayın seyirciler, biliyor! 17 Ağustos'u bildi, 12 Kasım'ı bildi,
bunu da biliyor!
4. Bilimadamı: Biliyorum! Biliyorum! İstanbul'un deprem falını
biliyorum. Gezegenler üst üste gelecek! Tarih 3-5 Mayıs arası, saat on ikiyi
çeyrek geçe, İstanbul çok şiddetli olmayan bir depremle tehlikeyi
atlatacak.
3. Spiker: Sayın seyirciler, fay hareketlenmeleri ile ilgili bazı kanalların
yaptığı gayri ciddi yayınlar gerçekleri görmemizi engelliyor. Biz sorumlu
habercilik anlayışımızla bir uzmana danıştık ve stüdyomuza İstanbul Teknik
Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden bir profesörü davet ettik.
Efendim, yapılan açıklamalar kafamızı karıştırıyor. Lütfen bizi olası
İstanbul depremi konusunda aydınlatabilir misiniz?
5. Bilimadamı: Efendim, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleriyle beraber

İstanbul yaklaşık iki yüz elli yıllık bir deprem periyodunun içine girmiştir.
Bu durumda en olabilir ihtimal adaların on beş kilometre güneyinden
geçen fay hattının en geç yirmi beş otuz yıl gibi bir sürede tek parça
halinde kırılmasıdır. Bu kırılma da İstanbul'da en az 7.4 şiddetinde yıkıcı
bir depreme yol açar. Bana soracak olursanız, deprem öncesine yönelik
gereken önlemler alınmazsa, İstanbul büyük bir facia ile karşı karşıya.
Kalabalık: -Ne?!
1. Spiker: Sayın seyirciler, bilimadamlannın farklı açıklamaları halkın
kafasını karıştırıyor ve moralini bozuyor! Yeter, tadını kaçırdınız artık!
2. Spiker: Sayın seyirciler, bunların yarısı metafızikçi, yarısı da jeofizikçi!
Yok mu bu bilim rezaletine dur diyecek birisi!
Kalabalık: -Doğru bilgi istiyoruz kardeşim!
-Açıklama yapılsın!
1. Spiker: Evet sayın seyirciler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden resmi bir açıklama geliyor. Hemen oraya bağlanıyoruz.
Işıkara: Sevgili İstanbullular, şu anda elimde tuttuğum TPAO'nun,
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının fay haritasına göre İstanbul'un on beş
kilometre güneyinden geçtiği iddia edilen fay hattı gerçekte altmış kilometre güneyden geçiyor. Bu da demektir ki bu fay deprem oluştursa bile İstanbul bu depremden daha az etkilenecektir. Fay tartışması bu şekilde noktalanmıştır. İstanbullu rahat olsun. Saçma sapan söylentilere kapılmak yerine,
olası bir depreme karşı önlemini alsın! Önemli olan depremle yaşamayı
öğrenmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in de söylediği
gibi "altımız çürük ama biz bu topraklarda yaşamak zorundayız".
Kalabalık: -Sağolasın Deprem Dede.
-Yüreğimize su serptin! İyi ki varsın Mr. Deprem!
-Şükürler olsun yarabbî. Fay hattı uzaktan geçiyormuş.
-Yahu ben anlamadım, bu fay hattı nasıl bir şey? Sürekli yer

değiştirip duruyor!
-Fay hattı bir gün İçinde kırk beş kilometre güneye kayar mı?!
-Hem bu harita daha önceden vardı da, neden şimdi ortaya
çıktı!
2. Spiker: Sayın seyirciler, olası İstanbul depremiyle ilgili yüreğimizi
rahatlatan bilimsel açıklamalardan sonra bile, halkımızın kafası karışık.
Haber merkezimize sürekli "şu saatte deprem olacakmış, evden dışarı
çıkalım mı çıkmayalım mı" şeklinde saçma sapan telefonlar geliyor.
1. Spiker:

Sayın seyirciler, daha önceki bültenlerimizde de belirttik.

Depremi önceden bilmemizi sağlayan bir teknoloji henüz mevcut değil.
Ancak biz sorumlu habercilik anlayışıyla İstanbul'un olası bir depreme
hazır olup olmadığını öğrenmek için Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray
Aydın'ı makamında ziyaret ettik.
3. Spiker: Sayın Bakanımız da bize paniğe mahal olmadığını, İstanbul'un
yüzde sek seninin zaten sağlam zeminde olduğunu, bu nedenle korkulacak
bir şey olmadığını söyledi. Ancak vatandaşların da her şeyi devletten
beklemeden gerekli önlemleri almalarını ve başlarının çaresine bakmalarını istedi. Evet sayın seyirciler, bakanımız doğru söylüyor.
2. Spiker: İstanbul şanslı, çünkü zemini sağlam.
1. Spiker: Sorun fay değil, çürük binalar!
3. Spiker: Deprem öldürmez, çürük bina öldürür!
2. Spiker: Korkunun ecele faydası yok, depremle yaşamayı öğrenelim!
1. Spiker: Eski hatalarımızı tekrarlamayalım, herşeyi devletten beklemeyelim
2. Spiker: Soruyorum, bugüne kadar kaçınız devletini beklemeden evini
sağlamlaştırdı?
1. Spiker: Peki ya kaçımız olası İstanbul depremine karşı önlemler aldı?
3. Spiker: Bu soruların yanıtlarını arkadaşımız Nilay, İstanbul sokakların-

da aradı.
Muhabir: Evet sayın seyirciler, şu anda İstanbul'da her kesimden insanla
karşılaşabileceğimiz İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ve sokaktaki vatandaşa
soruyoruz. Hanımefendi, muhtemel İstanbul depremine hazırlıklı mısınız?
Kalabalık: -Ben araştırdım, İstanbul'da zemini en sağlam semt Sarıyer'miş. Bu yüzden oraya taşındım.
-Oh, senin tuzun kuru tabi.
-Valla kardeş, ben Avcılar'da oturuyorum. Oturduğum bina da
yamuk. Düzeltmek için de belediye rüşvet İstedi. Ben de vazgeçtim.
-Kardeşim evini sağlaştıracaksın da ne olacak! Deprem bu,
nerede ne zaman yakalanacağımız belli mi olur!
-İşimiz Allaha kalmış anlayacağınız.
-Allanın dediği olur.
-Onu bunu bilmem şekerim. Ben AKUT'un tavsiyelerine uydum.
Kütüphanemdeki kalın kitaplardan sağlam bir deprem sandığı hazırladım,
yani hayat üçgenimi oluşturdum. Artık içim rahat!
Muhabir: Peki ya siz?!
Kalabalık:

-Ben henüz önlem almadım ama düşünüyorum.
-Fazla düşünme kardeşim, en fazla ölürüz.
-Öyle demeyin beyefendi. Mutlaka önlem almak lazım.

Muhabir: Siz önleminizi alıyorsunuz galiba?
Şirket sahibi: Ben hem kendi önlemimi alıyorum hem de önlem aldırıyorum.
Kalabalık: -Nasıl yani?
Şirket sahibi: Şöyle, Fuji Mühendislik olarak biz Japon bilgi birikimi ve
deneyimiyle her türlü bina ve zemin etüdünü yapıyoruz. Üç bin dolardan
başlayan uygun fiyatlarımız mevcuttur.
Kalabalık: -O benim bir yıllık maaşım be!

-Dolar kaç para biliyor musun sen!
Şirket sahibi: Beyefendi! Hanımefendi! Sizin gibi dar gelirli vatandaşlarımız için fiyatlarımıza taksit de uyguluyoruz. Bunun yanında zemin etüdü
yaptıran herkese deprem sandığı, deprem kuşu, el feneri ve düdük armağan ediyoruz.
Kalabalık:

-Ben de bina ve zemin etüdü yaptırmak istiyordum, ama çok

pahalı olduğu için apartmandakiler kabul etmediler.
-Bunların hepsi boş. Her şey olacağına varır derler. İnşallah da
deprem olmaz.
-(Hep beraber) İnşallah! İnşallah!
(Müzik girer.)
1. Spiker: Unutmadık, unutturmayacağız. Sevgili seyirciler bu gece
uyumuyoruz! 17 Ağustos depremi üzerinden tam bir yıl geçti. Tam bir yıl
önce bugün Türk ulusu ağlıyordu.
2. Spiker: On binlerce ev ve işyeri yerle bir olmuş, elektrikler kesilmiş,
telefonlar bozulmuş, Tüpraş tutuşmuş, on binlerce insanımız enkaz altında
kalmıştı.
3. Spiker: Başbakanımız o günleri şöyle anlatıyor: Yerler çatlamıştı, fay
hattı açıkça görülüyordu, çok üzüldüm. Önce Gölcük'e, oradan Sakarya'ya gitmiştik. Bölgedeki tek eksiklik ulaşım ve haberleşmeydi. Ancak devlet
görevinin başındaydı. Devlet ayaktaydı. Devlet başarılıydı.
1. Spiker: Bakın Bayındırlık ve İskan Bakanımız o günleri nasıl anlatıyor:
Ben Türk filmlerinde bile ağlarım. Sakarya'yı görünce dünyam başıma
yıkıldı, çok üzüldüm. Ancak bizim İçin önemli olan 30 Kasım'da prefabrikleri bitiririz sözümüzdü. Başarısızlık durumunda istikrar vadeden
hükümetimize çok eleştiri alacaktı. Ancak riski aldık ve bitirdik.
Kalabalık:

-Toplanan yardım paralarının nereye gittiği belirsiz. Kamu

açıkları deprem vergileriyle kapatılmış, toplanan bağışlarla da batık
bankalar kurtarılmış.
-Rezalet!
-Deprem bölgesinde yüz yetmiş beş bin kişi hala evsizken,
kalıcı konutların sadece yüzde otuzu tamamlanabilmiş. Üstelik ihalelerin
bazıları yaptığı binalar depremde yıkılan firmalara verilmiş!
-Yahu, ne zaman işler doğru dürüst yürüdü ki zaten!
-Bu memleket adam olmaz!
-(Hep Beraber) Olmaz!
1. Spiker: Hayır, sayın seyirciler. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok!
Artık o felaket günleri geride kaldı.
3. Spiker: Kemal Derviş son ekonomik programı açıkladı. Ekonomimizin
çarkları yeniden dönüyor.
2. Spiker : Enflasyonla kararlı bir şekilde savaşıyoruz.
1. Spiker: Terör belasından kurtulduk!
3. Spiker: Sahillerimizi terk eden turistler geri geliyor!
2. Spiker: Galatasaraylınız Avrupa Şampiyonu oldu!
1. Spiker: Yeni binyılla beraber AB’ye girmek üzereyiz!
Spikerler: (Hep beraber) Her şey çok güzel olacak!
(Kalabalık bir fotoğraf verir.)
Radyo haberi: İstanbullular dikkat! Sayın seyirciler Fransız Le Suriot
gemisinin Marmara Denizi'nden geçen fay hattı ile ilgili araştırma sonuçları
açıklandı. Raporda, Adalar yakınından geçen fayın parçalı kırılması
halinde oluşabilecek depremlerin en az yedi şiddetinde olacağı
belirtiliyor. Bu ana fayın tek parça kırılması halinde ise, şiddeti 7.6 olan bir
depremin meydana geleceği söyleniyor. Böyle bir depremin İstanbul'da
büyük bir faciaya yol açacağı ve Türkiye ekonomisini çökerteceği
belirtildi.

(Kalabalık fotoğrafı bozar ve korku dolu, tedirgin bir ifadeyle sahneye
dağılır.)
Kalabalık:

-İstanbul'da ölü sayısının yüz binleri bulacağı söyleniyor.
-Deprem olasılığı günden güne artıyor!
-Bir çok bina deprem yönetmeliğine uygun değil!
-Kilyos yolunda üç yüz bin kişilik dev mezarlık hazırlanıyor!
-İstanbul'un güney sahil şeridi bir an önce boşaltılmalı!

2. Spiker: Paniğe gerek yok! İstanbul için gerekli önlemler hızla almıyor!
3. Spiker: AKUT'tan başka acil kurtarma ekipleri oluşturuluyor!
1. Spiker: Bütün ilçelerde sivil savunma tatbikatları başlatılıyor!
2. Spiker: İlköğretim okullarında deprem dersi zorunlu hale getiriliyor!
3. Spiker: Çadır ve gıda stoğu arttırılıyor!
1. Spiker: Merak etmeyin, erken uyarı sistemi sayesinde barajlarımız
yıkılmayacak, su borularımız patlamayacak!
3. Spiker: Köprülerimiz,
2. Spiker: Otoyollarımız,
1. Spiker: Fabrikalarımız,
3. Spiker: Gaz şebekelerimiz,
2. Spiker: Karakollarımız,
Spikerler: (Hep beraber) Tek tek kontrol ediliyor!
(Kalabalık birbirine sokulur.)
Kalabalık: Alınan önlemler deprem sonrasına yönelik!

DEPREM ÜZERİNE
Nezih Cihan AKSOY
Bülent SEZGİN

DEPREM OYUN SÜRECİ
1999 - 2001
Bertolt Brecht'in Sezuan'ın İyi İnsanı adlı oyunu 1999 yılı Eylül ayında kulübe
yeni katılacak üyelerle beraber sergilenmek üzere kış prodüksiyonu olarak seçildi.
Ancak Ekim ayında eğitim çalışmalarına başlayan yeni oyuncularla beraber
kulüp üye sayısının elli kişiye yaklaşmasıyla BÜO ikinci bir prodüksiyon sürecine
girdi. Bu oyuna yönelik hazırlık çalışmalarına ilk etapta, Sezuan'ın İyi İnsanı
adlı oyununun organizasyon grubundan ayrılan N.Cihan Aksoy ile o ana kadar
özel bir nedenden ötürü organizasyon grubu çalışmalarına katılamayan Bülent
Sezgin başladı. Oyunda yer alacak BÜO'lular ise şu isimlerden 1 oluşuyordu:
Zülfiye Acar, N.Cihan Aksoy, Özgür Çiçek, Gülin Kılıçoğlu, Hande Ortaç,
Nazan Saner, Barış Sezgin, Bülent Sezgin, Hilmi Atıl Ünal.
Hazırlık çalışmalarının ilk döneminde, yani oyun seçimi aşamasında, BÜO
içinde yürütülen tartışmalar sonucunda tek bir proje önerisi ortaya çıktı: Bir
Moliere oyunu oynamak. Moliere'den bir oyun düşünülmesinin şöyle bir sebebi
vardı: Şu anda çalışmalarını Tiyatro Boğaziçi'nde sürdüren kadronun, 1988
yılında BÜO'da, avant-garde ve deneysel bir tiyatro anlayışıyla tiyatral faaliyetlerine başlarken ilk başvurdukları oyunlar klasiklerdi.
1 Bu isimler, BÜO'da en az dört yıldır çalışma yürüten Bülent Sezgin, N. Cihan Aksoy, Özgür Çiçek ve kulübe
1997-98 yılında katılan Nazan Saner dışında, BÜO'ya bir önceki yıl katılan oyunculardı. Prodüksiyon kadrosu
oluşturulurken, oyunculuk formasyonu gelişimi açısından sorunlar yaşama, kulüpte önümüzdeki dönemlerde
kalıcı olup olmama ya da sorumluluk almaya eğilimli olup olmama gibi kıstaslar göz önünde bulunduruldu.
Kadrodaki isimler aynı zamanda kulüp çalışmalarına disiplinli katılan, çalışmaları sahiplenen ve kulübü gelecek
yıllarda sırtlayabilecek kişilerdi. Dolayısıyla bu ikinci prodüksiyon bu kişiler için birçok açıdan önemli bir fırsat
sağlıyordu. BÜO'da uzun vadeli bir kadro örgütlenmesi içinde kimlerin yer alıp almayacağı, her zaman üretim
süreçlerinde netlik kazanmıştır.

Hatta bu kadronun ilk oyunu Moliere'in "Zoraki Hekim" adlı oyunudur. Biz de
tiyatral anlamda kendini geliştirmeye çalışan bir kadronun klasiklerle hesaplaşması gerektiğini düşünüyorduk. Ayrıca basit bir öykü etrafında gelişen, canlı ve
hareketli tiplemelerden kurulu Moliere oyunlarının özellikle oyunculuk eğitimi
açısından işimize yarayabileceğini düşündük. Bu noktalardan hareketle, Şubat
2000'de Moliere oyunlarını taramaya başladık. Seçilen oyun Moilere'in
"Monsieur De Pourceaugnac" adlı oyunuydu.
BÜO'nun da içinde bulunduğu Amatör Tiyatrolar Çevresi'ne (ATÇ), bir Önceki
yıl katılan ve 1999 yılında BÜO'nun yaz çalışmalarında üç kişi olarak yer
alan Mimar Sinan Üniversitesi Oyuncuları (MSÜO) yaz dönemi sonunda
dağılmıştı. Dağılan gruptan alternatif ve muhalif bir tiyatral pratiği sürdürmek
konusunda ısrarlı olan Derya Uzunkale, 1999-2000 akademik yılı başında yeni
kurmaya çalıştığı gruba katılan iki oyuncuyla (Pınar Akkuş ve Gökçe Kartaler)
ATÇ toplantılarına katılmayı sürdürüyordu. Üniversitelerinde tiyatral bir
faaliyet örgütlemeye çalışan bu gruba, ATÇ'nin gruplararası deneyim ve bilgi
aktarımı misyonundan hareketle destek verilmesi düşünülüyordu. Bu nedenle bu
grubun BÜO'nun hazırlayacağı yeni oyunda yer alması gündeme geldi.
Böylece hiçbir prodüksiyon deneyimi olmayan bu gruba belli bir deneyim
kazandırılacaktı. Ayrıca tiyatro dünyasında iki farklı grubun biraraya gelerek bir
oyun projesine girmesi gibi bir durum uzun süredir gerçekleşmemişti. Dolayısıyla
bu proje ATÇ açısından da önemliydi.
Bu sırada ATÇ'de düzenli olarak yapılan toplantılarda, 17 Ağustos İzmit ve 12
Kasım Düzce depremlerinden sonra tiyatrocuların bu sorun çerçevesinde neler
yapabileceği tartışılıyordu. MSÜO'nun temsilcisi olan ve aynı zamanda deprem
bölgesinde uzun süre çeşitli yardım çalışmalarına katılmış Derya Uzunkale
tarafından gündeme getirilen bu tartışmalarda şöyle ortak bir tespit yapılmıştı:
Deprem bölgesine yardıma giden tiyatroculardan beklenen, özellikle depremden psikolojik olarak etkilenen çocukların rehabilitasyonuna hizmet eden çocuk
oyunları sergilemeleriydi. Bunun dışında bir çalışmayı gündeme getirmeye
güvenlik güçleri tarafından izin verilmiyor, aynı zamanda bölgeye giden tiyatrocuların büyük bir bölümü de devletin istediği şekilde hareket ediyordu.

Sadece rehabilitasyona hizmet eden çalışmaların gündeme gelmesinin anlamı
şuydu:
Yardım gönüllüsü olarak bölgeye giden sanatçılar, bir kurum olarak devletin
yapması gerekenleri yaparak2 Türkiye'deki çarpık sistemin ekmeğine yağ sürmüş
oluyordu. Bu durum alternatif ve muhalif tiyatro yapma iddiasındaki gruplar
tarafından kabul edilemezdi. Bunun üzerine ATÇ içindeki tartışmalarda şu
noktaya ulaşıldı: Genelde sanatı, özelde tiyatroyu kullanarak sonuçları büyük bir
toplumsal gerçekliğe dönüşen depremle ilgili bir şeyler yapılabilir mi?
Bu süreç işlerken Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Genel Sanat
Yönetmeni ve o dönemin Tiyatro Boğaziçi temsilcisi Ömer Faruk Kurhan bir
kurgu taslağı önerisinde bulundu. Bu öneri doğrultusunda, 17 Ağustos ve 12
Kasım depremlerinden sonra yaşananları anlatan ve de olası İstanbul depremi
tartışmalarını gündeme getiren bir oyun çalışması ATÇ'de gündeme geldi. Fakat
depremle ilgili yapılması düşünülen bu çalışmaya genel bir ilgi örgütlenmedi. Bu
süreçte bu projeyi sahiplenen BÜO ve MSÜO oldu.
Ele alınan bu kurgu taslağı iki bölümden oluşuyordu: Depremler sonrası yaşananlar ve olası İstanbul depremiyle ilgili tartışmalar. Taslakta ikinci bölüm sadece
başlık olarak yer alıyordu ve oyunun ilk bölümü tamamlandıktan sonra ele
alınması öneriliyordu. İlk bölüme dair ise oyunun açılışı ile ilgili sahnelemeye
yönelik net önerinin dışında, sadece dramaturjik olarak vurgulanması gereken olaylar
belirtiliyordu. Bunlarla beraber öneri, çalışmada kullanılacak stratejiye dair önemli
bir noktanın altını çiziyordu: Oyun yakın tarihi ele alacağından ve belgesel bir
tarz içereceğinden gazete ve televizyon haberleri taramasının ve bölgede
yaşanmış olayların anlatılacağı anekdotlar için gereken çalışmanın çok iyi
yapılması.
2 Acil desteğe ihtiyaç duyan insanların yardımına koşmak elbette bir insanlık görevidir. Zaten depremin hemen
akabinde başta sivil toplum örgütleri olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden gelen insanlar deprem bölgesine
yardıma koşmuşlardır. Ancak bu süreçte şunun da gündeme gelmesi gerekiyordu: Yardıma koşan tüm kesimler
asli olarak devletin görevi olan birçok alanda çalışmalar yapıyor, ancak bir yandan da devletin doldurması
gereken boşlukları dolduruyordu. Sivil toplum örgütlerinin bu sorunlara dair herhangi bir muhalif tavır örgütlememesi ya da etkili, rasyonel ve çarpıtmalardan uzak bir tartışma sürecini başlatmaması son kertede ülkemizde
insan hayatına yönelik hiçbir yatırım yapmadığı gün gibi ortaya çıkan devletin çıkarına olmuştur. Devlet bir süre
sonra, pragmatik ilişki kurduğu sivil toplum örgütlerinin büyük bir bölümünü, güvenlik güçlerini de kullanarak,
deprem bölgelerinden uzaklaştırmıştır.

Önerinin altını çizdiği noktalar dikkate alınarak Şubat 2000 sonunda başlayan
hazırlık çalışmalarında ilk etapta, 17 Ağustos 1999'dan Mart 2000'e kadar
olan zaman dilimi, gazetelerin internette bulunan arşivlerinden taranıp dosyalandı. Ayrıca çeşitli televizyon kanallarına gidilerek bu kanalların ilk bir aylık
haber bültenlerinden işe yarayabilecek belgeler kaydedildi ve grupça seyredildi. Anekdotlar içinse öncelikle kadroda bulunan depremzede iki kişiyle yardım
çalışmalarında bulunmuş üç kişi, yaşadıklarını ve gözlemlerini gruba aktardı.
Bunların dışında bölgedeki yardım çalışmalarına katılmış birçok sivil toplum
örgütüyle görüşüldü ve sözlü, yazılı ve de görsel birçok malzeme toparlandı.
Eldeki yazılı malzemenin belirli bir seviyeye ulaşmasıyla beraber sahne çalışmalarına başlandı. Çalışmalara hazırlık şu şekilde yapılıyordu: Kullanılabilecek
haberler ve sahnelemeye dair yapılan tartışmalar sonrasında, N. Cihan Aksoy,
Bülent Sezgin, Özgür Çiçek, Nazan Saner ve Derya Uzunkale tarafından yapılan
öneriler doğrultusunda, N, Cihan Aksoy ve Bülent Sezgin'in çalışmalara kaba
sahne taslakları getiriyordu. Bu taslaklar gruba aktarılıyor ve oyunculardan
özellikle doğaçlama yoluyla sahneleme önerileri getirmeleri bekleniyordu.
Oyun metni bu şekilde oluştu. Bu dönemden itibaren Mayıs
ayındaki deneme gösterilerine kadar olan süreçte reji faaliyeti sorumluluğunu N.
Cihan Aksoy ve Bülent Sezgin aldı. Özgür Çiçek ve Nazan Saner de oyuncu
çalıştırıcılığı yaparak bu faaliyete katkıda bulundu.
Mayıs ayındaki prömiyere kadar geçen yaklaşık iki aylık süre içinde çeşitli
dezavantajlara3 ve kimi zaman yaşanan tıkanıklıklara rağmen çalışmaların genel
olarak oldukça verimli geçtiği söylenebilir. Çalışmaya dönük ön hazırlığın reji ve
oyuncu kadrosu tarafından iyi yapılması, çalışma sırasındaki yaratıcılık ve
enerjik aksiyon bunda en önemli etkenlerdir.
3 Yeni üyelerle beraber hazırlanan Sezuan'ın İyi İnsanı oyununun çalışmaları Demir Demirgil Tiyatro Salonu'nda
sürdürüldüğünden ikinci oyunu hazırlayan grup, çalışma mekanı ve başlama saati açısından büyük sıkıntı çekti.
Çalışma mekan ve saati için sabit bir program oluşturulamıyor ve bunlar ancak çalışma günlerinde belli
olabiliyordu. Hatta bazen çalışma yerinin belli olması saat 17:00'yi buluyordu. Bu durum aksiyon düşüklüğüne
yol açabiliyordu. Bu nedenle ilk etapta buluşma saati 17:30'a çekildi ve vücut çalışmalarının kondisyon bölümü
açık havada yapılmaya başlandı. Çalışma yeri ise her gün değişiyordu: ÖFB' deki üst fuaye, alt fuaye
(Yurtlar Müdürlüğü önü), Spor Kurulu Ofisi - Orta Kantin ara boşluk, BÜO Kulüp Odası ve Özger Arnas Salonu
(Kırmızı Salon). Bu bağlamda Robert College Players'dan gelen köklü bir geleneğe sahip BÜO'nun daha verimli
bir tiyatral faaliyette bulunabilmesi için mutlaka üzerine gidilmesi gereken mekan sorununa yönelik olarak
okul idaresinin sonuç alıcı çözümler üretmesinin acil olduğunu düşünüyoruz.

Tiyatral anlamda yaşanan tıkanıklıklarda da BGST Genel Sanat Yönetmeni Ömer
Faruk Kurhan'ın izlemeye geldiği birkaç çalışmada yaptığı müdahaleler ön
açıcı olmuştur.
Özellikle oyun yapısının ve koreografik sahnelerin belirginleşmesi sonrasında
vücut çalışmaları daha önem kazandı. Çünkü bütün oyuncular oyun boyunca
sahnede yer alıyor ve oldukça ritmik iki koreografik sahnede dans figürleri icra
ediyorlardı. Bu nedenle yaklaşık iki saat süren vücut çalışmalarında öncelikle
oyuncuların kondisyonlarını geliştirmek hedeflendi. Bunun ardından da çeşitli
dans figürleri çalışılıyor ve özellikle bu figürlerin estetik yapılabilmesi üzerinde
duruluyordu. Hem kondisyon setlerinde hem de genel olarak büyük hareketlerin
kullanıldığı koreografilerde bacakların kuvvetli olması gerektiğinden squat*
tarzı hareketler özel olarak çalışıldı. Ayrıca oyuncuların vücutlarını zorlamaları ve riske atmaları, hareketleri yapabilme düzeylerini yükseltmeye çalışmaları istendi. Bu konuda oyuncuların ısrarcı tutumuyla sergilenen kareografik sahnelerin estetik açıdan belirli bir seviyeye ulaştığı söylenebilir. Vücut çalışmalarını
N. Cihan Aksoy ve Hande Ortaç yaptırıyordu. Bu gruba belli bir deneyim
kazanabilmesi için MSÜO'dan Gökçe Kartaler de dahil edilmeye çalışıldı.
Bu süreçte kurgu önerisinde yer alan İstanbul depremini merkeze alacak ikinci
bölüm ele alınamadı. Bu nedenle olası İstanbul depremi sadece bir uyarı olarak
oyunun finalinde yer aldı. Bir ATÇ prodüksiyonu4 olarak gündeme gelen Deprem, 7
Mayıs'ta yapılan prömiyerin ardından Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil
Tiyatro Salonu'nda biri Mezunlar Günü olmak üzere dört kez, Mimar Sinan
Üniversitesi Auditorium'da ise bir kez sergilendi. Oyun yaklaşık olarak 750 kişiye
ulaştı.

4Deprem bir ATÇ prodüksiyonu olmasına rağmen ATÇ'de yeterince sahiplenilememiştir. Hatta oyunu hazırlayan
grupların da bu noktanın önemini yeterince kavrayamadıklarını söylemek gerekir. Oyunun afişinde ATÇ
ibaresinin geçmemesi ve program dergisinde bundan bahsedilmemesi bunun örnekleridir. Amatör tiyatro grup
larının grup merkezli tavırlardan uzak, diğer gruplarla dayanışma gösteren bir itkiyle ortak platformlarda
biraraya gelebilmeleri, bu platformların kurumsallaşabilmeleri alternatif ve muhalif tiyatro için vazgeçilmezdir.
Deprem oyunu sürecinde grupların bu noktayı gözardı etmelerinin amatör tiyatronun geleceği açısından ders
alınması gereken bir nokta olduğunu düşünüyoruz.

HAZİRAN 2000 - EKİM 2000 REPRODÜKSİYON DÖNEMİ
Yaz çalışmalarında tekrar ele alınan Deprem oyununda temel hedef, sergilenen
bölümdeki kurgusal sorunları gidermek ve olası İstanbul depremini konu alan
yeni bir episod hazırlamaktı. Bu hedef doğrultusunda, oyunun İstanbul episodu
geliştirildi ve oyuna üçüncü bir anekdot daha eklendi. Ayrıca kurguda bazı
değişiklikler yapıldı. Oyundaki zamansallık problemine çözüm bulabilmek
amacıyla, ikinci episod (İşte Devlet!) ve üçüncü episodun (Dış Yardım ve AKUT
Tartışmaları) yerleri değiştirildi. Sahneleme ve oyunculuklar-daki bazı eksiklikler
de giderilmeye çalışılarak, oyuna son hali verildi.
Reprodüksiyon sürecinde oyuncu kadrosunun genişletilmesi de gündeme
geldi. Bu dönemde oyuncu kadrosuna BÜO'dan altı kişi daha katıldı: Selin
Aydınoğlu, Selin Çanaklı, Özgür Eren, Sezin Gündoğan, Burcu Müderris ve
Volkan Özcan. Metin düzenleme ve reji kadrosuna ise Özgür Çiçek ve Nazan
Saner eklendi. Eylül başında çalışmalara başlandı. Bir aylık bir çalışma sonucu 5
Ekim 2000'de yapılan prömiyer sonrası oyun, biri Aralık ayında olmak üzere
Boğaziçi Üniversitesi'nde dört kez5, MSÜ'de ise bir kez daha sergilendi. Bu
gösterimlerde oyun 1000'den fazla seyirciye ulaştı.

EKİM 2000 - HAZİRAN 2001 TURNELER DÖNEMİ
Konusu ve dar kadro yapısı nedeniyle turne oyunu olan Deprem, kurulan bağlantılarla ilk olarak deprem bölgesinde6 üç ayrı şehirde sergilendi. İlk olarak 28
Ekim Cumartesi günü Adapazarı Abasıyanık Sanat Merkezi 'nde (ASM) 300
kişiye ulaştı.
5Oyunun Ekim ayındaki sergilemelerinin ardından BÜO'dan Zülfiye Acar, Volkan Özcan, Gülin Kılıçoğlu ve
MSÜO'dan Derya Uzunkale çeşitli nedenlerden ötürü prodüksiyondan ayrıldı.
6BÜO ilk etapta oyunu deprem bölgelerinde sergileme konusunda kararsızdı. Bunun nedeni ise depremi ve son
rasındaki süreçleri yaşamış, psikolojik olarak oldukça yıpranmış bölge insanının oyuna nasıl bir tepki göstere
ceklerini kestirememekti. Ancak oyunu İstanbul'da izleyen depremzedelerin olumlu ve destekleyici yorumları
deprem bölgesine gitme konusunda bize cesaret verdi. Nitekim oyun deprem bölgesinde oldukça beğeni topladı.
Fakat oyunun politik tonundan rahatsız olan bazı kesimler de vardı: Örneğin, Adapazarı turnesinde sivil polisler
oyun sırasında telsizlerini açarak bir taciz girişiminde bulundular. Yer yer karşımıza çıkan bu tarz resmiyetçi
yaklaşımlara rağmen, bize yönelik bir yasaklama veya baskıyla karşılaşmadık.

Daha sonra 18 Kasım 2000 Cumartesi günü, Düzce Deprem Derneğinin
davetiyle Düzce Gençlik Merkezi'nde iki kez sergilenen oyunu 500 kişi izledi.
Deprem bölgesinde en son 16 Aralık Cumartesi günü Bolu'da yapılan iki gösterim
400'den fazla seyirci tarafından izlendi. Bolu'ya, Halkevlerinin davetlisi olarak
giden BÜO, oyunu Bolu Nikah Salonu'nda sergiledi. Bu gösterimlerin ardından
Deprem; 4 Şubat 2001 tarihinde Akşehir'de (Akşehir Belediyesinin davetlisi
olarak II. Üniversiteler Kültür-Sanat Şenliği kapsamında) iki gösterimde 350
kişiye, 26 Nisan 2001 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesinde bir gösterimde 75
kişiye, 29 Nisan 2001 tarihinde ODTÜ'de (ODTÜ Tiyatro Şenliği kapsamında) bir
gösterimde 500 kişiye, 19 Mayıs 2001 tarihinde Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde
(Boğaziçi Tiyatro Şenliği kapsamında) bir gösterimde 75 kişiye ve son olarak 25
Mayıs 2001 tarihinde İzmir'de Ege Üniversitesinde (Ege Üniversitesi Tiyatro
Şenliği kapsamında) bir gösterimde 350 kişiye ulaştı. Bunların dışında oyun, B.Ü.
Demir Demirgil Tiyatro Salonu'nda, İstanbul Amatör Tiyatro Günleri ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Günü kapsamında birer kez sergilendi. Böylece bir yıllık
süreçte toplam 25 oyunda yaklaşık 5000 kişi tarafından izlendi.

GENEL DEĞERLENDİRME
Yaklaşık bir buçuk seneye yayılan bir prodüksiyon süreci sonucunda şunlar
söylenebilir: İlk olarak ATÇ'de gündeme gelen daha sonra İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu'na (İATP) taşınan bu oyunla, ülkemizdeki deprem
gerçekliğiyle ilgili politik ve sanatsal bir misyon yerine getirilmiştir. Böyle bir
oyunun çıkması bile oldukça önemlidir. Ayrıca iki farklı üniversite topluluğunun
ortak bir çalışma hukuku oluşturmak ve amatör tiyatro alanında dayanışma
sergilemek amacıyla bir araya gelmesinin oldukça değerli bir deneme olduğunu düşünüyoruz.
İlk oyunları Deprem olan MSÜO, bu oyun sonrasında kendi ayakları üzerinde
duracak bir yapı oluşturmak amacıyla girişimlerini hızlandırmıştır. Grubun
kurucusu Derya Uzunkale'nin topluluktan ayrılmasıyla sancılı bir süreç geçirilmiş olsa da, geride kalan kadro hala çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma-

ların nasıl bir seyir izleyeceğini ise süreç belirleyecektir.
Deprem BÜO'yu sanatsal açıdan ve kadrolaşma açısından geliştirmiş önemli bir
prodüksiyondur. Ağırlıklı olarak tiyatroya iki veya üç seneden beri devam eden
oyuncuların yer aldığı oyun, kadro açısından kelimenin gerçek anlamıyla bir
eğitim çalışması olmuştur. Özellikle, oyuncuların temel oyunculuk formasyonu
(dans-vücut eğitimi, diksiyon, vokal...vs) kazanması ve dramaturji eğitimi
açısından zorlayıcı ve geliştirici bir çalışma olmuştur.
Deprem aynı zamanda BÜO'ya turne deneyimi sağlamıştır. Oyun kadrosunun
tümü, ilk defa bu kadar uzun süren ve bu kadar çok turneye çıkan bir prodüksiyon içinde yer almıştır. Fakat oyunun uzun süre devam etmesi sonrasında
bazı problemler ortaya çıkmıştır: Aksiyonların mekanikleşmesi, performansın
düşmesi ve oyunun devam ettirilmesi açısından kadro içinde politik bir motivasyon eksikliğinin oluşması. Bu konudaki gözlemler/eleştiriler, oyunu birkaç defa
izleyen seyircilerimiz, İATP'li gruplar ve Tiyatro Boğaziçi tarafından yazılı ve
sözlü olarak dillendirilmiştir. Bu eleştirilerden sonra kadro İçinde çeşitli toplantılar yapılarak sorunların nereden kaynaklandığı ve çözüm önerileri üzerine bir
tartışma başlatılmıştır. Bu tartışmalar doğrultusunda, oyundaki mekanikleşme
sorununa çözüm bulmak amacıyla çeşitli pratik önlemler alınmaya çalışılmıştır.
Turne öncesi provalarda mekanikleşme sorununun üstüne gidilmeye çalışılmış,
aksayan sahneler ayrıntılı olarak tekrar çalışılmış ve zaman zaman ortaya çıkan
disiplinsizlik eğilimleriyle mücadele edilmiştir. Fakat bu önlemlerin istikrarlı
sonuçlara ulaştığı söylenemez. Örneğin bazı turnelerde oyunun performansı
oldukça yüksekken, bazı turnelerde vasat bir performans sergilenmiştir. Ayrıca
bugünden baktığımızda özeleştirisini verebildiğimiz bir noktanın altını çizmekte
fayda olduğunu düşünüyoruz: Oyunda son dönemde ortaya çıkan sorunlar
sadece teknik bir boyutta (prova alma, oyuncuların ek çalışmalar yapması... vs)
ele alınmamalıydı. Sorunların önemli bir bölümü, deprem gerçeğini gündemine
al(a)mayan orta sınıf ideolojisinden bizim de nasibimizi almamız ve Deprem'in
eleştirel yönünü zaman zaman unutmamızdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca
ülkemizde sürekli değişen deprem gündeminin daha iyi takip edilebilmesi ve de
oyunda sürekli olarak güncellemelere gidilmesi gerekiyordu. Oyunun son

dönemlerinde bu noktalar fark edilememiş ve sorunlar daha çok teknik boyutlarıyla ele alınmıştır.
Kadro içinde son dönemde yapılan bir toplantıda, BÜO açısından oldukça önemli
bir prodüksiyon olan Deprem'in Önümüzdeki dönemlerde güncellemelere
başvurularak tekrar ele alınmasına karar verilmiştir.

DEPREM OYUN DRAMATURJİSİ
Oyunun kurgusu ve metni, 17 Ağustos İzmit ve 12 Kasım Düzce depremleri
ardından gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerden, deprem bölgelerinde
yaşanan anekdotlardan (depremzede insanların anlattıklarından) ve olası İstanbul
depremini merkeze alan tartışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Episodik
bir anlatım biçiminin kullanıldığı Deprem'de, belgesel tarzda işlenen öykü akışı
tiyatral bir üslupla birleştirilmiş ve bu çerçevede deneysel bir çalışma yapılarak yeni anlatım teknikleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Deprem'in dramaturji isini anlatabilmek İçin şunlar söylenebilir: Oyunda, ilk üç
episodda medyatik ve aktüel gelişmelerin ön plana çıkarıldığı, episodların
arasındaki anekdotlarda ise gerçek olayların anlatı konusu yapıldığı iki ana eksen
bulunmaktadır. Bu ikili yapının anlamı devlet ve medya tarafından kamuoyuna
unutturulmaya çalışılan olguları soğukkanlı ve eleştirel bir şekilde yeniden
gözden geçirerek, alternatif bir toplumsal hafıza oluşturmaya çalışmaktır. Oyunun
olası İstanbul depremine yönelik olan son episodundaki temel dramaturjik
yönelim noktası ise, kamuoyundaki kurbanlık koyun misali kaderci duyarsızlığın
had safhaya ulaşmasına, devletin olası İstanbul depremi öncesine yönelik
hiçbir ciddi önlem almamasına ve alınan bütün önlemlerin deprem sonrasına
yönelik olmasına karşı bir tavır geliştirmektir.

KURGU: EPİSODLARVE ANEKDOTLAR
Oyun dört episod ve üç anekdotu içeren toplam yedi sahneden oluşmaktadır.
Oyunun son hali süre olarak bir buçuk saattir. Episodlarda, 17 Ağustos depreminden sonra görsel ve yazılı medyada gündeme gelen birçok olgu (Tüpraş
yangını, depremin ekonomik boyutu, dış yardımlar, Sağlık Bakanı Osman
Durmuş'un açıklamaları, kurtarma çalışmaları, ölü sayıları...vs) belirli bir tarihselliği koruyarak, eleştirel bir gözle işlenmeye çalışılmıştır. Bu eleştirinin sebebi, o
dönemde medyatik bombardıman altında kalan toplumun 17 Ağustos depremi
sonrasında yaşanan birçok tartışmayı soğukkanlı bir şekilde ele alamadığını

düşünmemiz ve medyanın toplum üzerinde aşırı derecede dezenformasyon
yapmasından rahatsızlık duymamızdır. Bu yüzden de kamuoyunun zaten aşina
olduğu olguları gündeme getirirken politik bir itki ile hareket etmeye çalıştık.
Politik bir dramaturji yapmak için olguları yorumlamaya, vurgu noktalarını ön
plana çıkarmaya ve materyalist bir analiz yöntemi geliştirmeye gayret ettik.
Fakat bu konuda kadronun oldukça zorlandığını söyleyebiliriz. Örneğin,
deneysellik adına zaman zaman biçimci sahne denemelerinin gündeme gelmesi,
politik ve Brechtyen bir dramaturji çalışmasının önünü tıkamıştır.
Oyun, teması itibarıyla deprem konusunu tartışmaya açmakla beraber ciddi bir
medya eleştirisini de gündeme getirir. Oyunda med-yatik öğeler (spikerler,
muhabirler, kameramanlar, köşe yazarları...vs) oldukça yoğun kullanılmaktadır.
Özellikle spikerler oyunda ağırlıklı bir yer teşkil eder. Episodlarda, deprem
sonrası dönemdeki haber başlıkları spikerler tarafından yorumlanır. Metin
düzeyinde, uzun süren bir gazete taraması sonucunda orijinal haber spotları
kullanılmıştır. Özellikle spikerlerin okuduğu haberlerde, yazılı ve görsel
medyada yer alan gerçek metinlere sadık kalınmış, fakat yer yer dramaturjik
noktaları ön plana çıkarmak amacıyla metinlerde bazı değişiklikler
yapılmıştır. Devlet görevlilerinin (Osman Durmuş, kriz merkezleri, vali
yardımcısı...vs), ekonomi profesörünün ve bili-madamlarının kullandığı
metinlerde de belgesel bir tarzdan ödün verilmemeye çalışılmıştır.
Dört episod boyunca sahne akışını, spikerlerin okuduğu haber spotları ve halk
öbeğinin bu haber spotlarına tepkileri sağlar. Bu tarz bir sahne akışı oyunun
deneysel ve özgün üslubunu oluşturur. Halk öbeği, üç spiker arasında sürekli
olarak yer değiştirir ve mizansen olarak seyirciye sırtı dönük bir şekilde
konumlanır. Bunun sebebi, eleştiriye tabi tuttuğumuz medya-kitle ilişkisini
güçlendirmek ve halk öbeğini seyirciyle eşdeğer bir konuma yerleştirmektir.
Çünkü halk öbeğinin verdiği tepkiler olası seyirci tepkileridir. Bu aynı zamanda
mizansen olarak oyuncuların çok fazla kostüm değiştirmeden ve kulise gitmeden
ani bir şekilde farklı bir tiplemeye bürünmesini kolaylaştırmaktadır. Örneğin,
spikerlerin okuduğu haberleri dinleyen kalabalıktan birisi, küçük bir aksesuar

değişikliğiyle başka bir tiplemeye bürünür ve tiplemesini canlandırdıktan
sonra tekrar kalabalığa karışır.
Deneysel bir yönü barındıran bu tarz bir sahneleme üslubunun dramaturjik anlamı
ise medya-kitle ilişkisini tartışmaya açmaktır. Oyunda halk öbeğinin depremle
ilgili temel bilgilenme kaynağı medyadır. Medya halk üzerinde tahakküme dayalı
bir bilgi iktidarı kurar. O dönemde Türkiye orta sınıfının büyük bir bölümü bu
tahakkümden kurtulamamıştır. Halk, oyun genelinde kitle psikolojisiyle hareket
eden ve medyanın peşinden koşan bir görüntü çizer. Halk öbeği içerisinde yer yer
eleştirel olmaya çalışan öğeler olsa bile -ki bu bizim tarafımızdan çelişkili bir
yapı oluşturabilmek amacıyla özellikle kullanılmıştır- medyanın toplum
üzerindeki tahakküm etkisi çoğu zaman baskın çıkar.
Deprem bölgesinde yaşanmış gerçek olayların anlatıldığı anekdotların sahnelenmesi, medyanın dezenformasyonu sonucu reel olayların gündemden düşürülmesine karşı bir alternatif oluşturmaktır. Bölgede yaşayan İnsanlarla veya yardım
gönüllüsü olarak bölgeye gidenlerle konuştuğumuzda, medyada gündeme
getirilmek istenmeyen somut olguların (depremzedelerin yaşadıkları problemler,
devletin koordinasyonsuzluğu, asker-sivil ayrımı, yardım gönüllülerinin başlarından geçenler...vs) farkına vardık. Bu olguları realitenin bir parçası olarak
düşündüğümüz için ele almaya karar verdik. Anekdotlar aynı zamanda kurgusal
bütünlüğü sağlayan öğelerdir. Episodlardan farklı bir üslubu vardır. Kurgusal
açıdan episodların ve anekdotların bir arada bulunması ikili bir düzlem oluşturur.
Bu ikili düzlemle çelişik öğelerin ortaya çıkması sağlanmaya çalışılmıştır.
Yaşanmış gerçek olayların sahne üstünde sergilenmesi de, episodlarda olduğu
gibi belirli bir dramaturjik eksen çerçevesinde yapılmaya çalışıldı. Anekdotlarda dikkat edilen bir diğer nokta, olayların daha çok bölgeye giden gönüllülerin
ağzından anlatılması (anlatıcı kullanımı) ve depremzede tiplemelerine yer verilmemesidir. Bunun sebebi, birçok acı yaşamış bir depremzedeyi sahnede canlandırmanın riskli olması, hassas bir oyunculuk üslubu gerektirmesi ve psikolojisi bir
yorumdan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmamızdır.

PRODÜKSİYON
Oyun müzikleri seçilirken arşiv taraması yapıldı ve sahnelemeye uygun eserler
kullanıldı. Deprem efektinde ve bazı müziklerin üzerinde yapılan değişikliklerde,
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Mare Nostrum grubundan Rıza Okçu'dan
yardım alındı. Spikerler haberleri yaka mikrofonu kullanarak yorumladılar.
Bunun sebebi medyatik etkiyi güçlendirebilmek ve müzikle repliklerin bir arada
kullanımını kolaylaştırmaktır. Oyunda teknolojik öğelerin kullanımı, sahne
altyapı olanaklarımızı geliştirmemiz açısından zorlayıcı olmuştur. Özellikle
provalar sırasında ses sistemiyle çalışma ihtiyacı doğmuştur. Kostüm seçiminde
sade ve pastel tonlarda kıyafetler kullanılmıştır. Bunun sebebi kentli bir görüntü
çizerek orta sınıf bir imge oluşturmaktır. Kostümlerin rahat ve esnek olmasının
nedeni sahne üzerinde dans-stilizasyon kullanımının kolaylaştırılması ve oyunun
doğası gereği farklı tiplemelere kısa sürede geçişin sağlanmasıdır. Dekor
seçiminde medya kitle İlişkisini vurgulamak amacıyla oldukça uzun ve ince
konstrüksiyonlar yapılarak, spikerlerin mizansen olarak halkın üzerinde olması
sağlanmıştır.
Yazının bundan sonraki bölümünde, oyunu sahne sahne inceleyerek üzerinde
durduğumuz dramaturjik noktaları anlatmaya çalışacağız. Bu bölümün, oyun
metni ile birlikte okunmasının daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

1. EPİSOD: NEREDE BU DEVLET!
Sahne, olabilecek bir tehlikeyi ima eden uğultu seslerinin ardından, Sezen
Aksu'nun 'Düş Bahçeleri' adlı albümünde yer alan 'RakkasRemix' adlı pop müzik parçasıyla açılır. Bu parçanın seçilmesinin nedeni, depremden bizzat etkilenmeyen İstanbullu orta sınıf insanların ironik bir eleştirisini
yapabilmektir.
Sahne açıldığında bir gece kulübünde çılgınca eğlenen bir kalabalık vardır.
Mizansen olarak çeşitli odaklar kurulmuştur: Birbirine nispet yaparcasına göbek
atan bir odak, kostüm ve dans düzeyinde "farklı ve underground" olmaya çalışan

diğer bir odak ve kalabalığı eğlendirmeye çalışan DJ'ler. Başlangıçta farklıymış
gibi görünen bu odakların son kertede buluştukları nokta tüketim kültürü
ideolojisidir. Sahne başındaki eğlenceli ortam, müziğin bitimine doğru
oyuncuların yüzler indeki tedirginlik ifadeleriyle yerini monoton ve sıkıntılı bir
eğlenceye bırakır. Parçanın sonunda sarsıntı efekti girer. Bu efekt elimizdeki
teknolojik imkanlar doğrultusunda seyirciyi de etkileyecek bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin, kendi sahnemizde müziğin yüksek sesli kullanımı,
seyirci koltuklarında bir titreme oluşturmuştu. Deprem bölgelerindeki turnelerde
bu efekti kullanırken seyirci önceden uyarıldı ve müzik düşük sesli kullanıldı.
Sarsıntı efekti sonrasındaki şaşkınlık, deprem olduğunun anlaşılmasıyla beraber
yerini kaosa bırakır. İnsanlar birbirini ezercesine çıkışa yönelmeye çalışır.
Mizansen olarak, müzik sonuna doğru sahnedeki tüm oyuncular iç içe geçmiş bir
görüntü alır. Bu sahne koreografik olarak düzenlenmiştir. Deprem efekti sonrasında radyodan gelen ilk habere kalabalığın tepkisi, oyununun ana dramaturjik
noktalarından biridir: Aa, merkez İstanbul değilmiş. Yaşasın! Bu replik aynı
zamanda oyunun ilk repliğidir. Bu replikle beraber seyirci yabancılaşma yaşar ve
cevabı belirsiz bir soruya yanıt bulunmuş olur: Bu kalabalıktakiler İstanbul'da
yaşayan insanlardır (aslında seyircinin ta kendisi) ve bu replik birçok insanın
bilinçaltını açığa çıkarır. Bu, oyun boyunca önem kazanan bir noktadır, çünkü
episodlarda halk öbeğini oluşturan kalabalık depremden bizzat etkilenmemiş
İstanbullu insanları temsil eder.
Depremin merkezinin İstanbul olmamasına sevinen kalabalık, gazete manşetlerini yapmacık bir üzüntüyle okumaya başlar: Çöktük! Acımız çok büyük!..vs. Haber
spotları 17 Ağustos sonrasındaki gazetelerin manşetlerinden aynen alınmıştır.
Spotları dikkatle incelediğimizde medya tarafından had safhada bir dramatizasyon yapıldığını fark ettik. Bu yüzden bu haber spotlarıyla özdeşleşmek yerine
daha mesafeli bir ilişki kurmayı tercih ettik.
Benzer bir yaklaşım spikerler tarafından da kullanılmıştır. Haber spikerleri
çalışılırken, televizyon programlarındaki spiker örnekleri incelenmiş ve spikerle-

ri oynayan oyuncular bir süre bu programları izleyerek doğaçlama yapmış ve
yapılan doğaçlamalar sonucunda üslupsal olarak üç farklı yorum ortaya çıkmıştır.
Üç spikerden birincisi imgesel olarak haber spotlarım, zaman zaman tele vole
programlarında görmeye alışık olduğumuz sunucular tarzında zaman zaman da
sansasyonel ve magazinel bir şekilde Reha Muhtar tarzında yorumlar, ikinci
spiker Ali Kırca veya Tayfun Talipoğlu tarzında bir tiplemedir. 'Liberal' ve
sivil toplumcudur, dramatik motifleri işlemeye çalışır. Üçüncü spiker ise sade bir
üslupla yorumlanan ve seyircinin özdeşleşmesine daha müsait bir tiplemedir.
Gülgün Feyman veya Jülide Ateş bu spikerin üslubunu tarif etmek için örnek
gösterilebilir fakat birebir taklit söz konusu değildir. Üslupsal ve ritmik çeşitleme
yaptığımız spikerleri son kertede ortaklaştıran noktalar yalan, hile ve dezenformasyona dayalı medya ideolojisidir. Spikerler yer yer ra-ting kaygısıyla rekabet
ederek 'doğru habercilik' iddiasıyla gerçekleri söylemeye çalışsalar bile, bu
onları Türkiye'deki faşizan düzenin ideologu olmaktan kurtaramaz.
Spikerlerin okuduğu ilk haberler, 17 Ağustos depreminin ilk günlerinde yaşanan
çaresizliği ve devletin depreme hazırlıksız yakalanmasıyla ortaya çıkan kaotik
ortamı anlatır.
Fakat medyanın ve devlet görevlilerinin üzerinde daha çok durduğu nokta
depremin ekonomik boyutudur. Bu yüzden ilk episodda bir ekonomi profesörünün
açıklamalarına yer verilmiştir. Ekonomi profesörü deprem sonrasındaki ekonomik panoramayı (ek vergiler...vs) çizer. Böylece halk öbeğindekiler depremin
kendilerini de etkileyecek yıkıcı etkilerini çok daha iyi kavrarlar.
Medyanın ve devletin depremin daha çok ekonomik sonuçlarıyla ilgilenmesi,
bizce Türkiye'de insan hayatına verilen değerin ne kadar az olduğunun göstergesidir. 17 Ağustos sonrasında kurtarma çalışmaları konusunda acz içinde olan
yetkililerin, önceliği Tüpraş yangınını söndürmeye vermesi bizce şiddetle eleştirilmesi gereken bir noktaydı. (Tüpraş'ta patlama olmasının insan hayatını tehdit
edici bir boyutu olabilir, fakat medyanın ve devletin üzerinde durduğu nokta
Tüpraş'in Türkiye ekonomisi için ne ifade ettiğiydi.) Bu yüzden Tüpraş yangını ve

yangın söndürüldükten sonraki dönem üzerinde önemle durulmuştur. Yangın
süreci depremin ilk üç günüdür. Deprem felaketine hazırlıksız yakalanan devlet
görevlileri belli etmemeye çalışsalar da panik ve telaş içindedir. Sahnede vali
yardımcısı, muhabirin sorduğu sorulardan rahatsızlık duyar, muhabire üstten
davranır fakat patlama seslerinin gelmesiyle devlet görevlisinin karizması
bozulur. Sahne değişimiyle beraber deprem sonrası kaotik ortam iyice belirginleşir. Medya provokatif bir şekilde devleti görevinin başına geçmeye çağırırken,
halk arasında ufak çaplı protesto gösterileri başlar.
17 Ağustos depreminin ilk günlerinde, Türkiye kamuoyunda yoğun bir
şekilde devlet eleştirisi gündemi vardı. Birçok kesimde devletin asli işlevlerini
yerine getiremediği tartışılıyor, bir yandan da özellikle deprem bölgelerinde
tepkisel eylemler ortaya çıkmaya başlıyordu. Bizim birinci episodu Nerede Bu
Devlet! diye adlandırmamız da bu yüzdendir. Fakat dikkatimizi çeken bir diğer
nokta, devlet eleştirisinin alternatifi olarak 'sivil toplum'un aşırı derecede
yüceltilmesi ve 'acılara maruz kalan' halkın 'topyekün yardım seferberliği' ilan
etmiş gibi gösteril-mesiydi. Özelikle basının ve köşe yazarlarının kışkırttığı bu
tutum, bizce son derece popülist ve sahtekar bir tutumdu. Olgular düzeyinde sivil
toplum kuruluşlarının, yardım kampanyalarının ve bölgeye giden gönüllülerin
durumu incelendiğinde, 'Yaşasın sivil toplum!' söyleminin abartılı ve altı boş
olduğu görülebilir. Biz de bu durumu sahnelemek İçin, köşe yazarlarının
retorikten ibaret söz düellosu yaptığı ve bu düellonun sivil toplumcu bir sanatçı
(Zülfü Özkök tiplemesi) tarafından yönlendirildiği bir sahne kurguladık.
Sahne sonunda bu atışmaya spikerler de destek verir ve medya güçleri arasında
bir söylem ortaklığı kurulur: Yaşasın Sivil Toplum!

1. ANEKDOT
Deprem bölgesinde yaşanmış gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan bu
sahnede, yurtdışında eğitim görmüş, teknokrat tavırlarıyla ön plana çıkan bir
mühendisin başından geçen olaylar anlatı konusu yapılır. Mühendisin
Türkiye gerçeklerine oldukça yabancı olduğunu görürüz. Otostop çektiği

arabaya bindiğinde, birçok kişi tarafından alaya alınır. Çözüm önerileri rasyonel
görünmesine rağmen hiç kimse tarafından kaale alınmaz. Bu bizim tarafımızdan
mizahi bir üslupla işlenmeye çalışılmıştır: Evladım sen hangi ülkede yaşıyorsun?
- İngiltere. Kriz merkezine kurtarma çalışmaları konusunda yardım etmek
niyetiyle gelen mühendis umduğunu bulamaz. İşinin uzmanı olan bu mühendise, koordinasyonsuz çalışan kriz merkezi tarafından çöp toplama görevi verilir.
Bir anlamda Levent Kırca parodilerini andıran bu sahnede aksi bir
yoruma gidilmiştir: Doğruları söyleyen bir karakter didaktik bir şekilde olumlanmaz, Brechtyen bir yaklaşımla eleştiriye maruz bırakılır ve didaktik olumlama toplumsal koşullar tarafından boşa çıkarılır.
Minibüsün içindeki tiplemelerin işlevi, bölgedeki gerçek sorunları dile getirmektir. Medyada çok gündeme getirilmeyen bu sorunların (yardım malzemelerinin yağmalanması, organ mafyasının hastanelerden insanları çalması,
kurtarma çalışmalarındaki önceliğin askeri tesislere verilmesi...vs) anlatı konusu
yapılması, seyircilerin daha gerçekçi bir şekilde bilgilenmesine hizmet etmek
içindir. Minibüs içindeki tiplemeler arasında lümpen ve faşizan tavırlarıyla ön
plana çıkan şoför, sorunlarından muzdarip köylü bir adam ve kadın, hem devletçi
hem de nostaljik takılan emekli bir memur, dobra dobra konuşan fakat
patavatsız orta yaşlı bir kadın, mühendise benzer özellikleri olan bir sağlık
görevlisi vardır. Tiplemelerin ortak özelliği deprem bölgesi dışında yaşayan
insanlar olmalarıdır. Kriz merkezinde çalışan görevliler ise, deprem bölgesindeki
hengame içinde ne yapacaklarını bilemez haldedir. Organize olmayan bir görüntü
çizerler.

2. EPİSOD: DIŞ YARDIM ve AKUT TARTIŞMALARI
Bu episod, deprem sonrasında Türkiye'ye gelen dış yardımların toplumda
yarattığı etkileri tartışmaya açmak amacıyla tasarlanmıştır. Spikerler gelen dış
yardımları müjdeli haberler olarak yorumlarken, halk öbeği içindeki tiplemeler
dış yardımların engellendiği, amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler verirler.
Bu veriler o dönemde basında da yoğun bir şekilde işlenen ve devletin eleştiril-

mesine neden olan olgulardır. Fakat süreç içerisinde medyanın öncülüğünde
MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş günah keçisi haline getirilmiş ve devletin
yol açtığı dış yardım rezaletleri göz ardı edilmiştir. Bizim vurgu noktamız, dış
yardım rezaletlerinin sorumlusunun sadece Osman Durmuş olmadığıdır. Örneğin
Ermenistan gibi ülkelerden gelen yardımların kabul edilmemesi, Dünya
Bankası ve IMF gibi finans kuruluşlarından gelen yardımların Türkiye'deki iç
borç açıklarını kapatmak için kullanılması veya 'ülkenin içinde bulunduğu bu
zor dönemde bile' askeri harcamalarda ciddi bir kesintiye gidilmemesi gibi
olgular, genel hükümet ve devlet politikalarıdır. Osman Durmuş bizce bütünsel
bir zihniyeti yansıtmaktadır. Kurban olarak Osman Durmuş'un seçilmesi felaketin
asıl sorumlularım aklamak içindir.
Halkın Osman Durmuş'a olan tepkisi örgütlü bir tepki olmaktan uzaktır. Medyanın hedef göstermesiyle belli bir muhalefet gücü oluşur. Halk öbeği içerisinde
fiziksel olarak da tehdit unsuru olan faşist öğelerin varlığı, halkın tepkisini
bastırır. Devlet Bahçeli'nin de olaya müdahalesiyle tepkiler yerini karamsarlığa ve
korkuya bırakır. Sözde devlet eleştirisi yapan medya da, faşist unsurlar devreye
girince muhalefetinden vazgeçer. Galip gelen faşizan öğeler olmuştur. Örneğin,
halk kalabalığı içinden "Yeter artık silaha harcanan bu kadar para!" sloganıyla
ortaya çıkan muhalif bir öğe -ki diğerleri tarafından yalnız bırakılmaktadırbölücü olmakla suçlanarak pasifize edilir. Bu eylemle beraber, medyanın
çığırtkan tavrı birdenbire yerini sahtekar gülümsemelere bırakarak faşizan
baskılar örtbas edilmeye çalışılır. Halkın aksiyonu ise ağlamaklıdır. Bu durumu 28
Şubat süreci sonrasında Türkiyeli orta sınıfın baskıcı koşullarda iyice pasifize
olmasını ironik bir dille eleştirmek için kullandık.
Spikerlerin olayları örtbas ettikten sonra AKUT'u ve Nasuh Mahruki'yi yücelten
haber spotlarım okuması, manipülasyon yapmak için kullanılmaktadır. Ayrıca
o dönemde oldukça medyatik olan AKUT'un ön plana çıkarılmasını, 'devletle
iyi geçinen' sivil toplum örgütlerinin medya ideolojisiyle pohpohlanması olarak
yorumladık. AKUT her ne kadar başarılı çalışmalar yapmışsa da, son kertede
deprem felaketinin esas sorumlularıyla uzlaşma yoluna gitmiştir. Örneğin, AKUT
yöneticilerinin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın elini

öperek ödül almayı kabul etmesi, bizce üzerinde durulması gereken bir
noktadır: Sivil toplum örgütlerinden beklenen, devlet eleştirisini gündeme
getirmeden bir çalışma örgütlemeleridir. Bu durum bizce sivil toplum örgütleriyle kullanımcı bir İlişki kurulmasıdır; çünkü devlet hem kendi yapamadıklarını
sivil toplum örgütlerine yaptıracak, olası bir sosyal patlamanın Önüne geçecek,
hem de kendi hataları konusunda herhangi bir eleştiriye maruz kalmayacaktır.
Sivil toplum örgütlerinin açmazı İşte bu noktadadır. Deprem bölgelerinde
eleştirel bir ilişki kurmadan yapılan bir çalışma, sivil toplum örgütlerinin
kullanılması anlamına gelir. Bu bizce kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca,
AKUT kadar başarılı kurtarma çalışmaları yapan diğer ekiplerin (Zonguldak
maden işçileri, yerel ekipler, .vs) medyada gündeme getirilmemesi de önemli bir
sorundur. Episod sonunda medyanın başlattığı 'Bir Tuğla da Siz Koyun' kampanyası spikerler tarafından "Türk medyası ve sivil toplum el ele" sloganıyla
sona erdirilir.

2. ANEKDOT
Deprem sonrasında arkadaşına yardım etmek için Adapazarı'na giden Şule, orta
sınıf ideolojisini temsil eder. Merkezin İstanbul olmadığına sevinmiş ve biraz
da gönlünü rahatlatmak amacıyla deprem bölgesine gelmiştir. Arkadaşı Meltem'i bulur ve onunla birlikte biraz da tesadüfi bir şekilde birkaç gün deprem
bölgesinde gönüllü olarak çalışır fakat deprem bölgesinde yaşanan hengameye çok
fazla dayanamaz. Bu bizim tarafımızdan eleştirilen küçük burjuva tavrıdır. Çünkü
bölgede yaşanan sorunlara rağmen, bir şeyler yapmak için uğraşan yardım
gönüllüleri vardır. Şule bu sorunlarla mücadele etmek yerine, bireyci bir tavır
sergileyerek kaçmayı tercih etmiştir. Bu tavrın replik olarak ifadesi şudur: Kimse
üzerime düşeni yapmadığımı iddia edemez!
Bu anekdotta yabancı kurtarma ekiplerinin yaşadığı problemlere ve yetkililerin
rezaletlerine (kireç dökülmesi sonucu kurtarma timi köpeklerinin koku alma
duyularını yitirmesi, yabancı kurtarma ekiplerinin koordine edilememesi,
Cumhurbaşkanı geldiği için kurtarma çalışmalarının durdurulması...vs) tanık

oluruz. Kriz merkezi etrafındaki yardım gönüllüleri yoğun bir tempo içerisinde
çalışmalarım sürdürürler, bazılarında yorgunluk nedeniyle şaşkınlık ve telaş
vardır. Arkada malzeme taşıyanlar ise hiç mola vermeden çalışmalarına devam
eder. Şule'nin olay anlatımı sırasında arkada malzeme taşıyanlar işlerine devam
ederler. Bu şekilde üslupsal olarak bir sekans oluşturulur.

3. EPİSOD: İŞTE DEVLET!
Medya devlet eleştirisini hala sürdürmektedir fakat önemli bir gelişme olur:
Tüpraş yangını söndürülmüştür! Devlet artık olaya el koymuş ve ilk günlerin
şaşkınlığını üzerinden atmıştır. Yitirdiği prestiji tekrar toparlaması gerekmektedir.
Episod boyunca iktidarını sağlama alır ve otoritesini kullanarak güç gösterisi
yapar. Birinci anekdotta telaşlı görünen vali yardımcısı bu sefer kendinden emin
bir görüntü çizer. Basın açıklamasının üslubu oldukça sert ve tehditkardır.
Açıklamayla, medyaya ve toplum geneline üstü kapalı mesajlar verilir. Bundan
sonra çatlak seslere ve devleti yıpratmaya yönelik eleştirilere izin verilmeyecektir.
Spikerler bu uyarıyı dikkate alırlar. Devlet eleştirisi yerini dramatik ve magazinel
haberlere bırakır. Halk öbeğinin magazinel haberlere ilgisi yoğundur. Bir ara ölü
sayıları ile ilgili eleştirel haberler girince, devreye askerler girer. Bu müdahale
oldukça serttir ve Türkiye'deki gerçek iktidar odağı, medyayı ve toplumu 'esas
duruşa' geçirir. Spikerler ağız birliği etmişçesine söylem değişikliğine giderler:
Bugüne kadar hep devleti eleştirdik, peki sivillerin, sade vatandaşın, yani
sizlerin bu işte hiç mi sorumluluk payı yok! Bu söylem halk öbeği tarafından
kabul görür. Bu tavrı eleştirebilmek için politik bir ironi kullandık. Spikerler, "ve
sonuçta devlet dediğimiz o şey de bizim yüzümüzü gösteren bir aygıttan
ibarettir" repliğini söyledikten sonra, halk öbeğindeki herkes masklarını
groteskleştirerek seyirciye yönelik bir fotoğraf verir.
Episodun sonundaki sahne belki de oyunun en önemli sahnelerinden biri olan
'Görevimiz Tehlike' sahnesidir. Bu sahne kareografik olarak düzenlenirken
temel olarak dans, müzik ve repliklerin birbiriyle etkileşimiyle ortaya çıkacak
bütünsel bir sahne aksiyonu oluşturulması hedeflenmiştir. BÜO'nun daha önceki

yıllardaki dans tiyatrosu deneyimleri ve özellikle 24:00 prodüksiyonu dönemindeki birikimlerinin bir sonucu olarak, böyle deneysel bir sahneleme girişimi
yapılmıştır. Sahnenin dramaturjik anlamı; devletin 'ben buradayım' dercesine
gövde gösterisi yapmasının toplum nezdinde kabul görmesinin yarattığı ortamın,
ironik bir dille eleştirilmesi ve seyircide bir yabancılaştırma etkisi oluşturulmasıdır. Halk öbeği, 'her şey yoluna girdi, oh ne güzel devlet olaya el koydu' aksiyonuyla stilize figürler yaparken, spikerler zafer edasıyla haberleri okur. Medyanın
gerçek yüzü bu sahnede ortaya çıkar ve üslupsal farklılıkları olan spikerler tek
bir noktada ortaklasın Medya eşittir Devletin İdeolojik bir Aygıtı!

3. ANEKDOT
Bu anekdotta deprem bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin ve yardım gönüllülerinin durumu incelenmeye çalışılmıştır. İdealist ve naif yönleriyle ön plana
çıkan üniversite öğrencisi Kemal ve arkadaşları, Değirmendere'de gönüllü olarak
çalışmak üzere yola çıkarlar. Yalova'da sivil polisler tarafından durdurulup
tehlike arz ettikleri ve yasal izinlerinin olmadığı gerekçeleriyle geri gönderilirler.
Öğrenciler sivil polislere itiraz etmeye çalışsalar bile örgütsüz bir görüntü
çizerler. Sivil polisler mizahi bir şekilde ele alınan lümpen tiplemelerdir. Kemal,
asker çocuğu olduğu için bölgeye girme iznini alır. 17 Ağustos sonrasında
bölgeye giden gönüllülerle konuştuğumuzda devletin, özellikle yoğun bir şekilde
deprem bölgelerine girdikten sonra, muhalif potansiyel taşıyan sivil toplum
örgütlerinin güvenlik güçlerinin zoruyla bölgeden atıldığını öğrendik. Bu
yüzden bu konuyu gündeme getirme ihtiyacını hissettik. Bu aynı zamanda daha
önceki dramaturjik yönelim noktasını pekiştiren bir olguydu: Eleştirel bir
çalışma yapmanın mümkün olmadığı koşullarda muhalif bir sivil toplum
örgütünün deprem bölgesinde kalmaya devam etmesi gerçekten de gerekli midir?
Bizim bu soruya vereceğimiz yanıt olumsuzdur.
Kemal'in arkadaşı Güneş, muhalif potansiyel taşıyan bir sivil toplum örgütüyle
uzun süre deprem bölgesinde kalmış, fakat sivil polislerin ve özel timin baskısı
sonucu bölgeden atılmıştır. Tehlikeyi göze alarak kaçak bir şekilde deprem

bölgesinde kalmaya devam eden Güneş'in tavrı hümanist düzeyde olum-lanabilecek bir tavırdır. Fakat Güneş'in görmezden geldiği nokta deprem bölgesindeki
otoriter ve baskıcı koşullardır.
Bu anekdotta, ayrıca deprem bölgesinde etnik kimliği dolayısıyla ayrımcılığa
maruz kalan bir depremzedenin kısa hikayesine yer verilmiştir. Kürt olduğu için
çadır verilmek istenmeyen adamın itiraz etme girişimi Kaymakam'in
koruması tarafından engellenir. Adam engellenmiştir fakat sinik bir görüntü
çizmez. Kaymakam'm Kemal'e tavrı üstten ve öğüt verici niteliktedir. Kemal daha
önceden geldiği çadırkentte işlerin biraz değiştiğini fark eder, fakat idealist ve
hümanist düzeyi aşabilen bir tavır almaz ve deprem bölgesinde kalmaya devam
eder. Fakat bölgede kalmanın bedeli Kızılay mutfağında 'yaşasın sivil toplum'
diye diye patates soymaktır. Bizim tartışmaya açmak istediğimiz de işte bu
çelişkili durumdur.

4. EPİSOD: OLASI İSTANBUL DEPREMİ
Bu bölüm 17 Ağustos'tan yaklaşık bir ay sonraki sürecin anlatılmasıyla başlar.
Artık deprem sonrasının tüm aktörleri birleşmiştir: Türk medyası, sivil toplum,
devlet el ele! Devlet otoritesinin iyice pekişmesini ve depremin unutulmaya
başlanmasını, müzikli bir sahneyle ironik bir dille eleştirmeye çalıştık.
Bu sahne sonrasında tarihsel olarak 12 Kasım dönemine geliriz. Düzce
depremi 'her nedense' medyada çok fazla yer bulmayan bir olaydı. Bizce bunun
sebebi Düzce'nin ekonomik açıdan İzmit-Adapazarı hattı gibi önemli bir
konumunun olmamasıdır. Yani fay kuşağında yer alan Türkiye'de devlet için
önemli olan depremin nerede olduğudur. Yakın tarihteki Adana-Ceyhan depremi
bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Düzce depreminde ortaya çıkan
diğer bir nokta, devletin deprem sonrasındaki müdahalesinin zamanında olmasına rağmen daha önceki depremde ağır veya orta derecede hasarlı olan binalarda
oturmak istemeyen insanların çadırlarının jandarma zoruyla toplanması ve
hasarlı binalara sağlam raporu verilerek büyük bir faciaya davetiye çıkarılmasıdır.

Bir güç gösterisi şeklinde Düzce'ye insan yığılmasına rağmen kış depreminin
olumsuz sonuçlarına (yangın ve duman zehirlenmesi...vs) karşı konulamamıştır. Ve bu gerçekler medyada gündeme getirilmek 'istenmemiştir'.
İstanbullular Düzce depreminden sonra asıl büyük tehlike konusunda bir kez
daha sarsılmıştır. Bundan böyle kamuoyunda da tartışılmaya başlanan deprem
olası İstanbul depremi olacaktır. O dönem bilimadamları tarafından yoğun bir
şekilde olası İstanbul depremi gündeme getirildi. Medyanın ve halkın bu
tartışmalara ilgisi oldukça fazlaydı. Fakat ortalıkta bilimadamı enflasyonu oluştu
ve tabiri caizse herkesin deprem profesörü olduğu bir dönem yaşandı. Biz de bu
durumu anlatabilmek amacıyla biliadamlarını ve halkın tepkilerini düşünerek
bir sahneleme yaptık. Sahnelemede medyatik ve düzeysiz bilimadamları olduğu
gibi Aykut Barka, Celal Şengör gibi konusunun uzmanı bir bilimadamı tiplemesine de yer verilmiştir. İşte böyle bir dönemde fay hattının nereden geçtiği
konusundaki kafa karışıklığı devlet tarafından bastırılarak insanların 'yüreğine su
serpilmek' istenmektedir. Bu işi yapacak kişi 'deprem dedemiz' Ahmet Mete
Işıkara'dır. Ahmet Mete Işıkara, şaibeli bir Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı
(TPAO) haritasının verilerine dayanarak, halkı İstanbul'da yıkıcı bir deprem
olmayacağına inandırmaya çalışır. Halk öbeği bu verilere inanmak ister fakat
kafalarda hala soru işaretleri vardır. Bu sırada spikerler devreye girer ve devlet
görevlilerinin (Bayındırlık Bakanı Koray Aydın...vb) açıklamalarına dayanarak
manipülasyon yapmaya başlarlar. Spikerler İstanbul'da çok yıkıcı bir deprem
olmayacağını, İstanbul'un zemininin zaten sağlam olduğunu ve yapılması
gerekenin bireysel önlemler almak olduğunu belirtirler. Sokak röportajı
sahnesinde halkın depreme dair ciddi bir önleminin olmadığı, kör bir kaderciliğin
ve vurdumduymazlığın had safhada olduğunu vurgulamaya çalışan bir dramaturji yapılmıştır. Replikler düzeyinde "En fazla ölürüz, işimiz allaha kalmış...vs"
replikleri oldukça önemlidir.
17 Ağustos'un birinci yıldönümünün sahnelendiği bölümde medyanın, hiçbir
şey olmamışçasına devleti başarılı bulan ve felaketi dramatize eden açıklamalarına yer verilmiştir. Halk öbeği arasında deprem bölgelerindeki sorunlarla ilgili

tartışmalar gündeme gelir fakat "bu memleket adam olmaz" şeklindeki kaderci
yaklaşım baskın çıkar. Medya ise Türkiye'nin geleceğine dair 'umut dolu'
haberler vererek her şeyin çok güzel olacağını vaad eder. Halk öbeği, bu haberlere
'inanmaya çalışan' bir görüntü çizer.
Bu bölümden hemen sonra, Fransız araştırma gemisi Le Suriot'un bulguları
doğrultusundaki bilimsel bir açıklamaya yer verdik. Bu araştırma, İstanbul'da
yakın bir dönem içerisinde yıkıcı bir deprem olacağını ve olacak depremin
Türkiye ekonomisini çökerteceğini belirtiyordu. Bu haber spotundan sonra,
oyunun finaline geçilir.
Oyunun finalinde hem bilimsel verilerden yararlanarak hem de bir soyutlamaya
başvurarak İstanbul'daki deprem tehlikesi konusunda toplumu uyarıcı nitelikte bir
sahneleme yapmaya çalıştık. Depremi hatırlatma amaçlı uyarı, önlem ve talepleri
belirten replikler, korkulu ifadelerle dolaşan halk kalabalığın-dakiler tarafından
yüksek sesle seyirciye duyurulmaya çalışıldı. Finalde ajitatif bir sahnelemeden
özellikle kaçındık çünkü duyarsızlığın had safhada olduğu bir ortamda halkı
oldukça bilinçli göstermek yanlış bir dramaturji olurdu. Spikerlerin okuduğu
spotlar devletin aldığı önlemlerle ilgilidir. Bizim bu konudaki vurgu noktamız ve
oyunun da en önemli dramaturjik noktalarından birisi devletin aldığı önlemlerin deprem sonrasına yönelik olduğudur. Örneğin, Türkiye'de devletin karakollara ve askeri tesislere erken uyarı sistemleri yerleştirmek, deprem sonrasına
yönelik sivil savunma tatbikatları yapmak, ceset torbası stoğunu artırmak ve 300
bin kişilik dev mezarlık projesi geliştirmek dışında bir deprem hazırlığı yoktur.
Biz de bu verileri gözönüne alarak, "Alınan önlemlerin deprem sonrasına
yönelik!" repliğini bir anlamda son söz olarak kullandık.
Bizce İstanbul'da olası bir faciayı önlemek için asıl yapılması gereken deprem
öncesine yönelik önlemlerin alınmasıdır. Birçok deprem uzmanının da altını
çizdiği nokta budur. Elbette ki bu insan hayatına gerçekten değer verilen ve
yatırım yapılan bir toplumun inşa edilmesiyle mümkün olabilir. İşte bu noktada
tiyatrocuları aşan zor bir soru ortaya çıkar: Çözüm nedir? Ne yapılmalı?...vs.

Bizim bu konuda söyleyebileceğimiz tek şey, olası İstanbul depremine karşı
kamuoyunda bir gündem yaratılması gerektiğidir. Oyunun temel amacı da çözüm
sunmaktan öte deprem konusunu seyircilerin ve toplumun gündemine sokabilmektir. Bundan ötesi duyarlı sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin...vs
ortak bir program dahilinde beraber hareket ederek, kabuk değiştirmek
konusunda oldukça hantal olan devleti zorlayarak deprem öncesine yönelik
somut önlemlerin alınmasına ön ayak olmalarıdır.
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DELİ AKLI - OYUN METNİ
1. PERDE

ÖNOYUN
(Sahne açıldığında hapishane giysileri içinde bir grup deli ellerindeki
kazmalarla tünel kazmaktadır.)
Ekip: Kazmalar elimizde,
Uzun ip belimizde,
Biz gideriz buradan hey buradan.
Lay lay lay lay lay lay lay...

Orhon: Zeki ben çok yoruldum ya!
Zeki: Şşşt! Yukarıda başgardiyan var, delirdin mi sen?
(Odak değişir, diğer tarafta bir kadın yaşlıca bir adamla konuşmaktadır.)
Asistan: Günlerden bir gün, farenin birini kalın, tahtadan bir kutuya kapatmışlar. Üç gün sonra açıp bir bakmışlar kutunun içinde en az bin tane sağlı
sollu oyuk ve fare ölü. Niye?
Arif: Bilmem. Niye?
Asistan: Tek bir tünel açmak varken binlerce yeni tünele başlamış. Bu
sırada da havasızlıktan garibim, tahtalı köyü boylamış.
(Odak değişir.)
Ekip: Lay lay lay lay lay lay lay...

Cevahir: Ne oluyoruz, ne oluyoruz? Asmak yok Ramazan Bey. Tek bir
yürek gibi vurun küreklerinizi toprağın derinliklerine! Unutmayın bu tünel
Arif Bey Tüneli'dir. Ucu da şeye çıkar ha... şeye...
Ekip: Rivayet cennetimize!
Cevahir: Rivayet cennete! Hadi bakalım, a bir, a bir, a bir ki üç dört
Kazmalar elimizde,
Arif Bey gönlümüzde,
Biz tüyeriz buradan hey buradan!
Lay lay lay lay lay lay lay...
(Odak değişir.)
Asistan: Ama sonra benzer bir kutuya bir köstebek yavrusu bırakmışlar. Üç
gün sonra açıp bir bakmışlar kutunun içinde tek bir tane delik ve köstebeğin
yerinde yeller esiyor.
Arif: Akıllı hayvanmış vesselam.
Asistan: Diyeceğim o ki, üç gün sonra açıp bir de bakacaklar koğuşun
duvarında koca bir delik ve içerdekilerin yerinde yeller esiyor. Bu arada sana
bir sürprizimiz var. Projesi bana ait olan bu tünel var ya, onu rahmetli
dostumuz Arif Beyin anısına atfediyoruz: Arif Bey Tüneli
(Odak değişir.)
Ekip: Lay lay lay lay lay lay...
Zeki: Durun!!! Aa, ses yaptım!
Cevahir: Zeki, Zeki küçük harflerle!
Zeki: Durun! Işık, bir ışık!
Ruhi: Tünelin sonunda ışık gözüktü galiba!
Muazzez: Nerede?
Zeki: Çok karanlık, bir ışık lazım!
Cevahir: Yüreğimizi hoplattın Zeki! Biz de tünelin sonunda ışık var zannettik. Al sana ışık.

Zeki: Gelin bakayım şöyle toplanın etrafıma, toplanın toplanın toplanın.
Bu var ya bu, bu benim haritam, haritam bu benim be. Arkadaşlar, kazı
çalışmalarını başından beri ayrıntılı olarak şekillendirdiğim uydu haritasına
benzeyen gerçeğin mükemmel bir kopyası olarak hazırladığım bu süper
mega hi-per harita üzerinde yürütüyoruz.
Cevahir: Zeki, bu harita niye kapkara?
(Odak değişir.)
Arif: Allah benden esirgediği aklı fikri size bol bol versin ne diyeyim. Hadi
bunların aklından zoru var. Peki sana ne oluyor? Bir avuç delinin bu
delikten kaçmasına yataklık mı edeceksin? İyi dinle beni iyi, delinin ipiyle
kuyuya inilmeyeceği gibi kuyudan da çıkamazsın. Tecrübe konuşuyor
burada tecrübe!
Asistan: Dün siyah bir harita getirdi Zeki. "Az kaldı Doktor Hanım" dedi,
"yakında tüyüyoruz bizi kapattıkları bu delikten." Bu harita niye siyah
diye sormuşum. "Aydınlatma yapmıyoruz da ondan, yaparsak çakozlanırız,
her şeyin gerçeğe uygun olmasını istedim" demez mi! Deli aklına şaştım.
(Odak değişir.)
Ekip: Ha!
Orhon: Zeki dışarı çıkınca haritan mavi mi olacak o zaman? Ne bakıyorsunuz canım, içerideyken siyahsa dışarıdayken mavi. Ya dışarıda gökyüzü
var ya!
Zeki: Mavi olacak güzelim mavi, kırmızı olacak, mor olacak. Deli bu, deli.
Gelin gelin.
Orhon: Geceleri ay da çıksın o zaman haritanda Zeki. Yıldızlar, küçük ayı,
büyük-ayı.
Cevahir: Sensin lan büyük ayı, moron!
Orhon: Sana demedim, büyük ayıya dedim.
Cevahir: Sana bir...

Zeki: Susun! Konsantrasyonumu bozdunuz! Gelin bakayım şöyle gelin.
Biz ilk önce haritanın burasındaydık. Avlunun altında. Sonra sinüziodal
holozoik monoid bir grafik çizerek bu tarafa doğru geldik. Şimdi planımıza
göre kuzeye doğru dik bir açı çizmemiz lazım. Çizelim mi?
Ekip: Çizelim!
Zeki: Çiziyorum, çizemiyorum.
Ramazan: Niye?
Zeki: Bir şey çizmemizi engelliyor. Acaba yanlış yönde miyiz? Ama Öklid
Teoremi'ne göre doğru yönde olmamız lazım. Acaba yanlış olan Öklid mi?
Öklid yanlışsa kim doğru?
Ramazan: Öklid doğru!
Zeki: Newton'un kafasına neden elma düştü? Neden...
Ramazan: Zeki sus, sus! (Sağ bacağını kaldırarak) Orhon çabuk gel,
Orhon! Ayağımı çıkar, çıkar çıkar. Allahümme sallı ala ve birhamdike
vallahi de billahi burada bir kaya var. Kocaman bir kaya!
Zeki: Ramazan'a geldiler gene.
Ruhi: Ne de olsa adam son peygamber.
Ramazan: Allahüme. Aha! Şurada şurada. (Bacağını zıt yöne çevirir.) Ya
Zeki, ilmin bittiği yerde iman başlar. Kaldırın arkadaşlar kaldırın, hücum!
Hissediyor musunuz? Nasıl hissedeceksiniz salaklar, ayağınızı çıkarıp
başparmağınızla dokunmuyorsunuz ki kayaya.
Zeki: Ramazan, hurafe bunlar ya, nereden inanıyorsun böyle şeylere?
Nerede görülmüş ayakla kayanın bulunduğu? Çekilin bakayım şöyle.
(Kayayı o da hisseder.) Kaya var burada, kaya var. Adama gelmişler!
Ramazan: Şimdi sen çekil oradan, ben bir dua okuyayım parçalansın o,
hadi.
Zeki: Saçmalama Ramazan!
Ramazan: Çık parçalanacaksın oğlum!

Zeki: Ramazan saçmalama! Biraz seküler ol Ramazan, hiç mi okula gitmedin, ha!
Ramazan: Üstüme gelme, bir tane korum ha! Salak, kimin üstüne geliyorsun!
Zeki: Nerede görülmüş duayla kayanın çıkarıldığı? Kayayı çekersin çıkar.
Ramazan: Çek o zaman!
Zeki: Çekeyim çıksın. Siz de beni çekin, iyi çekin ha!
(Çekerken dengeleri bozulur, yere düşerler. Zeki'nin elinde küçük bir kaya
vardır. Diğer odağa
geçilir.)
Asistan: Sana bir hikaye anlatabilir miyim? Lütfen! Öyle bir hikaye olsun ki
bittiğinde tünelin ucunda bir ışık belirsin.
Arif: Aslında pek gerek yok ama... Gene de sen bilirsin. Anlat istersen.
Ama bu sefer hikayenin sonunda bir değişiklik yapamaz mısın? Mesela
ben tahtalı köyü boylamasam bu sefer. Ya da o hava deliğinden iki büklüm
kaçarken Cevahir "bu kıç kimin kıçı" diye patavatsızlık edip jandarmaya
yerimizi belli etmese. Ve Orhon "bilmece kitabımı unuttum" diye bas bas
bağırmasa. Muazzez klostrofobisini yendi anlaşılan. Baksana tünelin içinde
hiç rahatsızlık geçirmiyor. Yapıver bir güzellik işte, değiştir şu finali. Benim
gibi bir kahramana yakışmıyor nalları havaya dikmek. Hem bak, sen de
üstündeki bu kıyafetlerden kurtulursun.
Asistan: Maalesef anlatacağım hikaye gerçek yaşamdan alınma bir hikaye.
Arif: Tavsiyem odur ki hikaye başlamazdan evvel kendinize büyücek bir
mendil edininiz. Çünkü anlatacağı hikaye oldukça nemli bir hikaye.
Asistan: Tez çalışmamı tamamladıktan sonra stajımı özel bir klinikte
yapmak üzere yola çıktım. Çok heyecanlıydım. Gideceğim klinik öyle
alelade bir klinik değildi. Modern ruh bilimin en modern yöntemlerinin
kullanıldığı dört dörtlük bir klinik.

Arif: Oyuncular, hadi sürün makyajınızı yüzünüze!
Asistan: Ünlü yöntemlerinden övgüyle bahsedilen bir başhekimle tanışacaktım.
Arif: Ve bürünün o en ucuz kumaşlardan dikilme kostümlerinize!
Asistan: KamuranBey!
Arif: Hikaye başlıyor! Delilik akim, akıl deliliğin yerini alıyor. (Çıkar)
Asistan: Kamuran Beyin hastalar üzerinde bir iç barış projesi üzerinde
çalıştığını işitmiştim. Yani hastaların reel kimlikleriyle bir iç barışa giderek
toplumun yeniden bir parçası olmaları amaçlanıyordu. Tedaviye yanıt
vermeyen hastalar da varmış. Ama onlar özel bir bölümde gözlem altında
tutuluyorlarmış. Fakat benim asıl İlgimi çeken şu iç barış projesiydi. İç
barış, yani ateşkes, hastanın kendisiyle ateşkesi. Anlayacağınız stajım
mesleki kariyerim açısından çok önemliydi. Ben de pilimi pırtımı topladım
ve tayin edildiğim o hastahaneye doğru yola çıktım.
(Asistan çıkarken müzik eşliğinde hastahane personeli, hastalar, hasta
bakıcılar ve en son hastaların omuzlan üzerinde bir tahtırevanda
başhekim girer. Hastahane gerçekliğine dönülür.)

1. SAHNE - KARŞILAMA
Arif: Cevahir söyle bakayım buyurduğum işleri yerine getirdin mi buyurduğumca?
Cevahir: Harfiyen efendim. Her şey olmasını istediğiniz gibi. Hastalar
karşılama töreni İçin hazır ve de nazır. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini
bir bir izah ettim, hem de kontrol ettim.
Arif: Sen?
Cevahir: Ben de prova ettim efendim, ne söylediyseniz hepsini
ezberledim.

Arif: Güzell! Cevahir, benim adım neydi?
Cevahir: Arif!
Arif ve Ekip: Kamuran, Kamuran!
Deliler: Şşşt! Şşşt! Şşşt!
1. Deli: Ne konuşuyolar orada öyle? Bizi niye böyle giydirdiler? Biz niye
burada duruyoruz?
2. Deli: Dışarıdan biri gelecekmiş, hiçbir şey anlaşılsın istemiyorlar.
Deliler: Hı!
1. Deli: Zaten bir şey anlaşılmıyor ki!
Arif: Zeki, her şey yolunda mı?
Zeki: Hazırım patron! Hiç bir sorun yok efendim, hiç bir sorun yok. Ses
sistemi mükemmel çalışıyor. Şu tizlerin güzelliğine bakın! Dum tıs dum
tıs.
Ramazan: İyi de onlar daha çok basa benziyor.
Zeki: Sen ne anlarsın teknolojiden balta!
Ramazan: Sen kime balta diyosun, kazma!
(Bağırışmalar)
Arif: Arkadaşlar! Şimdi hiç sırası değil. Sen ona lazımsın o da sana.
Neydi? Hepimiz birimiz için, bİrimizse hepimiz! Yiyip bitirmeyin birbirinizi. Muazzez, iyisin değil mi?
Muazzez: İyiyim efendim. Neden sordunuz? Yoksa kötü mü
gözüküyorum?
Arif: Yok canım gayet iyi gözüküyorsun.
Muazzez: Kötü gözüküyorsam lütfen söyleyin.
Arif: Yok yok, çok iyi, çok iyi. (Cevahir'e) İlacını vermediniz mi buna?
Cevahir: Her zamankinden iki doz fazla verdim efendim.
Deliler: Şşşt!
3. Deli: Ne var be ne var?

4. Deli: Bana kalırsa bunlar kesin gizli kapaklı bir işler karıştırıyorlar!
2. Deli: Ben de onu diyorum ya, hiçbir şey anlaşılsın istemiyorlar.
1. Deli: Yok yok ben anladım. Bunlar kesin bir haltlar karıştırıyorlar!
Arif: Aşağıdakiler, peki ya aşağıdakiler? Bir rezalet çıkmasın sakın!
Cevahir: Aşk olsun aşk olsun. Bir işin başında siz yanında da ben olduktan
sonra nasıl rezalet çıkabilir? Aşağıdakileri kilitledim. Başlarına da Orhon'u
koydum. Kafası biraz ağır çalışıyor diye otuz kere tembih ettim. Orhon
dedim, o kendini başhekim zanneden hastaya dikkat et dedim.
Muazzez: Orhon? Orhon bayılır bilmecelere. Şayet sen bizim zincirimizi
çözersen biz de sana bir bilmece sorarız diye kandırırlarsa?
Ramazan: Onu da ben tembih ettim canım. Şayet "bilmecelerden hoşlanıyor
musun Orhon" diye sorarlarsa "hoşlanıyorum sor" deyip sazan gibi atlamayacak. Onun yerine "hoşlanıyorum ama benim zaaflarımdan bu şekilde
geçinip beni kandıramazsınız" diyecek, söz verdi. Hem ben gittim o kendini
başhekim zanneden hastayla da konuştum. Dedim kardeşim dedim, bak
dedim, çocuğun dedim, hep zaaflarından geçinip hadise çıkarıyorsun dedim,
kardeşim nereye kadar dedim, bak dedim, bugün Asistan Hanım geliyor
buraya dedim, aman aman elin kolun bağlı oracıkta otur dedim. Derim
tabi dan dan dan dedim! Kim lan o?
Arif: Aferin Ramazan aferin, çok güzel demişsin. Ama siz gene de dikkatli
olun. Ruhi, sanat güneşimiz Ruhi nerede?
Cevahir: Oradan parlıyor efendim. Hastalardan oluşturduğu bir koroyla
Asistan Hanıma bir 'hoşgeldin beşgittin' parçası hazırlamış.
Arif: Aferin aferin. Çalışsın, çalışsın. Çünkü bugün tarihi bir gün. Önlüğümü
getirin! (Delilerden biri önlüğü getirip giydirir.) Teşekkürler teşekkürler.
Prometheus bugün çaldı ateşi tanrılardan ve Spartaküs için bugün dendi
zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi yoktu diye. Ve biz, aklından
başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ki onu da çoktan kaybetmiş olanlar,

bugün devralacağız tarihi çoktan tarih olmuş olandan. Senden öncekiler
çoktan yenilip gittiler. Peki ya biz? Biz? Biz? Galip gelebilecek miyiz
dersiniz mağlup doğduğumuz bu dünyaya? Sancho! Bana atımı getir!
Cevap ver bana Sancho, yenilmeye mahkum mudur koca koca dalgalara
çekilmiş bir kılıç? Yoksa İflah edip şaha kalkmış denizi sakin bir sütçü
beygirine çevirebilir mi? Boyun eğdiğini gördün mü hiç dev gibi bir ordunun tek bir neferin kılıcına. Arkadaşlar! Bugün tarihi bir gün, bugün çalacağız ateşi tanrılardan ve bizim için bugün denecek akıllarından başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu diye. Kulak verin sözlerime. Bütün dünya bir
sahne ve biz de oyuncularız. Varsın deli desinler bize, sırf elimize tutuşturulan bir oyun müsveddesini fırlatıp biraz doğaçladık, sahnemizi havalandırdık diye. Ama bugün tarihi bir amaç uğruna yeniden elimize alacağız o bir
zaman beğenmediğimiz oyun metnini. Lütfen bu andan sonra size verdiğim ödevleri büyük bir titizlikle ama aşırıya kaçmadan, büyük bir sadelikle
yerine getirin. Kusurlarınız olabilir. Ama kusurlarınızda da sağduyunuz
eşlik etsin size. Çünkü ya batacak çoktan miadı dolmuş teknemiz, ya da
şişirip yelkenlerini dört nala koşacak. Birimiz hepimiz için, hepimizse
birimiz! Parola: Tam yol kayıp cennetimiz!
(Güruh Asistanla burun buruna gelir.)
Asistan: İyi günler arkadaşlar. Ben yeni asistan doktorunuz Yasemin
Tunalı. Şimdi sakıncası yoksa başhekiminizle görüşebilir miyim acaba?
Cevahir: (At postürü içinden) Şu an onunla konuşuyorsunuz.
Asistan: Siz misiniz başhekim?
Cevahir: Yok ben onun atıyım, üzerimdeki.

Arif: Evet benim o, yani başhekim. Şu anda hastalarla bir psikodrama seansı
içindeyiz. Arkadaşlar, Asistan Hanım gelmiş!
Asistan: Siz benim kusuruma bakmayın. Elbette psikodrama, nasıl da
tahmin edemedim. Ben asistan doktor Yasemin Tunalı. Siz de Kamuran Bey

olmalısınız. Namınızı öncesinden işitmiştim.
Arif: Efendim biz de sizin için bir karşılama töreni hazırlamıştık ama siz
geç kalınca biz dayanamayıp gene kendimizi hastalarımıza vakfettik. Beni
zaten tanıyormuşsunuz ben sizi Cevahir'le tanıştırayım: Hastahanemizin
başhademesi, aşçısı, hemşiresi, hastabakıcısı kısacası her şeyi Cevahir.
Asistan: Memnun oldum Cevahir Bey.
Cevahir: Sağol, ben de memnun oldum. Zeki, getir lan mikrofonu!
Zeki: Tabi efendim.
Arif: Efendim öncelikle tüm hastahane personelimiz adına Asistan Hanıma
hoşgeldiniz demek istiyorum. (Alkışlar) Emin olun gelişiniz bizim için
büyük bir heyecan kaynağı. Çünkü uzun bir süreden beri aramıza ilk defa
çiçeği burnunda, öğrenme isteğiyle yanıp tutuşan biri geliyor. Emin olun
beraber geçireceğimiz altı ay süresince ben ve arkadaşlarım size elimizden
gelen yardımı yapacağız. Tekrar hoşgeldiniz! (Alkışlar) Dilerseniz lafı fazla
uzatmadan sizi hastahanemizdeki diğer doktorlarımızla tanıştıralım. Öncelikle tecrübeli ruhbilim uzmanımız Ramazan Bey.
Ramazan: Hoşgeldİn kızım, şuna bakın şuna; genç bir dimağ, pırıl pırıl
parlıyor, öp bakayım elimi canım.
(Ramazan öpmesi için elini Asistana uzatır.)
Asistan: Hoşbulduk Ramazan Bey.
(Asistan elini sıkar.)
Ramazan: Zamane gençliği işte, öp diyorsun öpmüyor, sanki çok şey
kazandı.
Arif: Ve sırada paranoid ve şizofrenoid vakalardan sorumlu doktorumuz
Muazzez Hanım.
Asistan: Çok memnun oldum Muazzez Hanım.
Muazzez: Nasıl bu kadar emin olabildiniz?
Asistan: Anlayamadım?!!

Muazzez: Memnun olduğunuzdan. Benimle tanıştığına memnun olduğunu
söylüyor, oysa beni hiç tanımıyor. Allah Allah. Belki bu kadınla keşke hiç
tanışmasaydım diyeceksiniz. Yaşanmamış hiçbir şeyden emin olamayız.
Mesela şu anda bir deprem olabilir ve hepimiz ölebiliriz.
(Kargaşa)
Ramazan: Olabilir canım olabilir. Yani alnımızda yazıyorsa zangır zangır
olur hem de...
Arif: Teşekkürler arkadaşlar, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ve sırada
tıpta elektronik ve kompütorel yöntemlerin geliştirilmesinden sorumlu
doktorumuz Zeki Bey.
Zeki: Dup tıs dup tıs dup tıs drrrrrrrrrr rudup dup dup du duputıkı çıkı tiki
dupu tikı çıkı tiki aaaar yuu rediiiii iii iii. Merhaba efendim merhaba, iyi
günler, hiçbir sorun yok efendim, şimdi ben oraya gelmeyeyim sonra
görüşürüz, kendinize iyi bakın iyi günler, iyi günler.
Arif: Ve son olarak da tıp ve müzik alanındaki uzmanlıklarını birleştirip
tıp dünyasında çığır açacağını umduğumuz kuramlara imza atan doktorumuz Ruhi Bey.
Ruhi: Hoşgeldin!
Arif: Ruhi Bey hastalardan oluşturduğumuz bîr koroyla beraber sizin için
bir hoşgeldin şarkısı hazırlamış. Dilerseniz bu şarkıyı Ruhi Beyin o kadife
sesinden dinleyelim.
Ruhi: Efendim, şimdi size yüreğimin derinliklerinden gelen çok ama çok
sevdiğim bir parçamı seslendireceğim. Bu şarkıyı bestelerken doğayı
dinledim, insanların devinimlerini gözledim, binbir renkli çiçeklerden ve
tabi ki yase-menlerden etkilendim. Ses veriyorum arkadaşlar. Hm! Ha!
Yah! Hazırız, başlayabiliriz. A bir, a bir, a bir ki üç dört!
(Parçasını seslendirirken sopasıyla Ramazan 'a vurur.)
Ramazan: Salak! Kardeşim ne yapıyorsun, bak güzellikle anlaşabiliriz.

Hiç alemi yok bu yaptığının. Tamam sen istedin, gir öyle pozisyona
da gir. Al al al!
(Ruhi'yi kündeye getirmeye çalışır.)
Ruhi: Bittİ! Bitti!
Ramazan: Tabi biter, ama daha bitmedi.
Ruhi: Bitti! Sessizliğin senfonisi! Çok yorulduk. Çok çalıştık, ama sonunda
emeklerimizin karşılığını aldık.
Arif: Ruhi Beyin deneysel müziklere olan yoğun ilgisi yüzünden ortaya
bazen böyle dinlenemeyen şeyler çıkıyor. Onun adına ben sizden özür
dilerim Asistan Hanım.
Asistan: Yo yo! Aksine, hastahanenizde müzikal terapiyi kullanmanız
benim için çok hoş bir süpriz oldu. Ayrıca Ruhi Bey sizi de tebrik etmek
istiyorum, yanılıyorsam düzeltin ama melodi kullanmıyorsunuz çünkü
hastaların içsel karmaşalarını dışa vurmalarını istiyorsunuz.
Ruhi: Aa! Anlaşıldım, anlaşıldım! Asistan Hanım, en sonunda beni
anlayan biri. Aslına bakarsanız ben anlaşılamayan bir kompozitörüm. Ama
hayat bir sah-ne bizler de oyuncularız, böyle ruh doktoru falan oynuyoruz
işte.
(Alkışlar)
Arif: Teşekkürler Ruhi Bey!
Kamuran: (Üstü başı yırtık pırtık içeri girer.) İmdat, imdat!!!
Arif: Orhon'u dikmediniz mi bunun başına?
Cevahir: Kaçmış!!!
(Deliler panik içindedir.)
Kamuran: Ne bakıyorsunuz, asistan kim, asistan nerede? Asistan Hanım
siz misiniz?
Asistan: Evet benim.
Ramazan: Ya kardeşim sen niye rezalet çıkarıyorsun; bak kızı da korkut-

tun, bu sefer nasıl kandırdın Orhon'u?
Kamuran: Bana bakın ben bu hastahanenin gerçek başhekimiyim. İsmim de
Kaamuran. Gerçek Kaamuran benim, bu herif Arıf.
Asistan: Neee?
Kamuran: Arıf, Arıf!
Asistan: Arıf?
Kamuran: Hah evet Arıf, hastaların en azılısı. Bunların hepsi de kaçık!
Arif: Sensin lan kaçık, dinlemeyin onu, yakalayın!
(Ekip Kamuran 'ı yakalamaya çalışır.)
Kamuran: Bunların hepsi zır deli, bizi aşağıya tıktılar, günlerdir yapmadıklarını bırakmadılar. Ben gerçek başhekimim. Elebaşları da kendini başhekim sanan şu salak.
(Kamuran apar topar dışarı çıkarılır.)
Arif: Tüm hastahane personelimiz adına sizden özür diliyorum. Ama
hastahanelerde bu tip vakaların meydana gelmesi çok doğaldır. Bu hastamız
aşağıdaki tedavi odasından kaçmış. Biz onlara kısaca 'aşağıdakiler'
diyoruz. Oldukça tehlikeli ve gem vurulamaz vakalar. Hiçbir şekilde deli
olduklarını kabul etmiyorlar ve biz de onlara modern tedavi yöntemlerinin
hiçbirini uygulayamıyoruz. Bu gelen var ya bu gelen, onların en azılısı,
Arif. Dikkat ettiyseniz diğer hastalar onu görünce nasıl da korktular. Arifin
çok enteresan bir sorunu var. Kendisini başhekim yani ben zannediyor ve
Cevahir'in efendisi olduğunu düşünüyor. Yani beni öldürüp yerime geçmek
istiyor. Bir de üstüne üstlük isminin Kamuran olduğunu iddia ediyor. Hatta
laf aramızda Kamuran da diyemiyor Kaamuran diyor Kaamuran. Kaamuran diye başhekim mi olur hiç? Olmaz, olmaz. Sen koca tıbbiyeden mezun
adamsın, Kaamuran denir mi hiç? Yani buradan da şuraya gelmek istiyorum:
Bu hastamızın sorununa bir nevi Ödip kompleksi de diyoruz.
Asistan: Bu tip vakalara hastahanelerimizde sık sık rastlandığını

işitmiştim. Sanırım kişiliği oturmamış hastalarda ortaya çıkıyor. Ve bu
hastalar, sizin gibi sağlam karakterli bir insanla karşılaştıklarında, kendi
sorunlu egolarını bastırıyorlar ve karşılarındakinin egosunu bir giysi gibi
giyiniyorlar.
(Orhon girer.)
Orhon: Kamuran Bey! Kamuran Bey!!!
Cevahir: Ve Orhon gelir. Hoşgeldin Orhon. Birini mi aradın?
Orhon: Nereden anladın?
Cevahir: Aklıma doğdu
Orhon: Afedersiniz, şu kendini başhekim zanneden hasta var ya, o
buradan geçti mi acaba?
Arif: Geçmedi Orhon.
Orhon: Oh, ben de korktum yaa. Zincirlerimi çözersen sana bir bilmece
kitabı hediye edeceğim dedi, ben de yanlışlıkla çözüvermişim zincirlerini.
Ben gideyim arayayım bari onu, bir rezalet çıkarır falan.
Cevahir: Orhon, sen git ara onu, ara.
Orhon: Ufacık tefecik, içi dolu fıçıcık? Limon! Zeki'ye söyleyeceğim
bunu.
(Orhon çıkar.)
Arif: Siz Orhon'un kusuruna bakmayın Asistan Hanım. Kendisi eski hastalarımızdandı ama tedavide yoğun bir ilerleme gösterince biz de onu
müstahdem kadromuza aldık.
Muazzez: Siz şimdi kesin bizim deli olduğumuzu, akıllıları aşağı kapattığımızı, hastahaneyi ele geçirdiğimizi zannediyorsunuz.
Ramazan: Ama değil ama.
(Muazzez'i Asistanın üstüne giderken zaptederler.)
Arif: Muazzez Hanım uzun yıllar paranoid ve şizofrenoid hastaların
tedavisinde çalıştığı İçin bu hastalığın bazı izlerini de üzerinde taşıyor. Eh,

bizim mesleğin cilvesi de bu olsa gerek.
Asistan: Evet, anlıyorum Kamuran Bey. Aşağıdakiler, onları zincire mi
vuruyorsunuz?
Zeki: Ha! Ha! Evet! Yani bir kısmını. Yani bir tanesini.
Arif: Yalnızca Arif Beyi. Malumunuz beni öldürüp yerime geçmek
istiyor. Siz şimdi yoldan geldiniz yorgunsunuzdur. Yarın ayık kafayla hem
hastahaneyi gezer, hem de hastalarla tanışırsınız. İyi günler Asistan
Hanım!

1. ARA OYUN
(Asistan Arif Beyin hayaletiyle konuşmaktadır.)
Asistan: Bak uyuyorlar. Biraz uyumalarına izin verdim. Ben de fırsattan
istifade bir sigara yakıp biraz hayal kurayım dedim. Eğer bu dört duvar
arasında değil de dışarıda olsaydım ne yapardım? Düşünelim bakalım ne
yapardım?
Orhon: Zeki! Sence benim beynim neden ağır çalışıyor?
Zeki: Bilmem, hiç düşünmedim. Dur biraz düşüneyim.
Asistan: Düşünüyor. Acaba arkadaşının beyni neden ağır çalışıyor? Yüreği
daha hızlı çalıştığı içindir belki Zeki. Hani beyni daha hızlı çalışsa, bu kez
yüreği daha yavaş çarpar belki. Biliyor musun, burası bir hapishane falan
değil. İflah olmaz akıl hastalarını tıktıkları bir delik. Benim de onlardan
biri olduğumu düşünüyorlar. Yani anlayacağın eskiden yukarıdakilerdik,
şimdi aşağıdakileriz. Şu hayatta ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diye
düşüneceksin.
Zeki: Düşündüm buldum! Çünkü büyük senin beynin, kocaman! Büyük
olduğu için de çalışmaya başlaması biraz zaman alıyor.
Orhon: Anlamadım.

Zeki: Bilmem, ben de anlamadım. Biraz daha düşüneyim. Evreka! Söyle
bakalım hangisi daha hızlı koşar: Fil mi tavşan mı?
Orhon: Fil!
Zeki: Olur mu koca kafa, tavşan tabi ki. Niye?
Orhon: Niye?
Zeki: Çünkü tavşan daha küçüktür de ondan, fil kocamandır. Şimdi senin
beynin bir fil, o yüzden çalışmaya başlaması biraz zaman alıyor. Benimkisi
ise tavşan. Tavşan hemencecik koşuveriyor.
Asistan: Bilmecelerden hoşlanır mısın?
Arif: Bayılırım, hadi sor!
Asistan: Delinin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkartamamış. Niye?
Arif: Bilmem. Deli taşı çok mu derine atmış?
Asistan: Hayır, atmamış. Atar gibi yapmış. Bunu gören akıllılar da ardından sazan gibi kuyuya atlamış.
Arif: Deli de bağırmış o zaman arkalarından: Salaklar, taş bende. Nah
çıkarsınız siz o kuyunun dibinden!
Asistan: Ama biz, biz çıkacağız bu dipsiz kuyudan.
Arif: Sen? Peki ya sen? Sen de kaçacak mısın bu delikten?
Orhon: Zeki! O fille tavşan var ya, tut ki onlar büyük beyaz bir bulutun
üstünde. Hangisi önce düşer, fil mi tavşan mı?
Zeki: Fil. Bunu bilmeyecek ne var?
Orhon: Olur mu koca kafa. Fil daha büyük, düşmeye başlaması zaman
almaz mı?
Zeki: Bilmem. Düşünmem lazım.
Asistan: Sen bunların böyle masum masum durduklarına bakma. Aslında ne
şeytandır bunlar, ne şeytan. Asistan bir doktoru, doktor olduklarına
İnandıracak kadar şeytan. (Arif güler.) Sen ne kikirdiyorsun be, nalları
dikmiş Don Kişot.

Arif: (Gülüşü ağlamaya dönüşün) Ne bileyim. Kikirdiyoruz işte sulu
sepken ağlanacak halimize. Suç onların değil, benim. Bir avuç deliyle
dünyaya meydan okuyabileceğimi zannettim.
Asistan: Az kalsın beceriyordun da. Galiba bir çuval inciri berbat ettim.
Arif: Önemli değil.
Asistan: Önemli olmaz olur mu canım, önemli tabii. Pis ispiyoncunun
biriyim ben değil mi? Böyle düşünüyorsun benim hakkımda. Söyle söyle,
rahatlarsın. Pis ispiyoncunun birisin diye bağır bana!
Zeki: Düşündüm, bulamadım. Ne yapacağız şimdi?
Orhon: Bilmem ki!
Zeki: Doktor Hanıma soralım. Tabi ya kalk kalk. O bizim gibi değil ki
oğlum, o normal bir insan. Doktor Hanım, merhaba efendim, merhaba. Hİç
bir sorun yok efendim, hiç bir sorun yok, yalnız bir soru var efendim. Şimdi
kocaman bir fil ile küçücük bir tavşan, bir bulutun üzerinde..
(Asistan ağlamaya başlar.)
Orhon: Büyük beyaz bir bulut!
Zeki: Ne fark eder Orhon.
Asistan: Hiç biri! Hiç bir zaman bir fille bir tavşan bir bulutun üstünde
duramaz.
Orhon: Soruyu doğru sormadın, anlamıyor. Büyük beyaz bir bulut.
Asistan: Canım öyle de olmaz, fil kardeşim bu fil! Bulutun üstünde ne işi
var.
Zeki: Kusura bakmayın efendim.
Asistan: Cevahir, Cevahir kalk ekibi topla, kazıya devam ediyoruz. Yeter
uyuduğun, çabuk.
Cevahir: Kalkın lan! Tembel herifler sizi. O mola bitti o mola. iki dakika
boşluk buldun mu güzel. Kalktılar, kalktılar.
Asistan: Cevahir sen de kalk.

Cevahir: Ne bakıyorsunuz lan iki saattir, başçavuşun eşeği mi osuruyor
burada? Ramazan nerede?
Orhon: (Yüksek bir yere tünemiş olan Ramazan'ı gösterir.) Orada!
Cevahir: Bak bak bak! Arif Bey bir baykuşmuş da, geceleri bizi gözetliyormuş sözde. Bu da oraya çıkarak, Arif Beye yakınlaşıyormuş. Olur mu
böyle şey? Hangi zihniyet bu, hangi akıl? Ramazan!
Ramazan: Ha!
Cevahir: İn çabuk aşağı!
Ramazan: Tamam siz gidin, ben geliyorum. Azıcık işim var benim.
(Cevahir terlik atar.)
Cevahir: Şimdi sana bir tane patlatırım. Gel çabuk aşağı! Yürü! Bu çocuk
böyle değildi. Bu çocuk böyle değildi. Bir takım yanlışları vardı ama bu
kadar değildi. Bunu var ya bunu kim şımarttı biliyor musun? Arif Bey.
Rahmetli çok üstüne düşerdi. Beni de çok severdi ama benimle dalga
geçerdi.
Asistan: Tamam Cevahir tamam! Gevezeliği bırak da işine bak. Hadi, öğlen
içtimasına kadar kazabildiğiniz kadar kazacaksınız. Kazmalar eli...
Cevahir: Şşşt!!! Kazmalar elimizde (Fısıltıyla tüm ekip) uzun ip belimizde biz tüyeriz buradan hey buradan...

2. SAHNE - TEDAVİ
(Sahne açıldığında Cevahir Asistana elindeki baret ve yeleği giydirmektedir. Eline bir gaz lambası verir.)
Asistan: Peki, bunlar nedir?
Cevahir: Efendim bunlar güvenliğiniz için. Bu da kafamda kalmış galiba.
Başhekim Bey başınıza bir şey gelsin istemiyor. Malumunuz, bugün
hastaları gezeceğiz. İlk durağımız aşağıdaki mendeburlar. Hihahohoü
Asistan: Anlayamadım?!

Cevahir: Yani aşağıdaki garibanlar demek istedim. Neyse canım neyse.
Alın, aşağısı çok karanlık.
Asistan: Aşağıdaki hastaları karanlıkta mı tutuyorsunuz?
Cevahir: Vallahi ben karışmam. Başhekim Beyin emridir. O ne derse o
olur. O bizim başhekimimizdir. Bence siz de sözünü dinleyin, şayet
dinlerseniz hayrını görürsünüz.
Ruhi: Asistan Hanım! Bir saniye düzelteyim efendim. Çok güzel oldu.
Bunlar sizin için: Bir demet yasemen.
Asistan: Çok teşekkürler, çok kibarsınız.
(Arif, hastalar ve diğerleri müzik eşliğinde girer.)
Arif: Siz uyuyordunuz, ben uyandım.
Siz çoktan on ikinci uykunuzdaydıniz, ben gökyüzünü boyadım.
Uyandınız baktınız ki mavi!
Kim boyadı? Ben boyadım.
Bakın bakın! Üstüne bir de bulut kondurdum: Beyaz!
1. Deli: Bakın, bakın! Kuşlar da var. Hem de sahici!
Arif: İyi de ben değilim ki o kuşların sahibi!?
Deli: Benim!
Deli: Benim!
Deli: Ha ha ha! Hayır benim.
Deliler: Biziz biz!!
Arif: Siz uyandınız, ben çoktan bir uykudaydım.
Siz kahvaltınızı yaptınız, ben çoktan bir rüyadaydım.
Siz bu dünyayı yaşadınız, bense bir denizaltındaydım.
Siz, siz bugün ne yaptınız?
Ben var ya ben, tam yirmi bin fersah yolculuk yaptım! (Alkışlar)
Teşekkürler, teşekkürler. Önlüğümü getirin. Teşekkürler. (Arif Asistanı
görür.)

Cevahir: Asistan Hanım. Hastahaneyi gezecektik ya!
Arif: Günaydın Asistan Hanım, günaydın! Kimi insan kültür fizik yapar
sabahları kalktığında, biz de işte böyle şarkı söyler eğleniriz. Bu da bizim
kültür fiziğimiz.
Asistan: Demek hastalarınızla iç içesiniz.
Arif: Ya da tam tersi. Hastalar bizimle iç içe. Kural bir: Hastayla arkadaş
olmayı bilmeliyiz. Hasta kendisini sizin gibi hissedemiyorsa siz kendinizi
hasta gibi hissedebilmelisiniz.
Asistan: Çok doğru, katılıyorum.
Arif: Ama ben katılmıyorum. Farz edin ki hastanız bir cani. Azılı bir
psikopat. Varlığı diğer insanların varlığı için büyük tehlike. O zaman ne
yapacaksınız ha? Hastanız gibi mi hissetmeye çalışacaksınız? Cani, azılı bir
psikopat mı olacaksınız?
Asistan: Yo yo hayır! Aksine, onu...
Arif: Kapatacaksınız!!
Asistan: Kapatmak mı?
Arif: Evet, kapatacaksınız. Dış dünyayla İlişkisini keseceksiniz. Karantina!
Onu karantinaya alacaksınız. Sizin de bildiğiniz gibi Asistan Hanım, delilik
bulaşıcıdır.
Asistan: Şaka yapıyor olmalısınız.
Arif: Hayır ciddiyim.
Asistan: Çok şakacısınız.
Arif: Şaka? Şaka devam etsin öyleyse. Cevahir!
Cevahir: Hadi çocuklar!
(Deliler çıkar.)
Arif: Arkadaşlar! Yolculuğumuz başlıyor. Aşağıya iniyoruz. (Birlikte yol
almaya başlarlar.) Canilerin, psikopatların ve de azılı katillerin arasına.
Aman dikkat! Bu, bilinçdışımıza bir yolculuk. Aşağısı ne egonun ne de

süperegonun olduğu bir yer. İd denen o yabanıl it, çiğ etle beslenen köpek,
boş bulmuş ortalığı havlıyor şimdi. (Çığlıklar) Havlama sesleri kulağımıza
gelmeye başladı bile.
Asistan: Ama bunlar havlama sesi değil ki, düpedüz inleme sesleri.
Arif: Hayır, yanılıyorsunuz: Tedavi sesleri. Savulun len! Süperegonuz
geliyor.
(Etraf aydınlandığında, hastalara gruplar halinde farklı tekniklerle işkence
yapıldığı görülür.)
Asistan: (İşkence yapan hastabakıcılara) Durun, durun! Ne yaptığınızı
zannediyorsunuz siz? Delirdiniz mi? (Başhekime) Ne yapıyor bunlar?
Arif: Hanımefendi, siz ne biçim doktorsunuz ha?! Diplomanızı nereden
aldınız? Kasaptan mı yoksa manavdan mı? Olmuyor, olmuyor. Gencecik
dimağlar bu zanaatin en temel dersini bilmiyor. Ders bir: Hasta kendi
bilinçliliği içerisinde hasta olduğunun ayırdına varamaz. Ancak bir dışsal
müdahele, yani bir radikal bulgu ona hasta olduğunu ve tedaviye ihtiyacı
olduğunu hatırlatabilir. Eh, bu dışsal müdahele de maalesef şiddetten başka
bir şey değildir.
Ramazan: Oh! Ne yani ne yapsaydık kızım? Süperegonuz geliyor diye
çiçek mi verseydik? Öyle süperego mu olurmuş? Nerede kaldı o zaman
süperegonun süperegoluğu? Öyle değil mi arkadaşlar?
Cevahir: Hiç öyle yumuşak yumuşak süperego mu olur? Süperego dediğin
delikanlı olur biraz. Benim gibi yani... Ortam gergin diye şakayla karışık
bir espiri yapayım dedim de!.. Olmadı mı?
Asistan: Çılgınlık, çılgınlık bu! Peki diğer hastaların burada ne işi var?
Onları da mı işkencenize dahil ediyorsunuz?
Arif: Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Onlar da kendilerinden daha hasta biri
üzerinde çalışırken, kendi kendilerini tedavi etmiş oluyorlar.
Asistan: Kusura bakmayın ama hiçbir şey anlamıyorum Kamuran Bey!

Arif: Anlarsanız hanımefendi, anlarsınız. Yakında her şeyi anlarsınız. Bazen
uzatılan bir çiçekten bile daha merhametlidir şiddet! (Çığlıklar) Özrü de
özlü bir atasözümüzde gizlidir aslında:
Ramazan: Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın
hakkı elektriktir.
Arif: Muazzez Hanım, çalışmanıza biraz ara verebilir misiniz? Tanıtımımıza devam edelim, Sizi dinliyoruz Muazzez Hanım!
Muazzez: Bakın bu hastalar... Bana değil hastalara bakın! Bu hastalar
kendilerini akıllı, bizi, bizi, bizi, bizi deli zanneden hastalar! Yani en
tehlikeli vakalar. Biz burada onlara bir şok tedavisi uyguluyoruz. Amaç şok
yoluyla akıllarını başlarına getirmek! Yani deli olduklarını kabul ettirmek.
Siz de biliyorsunuz ki iyileşmenin koşulu sorunun ne olduğunu bilmekle
başlar.
Arif: Teşekkürler Muazzez Hanım. Dilerseniz bir örnek üzerinden gidelim. Bir 'case study' seçelim. Kimi seçelim? (Çarmıha gerili, ağzı bağlı bir
durumda olan Kamuran'ı seçer.) O'nu seçelim. Evet evet, onu seçelim.
Arkadaşlar, hastamız portatif mi? Hemen ortaya alalım. Bu hastamızla
tanışma şerefine dün nail olmuştunuz. Hastaların en azılısı: Arif! Hemen
ilk yöntemimizle başlayalım. Bakalım Arif Bey nush ile tedaviye herhangi bir cevap veriyor mu? Cevahir!
Cevahir: Pek sevgili, saygılı, muhterem ve de sayın Arif Bey. Öncelikle
hastahanemize hoşgeldiniz der ve size bizim gayet akıllı normal, sizin ise
kafadan kontak olduğunuzu belirtmeyi bir borç bilirim. Bak Arif, kişi
kendini bilmeli. Haddi neyse öyle davranmalı. Bir gün Arif, bir gün,
Allahm bir kurbağası gitmiş file özenmiş. Şişirip şişirip kendini infilak
etmiş. Görüyor musun Allanın tokadını? Söyle bakayım bana, akıllı mısın
deli misin?
(Kamuran'ın ağzındaki bandı açar.)

Kamuran: Ulan Cevahır, ulan Cevahır. Göstereceğim ben sana gününü.
Cevahir: (Ağzını kapatır.) Babandır lan senin Cevahır. Cevahir oğlum
Cevahir. Efendim çatlak, çatlak.
Arif: Maalesef hastamız nush yötemine herhangi bir cevap vermiyor. Hemen
ikinci aşamaya, yani tekdir aşamasına geçelim.
Cevahir: Şey bakar mısın? Oğlum baksana! Bakar mısın lan? Bana bak lan,
bana baksana lan diyorum sana, bana bak lan bana. Sen var ya sen hayatta
adam olamazsın. Sen kafayı kırmışsın sen. Bak, efendi efendi kabul et deli
olduğunu. Yoksa Zeki Ablan gelecek elektrik döşeyecek. Hepinize
döşeyecek.
(Çığlıklar)
Arif: Seninle sonra görüşeceğiz. Asistan Hanım, ben gerçek başhekimim,
ismim Kaamuran. Gerçek Kaamuran benim. Bu herif benim her şeyimi
elimden aldı.
Cevahir: (Ağzını kapatır.) Efendim, dayaktan başka bir şeyden anlamıyordu. Ben de bir tane...
Arif: Teşekkürler. Maalesef hastamızda hiçbir ilerleme yok. Siz de duydunuz, hala adının Kamuran olduğunu iddia ediyor. Ve hala Kamuran
diyemiyor, Kaamuran diyor, Kaamuran. Kaamuran Bey, siz de ne nush
yöntemine ne de tekdir yöntemine cevap veriyorsunuz. Bize de geriye
yapabilecek tek bir şey kalıyor: Elektrik! (Çığlıklar) Arkadaşlar, ağlıyoruz.
Bu tedaviye başvururken içimiz yanıyor ama mecburuz.
Ramazan: Yani gönül isterdi ki başka türlü olsun. Ama ne yaparsın,
süperegonun da işi bu. Bir şey de diyemİyorsun.
Arif: Elektrik!
(Orhon ile Zeki müzik eşliğinde dans ederek hastalara elektroşok uygularlar.)

Cevahir: Son kez soruyorum sana. Çabuk söyle bana: Akıllı mısın, deli
misin?
Deliler: Deliyiz, deliyiz!
Cevahir: Asistan Hanım, sizin de gördüğünüz gibi tedavimiz başarıyla
sonuçlanmıştır.
Asistan: Kamuran Bey, kusura bakmayın ama sizi... Sizi Sağlık Bakanlğına şikayet edeceğim. (Kamuran Bey umursamaz bir biçimde dans etmektedir.)
Sizi Sağlık Bakanlığına şikayet...

2. ARA OYUN
(Asistanla Kamuran tango yaparlar.)
Orhon: Müzik yok!
Ramazan: Kavalye yok!
Cevahir: Müzik de yok, kavalye de yok!
Muazzez: Ama dans ediyor.
(Zeki dans figürlerini taklit etmeye başlar. Zeki'nin dansına müzik
eşliğinde diğerleri de eklenir.)
Asistan: Sana bir şey itiraf edebilir miyim?
Arif: Sırası mı şimdi?
Asistan: Lütfen!
Arif: Peki, peki dinliyorum.
(Asistan Arif Beye bir mektup verir. Arif Bey mektubu okur.)
"Sağlık Bakanlığına;
12. 01. 1999 tarihli kararınızda, Bayındır Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniğine stajımı tamamlamak üzere atandım. Bahsi geçen klinikte 'aşağıdakiler'
diye adlandırılan ve hastahanenin bodrum katına kilitlenmiş olan bir grup

hastaya, başhekim gözetiminde aşırı şiddet içeren tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır. Bilgilerinize sunar, gereğinin yapılarak kliniğe bir müfettiş
gönderilmesini arz ederim.
Asistan Doktor Yasemin Tunalı"
Alçak!
(Arif kağıdı buruşturup atar.)
Asistan: Cevabını da okumamı ister misiniz?
"Bakanlığımıza yaptığınız başvuru değerlendirilmiş, ancak asılsız bulunmuştur. Bahsi geçen başhekim oldukça değerli bir hekimimizdir. Bu
yüzden en kısa zamanda stajınızı tamamlayın ve doktor ordumuza
katılın."
(Asistan kağıdı buruşturup atar.)

2. PERDE
3. SAHNE - SOSYALİZASYON
Asistan: Fiyasko! Rezalet! İnanın Kamuran Bey, aşağıda gördüklerim
karşısında doktorluk kimliğimden utandım.
Cevahir: Yani hep muhalefet, hep muhalefet. Bir kere de anlayın hanımefendi, biz onların hem doktoru, hem hademesi, hem de başhekimiyiz.
Döveriz de, severiz de.
Zeki: Evet, evet. Gerekirse elektroşok da veririz.
Ramazan: Tabi canım tabi. Hem de gayet demokratik bir tedavi yöntemi
bu! Hasta "Ben dayaktan başka bir şeyden anlamıyorum" dediği an dayağı
yiyor veya elektrik veriliyor. Hani dese ki salak, "Ben dayaktan başka bir
şeyden de anlarım" dese istediği yapılacak, ama yapılamıyor. Niye? Çünkü
bu salak, bu Allanın salağı ancak bu dilden anlıyor. Şimdi misal, sen bir
tek İngilizce' den anlıyorsun; ben de senin yanına geliyorum böyle "La
şante mi kantare" diyorum Fansızca. Sen anlar mısın? Anlayamazsın. Niye?
Çünkü benim sana gelip "İh libe dih" demem gerekiyor İngilizce ki
anlayasın. Öyle değil mi arkadaşlar?
Cevahir: Öyle Ramazan, öyle. Aklıma yine çok komik bir espri geldi.
Hastasını dövmeyen dizini dövermiş.
(Hepsi güler.)
Asistan: Siz ne dediğinizi sanıyorsunuz Allah aşkına? Aşağıda olanları
ben kendi gözlerimle gördüm. Bir farenin bile geçemeyeceği bir deliğe
tıkmışsınız hastaları, zaten kaçmış akıllarını iyice kaçırtıyorsunuz.
Gördüklerim duyduklarımı yalanlıyor Kamuran Bey; sizin için, bu hastane
için. İnanın çok büyük hayal kırıklığına uğradım.

Cevahir: Hayal kırıklığınızı en temiz hislerimizle paylaşıyoruz bayan.
Ama biz...
Asistan: Bakın ben bu hastanede aykırı ruhsal oluşumları nedeniyle
toplumdan bağları kopmuş hastalara yönelik bir iç barış projesi üzerinde
çalışıldığını sanıyordum.
Muazzez: Biz de öyle yapıyoruz, ama başka hastalarımıza. Toplumla bireyi
yakınlaştırıyoruz.
Arif: Ya da bilimsel literatürü baz alarak konuşacak olursak bir sosyalizasyon programı uyguluyoruz.
Asistan: Çok güzel. Peki aşağıdaki hastalar niye bu programa dahil değil?
Ramazan: Bak kızım bak, bak! Elime bak kızım. Beş parmağın beşi bir mi,
kızım? Değil, değil mi kızım, değil. İşte bu hastalar da aynen böyle. Kimi
bu işaret parmağım gibi sivri, kimi bu baş parmağım gibi küt, kimi de bu
serçem gibi aklı bir karış havalarda, uçuyor. Anlıyorsun değil mi güzel
kızım?
Asistan: Yani bir tür kategorizasyon yapıyorsunuz. Her hastaya ayrı bir
program.
Ramazan: Hah! Tam olarak öyle bir şey. Bakın Muazzez Hanım, öyle
kitabi konuşuyorsunuz ki kızcağız hiçbir şey anlamıyor, bizim Orhon gibi
'ek!' diye kalıyor. Benim gibi açık seçik anlatacaksın ki kızcağız anlasın.
Öyle değil mi arkadaşlar?
Arif: Dilerseniz Asistan Hanım, deminden beri bahsettiğimiz bu sosyalizasyon programını birinci elden gözlemleyelim. Muazzez Hanım!
Muazzez: Arkadaşlar, Asistan Hanım! Dilerseniz hep beraber bir yolculuğa çıkalım. (Hep beraber yürümeye başlarlar.) Gittiğimiz yer, o id denen
yabanıl itin ortalığı boş bulup havlayamadığı bir yer. Çünkü köpek terbiyecileri iş başında ve kamçı yok ellerinde. Sadece tatlı dilleri ve oyunları.
Sevecen bir baba iş başında. Ve o kontrolsüz enerji, libido, o sevecen

babanın elinde ne güzelliklere dönüşüyor bir görelim. Evet, burası "Egonun Fanusu". ('Fanusta' bir grup hasta balık figürleri ile dolaşmaktadır.
Asistan fanusa yaklaşır. Bu, hastaların ilgisini çeker ve onun olduğu
tarafa yönelirler. Asistanın cama parmağını dokundurmasıyla kaçışırlar.)
Muazzez: Cam bir fanusla çevreliyoruz kırılgan egolarımızı. Bu sayede ne
dışarıdan egolarımıza, ne de egolarımızdan dışarıya kontrolsüz bir müdahale oluyor.
Asistan: Kusura bakmayın ama burası bir fanustan çok bir akvaryuma,
hastalar da şaşkın balıklara benziyor.
Muazzez: Sizi anlıyorum.
Arif: Asistan Hanım, gerçi bilip bilmediğiniz konusunda bazı şüphelerim var ama, felsefede ünlü bir metafor vardır: Akvaryum metaforu. Bu
metafora göre bütün dünya bir akvaryum ve insanlar da bu akvaryumda
yaşayan balıklardır. Ve bu balıklar akvaryumun dışındaki bir nesneyi asla
gerçek suretiyle göremezler, hatta farklı suretlerde görürler. Çünkü arada
suyun ve camın kırılma indisleri vardır. Biz de bu önermeden hareketle bu
tedavi yöntemini geliştirdik: Bütün dünya bir akvaryum, bizler de
balıklarız. Kılıç balığı, yunus...
Ramazan: Lüfer, levrek...
Zeki: Hamsi, çipura...
Cevahir: Uskumru, mırmır...
Arif: Köpekbalığı...
Orhon: Balina, palamut...
Asistan: Sazan!
Muazzez: O bir tatlı su balığı! Farkındaysanız biz burada deniz balıklarından bahsesediyoruz. İsterseniz burada boş boş duracağımıza içeri girelim ve
arkadaşlarımızın sorunlarına ortak olalım. Arkadaşlar, cam fanusa! Bir,
iki, üç... (Hep beraber farazi fanusun içine atlarlar.) Kırılgan egolarımızı

biraz incittik galiba.
Ramazan: Korkmayın egolar...
Cevahir: Sevecen babanız geldi.
Muazzez: (Sürekli temizlik yapan bir grup hastanın yanına yaklaşarak)
Bakın bu egolar diğer egolarla sorunlar yaşıyorlardı. Boş buldukları her
vakitte kendi aralarında problemler çıkartıyorlardı. Hastanenin huzurunu
bozuyorlardı. Biz de sorunu kökünden çözümledik. Bakın sürekli çalışıyorlar.
Ramazan: Ee, çalışmak kurtarır bizi.
Muazzez: Ancak çalışmaktan da zevk alsınlar diye Ruhi Bey öncülüğünde, televizyondan öğrendikleri şarkıları söyletiyoruz:
1. Deli: İşte ferahlık, temizlik sizlere!
Hem de hiç kurulamadan, durulamadan...
Hep Beraber: Mark, Mark! Parlasın tertemiz.
Mark, Mark! Mis gibi evimiz.
Mark, hoş geldin Mark!
Muazzez: Asistan Hanım, görüyorsunuz ne kadar da mutlular. Egolar,
mutlu muyuz?
Deliler: Mutluyuz!
Muazzez: Gerçekten mutlu muyuz?
Deliler: Mutluyuz!
Muazzez: Neden bu kadar mutluyuz?
Deliler: Bellona'yla, Bellona'yla
Mutluyum, arkama yaslandım!
İyi ki ona rastladım.
Asistan: Kamuran Bey, reklam jinglelarının bir tedavi yöntemi olarak
kullanılması sizce ne kadar doğru?
Arif: Valla bence acayip doğru. Küçük bir çocuğu düşünün. İzlediği reklam

filmleri bu çocuğun körpe beyninine nasıl silinmemecesine kazınır. 0-6 yaş
gurubundan haylaz bir çocuğu alın, televizyon karşısına oturtun, bütün
gün reklam izletin. Görün bakın nasıl uslu bir çocuğa dönüşecektir.
Muazzez: Televizyon! Yüzyılın icadı! Bakın biz bu psişik vakaları nasıl
dize getirdik. Onlara sürekli dizi izletiyoruz.
(Doktorlar televizyondaki dizi karakterlerini seslendirirler.)
Zeki: Maria! Söyle bana, neden bu kadar durgunsun bugün?
Ramazan: Kusuruma bakma John, bugün başkasına aşık oldum da!
Zeki: Ne! Kime?
Ruhi: Bana!
Arif: Hayır, bana!
Zeki: Hayır dayanamıyorum, ölmek istiyorum!
(Hastalardan biri sinir krizi geçirir.)
Asistan: Fakat bu hastalar daha çok, narkoz almışa benziyorlar!
Arif: Herhalde kathartik etki demek istediniz ama kültürünüz buna el
vermedi. Katharsis, yani arınma. Hasta izlediği dizideki baş karakterle
özdeşleşir ve bu karakterin yaşadığı büyük coşkulan sanki kendi yaşamış
gibi hisseder. Böylece günlük yaşamında bu türden pratiklere girişmez.
Ders kitaplarından kafanızı kaldırıp, koca Aristo külliyatına göz atma
zahmetinde bulunmamışsınız ki hiç.
Asistan: Peki ya bu hastalar ne yapıyorlar?
Muazzez: Kupon kesiyorlar. Bu da tedavinin bir parçası. Bu sayede, bu
egolar da diğer egolar gibi mutlu ve sağlıklı bireyler oluyorlar.
Arkadaşlar, yeterince ürkütmedik mi egolarımızı? Onları baş başa bırakalım.
(Fanustan çıkarlar.)
Asistan: Kamuran Bey, bakın bu çok canice bir yöntem. Siz burada
hastaları koskoca bir rutin içine sokuyorsunuz. Halbuki onlara bir özgür-

lük ortamı tanımanız gerekir.
Arif: Mesela!?
Asistan: Mesela... Mesela modern bireyi ele alalım. Modern birey istediği
zaman o rutin içerisinden özgürce sıyrılabilir. Hafta sonu atlar arabasına,
kırlara açılır, spor yapar, rahatlar. Ya da bir tatile gider, animasyonlara
katılır, deşarj olur. O da olmadı akşamlan gider iki duble rakı içer, rahatlar.
Siz hastalara nefes bile aldırmıyorsunuz.
Arif: Asistan Hanım, lütfen tedavi hakkındaki yarım yamalak bilgilerinizle
böyle beylik yargılara varmayın. Evet biz de biliyoruz. Ego her zaman
üzerinde süperego korkusuyla yaşayamaz. Eğer böylesinde diretirseniz
egoda şeyler olur, şey...
Cevahir: Pörtleme!
Arif: Hah, pörtlemeler olur. Bu yüzden egonun biriktirdiği gerilimi
boşaltabileceği çeşitli özgürlük ortamları açmanız gerekir. Aynen modern
yaşamdaki festivaller, karnavallar, şenlikler gibi. Hastanemizde bu tür
İşlerle Ruhi Bey ilgileniyor. Ruhi Bey hastalar ve hastane personelimiz ile
beraber küçük bir dionysos hazırladı.
Ruhi: Efendim! Biz her ay, muntazaman, 'müzikoterapi' diye adlandırdığımız bir programı hastalarımıza uyguluyoruz. Böylece onlar içlerinde iyi
kötü ne varsa dışarı atabiliyorlar. Arkadaşlar, işte beklediğimiz an geldi. Ve
şimdi 'müzikoterapi!'
(Asistan hariç herkes bir rock'n roll parçası eşliğinde çılgınca dans
etmeye başlar.)
Asistan: Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz?
Arif: Hayır, ama siz bizimle oyun oynuyorsunuz.
Asistan: Kaçıksınız siz! Topunuz kaçık!
Arif: Akıllı kim o zaman? Aşağıdakiler mi?
Asistan: Dilimin ucuna gelen şeyler akla hayale sığar şeyler değil. Eğer

sakıncası yoksa şu kendini başhekim zanneden hasta ile görüşmek istiyorum.
Arif: Kesin! (Müzik ve danslar kesilir.) Arkadaşlar, bitti o eğlence be! Çıkın
gidin! (Deliler çıkar.) Arkadaşlar, bu an tarihi bir an. Zerdüşt, işte tam bu an
çıktı mağarasından ve onun için bu gün dendi "akılsızlıktan başka salık
verebilecek hiçbir şeyin yok senin!" diye. Platon, uyuyor musun Platon? Bak,
ne diyor edepsiz Zerdüşt? Akılsızlıktan başka salık verebileceği hiçbir
şeyi yokmuş.
Cevahir: Platon, lan Platon! Kim lan bu Platon?
Ramazan: Yahu o felsefi bir şeyler o, filozof mu neyin de Zerdüşt'ü
çıkaramadım!
Arif: Ama biz Zerdüşt kadar fakir değiliz, ne de Platon kadar sağ duyulu!
Akılsızlıktan başka bir akıl daha var Asistan Hanıma verebileceğimiz: O da
tarih! Evet, tarih. Asistan Hanım, bütün isyanlar hapishanelerde başlar
ve yine hapishanelerde son bulur. Arkadaşlar, anlaşılan sosyalizasyon
programımız Asistan Hanıma ağır geldi. Kendisini başhekim zanneden
hastayla görüşmek istiyor.
Cevahir: Evet, deşifre olduk galiba!
Arif: İzin verelim mi?
Muazzez: Hayır, hayır. Bunu da diğerleriyle aşağıya kapatalım. Hatta
başkası gelirse onu da kapatalım.
Cevahir: Efendim, o kendini başhekim sanan hasta çok tehlikeli bir vaka
olup...
Orhon: Aa! Bilmece soralım, bilirse görüştürelim. Bilmezse görüştürmeyelim.
Zeki: Saçmalama Orhon ne bilmecesi?
Arif: Harika! Ben bayıldım bu fikre. Ona bir bilmece soralım, bilirse
görüşmesine izin verelim.

Orhon: Tamam ben şimdi soruyorum!
Arif: Sorma!
Orhon: Aa! Sorayım! Ufacık tefecik...
Arif: Sonra! Asistan Hanım, yıllar önce bir tiyatro gösterisi izlemiştim.
Hikaye bir tımarhanede geçiyor. Deliler örgütlenip hastaneyi ele geçiriyorlar. Akıllıları kendi kaldıkları koğuşa kapatıp, onlara bir zamanlar kendilerinin maruz kaldıkları işkenceleri yapıyorlardı. Tersine dünya! Akim delilik,
deliliğin akıl olduğu dünya! Yarın akşam siz de bir tiyatro gösterisine
davetlisiniz. Ben ve kumpanyam size tek perdelik kısa bir gösteri hazırladık. Bu oyun da bir tımarhanede geçecek ve yine deliler örgütlenip hastaneyi ele geçirecekler.
Zeki: Çok güzel oyun efendim, bekleriz.
Arif: Size sonunu şimdiden söylüyorum ki, ne olduğuyla değil, nasıl
olduğuyla meşgul olsun zihniniz. (Anahtarı uzatır.) Buyrun, dilediğiniz
zaman Kamu-ran Bey’le görüşebilirsiniz.
Asistan: (Anahtarı alır, kapıya yönelir. Tam çıkacakken) Bilmece, bir bilmece
sormayacak mıydınız?
Arif: Boşverin, ne gerek var?
Asistan: Peki.
Arif:Asistan Hanım! Delinin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Niye?
Asistan: Bilmem, çok mu derine atmış?
Arif: Hayır atmamış, atar gibi yapmış. Bunu gören akıllılar da sazan gibi
kuyuya atlamışlar.
Orhon: Atlamışlar evet. Sonra da deli bağırmış arkalarından: Salaklar!
Nah çıkarsınız kuyudan, taş bende!
Arif: Aşağıdakileri kapattığımız odanın kapısı kilitli değil. Kilitler gibi
yapıyoruz, her girip çıktığımızda. Şartlı refleks! O kadar sosyalleşmişler ki,

kontrol etmek akıllarına bile gelmiyor. Akıllı uslu oturuyorlar köşelerinde.
Buyrun, dilediğiniz zaman onlarla görüşebilirsiniz. Asistan Hanım! Bunu
onlara söylemezsiniz değil mi? Kapının aslında açık olduğunu. Yarın akşam
tiyatro gösterisinde görüşürüz. Hoşçakalın.
(Asistan çıkar.)
Muazzez: Bunların hiçbirini ona söylemeyecektik. Mahvolduk! Şimdi
hepimizi ispiyonlayacak.
(Asistan gizlice konuşulanları dinlemektedir.)
Cevahir: Allah sizi başımızdan eksik etmesin ama bu sefer ters oldu
galiba.
Arif: Söylerse ne olur?
Ramazan: Ne olacak kardeşim, aşağıdakiler kaçar.
Arif: O zaman bizde kaçarız. Peki söylemezse ne olur?
Zeki: Aşağıdakiler kaçmaz.
Arif: Ama biz yine de kaçarız! Öyle ya da böyle. Demir alma vakti geldi
artık bu limandan. (Asistanı fark etmiştir. Onu ima ederek) Fena mı olur
mendil sallayan biri olsa arkamızdan. Oyunumuza hazırlanalım. Öyle bir
oyun olacak ki bittiğinde gitmiş olacağız!
Cevahir: Nereye?
Arif: Bilmem, burnumuzun gösterdiği yere!

3. ARA OYUN
(Asistan ağlamaktadır. Ekibin varlığından habersiz Arifin hayaleti ile
konuşmakta, ekip ise
olanları anlamaya çalışmaktadır.)
Asistan: İspiyoncunun biriyim ben, pis bir ispiyoncuyum.
Arif: Ağlama, yahu ağlamasana.
Zeki: Niye ağlıyor?
Cevahir: Gözüne bir şey mi kaçtı acaba?
Muazzez: Yok, yok. Kötü bir şeyler hatırladı.
Arif: Şu mendili ver de, biraz da biz faydalanalım.
Asistan: Al! Sattım hepinizi ben, hepinizi sattım.
Ramazan: Azap çekiyor bu kız, azap. Vicdan azabı çekiyor. Hani bizi
ispiyonladı ya
bu şimdi, onda kötü bir tesir yarattı bu olay. Durun ben bir iki çift laf
edeyim de gönlünü alayım garibimin. Asistan kızım, bak şimdi, sen şimdi
oturuyorsun ya burada üzgün üzgün, boşluğa konuşuyorsun, kendi
kendine
dans ediyorsun falan; ama bizim ta oradan yüreğimize oturuyor, ağlayasımız geliyor. (Asistan mendili Ramazan'a uzatır.) Ben senden mendil istemedim ki kızım.
Arif: Mendili niye veriyorsun ya! Daha işim bitmedi ki.
Asistan: (Ramazan'a) Af edersin, ona lazımmış.
(Mendili geri alıp Arife uzatır.)
Ramazan: Yahu niye verdin, niye alıyorsun?
Asistan: (Arif’e) Mendille işin bitti mi?
Arif: Bitti!
Asistan: Al!

(Mendili Ramazan'a uzatır.)
Ramazan: Yahu bu da taktı mendile ha! Mendil isteyen var mı? Seni
hınzır seni, al! (Mendili Ruhi'ye uzatır.) Şimdi kızım bak, ben kazmadan,
kürekten arta kalan vakitlerimi şu gördüğün serseriler gibi boş boş geçirmiyorum. Ne yapıyorum? Her gün oraya çıkıp seni izliyorum. Bak gözümdeki değerini anlıyorsun değil mi?
Asistan: Sana bir bilmece sorayım mı?
Arif: Sor.
Ramazan: Sorma. Şimdi kızım dikensiz gül olmayacağı gibi hatasız da kul
olmaz.
Asistan: Olur. Madem istiyorsun o zaman soruyorum.
Ramazan: Yahu istemedim ki, niye zorla istetiyorsun?
Asistan: İyi o zaman, sormuyorum.
Orhon: Ya, niye vazgeçtin?
Asistan: Sende bir karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
Orhon: Sor, sor.
Asistan: Soruyorum. (Köstebeği görür.) Aa! Köstebek.
(Müzik girer.)
Arif: Bırak şimdi köstebeği, möstebeği. Anlat şu bilmeceyi!
(Ekip de köstebeği fark eder ve izlemeye başlarlar.)
Asistan: Günlerden bir gün, köstebeğin birini kalın, tahtadan bir kutuya
kapatmışlar.
Orhon: Zeki! Ufacık, tefecik, fare gibi ama değil. Fil, hiç değil!
Zeki:
Hiç değil.
Orhon: Aslan gibi bıyıkları var. Biraz önce önümüzden geçti. Şimdi
etrafımda dönüyor. Aa, bacaklarımın arasından geçti.
Zeki: Şimdi de bu tarafa doğru geliyor.

Hepsi: Nedir? Nedir?
Ruhi: Köstebek.
Asistan: Üç gün sonra açıp bir bakmışlar, kutuda tek bir delik ve...
Ruhi: Bir oyun oynayalım mı?
Zeki: Oynayalım.
Ruhi: Köstebek yakalamaca.
Zeki: Karınca yuvasına çomak sokmacadan sonra en sevdiğim oyun.
Ramazan: Şşşt! Durdu. Üçe kadar sayıyorum, atlıyoruz. Bir, üç.
(Ekip köstebeğin üstüne atlar.)
Ruhi: Şirin köstebek, niye böyle sarhoş sarhoş dolanıyorsun? Yoksa
burnunun ucunu göremiyor musun? Ama ben seni görüyorum. Dursana,
nereye gidiyorsun? Beni de bekle.
(Ruhi köstebekle birlikte çıkar.)
Asistan: Ve köstebeğin yerinde yeller esiyor. Yeller, yeller!
Arif: Ee akıllı hayvan tabi.
Asistan: Yeller esiyor, yeller!
Cevahir: Lan Zeki, bu köstebekler niye yerin altında yaşıyor?
Zeki: Hımmm! Çok güzel bir soru. Çünkü bunların vücutları bizimki gibi
değil. Yani dermatolojik olarak yer üstünde değil, yer altında yaşamaya
uygun.Yani oksijeni bizden daha az seviyorlar, karbondioksitten de daha az
rahatsız oluyorlar.
Cevahir: Atma! Sence Ramazan?
Ramazan: Şimdi Allah yerin üstü için yeteri kadar canlı yaratmıştır zaten.
Yani Allahın köstebeğinin yerin üstünde yaşamasının bir anlamı yok!
Orhon: Hayır, hayır. Öyle değil. Filler bulutların üzerinde oldukları için...
Cevahir: Yani Orhon, bir kere de söz alarak konuş. Burada bir tartışma
yürütmeye çalışıyoruz. Bak Cevahir Abinden bir şeyler kapmaya çalış.
Asistan: Peki ben cevap verebilir miyim?

Cevahir: Buyur konuş.
Asistan: Köstebekler gözleri gün ışığına duyarlı olduğu için yerin altında
yaşarlar. Ama orada da oksijen yoktur. Bu yüzden de yerin ne çok altında
ne de üstünde, gün ışığına yakın bir yerde yaşarlar. Yani?
Hepsi: Yani?
Asistan: Yani biz de gün ışığına çok yakınız!
(Ruhi girer.)
Ruhi: Işık! Asistan Hanım, tünelin sonunda ışık var ışık!
Zeki: Bana bak, dalga geçme koyarım bir tane.
Ruhi: Ben o küçük, minicik, sarhoş sarhoş yürüyen köstebek yavrusunu
buradan tünelin sonuna kadar takip ettim. Gitti bir toprak parçasının
önünde durdu. Sonra birden gözden kayboldu. Kaybolur kaybolmaz içeri
beyaz, bembeyaz ışık selleri süzüldü. Eğildim baktım delikten, gördüğüm
gökyüzüydü.
Zeki: Arkadaşlar, ne duruyoruz gidip bakalım
Ruhi: Durun! Önce ben gördüm.
Ramazan: Sus lan sen, şımarma.
Cevahir: Bu şeref, Arif Bey Tüneli için bize ön ayak olan Asistan Hanıma
aittir.
(Hep beraber tünelin çıkışına yönelirler. Müzik girer, müziğe eşlik ederler.)
Hepsi: Rım tırım tırım....

FİNAL - BASKIN
(Sahne açıldığında ekip Arif Bey etrafında toplanmış oynayacakları
oyunun planını yapmakta, deliler ise ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktadır.)
1. Deli: Şşşt, şşşt!
2. Deli: Ne var be ne var?
1. Deli: Bizi gene niye topladılar buraya böyle?
3. Deli: Evet yaa, gene kimi karşılayacakmışız be.
4. Deli: Karşılama yok artık, gösteri yapacakmışız.
5. Deli: Tiyatro oyunu mu ne oynayacakmışız canım.
Arif: Zeki, Muazzez, Ramazan, Ruhi, ve Cevahir.
Orhon: Orhon?
Arif: Ve Orhon. Kumpanya tamamsa hemen rol dağılımına geçelim
arkadaşlar.
Cevahir: Efendim, size çok teşekkür etmek istiyorum benim doğuştan
gelen yeteneğimi keşfettiğiniz için ama ben yine söylemek istiyorum ki
ben çıkarım başrol de oynarım, figüran da oynarım, her şeyi oynarım.
Arif: Sen hademe olacaksın.
Cevahir: İşte onu oynayamam. Gerçekten, yeter. Cevahir de bir yere
kadar.
Arif: Cevahir, yoksa kendinden mi utanıyorsun? Sen hademesin, hademe
kalacaksın. Üstünde kostüm olarak bunlar olur, elinde o tespih olacak,
ayağında da yine bu terlikler. Yalnız bu sefer terlikleri yere sürüye sürüye
yürümeyeceksin. Ramazan! Ramazan sen gerçek başhekimi oynayacaksın.
Ramazan: Ne?!
Arif: Kostüm olarak...
Ramazan: Olmaz o yaa.
Arif: Ne olmaz?

Ramazan: Ben o mendeburu oynamam. Ben jön prömiye olmak istiyorum.
Arif: İyi de Ramazan bu oyunda bir jön prömiye yok kî. Hem sen gerçek
başhekim olmayacaksın, gerçek başhekimi oynayacaksın.
Ramazan: Gitsin onu başkası oynasın. Orhon moronu oynasın.
Orhon: Ne?! Moron mu dedin? Gel lan buraya.
Arif: Arkadaşlar, kesin saçmalamayı. Sırası mı şimdi? Ramazan hiç yakıştıramadım sana. Nesi varmış gerçek başhekim rolünün? Gül gibi rol. Hem
uzun hem başrol.
Cevahir: Efendim, gerçekten. Oynamak İstemiyorsa ben çıkarım rahat
rahat oynarım. Adamı yıllardır tanıyorum, huyunu suyunu her şeyini biliyorum. Uzaktan bir samimiyetimiz var, lütfen yardımcı olun.
Arif: Olmaz! Ramazan oynayacak dedim. Zeki!
Zeki: Buyur patron, hazırım.
Arif: Kadın rollerindeki başarılı performansından dolayı seni Asistan
Hanım rolüne tayin ediyorum.
Zeki: Ama Arif Bey, bir kere de erkek rolüne çıksaydık. Dalga geçiyorlar
sonra, alay ediyorlar benimle.
Arif: Sus, otur yerine dedim. Ruhi! Ruhi sen bu oyunun müziklerini
yapacaksın.
Ramazan: Hayır!
Arif: Hani Asistan Hanım için hazırladığın bir 'hoşgeldin beşgittin'
şarkısı var ya, işte aynen onu istiyorum. Sessizliğin senfonisi?
Ruhi: Ama bu sefer hareketsizliğin de hareketi olsun. Nasıl yani?
Ses de yok, hareket de. Her şeyi seyircinin imgelemine bırakıyoruz.
İntrospektif aynı zamanda ekstro da spektif bir şeyler istiyorsunuz.
Anladım, çözdüm ben sizi. Arkadaşlar, hemen çalışmaya başlıyoruz. A bir, a
bir, a bir ki üç dört!

Muazzez: Peki ya ben, yoksa bana rol vermeyecek misiniz?
Arif: Sana rol vermez miyiz Muazzez. Sen bu oyunda çok kritik, çok kilit
bir rol oynayacaksın. Aslında paranoid bir hastaymışsın da, Asistan Hanım
hastaneye gelince paranoid vakalardan sorumlu bir doktor rolünü oynuyormuş sun. Anlatabildim mi?
Muazzez: Anladım.
Cevahir: Güzelim rol, imrendim vallahi Muazzez. Arif Bey, ben de şey
olsam. Aslında hademeymişim de, Asistan Hanım hastaneye geliyormuş,
ben hala hademe kalıyormuşum.
Arif: Aferin Cevahir, çok iyi bulmuşsun, çok iyi.
Orhon: Ya ben, ben bir şey oynamayacak mıyım?
Arif: Orhon, biliyorsun ki tiyatro sadece sahneye çıkıp oyunculuk yapmak
değil. Kostüm var, aksesuar var, ışık var.
Orhon: Bunlar mühim işler mi?
Arif: Olmaz olur mu canım, bunlar çok mühim işler. İşte bu oyunda da
bütün bu mühim işler sana düşüyor. Arkadaşlar, dinleyin! Orhon'u bu
oyunda prodüksiyon amiri olarak atıyorum.
Orhon: Ya! Duyun, duyun.
Arif: Oyunda aksesuar, getir götür, tüm bu işler senden sorulacak. Onu
aynı zamanda kulis amiri olarak da tayin ediyorum. Kulisteki disiplini
Orhon sağlayacak. Kuliste şamata, gırgır istemem. Orhon, gerekirse kulis
disiplini için şiddet de kullanabilirsin.
Orhon: (Ramazan'a döner.) Öyle mi, hemen kullanayım o zaman.
Arif: Gerekirse Orhon, gerekirse.
Orhon: Duydun değil mi? Kuliste çıt istemiyorum.
Arif: Arkadaşlar herkesin rolü tamam mı? Hiçbir sorun yok? O zaman
birimiz hepimiz için, hepimizse birimiz. Orhon şimdi gidip Asistan Hanımı
getirebilirsin.

Ramazan: Bir zahmet.
Arif: Yalnız Orhon, gelirken bir de aşağıdakilere uğra bakayım, yerli
yerinde duruyorlar mı?
Orhon: Olur.
(Orhon çıkar.)
1. Deli: Peki biz ne olacağız? Bize rol kalmadı.
2. Deli: Bizi yine unuttular. Biz neyi oynayacağız?
3. Deli: Yürüyün arkadaşlar, biz de hakkımızı arayalım!
(Deliler toplanırlar, bağırışırlar.)
Arif: Arkadaşlar siz bu oyunda çok önemli bir rol oynayacaksınız.
Deliler: Ya?!
Arif: Kalabalıkları. Bir grup kompozisyonu oluşturup hikayenin gerekli
yerlerinde gereken tavırları üreteceksiniz.
4. Deli: İyi ama sürekli gerekli tavırları üretiyoruz, sıkıldık artık.
Cevahir: Sus kız sus, cırtlak seni. Ne oldu, kendinizden mi utanıyorsunuz
yoksa?
5. Deli:Kalabalık olmak istemiyoruz.
Cevahir: Peki peki, eski başhekimi çağırayım da elektrik versin size, aç
karnına sirke içirsin, tazyikli soğuk suya tutsun.
(Deliler korkup çığlık atarlar.)
Cevahir: Gerekli yerlerde gerekli tepkileri veriyorlar efendim.
l. Deli: Kandıramazsınız bizi!
2. Deli: Arkadaşlar, artık ne sürü ne de kalabalık olmak istiyoruz! Delilere
özgürlük!
Deliler: (Hep beraber) Delilere özgürlük! Delilere özgürlük!
Cevahir: İsyan çıkardılar.
Muazzez: Şimdi ne yapacağız?
Ramazan: Şimdi biz onları devirdik ya, onlar da bizi devirmek istiyorlar.

(Ramazan güler.)
Zeki: Çok mu komik?
Ramazan: Şey, galiba.
Muazzez: Yalnız farkındaysanız bizim attığımız sloganları atıyorlar.
1. Deli: İktidar delilere!
Deliler: İktidar delilere!
2. Deli: Arkadaşlar rol istiyoruz!
Deliler: Rol, rol, rol, rol...
Arif: Arkadaşlar sizin rol, rol, rol, rol diye nefesinizi tükettiğiniz şu kısa
zaman zarfında düşündüm de size haksızlık yapmışım. Başrol oynamak
sadece bizim hakkımız değil ki! Bu sefer bir değişiklik yapacağız. Oyunda
ana rolleri siz oynayacaksınız.
Muazzez: Peki becerebilecek mi bunlar? Onlar da çalışsın biz de
çalışalım, iyi oynayan kazansın.
Arif: Olmaz dedim, onlar oynayacak. Ben ne dedimse o. Ben metin
yazacağım, siz de bana yardım edeceksiniz.
Cevahir: Ne yani metin mi yazacağız?
Arif: Hayır ben yazacağım, siz de bana yardım edeceksiniz. Sen kağıt
getireceksin, sen kalem, sen de silgi. Sen de bize çay ikramında bulunacaksın.
Deli: Ne oynayacağız peki?
Deli: Oyunun metni nerede?
Deli: Repliklerimiz ne olacak?
Arif: Tamam, tamam söyleyeceğim, biraz sabredin.
(Orhon bağırarak girer.)
Orhon: Kaçmışlar! Hepsi kaçmış!
(Ekip Orhon'un yanına gider.)
Zeki: Orhon bağırma, yavaş konuş. Ne oldu?

Orhon: Aşağıdakiler kaçmışlar!
Zeki: Ne?! Aşağıdakiler kaçmış mı?
Arif: Şşşt! Sessiz olun, hastaları panikleteceksiniz.
Muazzez: Ben en baştan söylemiştim, o asistanı da aşağıya kapatacaktık.
Bakın kaçmalarına yardım etmiş. Kendisi de kaçmıştır alçak.
(Asistan girer.)
Asistan: Oyuna başlamıyor musunuz?
Arif: Vallahi biz aşağıdakileri bekliyoruz ama gelmediler henüz. Galiba
bunlar kapının aslında açık olduğunu fark ettiler.
Asistan: Kamuran Bey, özel bir şey konuşabilir miyiz?
Arif: Tabi tabi. Cevahir!
Cevahir: Hadi çocuklar, ek çalışmaya çabuk.
(Kalabalık çıkar.)
Asistan: (Ekibin hala içeride olduğunu ima ederek) Yani tek başımıza
demiştim, yalnız.
Arif: Yalnızız zaten ve de tek başımıza. Hepimiz birimiz için,
Ekip: Birimiz ise hepimiz!
Arif: Sizi dinliyoruz.
Asistan: Bakın, bunu yaptığım için üzgünüm.
Arif: Ama biz değiliz.
Asistan: Ama yapmak zorundaydım.
Arif: Ama yapmayadabilirdiniz.
Asistan: Ama yaptım.
Arif: Hayır yapmadınız, sizin yerinize biz yaptık. (Bir mendil uzatır.) Alın
bunu!
Asistan: Bu nedir?
Arif: Neye benziyor?
Asistan: Mendil.

Arif: Mendil. Demir alma vakti geldi artık bu limandan. Arkamızdan
sallamanız için.
Asistan: Kaçıyor musunuz?
Arif: Yok canım, estağfurullah. Ya siz?
Asistan: Bakın bu hepimiz için en iyisi.
Arif: Oyuna başlamak mı?
Asistan: Hayır, oyuna bir son vermek. Jandarmalar ve hastane ekibi
hastanenin hemen dışında bekliyorlar. Ama onları içeriye almadım. Önce
sizinle ben konuşmak istedim, arkadaşınız olarak. Bakın eğer teslim olursanız başınıza kötü bir şey gelmeyecek, onlar da söz verdiler. Ama eğer
kaçarsanız ben de yardımcı olamam. Lütfen teslim olun.
(Siren sesi duyulur. Jandarma ve gerçek başhekim Kamuran girer.)
Er: Dikkat, dikkat! Jandarma Komutan Yardımcısı konuşuyor. Şu anda Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonlarından birine maruz kaldınız:
Köstebek Operasyonu. Operasyonun liderliğini ordumuzun medar-ı
iftiharı, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Şahin Paşa yönetmekte.
Komutan: Kes, kes geri zekalı. Sana elli defa söyledim, az konuş öz konuş
diye. Dikkat, dikkat! Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor. Elimizden ne
uçan, ne kaçan kurtulur. Teslim olun!
Deliler ve Ekip: (Hep beraber) Basıldık!
(Müzik girer.)
Komutan: Devlet şefkatli ellerini uzatmıştır. Ya teslim olun ya da biz sizi
kucaklamasını biliriz.
Ramazan: Ana, helikopterler!
Ruhi: Asistan Hanım!
Komutan: Son otuz saniyeniz, teslim olun!
Asistan: Kamuran Bey cevabınızı bekliyorlar.
Arif: Tamam kabul ediyoruz. Yatın yere salaklar, ben canımı Perşembe

pazarından satın almadım! Kabul ediyoruz, teslim oluyoruz.
Asistan: Bravo! Ben de sizden bunu bekliyordum.
Arif: Ama Asistan Hanım, eğer izin verirseniz, sözümü kesme
Ramazan, eğer izin verirseniz bizim sizden bir ricamız olacak. Hani sizin
için hazırladığımız bir tiyatro oyunu vardı ya, onu sergilemek istiyoruz.
Asistan: Oyun mu, ne oyunu? Oyunun sırası mı şimdi! Bir şey değil ben
de öleceğim, kurunun yanında yaş da yanarmış.
Arif: Asistan Hanım! Siz hala kendi canınızı mı düşünüyorsunuz! Siz
kendi canınızdan sorumlu olabilirsiniz, ama ben bütün insanlığın canından
sorumluyum.
Asistan: Teslim oluyorum, teslim oluyorum, teslim oluyorum. Komutan
Bey teslim oluyorum. Ölmek için çok gencim, daha stajımı bile tamamlamadım.
Er: Hanımefendi, bu operasyon size yönelik değil ki efendim, delilere
yönelik. Onları almaya geldik biz, size ne oluyor!
Asistan: Tamam onlar da teslim oluyorlar. Ama önce bir şartları var. Bir
oyun hazırlamışlar, onu sergilemeden teslim olmak istemiyorlar.
Er: Olmaz efendim, olmaz. Devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. Kayıtsız
şartsız teslim olacaklar.
Kamuran: Ne oyunu efenim, bunlar bize işkence yaptılar. Hadi hemen
yakalıyoruz.
Komutan: Dur! Geç yerine. Oyun mu dediniz? Ne menem bir oyun bu?
Asistan: Şey, delilerin kendi aralarında hazırladıkları...
Komutan: Pekala, pekala. Geliyoruz.
Kamuran: Ama Komutan Bey, bunlar...
Komutan: (Asistana) Siz 'Vatan yahut Silistre adlı oyunu bilir misiniz?
Arif: Ben bilirim. Namık Kemal'in dört sahne tek perdelik kısa bir oyunu.
Namık Kemal, ki yazdığı 'İntibah' adlı romanıyla ve romandaki 'Mehpeyker'

karakteriyle Türk Edebiyatı'nı ilk defa batılı anlamda figürlerle tanıştırmıştır,
yazdığı bu oyunla da Türk sahnelerini batının metne dayalı tiyatrosuyla
tanıştırmıştır.
Ramazan: 'Şair Evlenmesi' gibi bir şeyi var mıydı onun?
Arif: O başka Ramazan, o başka.
Er: Efendim, Namık Kemal dediniz de aklıma geldi. Ben de çok güzel
Namık Kemal fıkraları bilirim. İsterseniz bir tane anlatayım. Namık bir
gün kendi adındaki köprüden geçiyor, e tabi bütün vakvaklar da ürküyor.
Geçme Namık Kemal köprüsünden ürkütürsün vakvaklan. Kozalak mozalak da vardı galiba...
Komutan: Kes! Gerizekalı! Şurada edebi bir tartışma yürütüyoruz. (Arif
in yanına gider.) Efendim orada bir birinci asker tiplemesi vardır.
Arif: Bakın onu hatırlayamadım.
Komutan: Yahu nasıl hatırlamazsınız! Şöyle durur, böyle selam verir.
Yahu bayrağın tepeye dikildiği sahne vardır, işte o sahnede bayrağı tepeye
diken askerin yanındaki asker.
Arif: Valla ben hatırlayamadım. Ramazan, sen hatırladın mı?
Ramazan: Efendim ben oyunu okudum da, birinci asker diye biri var
mıydı orada yahu?
Komutan: Nerenle okudun oyunu gerizekalı!
(Ramazan’ın kafasına vurur.)
Ramazan: He, hatırladım, ikincinin yanındaki değil mi?
Komutan: Evet, işte o bendim.
Ramazan: Off figürandın yani ?!
Arif: Salak! Büyük rol küçük rol yoktur. Büyük oyuncu küçük oyuncu
vardır.
Komutan: Ben zaten bu geri zekalıyla niye muhatap oluyorum ki.
(Asistanın yanına gider.) Hiç unutmam ortaokul edebiyat hocamız Semiha

Şahin bizi bu oyuna çalıştırmıştı. Gene hiç unutmam bir gün beni Semiha
Şahin yanına çağırmıştı ve aynen şöyle demişti: Senin adın Şahin, benimse
soyadım Şahin. Bundan sonra senin adın Asker Şahin olsun. İşte efendim
tiyatronun mesleki tercih yapmamda böyle önemli bir yeri vardır. Onun
içindir ki, onun içindir ki, biz bu oyunu seyrediyoruz. Hazırlığınızı yapın,
geliyoruz.
Arif: Arkadaşlar herkes yerine!
Komutan: Ejderha Timi! Bakın bakalım asayiş berkemal mi?
(Ejderha Timi etrafı arar.)
Askerler: Asayiş berkemal komutanım!
(Ekip komutana selam verir.)
Komutan: Çok hoş bir sürpriz. Ben de hayatımda ilk defa asker selamı
dışında farklı bir selam vermek istiyorum.
(Komutan eğilerek selam verir.)
Er: Efendim ben de asker selamı dışında farklı bir selam vermek istiyorum.
(Er bozkurt selamı yapar.)
Komutan: Höyt!
Arif: Buyrun efendim, buyrun. Öncelikle bir girizgah hazırladık size,
orkestramız çalsın müsadenizle! Müzik!
(Ekip önceden hazırladıkları gösteri için yerini alır, müzik başlar.)
Muazzez: Bırakın kendinizi geriye, rahatlasın bedeniniz
Orhon: Uyanık kalsın yalnız, o ağır çalışan beyniniz.
Arif: Öyle bir oyun ki bu, başlamayıp hiç bitmeyen,
Bitmiş gibi görünse de, tesiri hiç tükenmeyen.
Zeki: Oyunun konusu lanet bir tımarhane.
Cevahir: İçi deli dolu tam kırk bir tane.
Deliler: Maşallah, maşallah! Kırk bir kere maşallah!

Ramazan: İçlerinde biri var ki, kod adı Arif,
Arif: Delilerin en birincisi, yok başka tarif.
Ruhi: Bir gece aklına bir düş düşüyor.
Arif: Düşündükçe bu düşü kendinden geçiyor.
(Ekip kılığına bürünmüş olan deliler sırayla öne çıkarak komutanın
dikkatini dağıtırlar.)
1. Deli:Ele geçiriyor tımarhaneyi,
2. Deli: Alicengiz kumpası ile.
3. Deli: Eşekoğlu eşek personelin vay haline!
4. Deli: Sonra bir asistan kız geliyor, pek hevesli.
1. Deli: Eline geçen fırsatı ayağıyla tepti.
2. Deli: Ses veriyorum: Jandarma ile başhekimi de getirdi yanında.
3. Deli: Seyrederek oynadılar bu boktan oyunda.
Komutan: Bu oğlan çok karizmatik ha!
4. Deli: Öyle bir oyun ki bu oynadığımız,
5. Deli: Akıllılar bön bön bakar, gerçekten.
(Deliler, komutan ve gerçek başhekimi oyalarken Arif ve ekibi fark
ettirmeden yavaş yavaş sıvışır.)
Ruhi: Arif Bey ve ekibi,
Orhon: Çoktan kaçtılar zar.
Deliler: Arif Bey ve ekibi, hoşçakal!
Komutan: İyi düşünülmüş bir oyun, gerçekten tebrik ediyorum.
Er: (Delilerin ortasında oynayarak) Her şey vatan için! Her şey vatan
için!
Kamuran: Kaçtılar! Kaçtılar!
Er: (Oynamaya devam ederek) Hadi çocuklar, eller havaya!
Kamuran: Komutan Bey, kaçtılar. Bizi oyuna getirdiler, oyun oynama

bahanesiyle kaçıp gittiler!
Komutan: (Er'e) Geri zekalı kes! Kaçtılar ha! Öyle bir oyun ki bu oynadığımız, akıllılar bön bön bakar! Arif Bey ve ekibi çoktan kaçtılar zar!
Kaçtılar. (Asistana) Pis işbirlikçi! Bize oyun oynadılar ve sen de onlara
yardım ve yataklık ettin! Rezil kepaze ettiler bizi. Ordunun şerefini ayaklar
altına aldılar. Tiyatroya olan zaafımdan faydalandılar. En temiz duygularımla
oynadılar. Ama şimdi oyun oynama sırası bizde. Öyle bir oynayacağız ki
onlara, trajikomik olacak. Onlar için trajik, bizim içinse komik.
Tutuklayın!
(Asistanı tutuklarlar.)
Er: Dağılın be dağdın! Asker, neredesin ejderha timi? Ne duruyorsunuz be,
operasyon şimdi başlıyor! Gördüğünüz yerde indirin gafilleri, kimse devlet
güçleriyle oyun oynayamaz!
(Ekip havalandırma deliğinde ilerlemektedir, sesleri gelmeye başlar.
Komutan ve Ejderha Timi sesleri takip eder.)
Cevahir: Ee şey, bu kıç kimin kıçı?
Ramazan: Dokunmasana, ne yapıyorsun kardeşim! O kıç benim kıçım.
Gerçekten bak!
Cevahir: Dalga geçme bak seni çok kötü yaparım Ramazan. Gerçekten!
Ramazan: Dürtüklemesene ya ilerliyoruz işte. Yahu arkadaşlar, bu
havalandırma da amma havasız ha!
Arif: Sessiz olun, duyacaklar.
Orhon: Bir dakika! Bilmece kitabımı unuttum.
Arif: Sırası mı Orhon!
Ramazan: Gözlüklerim düştü!
Muazzez: Bir dakika! Benim klostrofobim var!
Arif: Susun! O komutan bozması herif sesimizi duyacak!
Orhon: Zeki, ne olur dönüp bilmece kitabımı alalım!

Zeki: Saçmalama Orhon!
Muazzez: Nefes alamıyorum!
Cevahir: Arkadaşlar, burası çok karanlık.
Zeki: Evet ya! Işık, yok mu ışık?
Arif: Arkadaşlar, farz edin ki birer köstebeğiz hepimiz ve bu havalandırma
deliği kendi patilerimizle eşelediğimiz tünelimiz. Tanrı yasak etmiş gün
ışığım bize, ama biz birkaç dakika sonra imkansızı imkanlı kılacağız, eğer
sabrederseniz.
(Komutan yerlerini fark etmiştir ve havalandırmaya doğru ateş eder, Arifi
vurur.)
Arif: Ah!
(Müzik girer.)
Er: Vuruldu galiba. Bakın, kan akıyor.
Komutan: Üstüm başım kan oldu.
Asistan: (Kalabalıktan sıyrılır.) Hikaye bitti.
(Arifin hayaleti sahneye gelir, bir tek Asistana görünmektedir.)
Arif: Perde kapanıyor. Alkışlar, alkışlan duyamıyorum!
(Asistan alkışlar. Ekip sahneye girer.)
Orhon: Vuruldu! Arif Bey vuruldu!
Ekip: Bir doktor lazım. Çabuk, kan kaybediyor, ölüyor, yardım etsenize!
Komutan: Yakalayın, zabıt tutun: Ateş ettiler, biz de ateşle karşılık verdik.
Ne yapsaydık, biz mi ölseydik!
Arif: Oyuncular! Silin makyajlarınızı yüzlerinizden ve çıkartıp atın
kostümlerinizi. Yalan dışarı, gerçek içeri!
Asistan: Gerçek içeri,
Arif: Kurmaca dışarı. Bütün dünya bir akvaryum ve biz de balıklarız.
Asistan: Levrek, japon balığı.
Arif: Sazan, alabalık. Oysa ben deniz sandımdı yuttuğum suyu.

Asistan: Okyanus.
Arif: Minik bir tasta çırpınan bir kurbağaymışım meğer.
Asistan: Ve kanalizasyon suyuymuş yuttuğumuz o su.
Arif: Oyuncular! Denkleştirip yalanlarını, defolup gidin buradan. Artık
sahne geçeğin, ki gerçek bildiğim en büyük yalan!
(Komutan, erler, başhekim ve doktorlar sahneyi terk eder, mekan artık
hapishanedir. Asistan Arif’in hayaletiyle konuşurken ekip Asistanı izlemektedir.)
Asistan: Hikaye bitti.
Arif: Tünel de bitti.
Asistan: Perde kapanıyor, 'Arif Bey Tüneli' açılıyor.
Cevahir: (Ekibe) Bakın, yine kendi kendine konuşuyor.
Asistan: Birazdan gün ışığı girecek içeri.
Arif: Yalan dışarı, gerçek içeri.
Ramazan: Biz gidiyoruz ya, aklı bizde kalıyor.
Asistan: Gerçek içeri, köstebekler dışarı.
Zeki: Hadi ona hediyesini verelim, hem de ona soralım bizimle geliyor mu
gelmiyor mu.
Ramazan: Ama kaç kez sorduk!
Zeki: Kaç kez hayır dedi!
Muazzez: Belki bu sefer kabul eder.
Arif: Şimdi ay usul, yıldızlar eski. Geceyi söndür kalbim, şimdi uykusuzluk
vakti.
Asistan: Gidiyor musun?
Ramazan: Gitmiyoruz.
Asistan: (Ekibi fark eder.) Siz hala burada mısınız? Gitsenize!
Ramazan: Gideceğiz kızım, gideceğiz de gitmeden önce sana son bir kez
soralım dedik.

Cevahir: Bir dakika ya! Çabuk söyler misin: Geliyor musun kalıyor
musun?
Asistan: Kalıyorum.
Arif: Niye?
Ekip: Niye?
Cevahir: Yahu size ne kardeşim, gelmiyorsa gelmiyor! Hadi gidelim biz.
Arif: Kalmakla hata ediyorsun. Eğer kalır da yakalanırsan ikinci kez
delilerle işbirliği yapmakla suçlanacaksın.
Ruhi: Asistan Hanım, bakın sizin için bekliyoruz.
Muazzez: Tünel sizin fikrinizdi. Hem hep beraber kazdık, hadi gidelim!
Asistan: Hayır. Eğer ben de sizinle gelirsem o zaman kim anlatacak
hikayemizi! Siz gideceksiniz ben kalacağım. Gidenlerin hikayesini anlatacağım geride kalanlara. Haydi hoşçakalın!
Zeki: İyi peki, biz de gideriz.
Ramazan: (Bir güneş gözlüğü uzatır.) Ama al şunu gözüne tak.
Asistan: Bu da nereden çıktı?
Orhon: Merak etme, birazdan anlarsın, lazım olacak.
Ruhi: Arkadaşlar, töreni başlatıyorum!
Ekip: Geliyoruz!
(Müzik girer. Ekip müzik eşliğinde hazırladığı veda gösterisini sunar.)
Ramazan: Asistan kızım!
Muazzez: Önce çok kızdık biz size.
Orhon: Ama barıştık sonra,
Cevahir: Bir tünel kazıp kaçın deyince.
Zeki: Bakın gökyüzü var,
Ramazan: Şu kayanın berisinde.
Orhon: Hadi onu çekin, şöyle!
Ekip: Şöyle!

(Asistan kayayı yerinden oynatır ve gözleri kamaşır.)
Muazzez: Işık girsin gözünüze!
Orhon: Zeki, Asistan Hanım ışığa neden bakamıyor?
Zeki: Neden olacak, uzun süredir yer altında da ondan.
Orhon: Peki peki peki, biz niye bakabiliyoruz?
Cevahir: Bizim güneş gözlüğümüz var da Orhon ondan!
Orhon: Haydi ona hoşçakal deyip gidelim,
Muazzez: O hiç görmediğimiz,
Asistan: Rivayet cennetimize! Hadi yolunuz açık olsun! (Ekiple teker
teker vedalaşarak) Kendinize iyi bakın! Merak etmeyin, ben tüneli
arkanızdan kapatırım. Kim bilir, belki bir yerde görüşürüz. (Ekip tünelden
çıkarken Asistan arkalarından mendil sallar. Arife) Ne zaman nereye
gittiler hiçbir şey anlamayacaklar. Bir de bakacaklar delilerin yerinde yeller
esiyor! Sırra kadem bastılar diyeceğim. Hoşçakalın! Cevahir! Sen de
kendine bir ayakkabı bul istersen!
Cevahir: (Tünelden çıkmak üzereyken döner.) Sizden son bir istirhamım
olabilir mi acaba?
Asistan: Tabi!
(Cevahir Asistan'ın ayakkabılarını işaret eder. Asistan bir Cevahir'e, bir
ayakkabılarına, bir de Arif’in giden hayaletine bakar.)

DELİ AKLI ÜZERİNE
Ece AYDIN
Özgür EREN

DELİ AKLI OYUN SÜRECİ
Sezuan'ın İyi İnsanı prodüksiyonunun ardından yapılan değerlendirme toplantılarında, BÜO'nun bir sonraki kış oyununa yönelik bir tartışma başlamıştı. Tiyatro
Boğaziçi'nin de önerileri doğrultusunda kış prodüksiyonunun daha çok doğaçlamalardan çıkacak ve ayrıntılı bir kurgu çalışmasıyla şekillenecek oyuncu merkezli
bir oyun olmasına karar verildi. Bu doğrultuda geniş katılımlı bir tema tartışması
başladı. Haziran ayı sonlarında Edgar Allan Poe'nun bir öyküsü etrafında
şekillenen, teması 'delilik' olan bir kurgu taslağı üzerinde çalışılmasına karar
verildi.
Yaz çalışmaları başında kurguya yönelik ortaya konulan hedef; masabaşı
çalışmalarında kurgunun kaba akışının ve dramaturjik ekseninin netleştirilmesinin ardından sahne üstü çalışmalarında belirli sahnelerin doğaçlanmasıydı.
İki yönlü bir kurgu çalışması tasarlanmıştı: Sahne yazımının yanı sıra dramaturji ve araştırma çalışmalarını da içeren masabaşı çalışmaları ve oyuncuların
doğaçlama yoluyla kurguya malzeme çıkartacakları sahne üstü doğaçlama
çalışmaları. Masabaşı kurgu çalışmaları daha dar bir grup tarafından yürütülüyordu. BÜO'dan İlker Aslan, Ece Aydın ve Çağıl İvak'ın, Tiyatro Boğaziçi'nden
ise danışman1 olarak Umut Aslan ve Barış Orak'ın katıldıkları bu beş kişilik kurgu
grubu Temmuz ayı ortalarında kaba bir kurgu akışı oluşturdu ancak kurguyu
oluşturan ana ve yan öykülerdeki temel karakterlere dair dramatur-jik açılımlar
yakalayamadı. Sahne üstü çalışmalarında ise beklenen performansa ulaşılamadı,
temel oyunculuk problemleri ile karşılaşıldı. Bunun yanı sıra sahne üstünde
çıkan malzemeler de kurguya hizmet eder nitelikte değildi.
1 Son iki üç yıldır BÜO ile Tiyatro Boğaziçi arasında kurulan danışmanlık illişkisi incelendiğinde danışman
kadrosunda bir devamlılık göze çarpar. Bu yıl ise danışmanlık konusunda farklı isimlerin de deneyim
kazanmalarını ve BÜO'dan Tiyatro Boğaziçi'ne yeni geçen insanların BÜO ile olan ilişkilerini danışmanlık
kanalıyla da sürdürmelerini sağlamak amacıyla danışman kadrosunda değişiklik yapılmıştır.

Eylül ayına gelindiğinde Tiyatro Boğaziçi'nden gelen önerilerle kurgu akışı
netleşti. Bunun üzerine yeni kurgu akışı üzerinden dramaturji çalışmalarına ve
sahne eskizlerinin çıkarılmasına yönelindi. Sahne çalışmaları bu dönem de
sorunlu geçti: Dar bir kadroyla yürütülen çalışmalarda sahne eskizleri çıkarılamadı, tipleme çalışmalarında ilerleme katedilemedi. Masabaşı dramaturji çalışmalarında ise önceden oluşturulan dramaturjik eksende kaymalar oldu. Sahne
çalışmalarından da oluşturulan dramaturjiye ilişkin malzemeler çıkmayınca
dramaturji daha çok masa başında kalan kurgusal bir noktaya evrildi.
Ekim ayında kulübe yeni katılan üyelerle birlikte eğitim çalışmaları yürütülürken kurgu grubu2 çalışmalarını sürdürdü. Aralık ayında oyun çalışmalarına
geçildiğinde çalışmaları bu kurgu grubu organize etti ve oluşturulan kurgunun
sahneleri tek tek çalışılmaya başlandı. Bu dönem oyunun çatısını oluşturan
tiplemeler pek çok oyuncu tarafından denendi ancak oyuncuların netleşmesi
Ocak ayına kadar sarktı. Kurgu çalışmasının başından beri süregelen dramaturjik sorunu -başka bir deyişle kurgulanan dramaturjinin sahneye yansımamasıbu dönemde de çözümsüz kaldı. Şubat sonundaki sergilemenin ardından
yapılan değerlendirmeler de bu yöndeydi: Oyun didaktik bir yere savrulmuştu. Dramatik örgüdeki eksiklikler, oyunculuklardan kaynaklanan problemler ve mizahi öğelerin azlığı öykünün anlaşılmasını zor1aştırıyordu.
Bu noktada prodüksiyonun iptali gündeme geldi. Ancak eğitim çalışması niteliğindeki bu prodüksiyonun iptalinin BÜO'nun kadrolaşma pratiğini sekteye uğratacağı ve uzun vadede önemli sorunlara neden olacağı öngörüsüyle kurgunun
yeniden ele alınmasına karar verildi. Tiyatro Boğaziçi'nden daha deneyimli bir
danışman olan Bora Tanyel'in gelişiyle, Edgar Allan Poe'nun öyküsünün ana
hatları ve kurgunun ana karakterleri korunarak yeni bir kurgu yazımına
gidildi. Sahnelerin bir an önce çıkartılması amacıyla oyunun sanatsal rejisini
Tiyatro Boğaziçi'nden gelen danışmanlar yaptılar. BÜO'lu reji kadrosu ise
ağırlıklı olarak sahne üstü odak sorumlulukları, kadro içi ilişkiler, dinamik bir
çalışma ortamının örgütlenmesi ve prodüksiyonun teknik altyapısının oluşturulması üzerinde yoğunlaştı.
2 Bu dönem kurgu grubunda değişiklikler oldu: Yeni kurgu grubu İlker Aslan, Ece Aydın, Özgür Eren, Özlem
Pehlivaner, Sinem Yılancı, Aysel Yıldırım, ve Tiyatro Boğaziçi'li danışmanlardan oluşuyordu.

Bu dönemde oyun çalışmalarının temel ekseni Tiyatro Boğaziçi'li danışmanların yürüttüğü masabaşı çalışmalarıydı. Yazılan metnin sahne üstünde olgunlaşana kadar tekrar tekrar yazılıp çalışılması ve sahnelerin gidişatına göre kurgunun sürekli yeniden ele alınmasıyla ilerleyen bir buçuk aylık kısa bir çalışma
dönemi sonunda "Deli Aklı" prodüksiyonu çıkarıldı.
Oyunun temel olarak sekiz kişinin etrafında gelişen bir öyküden oluşması ve
sahnelerin bir an önce çıkarılmaya çalışılması oyun çatısının ağırlıklı olarak
eski oyunculardan oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla bir eğitim prodüksiyonu olarak tasarlanan oyun yeni oyuncuların eğitimi misyonunu tam olarak
yerine getiremedi, kulübe yeni katılan üyelerin oyunculuklarında yeteri kadar
gelişim sağlanamadı. Bunun yanı sıra yoğun yaşanan prodüksiyon sürecinde
kadro içinde yaşanan çeşitli sorunlara yapılabilecek müdahaleler ertelendi hatta
pek çok sorun görülemedi. Oyunun eğitim prodüksiyonu niteliği taşımaması ve
kadro içinde çıkan birtakım etik problemler nedeniyle oyun B.Ü. Demir Demirgil
Tiyatro Salonunda sekiz defa oynandıktan sonra iptal edildi. Bu süre zarfında yeni
oyuncularla, eğitim çalışması niteliğinde oyunculuk çalışmaları yapıldı.

DELİ AKLI GENEL DRAMATURJİ
Oyunun genel dramaturjisi deliliğin, sistemin dayattığı koşullara uyum sağlayamamaktan kaynaklanan bir pasif itaatsizlik olması üzerinden şekillendi.
Dolayısıyla oyunda deliliğin psikolojik ya da fiziksel bir hastalık olmasından
ziyade 'rasyonaliteye' bir alternatif olma özelliği vurgulanmıştır.

Arif Bey ve ekibinin öncülüğünde delilerin hastaneyi ele geçirme eylemi,
herhangi bir bilinçlilik yönü taşımadığından başarısızlıkla sonuçlanmaya
mahkum bir başkaldırıdır. Bir iktidar oluşturma şansı olmayan bu
başkaldırının akılcı ve baskıcı iktidara karşı geliştirebileceği tek bir alternatif vardır: İktidarın kendini sürdürebilmek için kullandığı baskı yöntemle-

rinin ve akılcı olma özelliğinin altını boşaltarak rasyonaliteye karşı
irrasyonel ve imgesel bir muhalefeti yüceltmek. Elde edebilecekleri tek
kazanım ise kendileri gibi deli olmayan, sistemin mantık kodları ve ahlak
anlayışı dahilinde hareket edebilen herhangi birine dertlerini anlatabilmektir. Bu yüzden diğerlerine göre daha mantıklı davranabilen Arif Bey,
ekibini ve hastanedeki diğer delileri örgütleyerek has-taneye gelecek
asistana bir oyun oynamaya karar verir. Arif Bey bu oyunu sırasında
asistana belirli tedavi yöntemleri sunar. Bu yöntemler gündelik hayatın
grotesk bir eleştirisini içerir.
Yasemin tıp fakültesinden yeni mezun olmuştur ve uzmanlığını yapmak
üzere Anadolu'nun ücra bir köşesinde bulunan bir hastaneye asistan doktor
olarak tayin edilmiştir. Orta sınıf bir yaşam sürmektedir. Bir aile kurmak,
zengin olmak, rahat yaşamak gibi hayalleri vardır ve mesleği söz konusu
olduğunda son derece idealisttir.
Oyun iki ayrı zamansallıktan oluşmaktadır: Hastane öyküsü ve bu öykünün anlatıldığı tünel sahneleri.
- Asistan, hastane öyküsü boyunca Arif Beye ve yöntemlerine yabancılaşırken bir yandan da onun farklı bakış açısına ve dehasına hayran olmaktadır. Arif Beyin kullandığı yöntemlere, şiddete dayalı ve zalimce oldukları
iddiasıyla idealist ve özgürlükçü bir söylem üzerinden muhalefet eder.
Ancak Arif Beyin Asistan nezdinde deşifre ettiği şey, 'sistemin rasyonalitesinin gerçek yüzüdür. Kurgulanan oyun sayesinde Asistanın kurduğu
özgürlükçü söylemin altı boşaltılmış, örgütlediği dayanıksız muhalefetin
kırılması sağlanmış olur.
- Tünel sahnelerinde ise Asistan, hasta-hanedeyken Arif Beye ve ekibine

ihanet ettiği için pişmanlık duymaktadır. Tünelin kazılması sırasında
ekiple kurduğu İlişkiden ve onlarla birlikte kaçmak istemesinden ekiple
bir ortaklık yaşadığını ve idealizminin kırıldığını görürüz. Asistan, Arif
Bey'in hayaletiyle tünelde yaptığı konuşmalar sırasında hastanede geçen
öyküyü anlatırken bir bilinç evrimi yaşar. Artık hastaneye ilk geldiği
halinden çok uzaktır. Arif Bey ve ekibiyle yaşadığı ortaklaşmadan da
yavaş yavaş sıyrılmaktadır. Asistanın mücadelesi delilerin yaptığı gibi
irrasyonel değil, rasyonel olacaktır. Bu yüzden tünel bitince ekiple birlikte
kaçmak yerine, hücrede kalıp 'onların hikayesini başkalarına anlatmayı'
tercih eder.

İSTANBUL ALTERNATİF TİYATROLAR PLATFORMU
BÜO, 1984'ten beri amatör tiyatro alanında çalışan grupları biraraya getirme
çabasındaki bir platform örgütlenmesi olan Amatör Tiyatrolar Çevresi (ATÇ)
içinde yer alıyordu. ATÇ, tarihsel bir sürekliliği olmamasına rağmen amatör
tiyatro alanında bir köşebaşı durumundaydı. Ancak, 2001 yılı başlarında 'tiyatro
etiği ve eğitimi'çerçevesinde bir tartışma sürecine girildi. Tartışmanın tıkanmasının ardından, ATÇ'de ciddi bir ayrışma gerçekleşti. Sonuç olarak bu süreç
BÜO'nun da içinde bulunduğu bir çok grup için belli bir dönemin kapanışı
olarak nitelendirildi ve yeni bir platform örgütlenmesinin ilkelerinin neler
olabileceği tartışması başladı.
İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu (İATP) bu arayışa bir cevap olarak
karşımıza çıkıyor. İATP temel olarak alternatif tiyatro alanında yer almak amacıyla örgütlenen tiyatro toplulukları arasında, pragmatik olmayan maddi
altyapı olanaklarını (seyirci, şenlik, sahne olanakları, turne organizasyonları) ve eğitim-araştırma faaliyetlerini kapsayan bir dayanış-ma platformu
olarak ortaya çıkmıştır. Bu platform ATÇ dönemi tartışmalarından elde ettiği
deneyimlerle oluşturduğu ortak ilkeleri de içine alan bir katılım çağrısı deklare
etmiştir. Biz BÜO olarak altında imzamız bulunan bu metni BÜO Yıllık
2000-2001 'de yayınlamayı uygun gördük.
İSTANBUL ALTERNATİF TİYATROLAR PLATFORMU KURULUŞ
SÜRECİNE KATILIM İÇİN ÇAĞRI
İstanbul'daki çeşitli tiyatro toplulukları 2000 yılı sonbaharında başlayan ve
2001 yılına taşınan bir tartışma süreci yaşıyorlar. Bu tartışmanın ana teması
tiyatro alanında birlik sorunu olarak özetlenebilir. Toplulukların atomlaşmasmın önüne nasıl geçilebilir? Topluluklar arası iletişimi güçlü hale
getirmek, bu iletişimi belli bir saydamlığa, düzene ve kalıcılığa kavuşturmak için neler yapılabilir? Tiyatral bilgi birikiminin çoğaltılması ve paylaşılması nasıl sağlanabilir? Elbette bu ve daha farklı sorular topluluk sınırlarının ötesinde devinmek isteyen, topluluklar arası dayanışmanın gerekliliğine
inananların sorduğu sorulardır. Halihazırda kuruluş sürecini yaşayan İATP

tiyatro alanında içinde yaşadığımız toplumsal
sistemin sunduklarıyla
yetinmeyen, sınırları zorlayan, topluluklar arası ilişkiyi kaba çıkar ilişkilerine
indirgemeyen bir platform oluşturma iddiasına sahiptir.
İATP yeni bir oluşum olmakla birlikte, daha önce çeşitli dönemlerde Amatör
Tiyatrolar Çevresi’nde faaliyet gösteren, o bünyede yaşanan sorun ve tıkanıklardan ders çıkarmaya çalışan toplulukların önerisiyle gündeme gelmiş bir
arayıştır. Bu ve zaman içinde tartışma sürecine katılım gösteren diğer topluluklar tiyatro alanında birlik sorununu alternatif bir yaklaşımla bir çözüme kavuşturmak üzere, ayrım gözetmeksizin İstanbul’da ki tüm tiyatroları İATP’nin
kuruluş sürecine katılmaya çağırmaktadırlar.
İATP’de çeşitli toplulukların özerk platformlar örgütlemesi bir gereklilik olarak
görülmektedir. Halihazırda üniversite topluluklarının Üniversite Tiyatroları
Platformu'nu (ÜTP) kurması bu yaklaşımın ürünüdür. Özel platformlar Üniversitelerde, liselerde, sendikalarda...vs faaliyet gösteren toplulukların ortaklaştıkları
sorunlarda özelleşmelerini ve yoğunlaşmalarını sağlamaktadır.
İATP bünyesinde bir eğitim-araştırma komisyonu kurulmuştur. EAK
İATP'ye dönük olarak seminer, atölye...vs etkinlikleri organize eden tiyatroculardan oluşmaktadır. Bu komisyon, 2001 yılının Ocak ayında, İstanbul Tıp
Fakültesi Sannesi'nde, iki güne yayılan ‘Tiyatroda Dramaturgi - Brecht'in
Shakespeare Oyunlarına Yaklaşımı’ konulu semineri organize etmiştir.
1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları tarafından düzenlenmeye
başlayan, daha sonra 1990’lı yıllarda Amatör Tiyatrolar Çevresi tarafından
sürdürülen İstanbul Amatör Tiyatro Günleri'ni (İATG) bu yıldan itibaren İATP
organize edecektir.
İATP'nin kuruluş ve işleyiş ilkeleri
Aşağıda yazılı ilkeler öneri niteliğindedir. İATP'nin kuruluş/tartışma sürecinde yer
alan veya yer almak isteyen toplulukların ilke önerileri hakkındaki görüşlerini
sözlü ve yazılı düzeyde oluşturmaları, ortak bir eğilimin örgütlenebilmesi
açısından önemlidir.

1 İATP örgütsel planda İstanbul'daki tiyatro topluluklarını bir araya getirmeyi
hedefleyen bir yapılanmadır.
2 Topluluklar arası İletişimi düzenli hale getirmeyi, ortak sorunlar çerçevesinde dayanışmayı, bilgi alışverişini ve ortak etkinlikleri gerçekleştirmeyi
hedefler.
3 Amatör, akademik, profesyonel, vs. her tiyatro çevresine açık bir yapılanmadır.
4 Kendi alanlarında özelleşen platformların kurulması teşvik edilir.
5 Topluluklar ve özerk platformlar arasında kurulan ilişki dinamik bir yanyanalık içinde tasarlanır. Dikey ve hiyerarşik bir örgütlenmeye gidilmez.
6 İATP karar organı olmaktan ziyade toplulukların bir araya gelip ortak
eğilimlerini ve kararlarını oluşturmalarına hizmet eden bir yapılanmadır. Şu ya da
bu konuda, eğilimleri ne olursa olsun, her topluluğun tavrı
kayda geçirilir.
7 İATP toplantılarına topluluk temsilcileri düzenli olarak katılırlar. Temsilciler
toplulukları ile platform arasında aktif bir iletişim kurma misyonuna sahiptir.
8 Yılda İki kez İATP genel toplantısı yapılır. Bu toplantıya İATP'Ii toplulukların tüm üyeleri katılır.
9 Yıllık bir İATP bütçesi oluşturulur. Bütçe çeşitli ortak etkinliklerden elde
edilen gelirler ile aylık olarak ödenmek üzere tek tek toplulukların belirledikleri
para miktarı temel alınarak oluşturulur. Bütçe sadece İATP'nin ortak etkinlikleri
için kullanılır.
10 Toplulukların iç işleyişinde yaşanan sorunlar İATP gündemine geldiğinde
öneri yapma sınırının ötesine geçilmez.
11 Tiyatral yardımlaşma ve alışverişi temel alan topluluklar arası ilişkilerde
belli bir hukukun inşa edilmesi esastır. Bu hukuk İATP'deki topluluklar arası
ilişkileri zedelemeyecek tarzda şekillenmelidir.

Halihazırda kuruluş / tartışma sürecinde yer alan ve İATP toplantılarına

temsilci gönderen topluluklar şunlardır:
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu / Dans Tiyatrosu Birimi
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları(BÜO)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tiyatro Kulübü
Eğitim-sen 3 no' lu Şube Tiyatro Girişimi
İstanbul Üniversitesi İktisat Sahnesi
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Sahnesi EğitimAraştırma Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu(İTFTT)
KAYY-DER / Evîna Welat (Ülke Sevdası)
Marmara İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tiyatro Topluluğu(MİFTOK)
Navenda Çanda Mezopotamya / Teatra Jiyana Nû (Mezopotamya Kültür
Merkezi / Yeni Yaşam Tiyatrosu)
Mimar Sinan Üniversitesi Oyuncuları(MSÜO)
Özgür Sahne Oyuncuları
Tiyatro Boğaziçi
Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları(YÜO)
Bu toplulukların yanı sıra, üç lisenin (Cihangir Koleji, Darüşşafaka Lisesi,
Şişli Terakki Lisesi) tiyatro çalıştırıcıları bir komisyon kurarak İATP ile lise
tiyatroları arasında köprü rolü oynamaya başlamışlardır.
e-mail: iatp_posta@hotmail.com

.

