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ONUNCU SAYI ÇIKARKEN
Tüm tiyatroseverlere merhaba,
2000 yılından bu yana; alternatif kültür-sanat faaliyeti yürütme çabası ve
iddiası taşıyan amatör tiyatrolara dair yeterli kaynak olmaması kaygısıyla,
yürüttüğümüz sahne üzeri ve masabaşı çalışmalarına dair her türlü yazı ve
belgeleri düzenli olarak her yıl sizlere paylaşmaktayız. Bu sayımızda da, 20082009 ve 2009-2010 yıllarında yaptığımız çalışmaları kapsayan dosyaları bir
arada sunuyoruz.
Bu sayımızın ilk bölümünde, 2008 yaz döneminde Boğaziçi Üniversitesi
Folklor kulübünden dansçı ve müzisyenlerle ortaklaşa gerçekleştirilen dans
tiyatrosu atölyesine dair notlar ve bu atölyenin bir prodüksiyona evirilmesiyle
ortaya çıkan Okul Yolu adlı dans tiyatrosu gösterisine dair dramaturji notları
ve fotoğraflar yer alıyor.
İkinci bölümde ise; metni 1992’de BÜO tarafından oluşturulan, 1997 ve 2001
yılında reprodüksiyon olarak sahnelenen ve 2009 yılında tekrar gündeme
gelen küresel ekonomik krizin de etkisiyle yeniden ele aldığımız “…İş Ararım,
İş…” oyununun metni, fotoğrafları, dramaturji tartışmaları ve dramaturji
yazısından oluşan “…İş Ararım, İş…” dosyası yer alıyor.
Üçüncü bölümde ise 2009-2010 yılında kulüpte bir eğitim prodüksiyonu
olarak çalışılan ve sahnelenen Lysistrata oyununun süreç ve dramaturji
notları, fotoğrafları ve dramaturji çalışmaları çerçevesinde yapılan çeviri,
söyleşi gibi eğitim-araştıma çalışmalarının yer aldığı Lysistrata dosyası
bulunuyor. Uzun yıllardır ilk defa Antik Yunan komedya türü üzerine
çalışılmaya başlanmasındaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi de; tiyatro
alanında özellikle de Antik Yunan komedyası ve Aristofanes’e dair Türkçe
kaynak

sıkıntısını

da

göz

önünde

bulundurarak,

bu

alana

katkıda

bulunabilmek adına eğitim –araştırma çalışmalarına ağırlık vermekti.
Hazırladığımız dosyada; oyuna dair dramaturji notlarının yanında dört adet
çeviri, iki adet makale özeti ve bir söyleşi yer almaktadır. Söz konusu
prodüksiyonun, bir eğitim prodüksiyonu niteliğinin sadece sahne üzerinde

değil eğitim-araştırma çalışmaları için de geçerli olduğunu söylemek gerekir.
BÜO olarak Antik Yunan tiyatrosu ve özellikle komedyası bağlamında
yapacağımız çeviri-araştırma çalışmalarını 2010-2011 döneminde sürdürüp,
bir sonraki yıllığımızda yer vereceğiz.
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Burak Akyunak

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nda 2008-2009 eğitim döneminde hazılanan
ve Ekim ayında klübe yeni üyelerin katılmasıyla birlikte başlayan eğitim
programında

fiziksel aksiyon, sabit eylem, gazete ve diyalog çalışmaları

yürütüldü. Sahne üstü çalışmalarına ek olarak oyuncu adaylarına kuramsal
bir çerçeve sunmak adına Konstantin Stanislavski’nin kitaplarından seçilen
temel makalelerden oluşan bir okuma programı yürütüldü. Aralık’ın son iki
haftasına girilirken ise son yılarda olduğu gibi oyun çalışmalarına başlamak
yerine bir çalışma metodu deneme fikri öne çıktı.

Son yıllarda uygulanan eğitim programında Aralık ayının son iki haftasında,
bir diğer deyişle, temel oyunculuk eğitiminin son bölümünde doğaçlama
çalışmalarına geçiliyordu. Oyunculuk anlatım biçimlerinin tümü kullanılarak;
oyuncuların,

sahne

üstünde

rahat

ve

kıvrak

bir

oyunculuk

pratiği

geliştirmeleri, partnerlerini dinlemeleri ve kurgu zekâsını oluşturabilmelerinin
hedeflendiği bu çalışmalarda; bir sahnenin sinopsisi verilir, oyunculardan bu
sahneyi doğaçlaması istenirdi. Daha

önceki senelerde,

temalı serbest

doğaçlama ile sahne parçası çıkarıldığı ya da yürütücü ile oyuncuların birlikte
hareket ederek doğaçlama yaptığı çalışmalar da vardı. Son yıllarda iki ayrı
kampüste

iki

prodüksiyon

çıkarılıyor

olması

ve

bu

nedenle

eğitim

çalışmasının yürütücülüğünü yapan deneyimli tiyatrocu sayısının bölünmesi,
kulübün prodüksiyon süreçlerine daha erken girmesini gerektiriyordu. Bu
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noktada, bu çalışmada kullanılan sinopsislerin oynanacak oyundan seçilmesi
ve

eğitim

çalışmalarının

bu

son

dönemiyle

prodüksiyon

çalışmasının

başlangıcının çakıştırılması tercih ediliyordu. Oyunda var olan bir sahne
parçası; kimi zaman aynı olay örgüsünün farklı bir yansıması, kimi zaman ise
doğrudan metin verilerek yürütülüyordu. Ne var ki, yapılan çalışmalarda verili
oyunların dramatik çatıları bağlamında bir değer taşıyan bu kesitlerin farklı
koşul tasarımları içerisinden doğaçlanması iki yönden verimsiz oluyordu: a)
çalışmada oluşturulan sahne parçaları olay odaklı değil, enine genişleyen
sahnelere

dönüşüyor

icrasından,

yani

doğaçlamaya

ve

temel

ağırlık

b)

çalışmalar

oyunculuk

veriliyordu.

süresince

fiziksel

problemlerinden

Yapılan

bu

aksiyonların

ziyade

çalışmaların

metne

ve

sergilenmesi

aşamasına gelindiğinde dağınık, tutarsız, eksik sahne parçaları ortaya çıkıyor
ve çalışmalar az sayıda deneyimli, çok sayıda deneyimsiz oyuncuyla zorlama
bir biçim alıyordu. Dolayısıyla doğaçlama yeteneği güçlü olan oyuncuların
rastlantısal bir şekilde parlaması kimi zaman sevindirici olsa da bunun bir
yanılgı

olduğu

oyun

sürecinde

anlaşılıyordu.

Buradaki

temel

sorun

çalışmanın bir türlü formüle edilememesiydi. Çalışmanın şeklen sürdürülüyor
olduğu ama tam anlamıyla kotarılamadığı tespiti son yıllarda yapılan eğitim
çalışması değerlendirmelerinde kendini tekrar eden bir durum olmuştu.
Oyunculukla yeni tanışan oyuncuların bir yandan sahnedeki partnerleriyle
ilişkili bir şekilde oyunculuk yapmaları, bir yandan da sahneledikleri
parçanın dramaturjisini oluşturma konusuyla bir tanışıklık edinmeleri
amacıyla daha yeni bir çalışma metodu geliştirilmeye çalışıldı: anlatı
çalışması. Buna göre biri deneyimli, biri deneyimsiz iki (veya üç) oyuncuya
belirli bir vukuat verildi ve bu vukuatı kullanarak başı sonu belli, seyirlik
değeri olan ve asgari düzeyde dramaturjiye sahip bir sahne parçası
oluşturmaları istendi. Bu çalışma Ömer F. Kurhan’ın kaleme aldığı Kolektif
Oyunlaştırmaya Giriş1 makalesinde önerilen oyun kurma ve oyun yazımına
dair

metodun

temel

oyunculuk

eğitimi

ve

doğaçlama

çalışmalarında

kullanılmasına dair mütevazı bir deneme olarak da yorumlanabilir.

1

Ömer Faruk Kurhan, Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş, Mimesis 13.
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Yapılan çalışma hazırlıklarından sonra oyunculara verilen cümleler şu
şekildeydi:


X, Y’ye mendil verir. X, Y’yi yaralamıştır.



X, Y’ye yardım etmek ister. Y’nin yardıma ihtiyacı yoktur ama X ısrar eder.



X ve Y konuşma sırasını birbirlerine vermeye çalışırlar. İkisi de ilk konuşmacı
olmak istemektedir.



X, çocuğu Y’yi kayıt ettirmek üzere okula gelir. Z kayıt etmek istemez.



X, Y’ye sınav yapar, Z sınavı denetler. Y, X’e rüşvet vermiştir, Z durumdan
şüphelenir.



Müteahhit X, mühendis Y’ye bina etüdü yaptırır. Bina çürüktür.



X ve Y alışveriş yaparlar. Z satıcıdır. X her gördüğünü almak ister, Y
engellemeye çalışır.



X ve Y kendilerine gelen paketi açmak istemezler. Temizlikçi Z’ye açtırırlar.



X, Y’ye çiçek verir, Z izler. X çiçeği gizlice vermeye çalışır. Y, Z’den
çekinmektedir.



X, Y’ye hediye verir. Y altta kalmak istemez, o da X’e hediye verir.



X, Y’ye ders verir. Y isteksizdir.



X, yaramaz bir çocuk olan Y’nin dişini çekmektedir. X acemidir.



Rehber X, turist Y’yle beraber vahşi ormanda kaybolur.



X, Y’den kendisi için çöpçatanlık yapmasını ister. Y yapmak istemez.



X, Y’ye yemek hazırlar. X, Y için ilk defa yemek hazırlamıştır.



X, Y’ye yemek hazırlar. Y’nin karnı toktur. Ayıp olmasın diye yer.



X, Y’ye hava atmak için satış/servis elemanı Z’yi ezer. Y durumdan rahatsız
olur.



X misafiri Y’yi ağırlar. X’in temizlik ve düzen takıntısı vardır.
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Uysal ve sevecen bir öğretmen olan X, öğrencisi Y’yi tokatlar.



Üst düzey bir yönetici olan X, şirket sahibi Y’den fırça yer.



Türkçe

konuşmakta

zorlanan

X,

devlet

dairesinde

memur

Y’ye

10

işini

yaptırmaya çalışmaktadır.


X diş çektirmeye gider. Doktor Y eski sevgilisinin babası çıkar.



X, Y’yi mülakata tabi tutar. X özel yetenek aramaktadır. Y mülakata
yanlışlıkla girmiştir.



Internette tanışan X ile Y ilk kez buluşurlar. Gerçek hayatta evlilerdir.



X ile Y yemeğe çıkarlar. X evlenme teklif etmek, Y ise ayrılmak için gelmiştir.
Verilen bu cümlelere bakıldığında, oyunculara önerilen hareket noktası ve yön
açısından cümlelerin farklılıklar içerdikleri görülebilir. Örneğin “X, Y’ye ders
verir. Y isteksizdir.” cümlesinde oyunculardan zaman, mekân gibi koşullara ek
olarak X ve Y’nin neden bir araya geldiklerini, ne dersi verildiğini, X’in ve Y’nin
bu eğitime dair bakışlarının ne olduğunu belirlemeleri ve bu koşullara uygun
bir dramaturji önerisi getirmeleri beklenmektedir. “Internette tanışan X ile Y ilk
kez buluşurlar. Gerçek hayatta evlilerdir.” cümlesinde ise tiplemelerin
yönelimleri daha belirgin olmakla birlikte oyuncuların rasyonel bir kurgu ve
metin oluşturma adına daha zorlu bir uğraş verecekleri aşikârdır. Bir diğer
örnek olan “X, yaramaz bir çocuk olan Y’nin dişini çekmektedir. X acemidir.”
cümlesinde ise tiplemelerin yönelimi nettir. Burada oyunculardan beklenen,
bu vukuatı seyirlik bir biçimde seyircilere aktarmalarıdır. Bu gibi farklılıklar
açısından

bakıldığında

önerilen

vukuatlar

açısından

net

bir

standart

belirlenmediği görülecektir. Bu noktada önemli olan; eğitim çalıştırıcıları
grubunun, cümleleri sıra bu çalışmaya gelene dek yaklaşık üç veya dört
çalışma geçiren yeni üyelerin eğilimlerine göre dağıtmaya özen göstermesidir.
Çalışmanın ilk aşamasında oyunculara vukuatlar verildi ve yaklaşık yarım
saatlik bir süre içerisinde sahneye bir öneri getirmeleri istendi. Bu öneriler
sahne üzerinde sergilendi ve temel sorunlar üzerine öneriler yapıldı. Bu
noktada ortaya çıkan sorunlar vukuatlara ve ikililere göre farklılıklar
göstermekteydi. Bazı oyuncular seyre değer bir anlatı oluşturma konusunda
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sıkıntı çekerken, bazı gruplar rasyonel bir kurgu çerçevesi oluşturmakta
zorlandılar. Daha önce yapılan doğaçlama çalışmalarına benzer bir şekilde
metin yazımı başarılı olan ve seyircinin zevkle izlediği sahneler çıkaran
gruplarda ise temel fiziksel aksiyon icralarının göz ardı edilmesi durumu
ortaya çıkabiliyordu. Yapılan önerilerin ardından oyunculardan bir sonraki
çalışmaya kadar yapılacak ek çalışmalarla çalıştıkları sahneyi geliştirmeleri
talep edildi. Çalışmanın ikinci aşamasında ise çıkan sorunların üstesinden
gelindiysede,

sahne

üzerinde

sahneleme

ve

oyunculuğa

dair

ayrıntı

çalışmaları yapıldı. Öte yandan, sorunların devam ettiği gruplarla sorunların
tespitine yönelik bir çalışma ve bu sorunların bertaraf edilmesi yolunda öneri
ve denemeler yapılarak çalışmanın sahneleme ayağı üzerinde yoğunlaşıldı.
Yapılan değerlendirmelerde,bu çalışma yönteminin anlatı çalışmasına dair
önceki yıllarda yapılan doğaçlama çalışmalarına oranla daha iyi formüle
edilmiş, gerek kulüpteki deneyimli üyeler gerekse kulübe yeni katılan üyeler
açısından hem sahneleme hem de oyunculuk açısından geliştirici bir çalışma
olduğu ve önümüzdeki yıllarda geliştirilebileceği tespiti yapıldı.
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Kurgu
Tüm kadro
Dans Tiyatrosu Atölye Yürütücüleri
Metin Göksel, Ömer F. Kurhan
Sahne Çalıştırıcıları
Gizem Aksu, Gülcan Küçük, Nevzat Eser
Afiş- Dekor
Artunç B. Yavuz, Semih Togay, Hakan Karlıdağ
Işık
Akın Gemici, Levent Soy, Samet Kurtuluş
Kostüm
Dila Okuş, Duygu Dalyanoğlu
Ses Sistemi
Kemal Işık
Dansçı- Müzisyen-Oyuncu Kadro
Artunç B. Yavuz
Burak Akyunak
Dila Okuş
Duygu Aydın (perküsyon)
Duygu Dalyanoğlu
Gizem Aksu
Gülsen Özbekar
M. Ali Yılmaz (bağlama, ud, bas gitar)
Müge Uyar
Nihal Albayrak
Nevzat Eser
Ömer Ongun
Rümeysa Çamdereli (elektro gitar)
Salih Gürkan Çakar (klavye, perküsyon)
Sema Merve İş
Semih Togay
Volkan Mantu
Zilan Kaki

Güvenlik görevlileri öğrencilerin elindeki gazeteye şüpheyle
bakar.
(Okul Yolu ‘08, BÜO-BÜFK)

Servis şoförü trafikteki bir sürücüyle tartışır.
(Okul Yolu ‘08, BÜO-BÜFK)

Güvenlik görevlisi, başörtülü öğrenciyi okula girmemesi için ikna
etmeye çalışır.
(Okul Yolu ‘08, BÜO-BÜFK)

(Düğün’06, BÜO-BÜFK)

Güvenlik görevlisi, başörtülü öğrencinin okula girmesine izin
vermez.
(Okul Yolu ‘08, BÜO-BÜFK)

(Okul Yolu ‘08, BÜO-BÜFK)

Başörtülü öğrenci diğer öğrencilerin arasına katılır.

Dans Tiyatrosu Atölyesine Giriş

Dila Okuş
Gülsen Özbekar

2008 yılı yaz dönemi çalışmalarına girilirken, hem BÜO (Boğaziçi Üniversitesi
Oyuncuları) hem de BÜFK’te (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü); fiziksel
aksiyon ve dansın birleştirildiği dans tiyatrosu geleneğinin ve 90’lı yıllarda
geliştirilen dans, müzik ve tiyatro alanlarında ortak çalışma pratiğinin erimeye
yüz tuttuğu tespiti yapıldı. Bu sebeple yaz döneminde tiyatroculardan sekiz,
dansçılardan yedi, müzisyenlerden beş kişi olmak üzere yirmi kişi; temel
eğitim

çalışmaları,

okumalar

ve

sene

içi

prodüksiyonlarına

yönelik

çalışmaların yanında, haftada iki gün Ömer Faruk Kurhan’ın götürücülüğünü
üstlendiği, Metin Göksel’in de çalıştırıcılık desteği sunduğu dans tiyatrosu
atölyesine

katıldı.

Bu

geleneğin

yeniden

canlanması

için

yapılacak

çalışmalarda, ileriki senelerde her iki kulüpte çalıştırıcılık yapacak görece
deneyimli kadronun dans tiyatrosu deneyimi kazanması ve eğitim döneminde
yürüttükleri çalışmaları bir aşama ileriye taşımaları hedefleniyordu. Temmuz
döneminde yedi çalışma yapıldı ve çalışmalar temel olarak üç başlık etrafında
şekillendi;
• Vücut çalışmaları: Teknik çalışmaların iç aksiyonla icra edilmesi ve dans
formasyonu geliştirilmesi üzerinde çalışıldı.
• Fiziksel aksiyon çalışmaları: Fiziksel aksiyonlar üzerine müzik ekleyerek
dans cümleleri yazılmaya çalışıldı.

20
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• Dramaturji çalışmaları: Sahne anlatısının dramaturjik analizinin nasıl
yapılacağı çalışıldı.
VÜCUT ÇALIŞMALARI
Atölyenin başında vücut çalışmaları, çalışma öncesi dansçı ve tiyatrocu kadro
tarafından hedeflenen çalışma modeline olanak sağlayacak şekilde kondisyon
artırma hedefli yapılan teknik çalışmalar (temel ısınma ve esneme çalışmaları)
olarak kodlanmıştı. Devam eden süreçte vücut çalışmasına gözlemci olarak
katılan atölye götürücüsü tarafından, vücut çalışmalarına teatral bir boyut
katılmıyor olmasının (boyun ısıtırken aksiyon katmak gibi), danslı fiziksel
aksiyon icrasında problemler yaratabileceği uyarısı yapıldı. Geçmiş yıllarda
var olan bu geleneğin kopukluğa uğradığı ve geri kazanılması gerektiği
belirtildi.

Yapılan

çalışmalarının

hazırlıktan

belli

bir

sonra

imgelem

vücut
ve

çalışmasında

fiziksel

aksiyon

temel

ısınma

çerçevesinde

gerçekleştirilmesine çalışıldı. Bunun için öncelikle hareketler teknik olarak
gerçekleştirildi ve sonrasında çalıştırıcının yönlendirdiği anlamlandırma
şekliyle yorumlandı. Örneğin koşuda, kayalıklar üzerinden atlayarak giden
keçi ve at koşusu yorumu çalışıldı. Boyun ısıtma için boynu sağa ve sola
çevirirken arkada bir tehdit unsuru olduğu tasarlandı. İlk aşamada bu tehdit
unsurunun ne olduğunu anlama, daha sonra ise bu tehdit unsurunu fark
ederek korkmaya başlama çalışıldı.
Vücut çalışmalarının devamında özellikle tiyatrocu kadroya dans formasyonu
kazandırmaya yönelik dans çalışmalarına yer verildi. Bu süreçte Kafkas ve hip
hop

yorumu katılarak Çingene dansları çalışıldı, temel

dans eğitimi

çalışmaları yapıldı.
FİZİKSEL AKSİYON ÇALIŞMALARI
Atölyenin ilk gününde katılımcılardan bir vukuat seçmelerinin istenmesi
üzerine, çalışılmak üzere günümüzde üniversitelerde en çok tartışılan
konulardan biri olduğundan “Başörtülü öğrencinin üniversite kampüsüne
girmesi engellenir” vukuatı belirlendi: Beş öğrenci okula gitmek için servis
beklemektedirler. Servis gelir, öğrenciler servise binerler ve okula giderler.
Okul kapısında iki güvenlik görevlisi kimlik kontrolü yapmak amacıyla servise
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girer, öğrencilerden birinin başörtülü olduğunu görür ve ondan servisten
inmesini ister. Başörtülü öğrenci inmeyince güvenlik görevlilerinden biri
yasayı hatırlatır, öğrenci inerek girişteki kabine girer, başörtüsünü çıkarır ve
okula girer. Sergileme sonunda başörtülü kadının kimliğini örnekteki gibi
rahat göstermesinin sorun olabileceği ve ona destek veren iki kişilik grubun
tavrının net anlaşılmadığı konuşularak sahnenin sonu değiştirilmeye çalışıldı.
Güvenlik görevlisinin üç jestinin (servisi ilk görüşünde, başörtülü kadını ilk
kez gördüğünde ve kadın kulübeden başı açılmış halde çıktığında verdiği
tepkiler) aynı olabileceği ancak her karşılaşma şeklinde belli farklılıkların
olduğu belirtildi, jestlere bu farklılıklar göz önünde bulundurularak tekrar
bakıldı. Öğrencinin başörtüyü çıkarması ve okula girmesi şeklindeki kısmı
sonlandırdığımızda, olaya karşı tavrımızın net olmadığı, sahnenin bir devama
ihtiyaç

duyabileceği

belirtildi.

Bunun

üzerine

akış,

başörtüsünün

çıkarılmasının emredildiği noktadan sonra değiştirildi. Ağır çekimde kendisine
gösterilen yere doğru ilerleyen öğrenci ve onu ağır çekime girmeden izleyen ve
sabırsızlanan kişilerin birbirinden ayrıştırıldığı sahnede, bir gerilim tablosu
ortaya

çıkartıldı.

Öğrencinin

başörtüsünü

çıkarıp

çıkarmadığı

belirsiz

bırakıldı. İkinci aşama olarak bu cümleler danslaştırıldı.
İkinci gün daha önce eskiz halinde akışı çıkartılan “Başörtülü bir kadın
öğrencinin üniversite kampüsüne girmesi engellenir” sahnesi müzisyenler ile
birlikte geliştirildi. Sahne açılışında servis bekleyen öğrencilerin postürlerinde,
fiziksel aksiyon ve dans icrası sürecinde, vücutlarını boşaltmalarından
kaynaklanan iç aksiyon kayıpları ve dinamizmin düşmesi gibi durumların
yaşanması üzerine, mimde yer alan “ters kuvvet uygulayarak gergin ve
dinamik bir vücut postürüne ulaşma” tekniği kullanıldı. Sahnede odakları
birbirinden ayırmak ve doğru mizanseni keşfetmek önemli bir yerde
durduğundan, şoförün ve güvenlik görevlilerinin sahnedeki mizansenlerine
bakıldı. Çıkarılmak istenen etki doğrultusunda mizansen değişiklikleri yapıldı.
Güvenlik görevlilerinin şoförün kornası ile irkilmeleri ve buna verdikleri
tepkilere bakıldı. İkinci güvenlik görevlisinin tercih ettiği zıplama eyleminin,
vurgunun

ona

kaymasına

neden

olmayacak

ve odakların

birbirinden

ayrışmasına sebep olmayacak şekilde icra edilmesi üzerine çalışıldı.
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İkinci vukuat olarak “Çingene çocuğun sokakta satış yapması engellenmek
istenir” cümlesi seçilip sergilendi: Gözlemeci, balıkçı ve bir CD satıcısı sırayla
gelerek yerlerine yerleşir ve satış yapmaya başlarlar. Bir polis gelir ve amirinin
geleceğini belirterek satıcıları uyarır. Gözlemeci polise rüşvet olarak bir
gözleme verir. Polis gözlemeyi yerken amiri gelir. Amir gözlemeyi alarak tadına
bakar ama beğenmez. Gözlemeci ve balıkçıdan rüşvet olarak para alır,
malzemelerini dağıtırlar. CD satıcısından ise hem birkaç CD hem de para
alırlar. Bu sırada bir çingene çocuk yanlarına gelerek limon satmaya başlar.
Ortamdaki diğer satıcılar, sırayla çocuğun yanına gidip üstünlüklerini
göstererek onun satış yapmasını engellemeye çalışır. Başarılı olamayınca polis
ve amirini çağırırlar. Polis ve amiri gelerek çocuğu döverler. Diğer satıcılar
onları desteklemekte ve alkışlamaktadır. Bu sırada çocuk limonu çıkartır,
polis ve amirine bakarak yemeye başlar. Limondan tiksinen polisler giderek
güçsüzleşir ve yerde sürünmeye başlarlar. Çingene çocuğun eylemlerinin
fantastik

bir boyutu olduğu, arka

plandaki olayların

da buna

göre

tasarlanması gerektiği, çocuğun hayal gücünde arka plandaki olayların
önemsizleştirilmesine yönelik bir üslup tercihi olması gerektiği konuşuldu.
Sahnede çocuğun girdiği bölüme kadar daha gerçekçi bir üslup kullanıldı.
Böylece sahne, satıcıların eylemlerinin görüldüğü ilk bölüm ve çocuk girdikten
sonraki fantastik bölüm olarak ikiye bölündü. Üç satıcının her birinin kendi
eylemini geliştirmesine yönelik müdahalelerde bulunuldu (gözleme açan
kadının içeriye girerken ağır bir şey taşıdığının anlaşılması gibi). İki zabıtanın
birbirleriyle kurdukları ast - üst ilişkisi ve satıcılarla kurdukları ilişkinin daha
anlaşılır olması sağlandı. Fantastik bölüme geçiş için satış yapanlar “satış
yapmak” eylemini farklı mevsimlerde icra ettiler. Fantastik bölümde istenen
etkinin çıkması için, satıcılar çocuğu seyircilerin onu görmeyeceği şekilde
aralarına alıp dövmeye başladılar ancak çocuğun ne kadar dövülmüş olursa
olsun hiçbir şekilde zarar görmemesi şeklinde bir yorum tercih edildi. İlk
vukuat üzerinden müzikal dramaturji konuşuldu. Giriş - bekleme, yolculuk,
üst arama, görevlinin metni okuması ve başörtülü öğrencinin servisten inmesi
bölümlerinde müzik kullanımı tercih edildi. Hazırlık çalışmasında müzisyenler
tarafından dansçıların ritmi temel alınarak ezgi yazıldı. 4-4’lük ritim temelli
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çalışma yapıldı. “Bekledim de Gelmedin” ve “Aslan Yârim” şarkıları müzikal
duyuşları benzer olduğu için art arda icra edildi.
Üçüncü gün; ikinci vukuat (Çingene çocuğun sokakta satış yapması
engellenmeye çalışılır) için Ishtar Alabina’ nın “Habibi” parçası ile hazırlanan
gerçeküstü sahne kurgusu sergilendi. Sahnenin ikinci bölümü makyaj
malzemeleri, CDci ve gözleme satıcılarının satış yaptığı bir sokakta beliren
‘gizemli’ satıcı çocuğun rüyası şeklinde işlendi. Birinci grup (başörtülü bir
kadın öğrencinin üniversite kampüsüne girmesi engellenir) ise çalışmalarını
müzisyenlerle beraber geliştirip sergiledi.
Dördüncü gün; ikinci grubun (Çingene çocuğun sokakta satış yapması
engellenmeye çalışılır) müzisyenlerle yaptıkları çalışma sonucu çıkardıkları
müzikli akış sergilendi. Atölye katılımcılarından kendilerine, hazırlanan
bölüme buradan geçmek için gündelik hayattan bir rol seçmeleri, böylece
kamusal bir ortam yaratmaları istendi. Seçilen rollerle beş tane odak ortaya
çıktı ve bu odakların her biriyle fiziksel aksiyon çalışması yapıldı. Birinci odak
(iki polis ve transseksüel): Parkta gezmekte olan polis ve oğlunun önünden bir
transseksüel geçer, polis bu durumdan rahatsız olur ve oğlunun transseksüel
ile ilişkilenmesini önlemeye çalışır. İkinci odak (lezbiyen çift ve arkadaşları):
Lezbiyen çift kamusal ortamda ilişkilerini yaşamaktadırlar. Durumdan
rahatsız olan bir kadın onları ayırmaya çalışır. Ancak yapılan sergileme
sonucu eşcinsel çiftin, tasarlandığı üzere, film afişlerine baktıklarının belli
olmadığı ve çiftin arasına girerek onları ayrı tutmaya çalışan kadının amacının
daha çok afişe bakmaya çalışmak gibi göründüğü söylendi. Daha sonra eylem
kadının arkadaşlarının eşcinsel olduklarını anlayıp, bu durumundan rahatsız
olarak ortamı terk etmesi şeklinde değiştirildi. Üçüncü odak (iki hırsız ve genç
kız): Hırsızlardan biri kızı yol sorma bahanesiyle oyalarken, diğeri kızın
çantasından cüzdanını çalar. Ancak bu odakta oyuncular replik kullanmaya
çalıştıklarından “sessiz sinema” etkisi çıkıyordu. Sahne kurgusu replik
kullanımını gerektirmeyecek şekilde değiştirildi. Dördüncü odak (Memur çift
ve zengin çift): Zengin çift üzerlerindeki değerli eşyalar ile diğer çifte üstünlük
sağlamaya çalışırken komik duruma düşer. Bu odağın eyleminin net olmadığı
ve tekrar çalışılması gerektiği söylendi. Beşinci odak (dilenci): Dilenci
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tehditkâr bir biçimde dilenmektedir. Gün sonunda bütün odakların sahnede
olduğu, mim tekniğinin kullanıldığı mizansen değişimleriyle, geçişken bir
sahne parçası ortaya çıktı.
Beşinci gün; üzerinde çalışılacak üçüncü vukuat olarak “Bir transseksüel iş
başvurusu

yapar,

transseksüel

olduğu

için

kabul

edilmez”

seçildi.

Transseksüelin iş başvurusu yapacağı üç iş sahnesi doğaçlandı ve bu
doğaçlamalar üzerinde fiziksel aksiyon çalışması yapıldı:
—Transseksüel, bir giyim firmasına başvurur, işe uygun olduğu halde
transseksüel

olduğu

için

tezgâhtarlığa

kabul

edilmez.

Bu

örnekte

tezgâhtarların işyeri sahibiyle kurduğu ilişkiye tekrar bakıldı.
—Transseksüel, bir bankanın çağrı merkezinde işe alınır fakat sesi nedeniyle
saygın bir müşteri tarafından şikâyet edilerek işten atılır. Bu vukuatta çağrı
merkezinde çalışmakta olan üç kişinin doğaçlamalarının absürt dramaya
fazlasıyla kayabildiği eleştirisi yapıldı.
—Transseksüel, bir lokantada bulaşıkçı olarak işe alınır fakat işyerinin sahibi
tarafından tacize uğradığından işten ayrılır. Burada dramaturjik bir hamle
olarak işyeri sahibinin diğer bulaşıkçı kadınlara ve travestiye karşı olan
tacizkar tutumunda bir ayrışma sağlandı.
Altıncı gün; “Çingene çocuğun sokakta satış yapması engellenmeye çalışılır”
vukuatının fiziksel aksiyon çalışmasına devam edildi, çingene çocuğun
yorumu üzerine çalışıldı. Fantastik bölümde, çocuğun herkesten güçlü
olduğunun daha net gösterilebilmesi için sahnedeki diğer satıcılardan
gördüğü

şiddet

abartıldı.

Şiddetin

sertliğini

göstermek

için

fiziksel

hareketlerin fazla kullanımı yerine, sahnedeki gerginliğin aksiyonların icrası
ile verilmesi üzerine çalışıldı.
Üçüncü vukuattaki (Bir transseksüel iş başvurusu yapar, transseksüel
olduğu için kabul edilmez) gruplarla fiziksel aksiyon çalışmasına devam edildi.
İlk grupta (Transseksüel bir giyim firmasına başvurur, işe uygun olduğu halde
transseksüel olduğu için tezgâhtarlığa kabul edilmez) ortaya çıkan temel
sorunlardan

biri,

sahnedeki

olayın

giyim

mağazasında

geçtiğinin

anlaşılmamasıydı. Bunun anlaşılması için sahneye bir müşteri eklendi.
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alınmama
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ve
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müşteri

kendisinden hoşlanmadığı için işe kabul edilmez” şeklinde değiştirildi.
Müşterinin

yorumuyla

müdahalelerle

olay

tipleme

merkezli

merkezli

hale

getirildi:

yürüyen
Müşteri

vukuat,

yapılan

mağazaya

gelir,

tezgahtardan istediği çamaşırı dener. Çalışanların bakışları üzerine kötü
göründüğünü fark ederek çamaşırı değiştirir. Bu sırada transseksüel iş ilanını
görerek mağazaya gelir, bilgileri kontrol edilir ve işe uygun olduğu anlaşılır.
Transseksüel müşterinin ikinci kez denediği çamaşırı alır ve satışa hazırlar.
Müşteri dehşete kapılır, mağaza sahibinin yanına giderek rahatsızlığını
belirtir. Transseksüel mağaza sahibi tarafından kovulur.
İkinci grubun vukuatında (Transseksüel, bir bankanın çağrı merkezinde işe
alınır, sesi nedeniyle bir müşteri tarafından şikayet edilmesi üzerine işten
atılır) çağrı merkezinde çalışanların aksiyonlarına, işin giyim mağazasına göre
daha kötü şartlara sahip olduğunu vurgulamak için müdahale edildi.
Üçüncü grupta (Transseksüel, bir lokantada bulaşıkçı olarak işe alınır fakat
işyerinin sahibi tarafından tacize uğrayarak işten ayrılır) transseksüelin
gittikçe kötüleşen şartlara sahip işlere başvurduğunu gösteren daha ağır bir
iş seçilmesi gerektiği söylendi.
Yedinci gün; ilk vukuatın (Başörtülü bir kadın öğrencinin üniversite
kampüsüne girmesi engellenir) devamında kullanılacak düşsel bölüm için
doğaçlama

çalışması

yapıldı.

Gerçekte

mağdur

olan

başörtülü

kadın

öğrenciyken, düşsel bölümde durumun tam tersine çevrilebileceği konuşuldu.
İkişerli gruplarda öğrenci-güvenlikçi ilişkisini verecek dans doğaçlaması
yapıldı. Başörtülü kadın öğrenci, gerçek ortamda ortaya doğru yürüyerek
güvenlikle göz göze geldiğinde düşsel bölüme geçildi. Servisteki öğrenciler
daha önce üzerlerindeki baskıyı, yasakları görmezden gelip hiçbir şey olmamış
gibi davranmayı, başörtülü kadının karşılaştığı yasağa tepkisiz kalmayı tercih
ediyorlardı.

Düşsel

bölümde

onlar

da

baskıya

karşı

tepkilerini

dışa

vurmaktadırlar. Düşsel bölüme geçildiğinde; sahnede başörtülü kadın öğrenci
ile ikinci güvenlik görevlisi, diğer güvenlik görevlileri ve diğer öğrenciler olmak
üzere üç grup oluştu. Öğrenciler sahnenin ortasına toplandılar ve güvenlik
görevlileri, öğrenciler üzerinde baskı kurduklarını gösteren bir dans icra
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ettiler.

Bir

süre

sonra

baskın

öğe

olan

güvenlik

görevlileri

yorulup

güçsüzleştirilerek durum tersine çevrildi. Bu yorumu göstermek için güvenlik
görevlilerinin aksiyonu düşürüldü ve yorulmalarına neden olacak şekilde fazla
hareket etmeleri sağlanarak öğrencilerin aksiyonu yükseltildi. Güvenlik
görevlileri ve öğrencilerin hareketlerinde farklı ritimler kullanılarak ayrışma
sağlandı.
DRAMATURJİ ÇALIŞMALARI
Dramaturji

çalışmaları,

atölye

götürücüsünün

doğaçlama

çalışmaları

sırasında sahneye dramaturjik müdahaleler yapması şeklinde yapıldı. Gösteri
döneminde dramaturji tartışmasının zaman kısıtlaması nedeniyle atölye
sürecinde olduğu kadar katılımcı yürütülemeyeceği, bu yüzden katılımcıların
dramaturji algılarını ve pratiklerini geliştirmeleri gerektiği konuşuldu. Yapılan
çalışma hazırlıklarında, kadroda dramaturji çalışmasının nasıl yapılacağına
dair kafa karışıklığı olduğu, çalışma öncesi dramaturjiye yönelik masa başı
çalışmasının münazara kültüründen etkilenebildiği gözlendi. Dramaturji
çalışmasının, üzerinde çalışılacak malzeme çıkarma ve çıkan malzemeyi
yorumlama, düzeltme şeklinde yapılmasının önemli olduğu belirtildi. Olaylar
arasında sebep-sonuç ilişkisi arama eğiliminin ve yaratıcılığı engelleyici alt
metin tartışmalarının fazla olduğu yönünde eleştiriler alındı. Münazara
kültürünü aşmaya yönelik olarak sahne üzerinde teknik çalışma örgütleme ve
sahne önünde dramaturjik müdahaleler yapma şeklindeki teknik örgütlenme
yönteminden bahsedildi. Katılımcıların (özellikle tiyatrocuların) olayı ve
vukuatı es geçen, tipleme merkezli bir çalışma yaklaşımları olduğu söylendi.
Tartışmaların olay odaklı olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.
Katılımcıların gündelik hayatta olup biteni gözlemleyerek sahneye genel bir
bakış açısı geliştirmelerinin önemli olduğu, fakat sahne çalışmasının gündelik
hayattaki gözlem karmaşasından sıyrılması gerektiği belirtildi. Vukuat önerisi
yapılırken sahneye taşınması önerilen durumların (transseksüellik gibi), kendi
içindeki

işleyişinin

bulundurulması

ve

gerektiği

eleştirilebilecek
söylendi.

Öneri

yanlarının

da

geliştirirken

göz

hayal

önünde
gücünün

doğaçlamayı rahatlatacak, sahnelemenin gidişatını öngörecek şekilde geniş
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tutulması gerektiği belirtildi, çalışılan vukuatlarda ifade olanaklarının kısıtlı
kullanıldığı eleştirisi yapıldı.

MÜZİSYENLERİN KATILIMI
Müzisyenler, atölye çalışmalarında fiziksel aksiyon çalışmalarını izleme ve
sahnelere müzik önerisi yapma, hazırlık çalışmalarında ise önerilen parçaları
çalışma şeklinde bir çalışma pratiği geliştirdiler. Fakat devam eden süreçte
öngörülen çalışma modelinin işletilemediği eleştirisi yapıldı. Müzik aletlerine
hâkimiyet derecesi öneri geliştirme sürecinde yaratıcılığa ket vuracak konuma
düşebiliyordu. Örneğin elektrogitar daha fazla işlev kazanabilecekken daha
çekingen kullanılıyordu. Ancak atölyede sahne üstü için disiplinler arası bir
çalışmadan ziyade daha temel çalışmalar gerektiğinden, müzisyenlerin
atölyedeki pozisyonunun katılımcı olmaktan ziyade gözlemci düzeyinde
kalması beklenen bir durumdu.
SONUÇ
Çalışmaların devam ettiği süreçte, yapılan çalışmaların dönem başında bir
prodüksiyona evrilip evrilmeyeceği konuşulmaktaydı. Dansçı, müzisyen ve
tiyatrocu kadronun Ağustos ve Eylül ayında çalışmaya devam ederek bir dans
tiyatrosu

projesine

girme

taahhüdü

vermesi

üzerine

çalışmalara

bir

prodüksiyona hizmet edecek şekilde yön verilmesi kararlaştırıldı. Çalışılan üç
vukuatın her birinin sonunda “fantastik düzlem” yaratılması ile vukuatların
ortaklaştırılarak arka arkaya sergilenebileceği, gösteri kurgusunun bu şekilde
oluşturulabileceği

konuşuldu.

Eylül

döneminin

gösteri

dönemi

olması

sebebiyle yoğun geçeceği uyarısı üzerine, her iki çalışma bölgesi de
prodüksiyona katılacak kadroları ve çalışma programlarını gözden geçirdi.
BÜO ve BÜFK’ te aktif olarak çalışan kadroların dans tiyatrosunun
prodüksiyon

döneminde

yer

alacak

olmasının

kulüplerin

sene

içi

prodüksiyonlarını, kulüplere yeni katılacak insanların kadrolaşma ve eğitim
sürecini etkileme durumunun göz önünde bulundurulması gerektiği, ihtiyaç
duyulduğu

takdirde

danışmanların

kulüplere

desteğinin

bu

dönemde
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artırılarak

deneyimli

kadronun

prodüksiyona

yoğunlaşmasının

sağlanabileceği belirtildi. Çalışmaların Ağustos’un son haftasından başlayarak
Eylül boyunca devam etmesi, Ekim ayının ilk haftalarında prodüksiyonun
çıkması hedeflendi.

Okul Yolu Süreç Değerlendirmesi

Burak Akyunak
Gülcan Küçük

Bu yazı, Okul Yolu adlı dans - tiyatro gösterisinin giriş aşamasındaki
tartışmaları, çalışma sürecini ve prodüksiyon dönemi sonrasında yapılan
değerlendirmeleri içermektedir.
Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) 2007-2008 döneminde Nar adlı
dans-müzik gösterisini ve Şehir Sesleri konserini, Boğaziçi Üniversitesi
Oyuncuları (BÜO) ise aynı dönemde Kilyos Kampüs’te yürüttüğü çalışmalarla
Federico Garcia Lorca’nın Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü
adlı oyunu ile Güney Kampüs’te Gyula Hay’ın At’ını eğitim prodüksiyonları
olarak sergilemişlerdi. Yaz dönemi başında yapılan değerlendirmelerde, her iki
kulüpte de kulüp çalışmalarında önceki yıllarda eksen alınan ve sahiplenilen
avangard sanat anlayışının erimeye yüz tuttuğu ve sanatsal faaliyetlerin
“eğitim prodüksiyonu” dediğimiz aşamada kaldığı tespiti yapıldı. İleriki
yıllarda kulüplerde ve/veya mezuniyet sonrasında kültür-sanat faaliyetlerine
devam etmeye aday olan üyeler, çalışma alanı örgütleme konusunda ileri
düzeyde bir birikime sahip değillerdi.
1990’lı yıllarla birlikte başlayan ve dans, tiyatro, müzik alanlarında çalışma
yapan öğrencilerin disiplinler arası bir sanat anlayışıyla yürüttükleri dans
tiyatrosu çalışmaları, BÜFK ve BÜO’da bir gelenek haline dönüşmüş olmasına
rağmen; (“Düğün” 1992/2005, “Galip Sokaklara Talip” 1995/2001, “24:00”
1997) 2008 yılına geldiğimizde yürütülen çalışmalarda bu geleneğin erimiş
olduğu görülüyordu. En son 2005 yılında yeniden ele alınan Düğün adlı
gösteri, ağırlıklı olarak prodüksiyon merkezli bir süreç işletilmesinin sonucu
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olarak dans tiyatrosu geleneğini canlandırmak adına bir girişim niteliğinde
değerlendirilmişti. Bu verilerden yola çıkarak, sahne sanatları alanında
çalışma yürüten kulüpler arasında deneyim paylaşımını ve farklı sanat
disiplinleri arasındaki yapay ayrımların kırılmasını hedefleyen bir çalışma
olarak “Dans Tiyatrosuna Giriş Atölyesi” önerildi. Böylece son yıllarda eğitim
niteliği giderek azalan prodüksiyon süreçleri örgütleyen kulüp yapılarında da,
yaratıcılığın kışkırtıldığı ve deneysel çalışmalara açık bir yeniden yapılanmaya
gidilmesi hedeflendi.
2008

yazında

BÜFK ve BÜO’dan

dansçı,

müzisyen

ve tiyatrocuların

katılımıyla, Ömer F. Kurhan ve Metin Göksel’in yürütücülüğünü yaptığı Dans
Tiyatrosuna Giriş Atölyesi’ne başlandı. Atölye süresince çalışmalar temel
olarak üç başlık üzerinde yürütüldü: dans çalışmaları, vücut çalışmaları ve
sahne üstü çalışmaları. Sahne üstü çalışmalarının başlangıcında insan
hakları ihlalleri çerçevesinde işlenebilecek üç farklı vukuat belirlendi.
Bunların ilki başörtülü bir öğrencinin kampüs kapısından içeri giremeyişi,
ikincisi bir transseksüelin cinsel kimliği sebebiyle iş bulamaması, üçüncüsü
ise Çingene bir çocuğun sokakta satış yapmasının engellenmesiydi. Öncelikle,
bu vukuatlar doğaçlanarak sahne üzerinde fiziksel aksiyon cümleleri olarak
icra

edildi.

Daha

sonra

müzisyen

kadroyla

beraber

sahnelerde

kullanılabilecek müzikler seçildi ve fiziksel aksiyon cümleleri bu müzikler
eşliğinde sahnelendi. Müziklerin seçilmesinde ve doğaçlanmasında hikaye
akışı, tema, atmosfer, dramaturji ve sahnedeki vurgu noktaları temel alındı.
Bundan sonraki aşamada fiziksel aksiyon cümlelerinin danslaştırılmasına
yönelik çalışmalar, müziğin ayrıntılı bir biçimde doğaçlandığı çalışmalarla eş
zamanlı olarak yürütüldü.
Atölye çalışmaları sırasında kulüplerde yürütülen çalışmaları da gözden
geçirme imkanına sahip olundu. Sahne çalışmalarından önce ısınma ve vücut
kullanımını geliştirme amacıyla yapılan vücut çalışmalarının, imgesel tasarım
odaklı olma açısından sınırlı kalan ve daha çok kondisyon ve tekniğe dayalı
bir şekilde yürütüldüğü fark edildi. Bu noktada kulüplerde daha önceki
yıllarda var olan vücut çalışması pratikleri hatırlandı ve bu çalışmalarda
icracıyı aksiyona yönelten çalışmalar yapıldı. Dans çalışmaları ise temel adım
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ve dönüş çalışmaları üzerinden yürütüldü. Bu çalışmalar, belirli bir
aşamadan sonra sahne üzerinde kullanılan figürlerin ayrıntılı çalışılmasına
odaklanılarak

sürdürüldü.

yoğunluklarda

olsa

da

Vücut

sene

çalışmaları

içindeki

eğitim

her

iki

kulüpte

çalışmalarında

yer

farklı
alan

çalışmalardır. Ancak, dans ve oyunculuk çalışmalarında böyle bir ortaklıktan
söz edilememesi, bu çalışmaların öneminin dans tiyatrosu süreci içerisinde
daha belirgin bir şekilde anlaşılmasına neden oldu. Oyuncular açısında denge
ve

dönüş

gibi

temel

çalışmaların,

dansçılar

açısından

da

anlatım

olanaklarının zorlanacağı temel oyunculuk gibi çalışmaların yıl içerisindeki
eğitim programına dahil edilmesi gerektiği tespiti yapıldı. Bununla birlikte
oyuncuların tipleme merkezli değil, sahnede yer alan olaydan beslenen vukuat
merkezli çalışmalara yönelmelerinin; dansçıların da bedensel kullanım
anlamında
döneminde

kendilerini
yapılan

değerlendirmesi

yapıldı

geliştirmelerinin
sekiz
ve

önemi

çalışmanın
bu

çalışmanın

vurgulandı.

ardından
bir

eğitim

bu

Temmuz

çalışmaların

prodüksiyonuna

evrilebileceği görüşünde uzlaşıldı. Ağustos ayının ortasında atölye çalışmasına
katılan kadro bir araya geldi ve prodüksiyon döneminin programını yaparak
çalışmalara başladı. Temmuz ayı boyunca yapılan çalışmalarda kurgu
çalışmaları ve odakların doğaçlama çalışmaları tüm kadronun katılımına açık
olarak kolektif bir anlayışla örgütlenmişti. Ancak prodüksiyon dönemine
girilmesiyle beraber sahne çalışmalarının organizasyonu, dekor, kostüm, ışık
gibi teknik işlerin takibi, prodüksiyon tanıtım ve organizasyonu ve benzeri
prodüksiyon bileşenlerinin yürütülmesi için daha dar kadrolu ve efektif bir
yapım koordinasyon grubunun oluşturulmasına karar verildi. Daha önceki
kulüp prodüksiyonlarında benzer bir işlevi reji grubu üstleniyordu. Ancak reji
grubu daha çok sahne önü çalışmalarında sorumluluk almaya dayalı bir
yapıydı. İlk aşamada bu yapım koordinasyon grubunun oluşturulmasında reji
grubu kriterlerinin temel alınması sebebiyle, oluşturulan grupta tüm çalışma
başlıklarından birer temsilci olmaması bu grubun işlevini tam olarak yerine
getirememesine yol açtı. Gösterinin sergilenmesine yaklaşıldığı süreçte, bu
tespitin yapılmasının ardından yapım koordinasyon grubu gözden geçirildi ve
kadroda değişiklikler yapıldı. Takip eden süreçte grubun işlevini yerine
getirdiği söylenebilir.
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Bu kadronun Ekim ayında kulübe yeni katılacak olan üyelerle yürütülecek
eğitim çalışmalarının örgütleyicisi ve yürütücüsü olması dolayısıyla eğitim
programının aksamaması için prodüksiyonun Ekim ayı başında çıkarılması
hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda prodüksiyon sürecinin ilk aşaması
geçirildiğinde, var olan üç vukuatın bir arada sergileneceği bir gösteri
çıkarmanın bu çalışma programında zorlayıcı olacağı ve kulüp çalışmalarını
riske atabileceği öngörüsüyle sadece bir vukuat üzerine ayrıntılı bir çalışma
yapılmasına karar verildi. Bu noktada diğer vukuatlara göre daha gelişkin bir
durumda olan ve müzisyenlerle beraber üzerinde en çok çalışılmış olan
“başörtülü bir öğrencinin okul kapısından içeri girememesi” vukuatı üzerinde
çalışılması tercih edildi.
Prodüksiyon döneminin son iki haftasına girilirken, kadro belli bir kurgusu ve
akışı olan bir taslak çıkarmıştı. Ne var ki son iki haftalık bu süreçte, zaman
zaman aksayan ve uzayan çalışmalar geçirilmesi sebebiyle bu taslağı daha
ileri bir noktaya taşıma konusunda sınırlı kalındığı söylenebilir. Çalışmaların
verimsiz geçmesinin sebeplerinden birisi, birden fazla sahne çalıştırıcısının
aynı anda sahne çalıştırması ve çalışmalarda akışkan ilerlenememesiydi. Bir
diğer sorun ise akışta yer alan bir dans veya müzik cümlesi değiştiğinde
oyuncu ve dansçıların buna adaptasyonu konusunda gerekli kıvraklığı
gösteremeyişi olarak tespit edildi. Bu sorunun tecrübe, birlikte çalışma pratiği
ve kadro arasında bir ekip ruhunun oluşması ile aşılabileceği değerlendirildi.
Dansçı-oyuncu kadro ve müzisyenlerin zaman zaman bir arada, zaman
zaman ayrı ayrı yürüttükleri çalışmalarla vukuat yaklaşık olarak kırk
dakikalık bir anlatıya dönüştürüldü ve seyirciyle buluşturuldu. 13. Ankara
Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ve Boğaziçi Üniversitesi Demir
Demirgil Tiyatro Salonu’nda olmak üzere toplamda yedi defa sahnelenen oyun
yaklaşık olarak bin seyirciye ulaştı.
Başörtüsü temalı vukuatın önerilmesinde, sene içinde başlayan başörtüsüyle
ilgili anayasal değişiklik tartışmaları ve üniversitedeki yönetim değişikliğiyle
beraber önümüzdeki süreçte başörtülü öğrencilere dair idari politikanın ne
olacağının belirsiz olması önemli etkenlerdi. Ekim ayında okulun açılmasıyla
beraber başörtülü öğrenciler okula alınmamaya başlandı ve çeşitli şiddet ve
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baskılara maruz kaldılar. Bu noktada kampüste bir eylemlilik süreci başladı
ve başörtülü öğrencilerle birlikte kalabalık bir öğrenci grubu birkaç gün
boyunca güvenlikten birlikte geçerek okula girdiler. Bunun üzerine oyunun
final sahnesinde ne olacağına dair öngörünün seyircilere bırakıldığı bir portre
çizmektense, okulda yaşanan eylemliliğin sahne üzerinde temsil edilmesi
tercih edildi.
Çalışma

sürecinde

ve

gösteri

izleyiciyle

buluştuktan

sonra

özellikle

tartıştığımız bazı noktalar oldu. Üç vukuattan tek vukuata indirilmesi
aşamasında
sahnedeki

oyundaki

“öğrenci

oyuncuların

dışında

güvenlik
sahneye

karşılaşması/çatışması”
güvenlik

tiplemeleriyle

için
başka

oyuncular giriyordu. Ancak, oyunu oluşturan “başörtülü öğrencinin okula
girememesi vukuatını” derinleştirmek adına sahnedeki öğrenci profillerinde
çeşitlemeye gidilmesi tercih edildi. Bu durumda; ilk başlarda oyuncu
yetersizliğinden

sahnedeki

öğrencilerin

güvenlik

olması

düşünülürken,

öğrencilerin şiddete karışmasının (otosansür uygulamasının) dramaturjik
olarak tercih edilebileceğini tartıştık. Bununla birlikte güvenlik kısmında
şiddetin ve gerilimin arttırılması, üzerinde özellikle çalıştığımız noktalardan
biri oldu. Aynı zamanda başörtülü öğrencinin çizeceği tiplemenin eğilimi,
kadro içerisinde tartışılan bir diğer önemli konuydu. Bütün odaklar içerisinde
tek başına yer alan tek odak olması, hem dramaturjik olarak hem de kadro ve
zaman sorunu gözetilerek tercih edildi. Sahne üzerinde kalabalık bir
başörtülü öğrenci odağını işlemek için daha fazla ayrıntılandırmaya ve
kadroya

ihtiyaç

çizilmemesine

vardı.

özellikle

Ancak,
dikkat

başörtülü
edildi.

kızın

Oyunun

mağdur
yorumunda

pozisyonda
izleyiciyle

buluştuktan sonra da bazı değişikliklere gidildi. Bunlardan biri oyundaki Kürt
öğrenci odağı ile güvenliğin karşılaştığı bölümde ele alındı. İlk sahnelemelerde,
güvenliğin çantasında Kürtçe gazete bulduğu Kürt öğrencilere yumuşak bir
tavır gösterdiği eleştirisi geldi. Bu eleştiriden hareketle, güvenliğin öğrencilere
karşı tutumu ve jestleri sertleştirildi. Bir diğer değişiklik ise oyun içerisinde
geniş bir bölümü kapladığı düşünülen yolculuk kısmının belli bölümlerinin
atılması şekilinde gerçekleştirildi.
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Atölye ve prodüksiyon süreçlerinden sonra yapılan değerlendirmelerde,
kulüplerin

yaz

gerçekleştirdikleri

başında

koydukları

sonucuna

varıldı.

hedefleri
Dans

önemli
tiyatrosu

bir

ölçüde

geleneğinin

canlandırılması ve iki kulübün bir arada çalışma yürütme pratiğinin
hatırlanması açısından olumlu bir süreç geçirilmişti. Kulüplerde çalıştırıcı
olması

öngörülen

önümüzdeki

üyelerin

dönemde

bu

eğitim

çalışmalarda
çalışmalarını

edindikleri
ve

eğitim

deneyimden,
prodüksiyonu

çalışmalarını örgütlerken faydalanmaları hedeflenmektedir.
GÖSTERİ AKIŞI
Bekleme
Sahne karanlıktır. Tekli, ikili öğrenci odakları kendilerine dair bir fotoğraf
verirler: şehirde yetişmiş, popüler kültürü temsil eden bir çift, ilişkilerini
geleneksel roller çerçevesinde yaşamayı tercih eden taşralı bir çift, başörtülü
bir öğrenci, lezbiyen bir çift, iki Kürt aktivist öğrenci, bir rockçı erkek ve bir
solcu kadın, iki güvenlik görevlisi. Bu odaklar lokal ışıkla aydınlatıldıklarında
tiplemelerini anıştıracak jestler yaparlar ve tekrar donarlar. Güvenlik
görevlileri ise, ışık kendilerine geldiğinde öğrencileri teftiş ederler. Kürt, solcu
odaklara, şehirde yetişmiş, popüler kültürü temsil eden bir çifte ve başörtülü
öğrenciye daha sert bir tavır takınırken, taşralı çifte ve lezbiyenlere (lezbiyen
olduklarını anlamayarak) daha sevecen davranırlar. Daha sonra sahneden
çıkarlar. Sahne aydınlandığında öğrenciler kendilerini kampüse götürecek
olan servisi beklemeye başlarlar. Servis şoförü gelir ve kapıyı açar. Öğrenciler
servise binerler. Başörtülü öğrenci dışarıda kalır. Solcu kadın bu öğrenciye
yer verir. Servis şöförü kapıyı kapatır ve yolculuk başlar.

Yolculuk
Şoför arabayı dikkatsiz kullanmaktadır. Virajlara hızlı girer, tümseklerden
hızlı geçer ve öğrencileri savurur. Öğrenciler bu durumdan rahatsız olurlar.
Hızlı giden şoför olası bir kazayı atlattıktan sonra arabadan inerek diğer
(hayali) şoförün yanına gider. Ses efektinden daha güçsüz olduğu anlaşılan
şoföre erkeklik taslar, sonrasında arabanın diğer kapısından daha kalın sesli
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ve iri bir erkek indiğinde ondan özür dileyerek arabaya biner ve hızla olay
yerinden uzaklaşır. Şoför iyiden iyiye hızlanmıştır ve öğrenciler bir o tarafa bir
bu tarafa savrulmaktadır. Bu sırada sahneye şoförün bir an hayalinde
canlandırdığı

iki

trafik

polisi

girer.

Polisler

sahnede

olup

bitene

yabancılaşırlar, nereye geldiklerini anlamamışlardır. Hızlı giden şoförü
gördüklerinde yanına gider ve durdururlar. “Ehliyetiniz ve ruhsatınız lütfen…”
Daha sonra şoförün hayali dağılır, polisler sahnenin dışına çekilirler, şoför
hayallerinden sıyrılıp işine dönmek durumunda kalır ve daha dikkatli bir
şekilde yola devam eder. Okula yaklaştıklarında sahnenin diğer tarafından
güvenlik görevlileri girerler.
Güvenlik
Erkek güvenlik görevlisi ile şoför aralarında “şakalaşırlar”. Kadın görevlinin
tepkisi üzerine toparlanan erkek güvenlik görevlisi kimlik kontrolü yapmak
için servise biner. Kimlik kontrolünün sonunda araçta bir başörtülü öğrenci
olduğunu fark eder ve ıslık çalarak kadın güvenlik görevlisini aracın içerisine
çağırır. Kadın güvenlik görevlisi oryantal bir dans figürü eşliğinde kıvrak, hızlı
ama dikkatli bir şekilde öğrenciler üzerinde arama yapar. Başörtülü öğrenciyi
gördüğünde ne yapacağını bilemez ve sinir krizi geçirir. Bunun üzerine erkek
güvenlik görevlisi işaret parmağıyla başörtülü kadını hedef gösterir. Diğer
öğrenciler kenara çekilirler. Sahnenin bir tarafında öğrenciler, ortada
başörtülü

öğrenci, diğer tarafta

ise güvenlik

görevlileri

vardır.

Daha

sonrasında başörtülü öğrencinin yanına gelerek ona gitmesini işaret eder.
Başörtülü öğrenci gitmemekte ısrar eder. Öğrencilerin bir kısmı sıkıldıklarını
belli ederler. Bu sırada bir Kürt öğrenci, solcu öğrenci ve rockçı öğrenci,
başörtülü öğrenciyle dayanışmak için onunla güvenliğin arasına girerler ve
güvenliğe gövde gösterisi yaparlar. Bunun üzerine erkek güvenlik görevlisi
marş adımlarla yürüyerek sahnenin köşesine gelir. Burada havlama sesi
çıkararak bir bildiri okur. Tekrar ortaya döndüğünde daha önce dayanışma
sergileyen öğrenciler gözlerini kaçırırlar ve başörtülü öğrenci yalnız kalır.
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Rüya
Yalnız kalan başörtülü öğrenci okul kapısına doğru ağır adımlarla yürümeye
başlar ve müzik ve ışığın değişmesiyle farklı bir düzleme - hayal dünyasına
geçilir. Öğrenci okul kapısında tekrar güvenlikle karşılaşır ve ısrarcı bir
şekilde beklemeye başlar. Bunu gören şoför, kızı evine götürmek için yanına
yaklaşsa da başörtülü öğrenci bu teklifi reddederek beklemeye devam eder.
Bunun üzerine erkek güvenlik görevlisi copunu çıkararak tehditin şiddetini
arttırır. Durumdan sıkılan öğrenci başörtüsüyle yüzünü kapatarak yere
oturur. Güvenlik, copla eline vurma figürünü diğer öncelere yönelerek icra
ettiğinde diğer öğrenciler bir çember içinde tiplemelerini temsil eden
aksesuarlarını çıkarmaya başlarlar. Hepsi, birbirine benzer, sade bir kostümle
kaldıklarında içlerinden birinin verdiği güvenlik şapkasını takarlar ve hepsi
birer “güvenlik” olur. Ortada bıraktıkları aksesuarlarına yönelik gerilim dozu
gittikçe artan bir şiddet uygulamaya başlarlar. Bu gerilimin bir aşamasında,
her öğrencinin karşısındaki hayali bir öğrenciyi engellemeye çalışmasını
görürüz. Bu çatışmadan, hayali öğrenciler galip çıkarlar ve güvenlik kimliğine
dönüşen öğrenciler ezildikçe gerçek güvenlik de çaresiz kalmaya başlar. En
sonunda güvenlik kimliğindeki öğrenciler yere düşer ve yenilirler. Yenilgiden
sonra ayağa kalktıklarında artık rüya bitmiştir ve öğrenciler kendi
kimliklerine geri dönmüşlerdir. Başörtülü öğrenci yüzünü açarak ayağa
kalkar ve diğer öğrencilerle gözgöze gelir. Bunun ardından öğrenciler güvenlik
şapkalarını çıkarıp önceki aksesuarlarını giyerler. Başörtülü öğrencinin gruba
katılmasıyla yan yana ilerleyen bir öğrenci grubunu okul kapısına doğru
yürürken görürüz. Güvenlik görevlilerinin engelleme girişimlerinin yetersiz
kaldığını ve güçlü bir müzik eşliğinde güvenliğin geride kaldığını, öğrencilerin
ise okul kapısından girmekte olduklarını görürüz.

Metin
BÜO
Reji
Dila Okuş, İrem Az, Özgür Eren, Sema Merve İş, Volkan Mantu
Afiş
Mustafa Yıldız, Öner Zafer, Serhat Kurtuluş
Dekor-Aksesuar
Emre Ersezer, Ezgi Ay, İrem Az,
Nihal Albayrak, Sema Merve İş, Vildan Özer
Işık
Emre Ersezer, Eser Dilsöz, Serhat Kurtuluş, Zîlan Kaki,
Kostüm
Burcu Matkaya, Dila Okuş, Duygu Dalyanoğlu, Müjde Yılmaz,
Özlem Gündüzkanat, Seda Yürük
Oyuncu Kadrosu
Abdullah Karatoprak, Aycan Aluçlu, Bahtiyar Kaba, Bilal Akar, Burak Akyunak,
Burcu Matkaya, Buse Sayır, Dila Okuş, Duygu Dalyanoğlu, D. Pelin Sakın, Elif
Karaman, Emre Ersezer, Ezgi Ay, Hazar Sayar, İrem Az, Melis Görür, Meltem
Erdoğan, Mustafa Yıldız, Müjde Yılmaz, Müge Uyar, Nevzat Eser, Nihal
Albayrak, Özge Sever, Özgür Eren, Özlem Gündüzkanat, Seda Yürük, Sema
Merve İş, Serhat Kurtuluş, Tülin Ebcioğlu, Vildan Özer, Volkan Mantu

Murtaza: Paramı isterim!
(“…İş Ararım, İş…” ‘09, BÜO)

Özlem: Burası üniversite.Sen de kendi özgür iradenle bir konu
bulup bana getirebilirsin, değil mi?
(“…İş Ararım, İş…” ‘09, BÜO)

İş…”09,BÜO)

(“…İş Ararım, İş…” ‘09, BÜO)

Hasan: O işte yavaş yavaş yükseleceğim. E tabi maaşım da yükselecek.
Sonra da evleneceğim, boy boy çocuklarım olacak. Bodrum tarafından da bir
yazlık alırız, yazları ailece orada geçiririz.

Bülent Ateş: Neden Aslan Doğan’ı değil de seni işe alalım?
(“…İş Ararım, İş…” ‘09, BÜO)

Murtaza: Arkadaşlar, Işıl Abla doğru diyor. Ne diyor: ekonomi
bombok, demokrasi yok.
(“…İş Ararım, İş…” ‘09, BÜO)

(“…İş Ararım, İş…” ’09, BÜO)

“…İş Ararım, İş…” Süreç
Değerlendirmesi

Dila Okuş
Sema Merve İş

2008 yılında, Kilyos Kampüs’te çalışılan Don Cristobita ve Dona Rosita’nın
Acıklı Güldürüsü ve Güney Kampüs’te çalışılan At oyunlarının ardından,
kulüpte ikinci ve üçüncü senelerini doldurmuş orta kuşağın ağırlıklı olduğu
bir yapı mevcuttu. Bu kuşağın oyunculuk, çalıştırıcılık ve rejisel faaliyetler
anlamında ciddi bir deneyim kazanması, gelecek seneler için oldukça elzem
bir

durumdu.

Reji

grubunun

çalıştırıcılık

ve

sahne

düzenlemesine

yoğunlaşmasına elverişli bir oyun olması sebebiyle; kulüpte daha önce üç kez
sahnelenmiş,

metni

BÜO’ya

ait

olan

“…İş Ararım,

İş…” adlı

oyunu

sahnelemeye karar verdik. Oyun metninin yapısı ve kurgusu itibariyle
güncellemeye ve doğaçlamalarla zenginleştirilmeye uygun olması, kadroyu
geliştirecek ve metne müdahale etmemizi sağlayacaktı. Kısacası “…İş Ararım,
İş…” kadroyu ikame edebilecek ve hedeflediğimiz çerçevede geliştirebilecek bir
oyundu. Bu oyunun seçilmesinin bir diğer önemli sebebi, 2009 yılı yaz
aylarında sinyallerini vermeye başlayan küresel ekonomik kriz oldu. Böylece
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var olan metin üzerinde güncellemeler yapacak, aynı zamanda gündeme dair
bir üniversite tiyatro grubu olarak sözümüzü dillendirebilecektik.
Bu sene verilen önemli bir karar da son beş senedir düzenli olarak oyun
çıkarılan Kilyos Kampüs’te oyun çıkarılmamasıydı. Bunun en temel sebebi
kulüpteki oyuncu kadrosunu ikiye bölmenin, hedeflenen eğitim sürecinin
gerçekleşmesine engel olacağı kaygısıydı. Kadro, Aralık sonuna kadar devam
eden eğitim çalışmalarına Kilyos ve Güney olmak üzere iki farklı kampüste
devam etti ancak Aralık sonunda oyun çalışmalarına geçildiğinde kadrolar
birleşti ve oyun Güney Kampüs’te çıkarıldı.
YAZ DÖNEMİ
Oyun seçiminin ardından, Temmuz ayında sahne üstü ve

masabaşı

çalışmalarına başladık. Şirketlerden üst düzey çalışanlarla yapılan çeşitli
görüşmelerle1 iş hayatına, ekonomik krize dair araştırmalar yapıldı. Bir
yandan da sahne üzerinde oyundan belirli tiplemeler ve epizotlar çalışıldı. Yaz
döneminde sene içi prodüksiyonuna yönelik çalışmaların yanı sıra BÜFK’teki
(Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) dansçı ve müzisyenlerle birlikte son
yıllarda aşınmaya başlamış olan dans tiyatrosu geleneğini canlandırmak
adına bir atölye çalışmasına girildi. 2 Temmuz ayında düşük yoğunluklu olarak
yürüyen bu çalışmanın Eylül ayında bir prodüksiyona evrilmesine karar
verildi. Eylül-Ekim aylarında “…İş Ararım, İş…”

sahne çalışmalarına ara

verildi ve bu prodüksiyon üzerine yoğunlaşıldı. Ekim sonunda Okul Yolu adlı
dans tiyatrosu gösterisi çıktığı sırada eğitim çalışmaları başladı ve “…İş
Ararım, İş…” çalışmalarına, kulübe gelen yeni oyucunlarla da birlikte Aralık
ayında geçildi.
Ancak, sahne çalışmalarına ara verilen süre içinde masabaşı çalışmaları
devam ettirilmeye çalışıldı. Yazın yapılmaya başlanan görüşmelere devam
edildi ve ekonomik kriz üzerine aktarım ve okuma çalışmaları yapıldı.
PRODÜKSİYON DÖNEMİ VE GÜNCELLEME KARARI

1
2

Yapılan görüşmelere internet sitemizden ulaşabilirsiniz: www.buo.boun.edu.tr
Bkz. “Okul Yolu Süreç Değerlendirmesi”, Burak Akyunak, Gülcan Küçük, Büo Yıllık 10, s.29

“…İş Ararım, İş…” metninin son halini almasında 2001 ekonomik krizi etkili
olmuştu. Bu sebeple oyunu 2009 yılında ele alırken bir takım güncellemeler
yapmak gerekiyordu. Oyunun; anlatıcı, anlatıcının atölyedeki hikâyesi ve
ödevini anlattığı hikâyesi şeklinde eksenleri olması, bize sahne ekleme
çıkarma anlamında elverişli bir yapı sunuyordu. Yaz döneminde çalışılmış
olan sahnelerin oyun çalışmalarında hızlandırıcı bir etkisi oldu.
Oyundaki hocalar ve aile sahnelerine tahsilli orta sınıfın cahilliğine 3 dair
vurgular

eklendi.

Belirlenen

vurgu

noktalarından

biri,

krizin

normalleşmesiydi. Türkiye’de 2001’den beri süregelen ekonomik krize karşı
ciddi bir önlem alınmaması, bütün yükü orta ve alt sınıfın çekmesine sebep
oluyordu. Bu anlamda hükümetin uygulamaları da eleştiri konusu olarak
işlenmeye çalışıldı. Ne var ki bunlar olumlu güncellemeler olsa da, metinde ve
sahne üzerinde krize karşı tavrın net olarak ortaya konmasında yetersiz
kalındığı göze çarpmaktaydı.
2009 GÜZ DÖNEMİ
Mart ayında oyunun sergilenen ilk halinde, bir eğitim prodüksiyonu olması ve
zaman darlığı nedeniyle hedeflenen güncelleme çalışması istenildiği gibi
sonlandırılamamıştır. Elimizde tanıdık bir metin olması rahatlığıyla oyun
çalışmalarına Aralık ayında geçilmesi, sahne çalışmalarının sıkışmasına
(örneğin

güncellenmesi

öngörülen

final

sahnesinin

2001’deki

haliyle

kalmasına) sebep oldu. Oyunun kampüste seyirciyle buluşmasının ardından
ODTÜ, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İATP tiyatro şenliklerinde
seyirciyle buluştu. Oyun sonrası söyleşilerde olumlu eleştiriler alınmasının
yanı sıra, oyunun küresel krize yeterince değinmediği, dolayısıyla güncelleme
konusunda yetersiz kalındığı söylenmiştir. Türkiye’deki ekonomik krizin
devamlılığı da bu oyunun tekrar güncellenmesi gerektiğinin kanıtıydı. Sonuç
olarak turnelerde gelen eleştiriler doğrultusunda oyun üzerine tekrar
çalışmaya karar verildi. Bu dönemde oyunun prodüksiyon ve dramaturji
anlamında geliştirilmesi ve böylelikle en az bir yılını doldurmuş olan
kadronun da kulüpçülük ve prodüksiyon anlamında deneyim kazanması

3

www.birikimdergisi.com, sayı: 211
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öngörüldü. Ekonomik kriz üzerine tekrar görüşmeler ve okumalar yapıldı,
metin üzerinde yapısal değişikliklere gidildi. Örneğin ilk versiyonunda
eklenmesi

hedeflenmiş

olan

toplu

mülakat

sahnesi

ve

hükümetin

kadrolaşmasını eleştiren bir mülakat sahnesi eklendi.4 2009- 2010 eğitim
dönemi

başladığında

Kasım

ayında

oyun

sergilenerek

bu

eksiklikler

kapatılmaya çalışıldı.
Ancak oyunun kampüs seyircisiyle tekrar buluşması hedeflenirken ciddi bir
seyirci sıkıntısı ortaya çıktı. Kadronun prodüksiyon tanıtımını yeterince
sahiplenmemesi,
vurgulamaması

duyuruların
önemli

bir

oyunun
sorun

güncellendiğini

olarak

durmaktadır.

yeterince
Yapılan

değerlendirmelerle, sadece oyunu çalışıp sergilemenin değil, üniversite tiyatro
gruplarının

kamusallaşmasının,

kamusallaşma

yöntemlerini

tekrar

hatırlamanın önemini de görmüş olduk.
Sonuç olarak güncelleme süreçleri, BÜO’nun kendi ürettiği bir metni
sahiplenmesi gibi bir anlam da taşımaktadır. “…İş Ararım, İş…” oyunu BÜO
tarafından tekrar ele alınarak üniversite tiyatrolarına kendi metinlerimizi
üretmenin önemini hatırlatmaya çalışmıştır. Böylelikle hedeflendiği gibi BÜO,
Türkiye günceline dair sözünü dillendirmiş ve “…İş Ararım, İş…”

sürecini

yaşayan, bu deneyimi yeni prodüksiyonlara aktarmaya, geliştirmeye hazır bir
kuşak yetişmiştir.

4

Bkz. “…İş Ararım, İş…” Dramaturji Notları”, İrem Az, Volkan Mantu, Büo Yıllık 10, s. 47.
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İrem Az
Volkan Mantu

“…İş Ararım İş…”, BÜO için bir okul1 niteliği taşıyor. Yirmi yıllık bir ömrü
olan bu oyunun yeniden gündeme getirilmesinin sebeplerini süreç yazısında
da okuyabilirsiniz.2 2008–2009 döneminde Türkiye’ye de uğrayan küresel
ekonomik kriz ve krizin özellikle orta sınıf üzerinde yarattığı yıkıcı etki,
oyunun yeniden ele alınmasında başlıca dramaturjik sebeplerden biri oldu.
“…İş Ararım, İş…”, ekonomik krizlerin üniversite öğrencileri üzerindeki etkileri
ve öğrenciler tarafından algılanışını/algılanamayışını yansıtması bakımından
Türkiye’nin yakın dönem krizler tarihinin önemli bir parçası sayılabilir.
“…İş Ararım İş…” kurgusunun çatısında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun
olmak üzere olan Zafer Parlak’ın hikâyesini görürüz. Oyun iki farklı düzlemde
ilerler: Zafer Parlak’ın eniştesinin şirketinde ofis olarak kullandığı depoda,
kendi başından geçenleri anlattığı düzlem ve finalini kaçırdığı için hazırlamak
durumunda kaldığı bitirme ödevinin konuları olan Hasan’ın iş arama hikâyesi
ve “Beson: Berduşluğa Son” programı. Ödevi için ele aldığı “case”ler;
mahalleden arkadaşı Hasan’ın iş bulma mücadelesi, iş arayan yarışmacıları
“kriz koşullarını fırsata dönüştürerek” yok pahasına “pazarlayan” “Beson:
Berduşluğa Son” adlı televizyon programından oluşur. Ödevi boyunca
karşılaştığı

bu

durumlar,

Zafer’e

üniversite

hayatı

boyunca

gerçekleşeceğinden emin olduğu orta sınıf hayallerinin kaygan bir zemin

Fırat Güllü, “…İş Ararım, İş…” Bir Okuldur, 24.05.2010, www.buo.boun.edu.tr, 15.04.2010 tarihinde
erişilmiştir.
2
Dila Okuş ve Merve İş, “…İş Ararım, İş…’ Süreç Değerlendirmesi, BÜO Yıllık 10, s. 49
1
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üstünde olduğunu gösterir. Fakat Zafer, bu ödevle bile tam bir farkındalığa
ulaşamaz ve kriz geçene kadar kendine “sığınacak bir liman” (eniştesinin
küçük atölyesi) bulduğunu düşünür. Ancak, bu bireysel kurtuluş çabası oyun
boyunca kendini hissettiren ekonomik kriz tarafından boşa çıkarılır.
“…İş Ararım İş…” 2009 yılında iki farklı versiyonla seyirci karşısına çıktı. İlk
olarak Mart ayında bir eğitim prodüksiyonu olarak sergilenen oyun, ikinci
olarak ise Mart ayında sergilenen oyuna gelen eleştiriler üzerinden Kasım
ayında önemli kurgusal ve tematik değişiklikleri içeren bir versiyon olarak
yeniden ele alındı.
Zafer Parlak karakteri, 2009 oyununda Işıl Parlak’a dönüştü. Çatı tiplemenin
bir kadın olması, “sığındığı sakin liman”da yani eniştesinin atölyesinde
kurduğu

ilişkilerde

tercih

edilen

dramaturjide

farklılıklar

yarattı.

Bu

bağlamda Işıl Parlak’ın eniştesiyle ve altında çalışan genç bir erkek olan
Murtaza ile yeni mezun olmuş Boğaziçili bir kadın olarak kurduğu ilişkide
zorunlu dramaturjik değişikliklere gidildi. Örneğin, Murtaza ile kurduğu
patron-çalışan ilişkisine bir de cinsiyetler arası iktidar ilişkisi dâhil oldu:
Murtaza ısrarla zam isteyince Işıl cebindeki bütün parayı çıkarıp Murtaza’ya
verir. Murtaza önce sevinir. Işıl, dalga geçerek, genç bir kadın olmanın
zorluklarından ve tüm parasını Murtaza’ya verdiğinde “düşeceği kötü
yollardan” bahseder. Murtaza, bir erkek olarak buna dayanamaz, Işıl’a
parasını geri verir ve hatta eve giriş-çıkış saatlerine, etek boyuna dair uyarılar
yaparak kendini Işıl’ın abisi ilan eder. Hemen ardından Işıl şakayı bırakır,
Murtaza’ya beş kuruşsuz kaldığını hatırlatır ve işinin başına dönüp alacağı
maaştan da olmamasını öğütler.
Bu

bölümde

yapılan

değişiklikler,

temel

olarak

Murtaza’nın

şirket

hiyerarşisinde alt konumda bulunmasına rağmen konu “erkekliğe” gelince
kendini kolayca üstün görebilmesi dramaturjisiyle şekillendirildi. Diğer bir
yandan, Işıl’ın bu baskın “erkek” tavırla mücadele edebilmesinin ancak
kendisinin sınıfsal olarak üstte olan pozisyonunu kullanarak mümkün
olabildiğinin de altı çizildi.

Zafer’in ödevine konu olan Hasan’ın hikâyesinde ise aile içi ilişkilerde
birtakım değişikliklere gidildi. “…İş Ararım, İş…” oyununun, dönemin
toplumsal koşullarına göre revizyona uğrama özelliğine paralel olarak,
özellikle 2009 yılında gündemin en önemli maddelerinden biri olan Ergenekon
davası ve paralelinde gelişen ulusal sol söylemin, toplumun özellikle eğitim
almış orta sınıfı tarafından benimsenmesi vurgusu; aile sahnesinde ve
özellikle de baba tiplemesinde vurgulanmaya çalışıldı. Hasan’ın babası Şefik
Erbaş’ın mesleği emekli edebiyat öğretmeni olarak değiştirildi ve bununla
birlikte özellikle ulusal sol söylemi dile getirdiği bölümler eklendi. Örneğin, iş
bulanların yalnızca cemaat ilişkileriyle iş bulduklarına olan inancı ve bununla
birlikte Hasan’ın askere gitmemesini neredeyse bir milli mesele haline
getirmesi gibi vurgular eklendi. Bu bağlamda baba karakteri, aile içinde
kaybettiği

iktidarı

geri

kazanma

mücadelesinde

ve

iş

aramayışını

meşrulaştırmasında bir koz olarak politik duruşunu kullandı ve bu da bize
güncele dair daha fazla söz söyleme imkânı verdi. Aile sahnesindeki diğer bir
değişiklik ise Hasan’ın kardeşi Ceyda tiplemesinde yapıldı. 2001 yorumunda
dönemin

önemli

gündemlerinden

olan

“Akademi Türkiye”

tarzı

sanat

akademilerine girip ünlü olma hedefleri olan Ceyda, 2009 yılında yapılan
araştırmalardan da hareketle, geleceğe dair umutlarını büyük oranda yitirmiş
lise mezunu genç nüfusun bir temsilcisi olarak kodlandı.
“Beson: Berduşluğa Son” adlı absürt iş bulma/buldurma programının
sahnelendiği epizotta ise güncellemelerden ziyade kısaltmalar yapılması tercih
edildi. Gerek Hasan epizodunun, 2009 küresel krizinin etkilerini seyirciye
aktarmakta yarattığı imkânlar dolayısıyla uzatılması gerek de zaman ve kadro
durumu nedeniyle bu bölümün vurgusu azaltıldı. Yaptığımız röportajlar ve
araştırmalar doğrultusunda 2009 krizinin küresel bir kriz olmasından ötürü,
2001 krizinden farklı olarak beyaz yakalıları da en az mavi yakalılar kadar zor
duruma düşürdüğünü tespit ettik. Bu yüzden 2001 metnindeki bölümlere
ayrılmış yarışma konseptini, üniversite mezunları ile “vasıfsız” yarışmacıların
aynı

alanda

yarıştığı

bir

yarışma

konseptine

dönüştürdük.

Yapılan

kısaltmalar, Beson epizodunun Hasan epizoduna göre çok kısa kalmasına
neden oldu. Bu sebeple Beson epizodunu Hasan’ın hikâyesine eklemlemeye
karar verdik. Bu kararla hem Hasan’ın 2001’dekine göre daha çaresiz kaldığı
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bir krizin içinde olduğu vurgusunu arttırmayı hem de genel öykü akışını
rahatlatmayı amaçladık:
Hasan girdiği son mülakatta da başarısız olduktan sonra son çare olarak
“Beson: Berduşluğa Son” adlı televizyon programına katılır. Bu programda
diğer katılımcılarla Açık Düşürme yarışmasında mücadele etmek durumunda
kalır. Yarışmacılar işverenden talep ettikleri maaş, sosyal güvence vb.
koşulları düşürme yarışındadır ve en çok düşüren işi kazanacaktır. Fakat iş
arayan insanların pek çoğu, karın tokluğuna çalışmaya razı olduğu için
Hasan bu yarışmayı da “kaybeder”.
Final bölümünde ise;
Eniştenin

küçük

atölyesinin

battığı

haberini

alan

işçilerin

Işıl’ın

koordinatörlüğünde eyleme gittiğini görürüz. Bu koordinatörlüğün çift taraflı
üretildiğini

vurgulama

çalıştık.

Hem

Işıl’ın

zaten

gönüllü

olduğu

koordinatörlük güdüsüyle hem de işçilerin eğilimiyle. Eylem devam ederken
polisler gelir ve eylemcilere dağılmalarını söyler. İşçiler ve Işıl buna karşı
çıkar. Nihayet komiserin Işıl’a tokat atmasıyla polis müdahalesi başlar. Bu
esnada olay yerine basın mensupları gelmiştir. Dayaktan kaçarak kurtulan
Işıl’ın, muhabirin sıkıştırmalarıyla öncesinde eylemin haklılığını savunmaya
çalışırken, tüm bu iç çelişkilerine rağmen “key manager” rolüne yeniden
büründüğüne tanık oluruz. Koordinatörist eğilimleri doğrultusunda ifade
değiştiren Işıl, bir anlamda birlikte eylem örgütlediği atölye işçilerini satar ve
(2001 krizindeki haline göre hafiflemiş olmakla beraber) 2009 krizinde de orta
sınıfın sığındığı liman olan milliyetçilik söylemine eklenerek oyunu bitirir.
Işıl’ın kapanış tiradındaki ve oyun boyunca ara ara bire bir seyirciyle
konuştuğu bölümlerdeki söylemine, 2009 krizinin küresel bir kriz olduğu
vurgusu yedirilmeye çalışıldı. Final tiradında ise koordinatörist eğilimleri
doğrultusunda ifadelerini değiştiren Işıl’ın, son çareyi milliyetçi bir söylem
üretmekte bulduğu vurgulandı.
Özetlemek gerekirse yaptığımız kısaltmalar sonucu 2001’de iki perde halinde
oynanan oyun, tek perdeye indi. Oyunun hazırlık sürecinde yapılan arka plan
araştırmalarından edinilen bilgiler doğrultusunda; 2001 krizine göre daha

küresel etkiler gösteren 2009 krizinin farklılığı, Işıl ekseninde yansıtılmaya
çalışıldı.

Hasan’ın

ailesinde,

maddi

sıkıntıların

yarattığı

çatışmalara

gündemdeki politik eğilimleri yedirmeye çalıştık. 2001 metninde dönem
koşullarına uygun olarak doğaçlanmış MHP kadrolaşmasının da işlendiği
devlet memurluğu mülakatı oyundan çıkartıldı ve iki özel şirkette geçen diğer
mülakat sahneleri aynen korundu. Beson epizodu, hem kadro ve zaman
sıkıntısı dolayısıyla hem de krizin büyüklüğüne bağlı olarak sadece “vasıfsız”
işçiler yarışmasına dönüştürüldü ve Hasan epizoduyla birleştirildi. Finalde ve
oyun boyunca Işıl’ın söylemlerinde ise küresel kriz vurgusu artırıldı.
Mart

ayında

sergilenen

haliyle

oyunda

2001

versiyonuna

göre

ciddi

kısaltmalara gidilmişti. Reprodüksiyona gitme kararını almamızda etkili olan
sebeplerden en önemlileri, oyunun dramaturjisine hâkim olmamız ve deneysel
bir teatral gelişim sürecinden ziyade kadronun oyunculuk anlamında kendini
geliştireceği bir eğitim prodüksiyonu çıkarmaktı. Bu bağlamda hedeflerimize
ulaştığımız söylenebilir.3 Fakat güncele dair dolaysız bir şekilde söz söyleyen
politik bir oyun hazırlarken gözden kaçırılan belli noktalar oldu. Prodüksiyon
sürecinde oyuna gelen eleştiriler, “…İş Ararım, İş…”in 2009 Mart ayı
versiyonunda, 2002’den bu yana Türkiye’nin geçirdiği şiddetli hastalıklara
dair yeterli bir söylem üretilemediği yönündeydi. Irak’ta başlayıp “biten”
savaşın arka fonunda yer almış, 27 Nisan 2007 tarihli e-muhtıra ile neye
uğradığını şaşırıp her an darbe bekleyen bir ülke haline gelmiş ve iç savaş
ortamına batmış Türkiye gündemi oyuna yeteri kadar dâhil edilememişti.
Özellikle beyaz yakalıların, yedi yıl önce geçirdikleri krize referansla “krizle
yaşamayı öğrenmiş” bir tavır geliştirdikleri göze çarpıyordu. Kanıksama da
diyebileceğimiz bu yeni hal, 2009 krizinin en önemli karakteristik özelliği
sayılabilecek

duruma

gelmişti.

Krize

dair

eğitim-araştırma

çalışmaları

yürütürken krizi deneyimleyen beyaz yakalılara dair kapsamlı bir analiz
yapılamamıştı. Bu durum öncelikle Hasan’ın hikâyesinde göze çarpıyordu.
Neredeyse İngilizce bile bilmeyen Hasan’ın, mezun olduğunda kendinden emin

İlker Yasin Keskin, “…İş Ararım, İş…” Üzerine”, 30.10.2009, www.buo.boun.edu.tr, 15.04.2010 tarihinde
erişilmiştir.
3
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bir edayla “Ben kapanın elinde kalırım.” diyebilmesi tiplemede tutarsızlıklara
sebep oluyordu. Boğaziçi mezunu, ileri derecede İngilizce bilen Işıl Parlak’ın
“bile” iş bulamadığı bir konjonktürde Hasan’ın bu tavrı, orta sınıf hayallerine
dair

bir

eleştiri

getirme

hedefimizi

gölgede

bırakacak

kadar

karikatürleşiyordu.
Aynı şekilde koruduğumuz mülakat sahnelerinden biri güncelliğini yitirmişti.
Hasan’ın ikinci mülakatını anlatan bu sahnede kullanılan Mülakatçının El
Kitabı, 2009’da karşı karşıya kaldığımız çılgın mülakat tekniklerinin yanında
masum kalıyordu. Hasan’ın bir kadın adayla yarıştığı bu sahne, günümüzdeki
mülakat tekniklerinin yarattığı rekabet duygusunu yeterince barındırmıyordu.
MHP kadrolaşmasının ele alındığı üçüncü mülakat sahnesinin atılması da
oyunda ciddi bir boşluk yaratmıştı. Bu sahnede Hasan’ı örgütten zannederek
işe almaya yanaşan MHP’li işvereni karikatürleştirerek istenen dramaturjik
etki sağlanmıştı. Fakat AKP elitlerinin kadrolaşma politikasını ele almak daha
derinlikli bir çalışma gerektiriyordu. Çünkü AKP’nin MHP dönemindekinden
farklı olarak stratejik bir politikası olduğu göze çarpıyordu. Cemaat ilişkisi
dolayısıyla işe alınan insanların aynı zamanda donanımlı olduğu aşikârdı.
Üstelik bu sahneyi Eylül-Ekim aylarında çıkarmak için yaptığımız gözlemler
ve küçük sohbetler, cemaatten olmayan ama donanımlı ve liberal tandanslı
insanların da AKP tarafından istihdam edildiğini gösteriyordu. Bu noktada
Türkiye’de son yıllarda hâkim eğilim haline gelen “ulusal sol” ve “siyasi İslam”
karşıtlığının bir tarafı haline gelmeden, bu karşıtlığın toplumsal yansımalarını
ve her ikisinin de çelişkilerini ortaya koymak önemli bir noktada duruyordu.
Mart ayında bu yorumlama çalışması için zaman ve imkân bulunamadığı için
böyle bir girişimde bulunulamamıştı.
Öte yandan Beson epizodunda ve aile sahnelerinde kullanılan stilize üsluptaki
eksiklikler,

oyuncuların

bu

anlamda

yeterli

olgunluğa

erişmediğini

gösteriyordu. Böylece eleştiriler doğrultusunda Eylül-Ekim aylarında “…İş
Ararım, İş…” yeniden ele alındı. Bu dönemde kulüpte en az bir sene deneyim
kazanmış bir kadroyla oyunculuk çalışmalarına farklı bir düzlemde devam
edilecek, güncele dair daha kapsamlı eğitim-araştırma çalışmaları yürütülerek
daha derinlikli bir söylem geliştirilecek ve stilizasyon çalışmalarıyla belli

sahnelerin estetik seviyesi yükseltilecekti. Hem sanatsal hem de entelektüel
anlamda standart bir eğitim prodüksiyonun gerektirdiğinden daha üst düzeyi
talep eden bir çalışma sürecine böylelikle girilmiş oldu.
Yazının

bu

kısmında

yukarıda

aktardığımız

eleştiriler

doğrultusunda

yaptığımız dramaturjik müdahaleleri ve eklediğimiz yeni sahneleri anlatmaya
çalışacağız. Bu yüzden oyunun Eylül-Ekim döneminde sahnelenen metniyle
beraber okunması faydalı olacaktır.
Öncelikle, Türkiye gündemine dair daha net bir söylem üretebilmek için
kapsamlı bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya ekonomistlerle yapılan
görüşmeler, gazete ve dergi taramaları, krizi deneyimleyen orta sınıf beyaz
yakalılarla yapılan görüşmeler örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte
Işıl’ın ve Hasan’ın söylemlerinde 2009 krizinin farklılığını vurgulayan daha
incelikli müdahalelere gidildi. Hasan tiplemesinin ifadeleri yumuşatılarak
kendine güveninin kırılmasına ve karikatürleşmesine engel olmaya çalıştık.
Beyaz yakalı kesimin krizi kanıksamış halini, bu iki tipleme aracılığıyla
yansıtmaya çalıştık. Mart ayındaki versiyonda Hasan’ın babasının CHP yanlısı
ve son yıllarda iyice alevlenen ulusalcı söyleme eklenmesi ve ev içinde
geleneksel

bir

figür

oluşturan

anneanne

ile

kurduğu

ilişki

olumlu

değerlendirilip aynen korundu.
Hasan’ın iş arama ve bulamama sürecine ise ciddi müdahalelerde bulunuldu.
İlk mülakat sahnesi, “dahiler” arayan büyük özel şirketlerdeki absürtlüğü ele
alması bakımından güncelliğini koruyordu. Hasan’ın ikinci mülakatındaki
Mülakatçının El Kitabı esprisi ise masumane kalmıştı. Bu sahneyi yeni baştan
doğaçlamaya karar verdik. Mülakatlara katılan insanlarla ve büyük bir özel
şirketin

mülakatlarında

görüşmeler,

internet

bulunan

ortamından

üst
da

kademe
dehşetle

bir
takip

çalışanla

yapılan

ettiğimiz

mülakat

efsaneleriyle birleşince ortaya bir toplu mülakat sahnesi çıktı. Bu sahnenin
temel esprisi dört “yarışmacının” birbirini alt etmek için ellerinden geldiğince
çirkinleşmesiydi. Bunu yapabilmek için de sahneye Hasan’ın üniversiteden
yakın bir arkadaşı eklendi:
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Hasan, mülakata gireceği şirketin kapısında tesadüf eseri üniversiteden
arkadaşı

Özcan’la

karşılaşır.

Özcan’ın

da

aynı

mülakata

katılacağını

öğrendiğinde mülakat boyunca birbirlerini destekleyerek diğer katılımcıları alt
etme planı yaparlar. Ne de olsa şirket iki kişiyi işe alacaktır. Fakat mülakat
bekledikleri gibi ilerlemez. Rekabet ileri düzeylere ulaşır ve iki arkadaş
birbirinin kuyusunu kazmaya başlar.
AKP kadrolaşmasını ele alan sahneyi, bu konuya değinen tek nokta olarak
bırakmak kadro tarafından yetersiz görüldü. Toplu mülakat sahnesine
başörtülü bir kadın eklenerek, önce diğer katılımcılar sonra departman
müdürlerinden oluşan jüri tarafından başörtüsü sebebiyle nasıl “yarışma dışı”
bırakıldığı gösterildi. Bu konuyu başörtülülük ve dolayısıyla toplumsal
cinsiyet ilişkileri üzerinden ele alırken, kadın ve erkek katılımcılar arasındaki
cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerini de ele almaya çalıştık. Hasan, üniversiteden
arkadaşı Özcan ve Boğaziçili bir hırs küpü olan kadın katılımcı birlik olup
başörtülü kadını ekarte ettikten sonra, Hasan ve Özcan’ın aralarındaki
tartışma alevlendiğinde Boğaziçili kadının da konuşmasına izin vermeyerek
ortamı ele geçirmeleri dramaturjik bir yönelim olarak tercih edildi. Sahnenin
sonunda katılımcılar birbirine girdiğinde oyunun aile ve Beson sahnelerinde
de kullanılan stilize üsluba uygun olarak bir yarış bölümü doğaçlandı;
Mülakatçı Jale Seçici, tekerlekli sandalyeleriyle müzikli bir yarışa giren
yarışmacıları jüri üyelerine danışarak bir bir sahnenin dışına çıkarır. Tabii ki
Jale Seçici, başörtülü kadının niteliklerinden bahsetmeye çalışsa da ulusalcı
bir söyleme eklenen jüri üyeleri tarafından ilk olarak başörtülü katılımcı
elenir. İkinci elenen Hasan’la tartışmasında soğukkanlılığını koruyamayan
Özcan olur. Çünkü hem aynı anda gergin ve esnek olabilen çalışma
koşullarında çabuk sinirlenen bir çalışan tercih edilmeyecektir hem de
mülakatta Özcan’ın üniversite boyunca ders çalışmaktan başka bir şey
yapmayan salt sayısalcı bir kafaya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. En sona
Boğaziçili kadın ile Hasan kalır. Jale Seçici, bu ikiliyi mülakatın son aşaması
için odasına çağırır ve sahne, seyirci sonucu öğrenemeden son bulur.
2002’de MHP kadrolaşmasını ele alan sahnenin yerini doldurmak için arka
plan çalışmaları yaparken hem dramaturjik açıdan hem de oyunculuk

anlamında incelikli bir çalışma yapılması gerektiği fark edildi. AKP’nin pek
çok devlet dairesinde ve özel şirkette cemaat ilişkileri ile bir sürü insana iş
olanağı sağladığı kolayca gözlemleyebildiğimiz ve biraz araştırmayla kaba
hatlarıyla işleyişini öğrendiğimiz bir gerçekti. Bu seçme biçiminin, zaman
zaman yarattığı adaletsizliği sahneye koymak gerekiyordu. Fakat aynı
zamanda AKP’nin bu örgütlenmeyi sadece kaba bir cemaat algısıyla değil
zaman zaman da liberal politikalara uygun olarak iyi eğitim almış, donanımlı
adaylardan o güne kadar “apolitikliğini korumuş” ya da liberal eğilimli olanları
da tercih ederek yaptığını gördük. Bu düşüncelerle başlanan metin yazımı
çalışmaları, sahne üstüne çıkınca somutluk kazandı:
Hasan,

annesinin

ve

anneannesinin

bir

tanıdığı

aracılığıyla

Maliye

Bakanlığı’nda iyi bir pozisyon için gittiği mülakatta bu uzaktan tanıdık
tarafından karşılanır. Babası AKP’nin kadrolaştığını bildiği devlet dairelerine
oğlunu yollamak istemese de çaresiz kalınca boyun eğmiştir. İsmail Bey orta
yaşını aşmış, cemaatten olduğu sezilen, cemaat içi hiyerarşide üstlerde olsa
bile Maliye Bakanlığı’na yeni gelen eğitimli gençlerin altında çalışan bir
adamdır. Mülakatı yapacak olan ABD’de eğitim görmüş genç memur Mehmet
Bey, İsmail Bey’in referansıyla geldiği için Hasan’ın cemaatten olduğunu
düşünür ve CV’sini çok ayrıntılı incelemeden onu işe almaya niyetlenir. Fakat
Hasan, Efes Pilsen’de staj yapmıştır ve İsmail Bey ile Mehmet Bey’in buna
sıcak bakmadığını anladığında bir bahane uydurmayı akıl edemeyecek kadar
politik gündemden habersizdir. Bunu takiben Hasan’a dair başka hoşa
gitmeyen bilgiler daha elde eden Mehmet Bey, İsmail Bey’in Hasan’ın
durumunu yanlış anladığını fark eder. Bu kez CV’sini baştan incelemeye
girişir. Ne var ki Hasan, cemaatten olmayan birinin işe alınması için gerekli iyi
niteliklere sahip olmayan ortalama bir üniversite mezunudur. Mehmet
Hasan’ı odadan çıkarırken İsmail Bey’i de mülakata getirdiği tanıdıklarını ne
kadar tanıdığından emin olması gerektiği konusunda uyarır.
“…İş Ararım, İş…” oynanırken 2002’de popüler kültürün ve krizin kâra
dönüştürülmesinin absürt bir temsili olarak tasarlanan “Beson: Berduşluğa
Son” programı gerçeğe dönüştü. Bir televizyon programında yalnızca iki kez
yayınlanan bu programda iş arayan vasıfsız adaylar, gerçekten de yok
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pahasına çalışmaya razı oluyorlardı. Program, yayınlanan iki bölümden sonra
“ekonomik kriz döneminde halkın duygularını istismar ettiği” gibi bir
gerekçeyle kaldırıldı. Zaten Hasan’ın hikâyesi içinde kapitalizmin yeni bin
yılının

çılgın

mülakat

tekniklerine

ve

AKP

hükümetinin

kadrolaşma

politikalarına dair söz söylememiz bu epizodu epey genişletmişti. Böylece
Beson epizodu oyun kurgusundan çıkarılarak Işıl Parlak’ın ödevi, sadece
kapsamlı bir “Hasan olayı” üzerine kuruldu.
Oyunun final bölümünde ise 2001 yılı versiyonuna temel olarak bağlı
kalınmaya çalışıldı. Oyun boyunca işsizlik üzerine anlatılar ve yorumları
yapan Işıl Parlak’ın sığındığı sakin ve korumasız liman olan eniştesinin
şirketinin de ekonomik krizden etkilenerek batma noktasına gelmesi, Işıl’ın
kendi kendine yarattığı illüzyonun kırıldığı nokta olarak oyunda korundu.
Sığındığı tek liman da sular altında kalan Işıl’ın, eniştesinin işyeri battıktan
sonra işçilerin yaptığı eylemi önce sahiplenip sonra da gelecek kaygılarının
tekrar devreye girmesiyle, eylemi dışsallaştıran bir söylem kurması ise orta
sınıf adayı üniversite mezunlarının ekonomik kriz ve işsizlik karşısında
gösterdiği kırılgan ve esnek tavra bir örnek olarak 2001 yılındakine benzer bir
şekilde oyunun temel cümlesi haline getirildi.
“…İş Ararım İş…” in yaklaşık 20 yıldır dönemin farklılaşan sosyal ve
ekonomik koşullarına bağlı olarak değişik şekillerde sahnelendiğini fakat
temel dramaturjisinin sabit tutulmaya çalışıldığını söylemek mümkün.
Özellikle

Boğaziçi

Üniversitesi

gibi

öğrencilerin

sosyal

ve

ekonomik

beklentilerinin yükseklerde seyrettiği fakat bu beklentinin ekonomik ve sosyal
hayatın realitesi ile çelişki içerisinde olduğu bir üniversitede “…İş Ararım
İş…”in sergileniyor olması ise üniversiteli tiyatrocuların kendilerinin de bir
parçası

oldukları

bir

izleyici

kitlesine

dönük

(öz)eleştirel

bir

tutum

geliştirmeleri açısından çok önemli bir noktada duruyor. İçeriğin genel olarak
aynı olduğu fakat biçimsel açıdan farklılıklar gösteren Türkiye’deki ekonomik
ve sosyal koşulların seyrine bakıldığında “…İş Ararım İş…” gibi ekonomik ve
sosyal koşulların eleştirisi üzerine kurulu oyunlara özellikle üniversite
tiyatrolarının her zaman ihtiyaç duyduğunu ve duyacağını belirtmekte ise
fayda görüyoruz.

“İş Ararım, İş” Dramaturji Çalışması
Çerçevesinde İş Yaşamında Kadınlara
Yönelik Ayrımcılığa Dair

Duygu Dalyanoğlu
Pınar Gümüş

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, bu sene en son 2002 yılında oynamış
olduğu “…İş Ararım, İş…” adlı doğaçlama oyununu tekrar ele alıyor. Son
birkaç aydır gündemde olan ve gün geçtikçe daha çok şirketin uyguladığı
toplu işten çıkarma, maaşları düşürme ya da zam vermeme gibi tedbir
politikaları ile gündemimizden düşmeyen “küresel kriz” koşullarının, Mart
ayında sergilenecek oyunda da ele alınması hedeflendi.
Krizin insanlar üzerindeki etkisi; oyunda özellikle yeni mezunların işe hazırlık
süreci, iş mülakatları ve çalışma koşulları bağlamında işleniyor. Bu süreçleri
içinde

bulunduğumuz kriz

ortamında

nasıl

yeniden

yorumlayacağımız

üzerinde çalışırken toplumsal cinsiyete duyarlı bir göz ile bakmak bizce
kaçınılmaz. Çünkü “kadınlar krizden daha çok etkileniyor” yargısı her ne
kadar analizden uzak ve gelişigüzel görünse de, her dönemde ve özellikle kriz
dönemlerinde

yaşanan

ayrımcılıklarda/zorluklarda

toplumsal

cinsiyetin

belirleyici olduğunu kolayca fark edebiliyoruz.
Bu sebeple, oyundaki anlatılarımızda toplumsal cinsiyetin nasıl bir rol
oynadığına ve hangi noktalarda oyuna feminist müdahaleler yapılabileceğine
dair çalışma ihtiyacı hissettik. Bu çalışma, “iş hayatında kadınlar” gibi büyük
bir başlığın araştırmasına girmekten ziyade gündelik hayattan, iş hayatından
anlatılar ve anekdotların yorumumuzu etkilediği/zenginleştirdiği küçük bir
araştırma olarak planlandı. Oyunun “Hasan” epizodunda, İTÜ mezunu

“…İş Ararım, İş…”

59

Hasan’ın iş arama sürecinin anlatıldığı mülakat sahneleri, bu anlamda
güncellenmeye açık duruyordu. Buradan hareketle Boğaziçi Üniversitesi
mezunu olan ve şu anda aktif olarak çalışma hayatında yer alan iki kadın ile
detaylı görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde daha çok iş arama
süreçlerinde ve işe alındıktan sonra çalışma ortamlarında maruz kalınan
ayrımcılıklar

üzerine

konuştuk.

Ayrıca

Boğaziçi

Üniversitesi

Mezunlar

Derneği’nde (BÜMED) İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Filiz Karakuş
ve BÜKAK’ın (Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü) danışman
hocası olan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Şemsa Özar ile yaptığımız görüşmeler de bu anlatıları yorumlamamızda
bize yardımcı oldu. Aşağıdaki başlıklar bu görüşmeler ve röportajlara dair
yorumlarımızın derlemesi niteliğindedir.
1.İŞE ALINMA SÜRECİ:
Ne giysem?
Mülakat sırasında dış görünüşün önem arz ettiği ve mülakatçının üzerinde
olumlu etki bırakmada etkili olduğu, mülakata gitmeden önce her adayın
dikkate aldığı bir olgudur. Hatta internette “iş mülakatına giderken neler
yapılmalı” üzerine küçük bir araştırma yapsanız karşınıza ilk çıkacak kriter
giyim kuşam üzerine olacaktır. Örneğin, “Her ne kadar estetik önemli değil,
içerik önemli dense de her kurum dış görünüşü değerlendirir. Abartılı
olmamak kaydıyla temiz ve resmi bir görünüm yararlı olacaktır. Erkekler için
takım elbise ya da pantolon-ceket tercih edilmelidir. Bayanlar içinse
başvuracakları işe göre etek-gömlek ya da pantolon-gömlek iyi bir seçim
olacaktır. Bayanlar elbise giymekten kaçınmalıdır.” Bu ve benzeri uyarılar
aslında bize kadınların giyimlerinin mülakat esnasında onlara, giyim tercihleri
ölçüsünde,

avantaj

ya

da

dezavantaj

sağlayan

bir

kriter

olduğunu

göstermektedir. Etek, gömlek, pantolon, topuklu ayakkabı daha “derli toplu”
olduğu için olumlu bir etki uyandırırken, elbise ya da açık ayakkabı gibi
tercihlerin yapılması “ciddiyetsiz” ve “fazla rahat” olarak değerlendirilmektedir.
Görüştüğümüz kadınlardan biri, yaz ayında bir iş görüşmesine elbise ve
sandalet giyerek gittiğini ve mülakatçının “yazlıkta dolaşır gibi gelmişsin” ya
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da “sen giyinmiş süslenmiş gelmişsin, baban zengindir, bu işe çok ihtiyacın
varmış gibi gelmedi bize” gibi tepkiler ile karşılaştığını ve bu durumun
mülakat esnasında güven kırıcı bir etki yarattığını anlattı. Sonradan işe kabul
edilmediğini öğrenmişti. Bu ve benzeri deneyimler aslında, özellikle kadınların
o işe uygunluklarının öncelikli olarak sahip olduğu beceriler ya da işe
başvururken
hayatta

da

“ahlaksız”,

belirttikleri
yaşadığımız
“ciddiyetsiz”

niyet

üzerinden

deneyimlerle
gibi

belirli

değerlendirilmediğini,

paralel

olarak,

sınıflandırmalar

günlük

giyimlerine
ile

karşı

göre

karşıya

kaldıklarına işaret ediyor. Bu durumun kadınlar açısından belirli bir
ayrımcılık yarattığını söylemek mümkün; çünkü ya mülakat esnasında
güvenleri kırılıyor ya da mülakatçı tarafından eleniyorlar.
Nişanlı mısın? Evli misin?
Bir kadının mülakat esnasında “ahlaklı” veya “ciddi” bir adaymış gibi
gözükmek için “doğru” giysileri tercih etmesi yeterli olmuyor. İş yaşamı
dışında da “ahlaklı” bir hayat yaşadığının mülakatçı tarafından öğrenilmesi
gerekiyor. BÜMED’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Filiz Karakuş,
kendisiyle mülakat teknikleri üzerine yaptığımız görüşmede bazı iş yerlerinde
kadın adaylara mülakat esnasında “Nerede kalıyorsunuz?”, “Oda arkadaşınız
kadın mı erkek mi?” ya da “Nişanlı mısınız?” gibi sorular yöneltildiğinden ve
kadınların bu sorular karşısında rahatsız olduklarından bahsetmişti. Bu
yöndeki sorular, kadınların iş hayatı dışında nasıl bir hayat pratikleri
olduğunu öğrenmek ve eğer bu hayat pratiği heteroseksüel bir ilişki biçimi
değilse ya da toplum tarafından olumlanmayan bir heteroseksüel ilişki
biçimiyse (örneğin evli olmadan aynı evde yaşamak) kadın adayın “uygun” bir
aday olmadığı sonucuna ulaşılmasına sebep oluyor. Görüşmeler esnasında
paylaştığımız deneyimlerden biri de bu yönde idi. Görüşme yaptığımız kadın
ile konuşan mülakatçı, kendisine önce evli olup olmadığını, ardından da
nişanlı olup olmadığını sormuş ve her ikisine de olumsuz cevap alınca
“Nişanlı olmayın zaten. Evli ya da bekâr olun alırım, ama nişanlıysanız sizi işe
almam. Çünkü nişanlı kadınlar her şeyi unuturlar, işlerine hiç konsantre
olamazlar” demişti. Aday sonradan düşününce aslında mülakatçının, nişanlı
kadınların akıllarının

hep

evlenmekte ve yaşayacakları cinsel ilişkide
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olduğunu söylemek istediğini anlamıştı. Bu anlatıdaki mülakatçının tavrı iki
farklı

açıdan

değerlendirilebilir.

Öncelikli

olarak

kadınların

cinsellik

deneyimini ancak ve sadece evlilik içerisinde, yani kadının ailesinin ve resmi
makamların onayını aldıktan sonra yaşayabilecekleri kabul edilmektedir. Bu
ön kabulün ardından, evliliğin bir önceki aşaması olan nişanlılık evresinde
olan bir kadının iş yaşamında verimli olamayacağı düşünülmektedir. Fakat
bu durum sadece kadınlar için bir engel oluşturmaktadır. Bir erkek bekârken
de, nişanlıyken de, evliyken de işine aynı oranda konsantre olabilir; ama
cinselliğin hayatlarına girecek olduğunu düşünmek nasılsa kadınların tüm
dengesini bozar, kaba tabirle kadınlar eli işte gözü oynaşta olmaya çok
yatkındır (!).
Bunun yanı sıra bazı sektörlerde evli olmanın iş mülakatında kadınları
dezavantajlı bir konuma düşürmesi de söz konusu olabiliyor. Örneğin bir
görüşmemizde, arkadaşının yaşadığı deneyimi bizimle paylaşan bir kadın,
arkadaşının gittiği mülakatlardan birinde mülakatçının “Seni alırız ama
evleneli dört yıl geçmiş, çocuk yapma zamanınız gelmiş. Eğer ki çocuk
yapmayacağını taahhüt edersen alırız” tepkisi ile karşılaştığını anlattı. Bu
anlatıyı

yorumlarken

tutulduğunu

evli

vurgulayarak

olmanın

çocuk

başlamak

yapmayı

gerekiyor.

planlamak

Evli

olma

ile

bir

durumu,

mülakatlarda kadınlar açısından sorun yaratıyor. Çünkü hem kadın çalışanın
hamilelik-doğum döneminde işten uzak kalacağı hem de devamında çekirdek
aile içerisindeki işbölümü çerçevesinde çocuğun bakımı ile ilgileneceği
“hesaplanıyor”. Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde değerlendirdiğimiz
zaman, çocuk sahibi olmayı düşünen bir kadının iş seyahatine gitme,
gerektiğinde mesaiye kalma gibi esnek iş koşullarına uyum sağlayamayacağı,
çünkü tüm önceliğinin çocuğu olacağının düşünülmesi pek de şaşırtıcı
olmuyor. Bunun yanı sıra doğum yapan bir kadının yasal hakkı olan ücretli
doğum izninin verilmesinde de sorunlar yaşanabiliyor. Kısacası evli olmanın
mülakatlarda kadınlar açısından bir ayrımcılık yaratması sıkça karşılaşılan
bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Fakat BÜKAK’ın danışman hocası Şemsa
Özar ile yapmış olduğumuz görüşmede bu durumun son yıllarda bazı
sektörlerde değişmeye başladığını, ayrımcılığın başka bir biçim aldığını
vurguladı. Şirketler artık uzun yıllar çalıştırdığı çalışanlarına yüklü miktarda
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tazminat ödemekten çekindiği için iki-üç yıl çalıştırıp sonra işten atma yoluna
gitmeyi tercih edebiliyor. Bu nedenle evli kadınlar tercih sebebi olabiliyor,
çünkü ya kadınların hamile kalıp kendisinin işi bırakacağı ya da bunun işten
atmak için iyi bir neden oluşturabileceği düşünülüyor.
2.ÇALIŞMA ORTAMI
“Sen bu kıza dua et, o burada olmasaydı sana neler derdim”
Kadınların çoğunlukta bulunduğu bir iş yeri ortamı ile erkeklerin çoğunlukta
bulunduğu çalışma ortamının bir kadın çalışan açısından farklılık yarattığını
söyleyebiliriz. Örneğin görüştüğümüz kadınlardan biri, erkeklerin çoğunlukta
olduğu ve teknik bir alanda iş yapan bir firmada çalışıyordu ve bir kadın
olarak erkeklerin kendi aralarında geliştirdikleri ilişki biçiminden rahatsız
olduğunu dile getirmişti. “Küfredecekleri zaman ‘kusura bakma’ diyorlar,
birbirlerine sessiz sessiz küfrediyorlar. Günde on kere şu muhabbet geçiyor:
Sen bu kıza dua et, o burada olmasaydı sana neler derdim.” Erkeklik kültürü
içerisinde yer alan küfür ederek veya şakalaşarak ilişki kurma biçimi bir
kadının bu ortama dâhil olmasıyla “erkekliğinden” bir şey kaybetmiyor, ancak
ortamda kadının varlığı zaman zaman bu kültürün üstünü kapatma
“nezaketi”nin gösterilmesine sebep oluyor. Bu “bacı” ilişkisi kadının daha
“kibar” veya “kırılgan” olduğu düşünülerek onun yanında daha dikkatli
davranılması ile sonuçlanıyor ve yüksek ihtimalle kadın o ortamdan ayrılır
ayrılmaz “eski tas eski hamam” devam ediyor.
Kadınların çoğunlukta olduğu ama şirket patronunun erkek olduğu bir iş
yerinde çalışan bir kadın arkadaşımızla da görüştük. Kendisi kadınlarla aynı
ortamı paylaşmanın kendisi üzerinde daha olumlu bir etkisi olduğunu fakat
bu birlikteliğin her zaman problem çözücü olmadığını, dayanışma ile
sonuçlanmadığını anlatmıştı. Patronunun kadın çalışanlar üzerinde iktidar
kurduğu zamanlarda kadınların yalnız kaldığını, ağladığını ya da kendilerini
kovdurmadan patron ile mücadele etmeyi öğrenmek zorunda kaldıklarını
eklemişti. Patron açısından ise altında kadınları çalıştırmayı tercih etmesini
“Evindeki iktidarı oraya taşımaya çalışıyor. Kadınları istediği zaman taciz
edebildiği, istediği zaman çocuğu yerine koyabildiği bir dünya yaratmış iş
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yerinde. Zaten birçok kadın onun etrafında ve ona bir şeyi beğendirmek için
uğraşıyor” şeklinde yorumlamıştı.
İş ortamında kadın-erkek ilişkileri
Çalışma hayatını, yapılan iş ile ilgili konular dışında da belirli sosyal ilişkilerin
kurulduğu bir ortam olarak düşünürsek; kadınlar ile erkekler arasında
kurulan belirli ilişkilenme biçimleri tacizkâr tavırlar içerebiliyor. Bu tavırlar,
aynı çalışma ortamında sürekli olarak birlikte zaman geçiren insanlar
arasında yaşandığı için daha gizli bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu durumlarda
da kadınlar rahatsız hissetseler dahi, ilk bakışta bunu taciz olarak
yorumlamakta ve tepki üretmekte zorlanabiliyor. Bir kadın arkadaşımız
yaptığımız görüşmede, iş bulma konusunda kendisine yardımcı olmuş ve
kendisinden daha üst bir konumda çalışan bir erkeğin “yeni işi kutlama”
yemeğine

çıkmakta

ısrarcı

olduğunu

anlatmıştı.

Yemek

esnasında

konuşurken kendisine “bazı insanlar vardır kendilerini güzel hissederler,
bazıları ise güzelliklerinin farkında değildirler” gibi imalarda bulunduğunu ve
bu durumda kendini rahatsız hissettiğini söylemişti. Karşısında kendisinden
mevki olarak üst konumda olan birinin bu tacizkar tavrı aslında kadınların iş
yaşamında sıklıkla karşılaştığı bir cinsel taciz biçimi olarak karşımıza
çıkabiliyor.
Bunun yanı sıra, cinsel taciz sadece kadının kendisi ile herhangi bir ilişki
kurma teklifi ile gerçekleşmiyor. Kadınlar, çalışma ortamında erkeklerin kendi
aralarında kadınlar hakkında yaptıkları yorumlar ya da erkeklerin kendileri
ile bir arkadaşını tanıştırma istekleriyle de sık

sık karşılaşıyor. Bir

görüşmemizde bir kadın birlikte çalıştığı erkeklerin konuşmalarında genelde
şunların geçtiğini söylemişti: “Şimdi senin bir sürü güzel arkadaşın vardır, bir
gün akşam dışarı çıkalım arkadaşın da gelsin”, “Öğlen gittiğimiz yerdeki
garson taş gibiydi” vs. Yahut işyerinde çalışan sekreterin kadın olduğu ve
hiyerarşinin en altında olduğu için sürekli aşağılandığını, dalga geçildiğini,
arkasından “bu ne biçim giyinmiş böyle” diye yorumlar yapıldığını anlatmıştı.
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3.SONUÇ
Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu olguları sahne üzerine taşımak mümkün
olmasa da, daha önce de vurguladığımız gibi oyun metninde yer alan bazı
sahneler bu deneyimlere yer verilebilecek yapıda. Sahne çalışmaları ile
masaüstü çalışmalarını birlikte yürüteceğimiz ve güncelleme yönündeki
değişikliklere henüz başladığımız bu dönemde, yukarıda derlenen noktaların
oyuna kadın bakış açısıyla yaklaşmak bağlamında ön açıcı olabileceğini
düşünüyoruz. Burada ortaya atılan temaların oyunda ne şekilde işlenebileceği
oyuna dair ayrıntılı bir çalışma ile netleşecektir. Ancak başlangıç olarak
yukarıdaki

derleme

ışığında

oyunda

yorum

geliştirilebileceğini

düşündüğümüz noktalar şunlar:
İşe

alınma

sürecinde

giyim

ve

medeni

durum

üzerinden

şekillenen

ayrımcılığın, iş arayan Hasan’ın girdiği mülakatlardan birinde özellikle
kadınlar açısından işlenebilecek bir tema olduğunu düşünüyoruz. Oyunun
2002 yılında sahnelenen metninde, Hasan’ın ikinci mülakatı bir bankada
geçer ve yapılan bire bir mülakat sonucunda “yetiştirilmek” üzere işe alınır.
Fakat ertesi gün bankanın battığını öğrenir. Yapılan kurgu çalışmaları
sırasında Hasan’ın ikinci mülakatının yine bir banka mülakatı olması fakat
bu sefer toplu mülakat olarak gerçekleşmesi önerisi geldi. Çünkü günümüz
koşullarında bankaların toplu mülakat tekniğini uygulaması, böylelikle
adayların liderlik ya da takım çalışmasına yatkınlık gibi özelliklerini test
etmesi söz konusuydu. Doğaçlanacak bu toplu mülakat sahnesinde bir kadın
adayın nitelikleri,s işi almaya uygun olmasına rağmen giyimi veya medeni
durumu sebebiyle elenmesinin yer alabileceği konuşuldu.
Çalışma ortamında yer alan

tacizkar tavırlara dair de; Hasan’ın ilk

başvurduğu çokuluslu şirkette mülakatı yöneten Bülent Ateş tiplemesinin,
mülakat sırasında yanında yer alan ve altında çalışan Funda ve Leyla ile
kurduğu ilişki bu yönde derinleştirilebilir. Bu süreçte yaptığımız görüşmelerde
çıkan “kadınların yanında küfür etmemeye çalışma”, “yemeğe çıkmayı teklif
etme”, “iltifat etmeyi bir motivasyon aracı olarak kullanma” gibi jestler
üzerinden yola çıkılabileceğini düşünüyoruz.
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ANLATICI
(Işıl sahnede masasının başında kahve içerek gazete okumaktadır.)
Işıl:

Adım Işıl, soyadım Parlak; Işıl Parlak. Şu anda Posta ve
Sabah’tan sonra Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesini
Hürriyet’in insan kaynakları ekini okuyorum. Ve size bir
şey itiraf edeyim mi? Aranmıyorum. Evet gerçekten. Bir
Boğaziçi mezunu olan ben Işıl Parlak hiçbir zaman da
aranmadım. PG, Henkel, Unilever, Koç, Sabancı ve
bunun gibi birçok Türk ve dünya devi beni ne arıyor, ne
de umursuyor. Hatta galiba Boğaziçili Işıl’ın varlığından
bile haberdar değiller. Tabii; arada iş başvurularıma
şöyle cevaplar geliyor. Sayın Işıl Parlak, parlak CV’niz
bizi derinden etkiledi ancak maalesef şu an firmamızda
size uygun bir pozisyon bulamadık. Hayatta başarılar.
Hayatta başarılar… İşte benim için bütün yaptıkları.
Bana hayatımın geri kalanında başarılar dilemek. Bana
bütün ürünlerini satıyorlar ama beni işe almıyorlar.
Almazlarsa almasınlar. Gerçekten. Hem ben şu anda
bulunduğum yerden, Topkapı’da üretim yapan mülkiyeti
pek saygıdeğer eniştem Hilmi Başaran’a ait bu şirketten
yani bu atölyeden memnunum, gayet memnunum.
“Başaran az da olsa paran, yine de koku sürün taran.”
Enişteme sorsanız benim job description’ım: “Yeğenim
bak bu devirde böyle gocunmayacaksın, her işi
yapacaksın.” şeklinde. Ama yani human resources
management açısından bakıyorum, ben key manager‘ım.
Yani anahtar manager. Anahtar müdür. Anahtar kadın.
Yani benim burada çok kilit bir rolüm var. Bakın satış
yapıyorum:
sales.
Muhasebe
ile
ilgileniyorum:
accounting. Üretim hattında çalışan teyzeleri kontrol
ediyorum. Bazen gelmiyorlar onların yerine bakıyorum.
Alacaklı geliyor oyalamak için kahve yapıyorum. Mal
geliyor -eh maşallah gücüm kuvvetim yerinde- alıyorum
bir koli de ben taşıyorum. Yani gocunmadan her işi
yapıyorum. In English: Key manager. Tamam, kabul
ediyorum şu anda öyle çok parlak bir durumum yok.
Ama bundan sonra kendime iyi bir yol çizebileceğime
inanıyorum. Hatta belki yaşadıklarım işinize yarar ve

tecrübelerim geleceğinize ışık tutar diye buraya kadar
nasıl geldiğimi ve bundan sonra ne yapmayı planladığımı
size de anlamak istiyorum. Merak etmeyin hikâyemin
sonu mutlu bir son… Umarım.
ANLATICI-MURTAZA
(Murtaza sahneye girer ve dekorları yerleştirmeye başlar.)
Işıl:

Murtaza. Murtaza! Biz seninle ne konuştuk? Sen
karanlıkta çıkacaktın, ben aydınlıkta çıkacaktım. Yahu,
bakma suratıma hadi!

Murtaza:

Nankör! Sen bana demedin mi, Murtaza bu dekorlar
taşınacak diye. Senin dekorlarını taşıyoruz burada.

Işıl:

(Seyirciye) Murtaza, eniştemin dükkânında çalışanlardan
biri olur. Daha doğrusu şirketimizin ayakçılarından biri
olur. Bu oyunda da yine benzer bir ayakçılık rolü
üstlenecek ve dekorlarımızı taşıyacak.

Murtaza:

Işıl Abla! Hani benim bu oyunda kilit bir rolüm olacaktı?!

Işıl:

Olacaktı da, bu gidişle biraz zor olur, hadi!

Murtaza:

Paramı isterim.

Işıl:

Ne parası Murtaza?

Murtaza:

Paramı isterim.

Işıl:

Sonra.

Murtaza:

Paramı isterim.

Işıl:

Sonra!

Murtaza:

Paramı isterim.

Işıl:

İnadı tuttu gitmez şimdi bu. (Bozuk para verir.)

Murtaza:

Azıcık daha versen göbeğin mi çatlar?

Işıl:

Murtaza!

Murtaza:

Azıcık daha versen göbeğin mi çatlar?

Işıl:

Murtaza!

Murtaza:

Göbeğin mi çatlar?

Işıl:

Murtaza!

Murtaza:

Göbek.

Işıl:

Murtaza!

Murtaza:

Göbüş!

Işıl:

Görüyorsunuz değil mi, yani çalışanlarınızla azıcık
samimi oluyorsunuz hemen tepenize çıkıyorlar. Ama ben
çalışanlarımla tatlı sert bir ilişki kuruyorum.

Murtaza:

Azıcık daha versen göbeğin mi çatlar?
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(Bağırarak) Murtaza! (Seyirciye döner) Tatlı sert. Neyse ne
diyordum, hikâyenin geçtiği yer. Hikâyenin geçtiği yer
burası, yani Boğaziçi Üniversitesi. Geçen seneye kadar
ben de sizin gibi buranın tadını çıkartanlardan biriydim.
Ayıptır söylemesi okulda altıncı senemdi. Ama bir final
sabahı uyuya kaldım ve sınavımı kaçırdım. Ee, ben bu
dersi geçemezsem mezun olamıyorum. Dedim Işıl sakin
ol, yani git hocanla konuş. Allahtan hoca iyi kalpli bir
doçentti. Bana bir ödev yaparsam geçebileceğimi söyledi.
Ama bunu söyleyene kadar aramızda şöyle bir konuşma
geçti.

HOCA SAHNESİ
(Mehmet Bey ofis kapısında bekleyen Işıl’ı iterek, içeri girer. Afişleri yırtarak
küfretmeye başlar.)
Mehmet:

Şerefsizler!

Özlem:

Hocam...

Mehmet:

Götler!

Özlem:

Hocam!

Mehmet:

Çük kafalılar!

Özlem:

Mehmet Bey! Yine mi afişleri söktünüz?

Mehmet:

Evet.

Özlem:

Güvenlikler haftada iki gün, hatta bazen öğrenci işleri
dekanımız da bizzat topluyor hocam. Siz zahmet
etmeseydiniz.

Mehmet:

Yetişemiyor demek ki kadıncağız, Özlemciğim. Şu afişe
bak ne yazıyor.

Özlem:

“Öğren Mehmet öğren, burası Boğaziçi öğren. Takma
Mehmet takma, başörtüsünü kafaya takma.”

Mehmet:

Ben takmıyorum. Onlar takıyor. Başörtüsünü kafalarına
onlar takıyor.

Özlem:

Hocam, çocuklar ironi yapmışlar.

Mehmet:

Sıçarım onların ironisine! Affedersin Özlemciğim. Ama
insan en azından oraya Prof. Dr. Mehmet yazar. Sanki
karşılarında ilkokul çocuğu varmış gibi fiş yazmışlar!
Benim gibi otuz dört yıllık eğitimciye yapılır mı bu. Ama
ben onlara nasıl bir fiş yazacağımı çok iyi biliyorum.
Onları nur topu gibi bir soruşturma bekliyor. Yönetimin
desteği arkamda, sırtımı sağlam yere yasladım.
(Oturduğu sandalyeyle birlikte arkaya devrilir.)

Özlem

Aman hocam! Biraz sakin olun, takmayın...

Mehmet

Ben takmıyorum! Onlar takıyor!

Özlem:

Biliyorum hocam. Ama onlar da öğrenci sonuçta değil
mi? Takarlar, konuşurlar, tartışırlar... Hem burası da
Boğaziçi Üniversitesi! Ayrıca çocuklar önemsiz bir konu
üzerine de konuşmuyor bence, eğitim hakkı talep
ediyorlar. Eğitimde fırsat eşitliğinden bahsettiğimiz bu
ülkede, çocukların bunu tartışma hakkı da olmalı, değil
mi hocam?

Mehmet:

Özlemciğim, hani senin bir makalen vardı, tam da bu
konularla ilgiliydi.

Özlem:

Evet?

Mehmet:

Hani journalda yayınlanacaktı da, böylece profesörlüğün
benim de içinde olduğum komisyonun onayından
geçecekti.

Özlem:

Evet hocam, komisyon nasıl değerlendirdi makaleyi?

Mehmet:

İyi...

Özlem:

İyi?

Mehmet:

Yani…

Özlem:

Beğendiniz yani!

Mehmet:

Yani…

Özlem:

Nihayet geçti yani hocam! Biliyorsunuz uzun zamandır
bunu bekliyordum.

Mehmet:

Tam olarak geçti denemez.

Özlem:

Nasıl yani?

Mehmet:

Makalen genel olarak beğenildi ama bazı ifade hataları
vardı. Düzeltmen için sana geri gönderdik.

Özlem:

Hata mı? Ne hatası hocam, ben 7 kez düzelttim bu
makaleyi, satır satır biliyorum, hata falan olamaz.

Mehmet:

(İmalı) Hatalar sadece teknik olmayabilir Özlemciğim…
Anlıyorsun değil mi?

Özlem:

Anladım...

Mehmet:

Seni çok yormuyoruz değil mi?

Özlem:

Yok.

Mehmet:

Yıpranmıyorsun değil mi bu süreçte?

Özlem:

Yok hocam, merak etmeyin bir kez daha düzelteceğim ve
bu kez geçecek.

Mehmet:

Heh!

(Işıl girer.)
Işıl:

Merhaba Hocam.

Özlem:

Merhaba Işıl.

Işıl:

Nasılsınız?

Özlem:

İyiyim, sen? Mezun oluyor musun bakalım?
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Işıl:

Hocam, ben de tam bu konuyla ilgili konuşacaktım. Ben
sizin dünkü sınavınızı kaçırdım. Son sınıfta olduğum için
bu dersi veremezsem mezun olamıyorum.

Özlem:

Ama bunu bilmen gerekirdi Işıl, ben prensip olarak
make-up yapmam.

Işıl:

Hocam, çok kötü durumdayım ne olur... Bir şans daha
verseniz...

Özlem:

Hmm... Madem durumun kritik, o zaman sen en iyisi
bana bir ödev hazırla Işıl.

Mehmet:

Makalen bu masada mıydı Özlemciğim? (Özlem evet
anlamında başını sallar.) Bu mu? (Özlem onaylar.)

Özlem:

(Işıl’a döner.) Ödev dediysem de, öyle sıradan bir essay
yazmayacaksın tabi ki. Ciddi anlamda hazırlanmış bir
proje sunmanı istiyorum!

Mehmet:

(Makaleye bakarak) Avrupa Birliği Araştırmaları raporu.
Hımmm…

Özlem:

Işıl! Sana öyle bir ödev vereceğim, öyle bir ödev vereceğim
ki, bu sınavı kaçırdığına pişman olacaksın!

Işıl:

Ama Hocam...

Özlem:

Tabi! Öyle yata yata öğrencilik olmaz küçük hanım.
Gerçekten araştırıp, sağlam bir ödev sunmanı istiyorum
bana!

Mehmet:

Hıh! (Onaylayarak makaleyi bir kenara koyar.)

Özlem:

Hıh! Hatta konusu da, toplumda etkileri
hissedilen, kanayan bir yara olmalı! Mesela...

Işıl:

Başörtüsü sorunu!

Mehmet:

Ne dedin sen?

Işıl:

Ne dedim ben Hocam?

Özlem:

Ne diyorsun sen Işıl? Böyle konu mu olur? Değiştir
bunu, çabuk!

Işıl:

Ermeni sorunu!

Mehmet:

Ne? Öyle bir sorun mu var?

Özlem:

Var mı ışıl?

Işıl:

Yok…

Özlem:

O zaman olmayan sorunları bırak, var olan sorunlar bul,
değil mi?

Işıl:

Tamam, Kürt açılımı!

Mehmet:

Kaçma! (Masayı Işıl’ın üzerine kapatıp üzerine oturur.) Gel
buraya! Tamam, yakaladım hocam sakin olun. Söyle,
hangi örgüttensin?

Işıl:

(Masanın altından kafasını çıkarır.) Hocam, bakın ben...

şiddetle

Mehmet:

Gir içeri! (Masadan atlayıp iner, Işıl’ın saçından tutup
kafasını kaldırır.) Ne demiştin sen?

Işıl:

Kürt açılımı...

Mehmet:

(İğrenir. Özlem’e döner.) Sen mi öğretiyorsun bunu
bunlara?

Özlem:

Demokratik açılım demek istedi Hocam…

Mehmet:

Hayır, Kürt dedi. Bana Kürt dedi. Açılım da dedi. (Işıl’a)
Açılma kızım kapan. Kapanma! Türbanı takma. Aç
kafanı, açıl! Açılma kapan! Kapanma!… Ne bok yersen ye
be! Ne bok yersen ye…

Özlem:

Işıl, özür dile bakalım hocandan!

Işıl:

Özür dilerim hocam

Mehmet:

Kes kes kes!

Özlem:

Kes kes kes!

Mehmet:

Yalakalık istemez!

Özlem:

Yalakalık istemez Işıl! Sen de böyle saçma sapan
konuları bırak, daha önemli, daha güncel şeyler bul.
Mesela sigara yasağının olumlu etkileri!

Işıl:

Sigara yasağının olumlu etkileri...

Özlem:

Artan nüfus problemi!

Işıl:

Artan nüfus prolemi...

Özlem:

Kızım papağan mısın sen? Neden benim her söylediğimi
tekrar edip duruyorsun? Hayır, burası üniversite. Kendi
özgür iradenle de bir konu bulup bana getirebilirsin değil
mi? Şimdi masayı yerine taşı bakayım. Haftaya bu gün,
bu saatte ödevini bekliyorum.

Mehmet:

Bunlar sanıyor ki, bu okul bizim, biz burada istediğimiz
gibi at koştururuz. Ben de onlara diyorum ki,
(Ayakkabısını çıkarıp ışıla doğru uzatır.) naaahh
koşturursunuz!!! (Işıl kapıya yönelir.) Uzun kız! Çıkarken
kapıyı arkandan kapatmayı unutma. Çünkü ne burası
bir ahır, ne de sen bir öküzsün! Ha ha!

Özlem:

Ha ha!

Mehmet:

Moralim düzeldi!

Işıl:

(Dışarı çıkar.) Mööö...

ANLATICI-ENİŞTE
(Enişte girer.)
Enişte:

Işıl?
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Işıl:

Möö

Enişte:

Işıl!

Işıl:

Murtaza…

Enişte:

Işıl bak sinirleniyorum.

Işıl:

Murtaza çık.

Enişte:

Sen kimi kimin yerinden kovuyorsun?

Işıl:

Ya gerizekalı… (Döner ve eniştesini görür.)

Enişte:

Kime dedin sen?

Işıl:

Sana demedim enişte.

Enişte:

Bir daha söyle.

Işıl:

Enişte sana demedim.

Enişte:

Bir daha söyle.

Işıl:

Ben Murtaza’ya söyledim.

Enişte:

Ne Murtazası?

Işıl:

Dekor...

Enişte:

Ne dekoru?

Işıl:

Işıkta…

Enişte:

Ne ışığı? Işıl sen ne saçmalıyorsun? Biz burada oyun mu
oynuyoruz?

Işıl:

Yoo. Biz burada oyun moyun oynamıyoruz.

Enişte:

He şunu bileydin Işıl. Biz burada oyun moyun
oynamıyoruz. Biz burada şirketimizin kalan kredi
borçlarını nasıl bitireceğiz, bu ay işçilerin maaşlarını
nasıl ödeyeceğiz, malların geri iadesini nasıl

durduracağız gibi suallere bakıyoruz. Neye
bakıyormuşuz?
Işıl:

Neye bakıyormuşuz?

Enişte:

Işıl neye bakıyoruz?

Işıl:

Neye bakıyoruz.

Enişte:

Işıl az evvel dedim ya neye bakıyoruz?

Işıl:

Neye bakıyoruz

Enişte:

Işıl biz bu şirketi nasıl kurtarırız ona bakmıyor muyuz?

Işıl:

Ona bakıyoruz.

Enişte:

Oho senin aklın bir karış havada. Ama yok, sen diyorsan
ki bu şirket bana küçük, ben bu şirkete sığamıyorum.

Işıl:

Yok.

Enişte:

Hayır. Hatta bu gerzek eniştemle çalışmak beni geriyor
da diyebilirsin.

Işıl:

Estağfurullah.

Enişte:

De kızım. Burası demokratik bir şirket, sen özgür bir
bireysin. Hatta benim gibi bir insana şu kadarcık maaş
az da diyebilirsin. Sen de. Ben anlarım. Ben de bunun
karşılığında sana derim ki: Bak kapı! Bak ışıl ben sana
bunları anlatıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum niye?

Işıl:

Niye?

Enişte:

Çünkü ben senin enişten değilim. Ben senin
patronunum. Burası da bir işyeri. Yani ne demek oluyor
bunların hepsi? Sen işinin başına, ben işimin başına,
herkes işinin başına. Işıl ben seni buraya o babanın kara
kaşının, kara gözünün hatırına almadım, otur çalış diye
aldım. Anladın mı?

Işıl:

Anladım.
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Bravo. Tabi çocuk Boğaziçili: zeki, çevik, ahlaklı. (Enişte
çıkar.)

ANLATICI-MURTAZA
(Murtaza aile sahnesi dekoruyla girer.)
Işıl:

Murtaza ışıkta çıktın yine.

Murtaza

Yine ışıkta çıktın Murtaza, yine ışıkta çıktın Murtaza! Bu
oyunda hep sen mi görüneceksin arkadaş, azıcık da biz
görünelim!

Işıl:

Oyuncu mu olacaksın sen?

Murtaza:

He!

Işıl:

Artist mi olacaksın len?

Murtaza:

Sana ne.

Işıl:

Murtaza, sen daha doğru düzgün dekor taşıyamıyorsun,
ışıkta çıkıyorsun, bir de bana ukalalık yapıyorsun. Ya
sen ne yüzsüz adammışsın be!

Murtaza:

Zam isterim.

Işıl:

Ne!

Murtaza:

Zam isterim.

Işıl:

Hayır.

Murtaza:

Zam isterim.

Işıl:

Hayır.

Murtaza:

Zam isterim.

Işıl:

Murtaza, ama bak bu oyunda senin benim için çok
uhrevi bir rolün var. Sen benim vicdanımı oynuyorsun.

Murtaza:

Zam isterim.

Işıl:

Al! (Cebindeki bütün parayı verir.)

Murtaza:

Off! (Paraları saymaya başlar.)

Işıl:

Peki şimdi ne oldu, Murtaza?

Murtaza:

Ne oldu abla?

Işıl:

Bir sürü paran oldu. Sen artık zengin bir adamsın. Peki
ya bana ne oldu Murtaza?

Murtaza:

Ne oldu abisi?

Işıl:

Benim cebimde beş kuruş param kalmadı. Ben artık ne
yer ne içerim? Hem artık bana sahip çıkacak ne bir
kocam ne de bir atam var. Benim son çarem belli: Kötü
yola düşmek.

Murtaza:

Sus! Sus, sakın o cümleyi bitirme. Al bakayım abisi koy
şu parayı cebine.

Işıl:

Yok alamam…

Murtaza:

Al bakayım, şunu al, al...(Parayı geri verir.) Bundan
sonra bana abi diyeceksin, eve geç vakitte gitmeyeceksin,
sana biri sataşırsa hemen bana geleceksin. Dizden
yukarı etek giymeyeceksin.

Işıl:

Peki şimdi ne oldu Murtaza abi?

Murtaza:

Ne oldu abisi?

Işıl:

Senin hiç paran kalmadı.

Murtaza:

Evet.

Işıl:

Ya, o yüzden git çalış da hayatını kazan Murtaza hadi!

Murtaza:

Abi diyecektin unuttun heralde. Ben sana parayı verdim
mi? Dekor taşıyayım o zaman. (Çıkar.)

ANLATICI
Işıl:

Ne diyordum… Ödev. Moralimi bozmadım ve mezun
olabilmek için hocamın bana verdiği bu fırsatı en iyi
şekilde değerlendirmeye karar verdim. Peki ama
ödevimin konusu ne olacaktı? Toplumda etkileri şiddetle
hissedilen ve kanayan bir yara. Mesela? İşsizlik. Tabi ya
işsizlik. Mortgage, Kobi kredileri, Lehman Brothers,
küresel ekonomik kriz; işten çıkartmalar, maaş
düşürmeler… Ama tabi önemli olan bu kadar büyük bir
olgu
yığınının
ortasında
boğulmadan
konunun
çerçevesini çizebilmek. Çerçeveyi bir kere çizdikten sonra
geriye pek de bir şey kalmıyor değil mi. Sadece klavyenin
tuşlarına basmak. Konuyu bir case üzerinden incelemeye
karar verdim. Bu case’i objective bir şekilde inceleyerek
oluşturduğum solution’lar üzerinden bir conclusion’a
ulaşıcaktım. Yani sorunun çözümünü bulacaktım.
Sorunu ortaya koymak için yaptığım ilk araştırmaya
“Hasan olayı: bir araştırma öyküsünün perde arkası”
adını
vermiştim.
Hasan’la
mahalleden
çocukluk
arkadaşıydık. O yüzden onu bulmam hiç zor olmadı.
Hasan olayı… Birinci elden tanıklığa ve anılara
dayanmaktadır.

ANLATICI-HASAN
(Hasan elinde diploma ile sahneye girer.)
Işıl:

Hasan.

Hasan:

Işıl.

Işıl:

Naber?

Hasan:

İyidir, senden?

Işıl:

İyidir, çok şıksın. Bir randevun falan var herhalde.
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Hasan:

Yok canım mezun oldum da diplomayı bizimkilere
götürüyorum.

Işıl:

Mezun mu oldun?

Hasan:

Evet.

Işıl:

Tebrik ederim.

Hasan:

Teşekkürler.

Hasan:

İnşallah bir gün sen de mezun olursun da sizinkileri
sevindirirsin.

Işıl:

İnşallah…

Hasan:

Neyse neyse, ben kaçıyorum hadi görüşürüz.

ANLATICI
Işıl:

Gördüğünüz gibi Hasan mezun olmuş diplomasını almış
ve bu haberi vermek üzere evinin yolunu tutmuştu. O
gün Hasan’ın ailesi için hiç de sıradan bir gün değildi.

AİLE 1
Anne:

(Şarkı söyleyerek temizlik yapar) Mavilim mavişelim
mavilim...

Baba:

Ayten, terliklerimi bulamıyorum hayatım!

Anne:

(Terliği atar.) Al! (Şarkısına devam eder.)
buluşalım mavilim…

Baba:

Çok kibarsın hayatım. On ikiden vuruyorsun.

Anne:

Tenhada buluşalım mavilim.

Baba:

Ayten şu benim çorapları bir yıka lütfen.

Anne:

Efendim?

Baba:

Kirden adeta bir labut, sabah devirdim geri dikeldi.

Anne:

Şefik Efendi kendi çoraplarını kendin yıka. Hem sen
böyle boş boş duracağına git de faturaları yatır oğlan
geliyor bugün buz gibi ev.

Baba:

Ayten ben o parayı harcadım.

Anne:

Nasıl?

Baba:

Ayten ben elli yaşında bir adamım benim de kişisel
ihtiyaçlarım var harcadım.

Anne:

Senin bu evin faturalarından önemli nasıl bir ihtiyacın
var Şefik?

Baba:

(Elindeki sudoku kitabını gösterir.) Bunu aldım. Sudoku!
Gerçek bir bulmaca harikası.

Anne:

Hey Allahım ver şu paranın üstünü Şefik ben gider
yatırırım.

Tenhada

Baba:

Canımın içi…

Anne:

Şefik?

Baba:

Üstüyle de şey yaptım.

Anne:

Ne yaptın?

Baba:

İddaa oynadım.

Anne:

Şefik?

Baba:

Ama Ayten son anda yattı kupon.

Anne:

Şefik, seni öldürürüm Şefik…

(Ceyda girer.)
Ceyda:

Günaydın millet!

Baba:

Yavrum.

Ceyda:

Nasılsın babacım, aa bu ne surat, günaydın anne.

Anne:

Günaydın Ceyda, gece internette girilmedik site bıraktın
mı yavrum?

Ceyda:

Ben bir kere internette ders çalışıyordum anne.

Anne:

Atma Ceyda.

Ceyda:

Online test diye
konuşuyorsun.

bir

şey

var

anne,

bilmiyorsun

(Anneanne içeriden bağırarak girer.)
Anneanne:

Ceydaaa verdiğin denemelerin hepsini çözdüm, cebirim
biraz zayıf ama tarihim full.

Ceyda:

Aaa (anneannesine) ne yapıyorsun ya, (annesine doğru)
anneanneciğim ben sana demiyor muyum benim
eşyalarımı karıştırma diye.

Anneanne:

Ne çimdikliyorsun kız.

Anne:

Aferin Ceyda, aferin yavrum, soruları böyle anneannene
çözdür, ÖSS’ye de onu sokacağız zaten değil mi yavrum?

Anneanne:

Essah mı kız, girerim ben vallaha.

Anne:

Anneciğim, gözünü seveyim otur şurada bulmacanı falan
çöz sen haydi, bir de seninle uğraşmayalım.

Anneanne:

Ne var giremez miyim yani Ayten. (Duvardaki çerçeveye
dönerek) Görüyor musun Muzaffer Efendi? Kendi
kızımızın evinde sığıntı olduk. En iyisi ben karşıdaki
sığıntı evine gideyim. (Ayten’e) Ama izin ver bu gece kalıp
eşyalarımı toplayayım.

Anne:

Ay anneciğim ben sana ondan mı dedim sen hem bu
sınava girersin, hem de şu kafasız torunundan iyi
yapacağına da eminim.

Ceyda:

Ya ne kafasızı anne. Beni de abim gibi iki sene
dershaneye gönderseydiniz ben de kazanırdım.
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Anne:

Madem olmuyor kızım, gider bir iş bulur çalışırsın, eve
üç beş kuruş para getirirsin.

Ceyda:

Ay anne senin gerçekten dünyadan haberin yok, yahu
insanlar üniversite bitirip iş bulamıyor ben nasıl
bulayım!

Anne:

İyi kızım ne halin
uğraşmıyorum.

varsa

gör

ben

daha

seninle

(Ceyda babasının boynuna sarılarak)
Ceyda:

Babacığım.

Baba:

Yavrum.

Ceyda:

Bana i-phone alırsın değil mi?

Baba:

Alırım tabi yavrum.

Ceyda:

Aslan babam benim.

Baba:

Canım kızım!

Anne:

Allah muhabbetinizi arttırsın ben ne diyeyim.

Baba:

Gel yavrum gel biz baba kız sudoku çözelim seninle.

Ceyda:

Çözelim babacığım.

Anneanne:

Ayten, ihtilal falan mı çıktı yoksa senin bu kocan niye
hep evde?

Anne:

Yok anneciğim ne ihtilali. Şefik Bey’i emekli ettiler ya, o
da şimdi emekliliğinin tadını çıkarıyor. (Şefik’e döner.)
Bak bak, böyle havalara bak sen anca, burada boş boş
oturacağına çıkıp bir iş arasan diyorum. Bak bizim karşı
komşu Necati Bey’e, onu da geçenlerde emekli ettiler,
vallahi Necati hiç gocunmadı, gitti karşıki iddaa bayiinde
şıp diye kasiyer oldu. Vallahi helal olsun adama…

Anneanne:

Ah Necati ah!

Anne:

Ee bu zamanda böyle koca lazım tabi. Ben Necati’nin şu
zor günlerde gösterdiği üstün başarıyı inanılmaz takdir
ediyorum yani bence Necati ideal bir...

Baba:

Ayten ne oluyor, Necati Necati.

Anne:

Saçmalama Şefik.

Baba:

Gülüyorsun.

Anne:

Şefik!

Baba:

O adamın başarısı tamamen politik.

Anne:

Ne politiği be.

Baba:

Bizim tekkede zaviyede tanıdığımız yok, iş bulamıyoruz
değil mi?

Anne:

İlla tekkede zaviyede tanıdık lazım çünkü.

Baba:

Çatır çatır kadrolaşıyorlar Ayten, tehlikenin farkında
mısın?

Anne:

Saçmalama Şefik.
yanında işe girdi.

Adam

bizim

sarhoş

Hüseyin’in

Baba:

Hadi ya.

Anne:

Yaa.

Baba:

Ha iddaa bayiinin kasasında oturayım, onu diyorsun
bana.

Anne:

Şu havalara bak şu havalara, ne anlatıyorsun sen?

Baba:

E iddaa...

Anne:

Ayol adam emekli olmuş hala karısını çocuklarını gül gibi
yaşatıyor. Sen ne yapıyorsun? (Şefik oturur.)

Anneanne:

Götünün üstüne oturuyorsun.

Baba:

Ayten!

Anne:

Yalan mı, bu ev benim kazandığım üç kuruş dikiş nakış
parasıyla geçinmiyor. Kredi kartı borçlarının hala
ödeyemedik. Bak geçen gün Nimet Hanımlara haciz
gelmiş. Kriz var diyorum kriz…

Baba:

Sanki biz bilmiyoruz kriz olduğunu. Yahu ben onların
hepsini düşündüm diyorum sana.

Anne:

Ne düşündün?

Baba:

Borç transferi yapıp halledeceğiz.

Anne:

Ne borç transferi Şefik?

Baba:

Borç transferi Ayten. Bizim kredi kartı borçlarını başka
bankaya aktaracağız, oradan da yepyeni bir kredi kartı
alacağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız.

Anne:

Borç transferinin ne olduğunu biliyorum Şefik, altıncı
defa yaptığın için. Yok borç transferi falan.

Baba:

Tamam o zaman Ayten Hanım. B planına geçiyoruz.

Anne:

B planı ne Şefik, saçma saçma konuşma.

Baba:

Ananın ars… satıp öderiz.

Ayten:

Neyi?

Baba:

Ananın ars… satıp öderiz.

Anne:

Ay ne diyorsun Şefik bıdır bıdır?

Baba:

Yahu ananın arsasını satıp öderiz!

Anneanne:

Duydum. Duydum.

Baba:

Ulan bu da işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni
duymuyor.

Anneanne:

Sen de duydun mu Muzaffer Efendi, şimdi de arazime mi
gözünü dikmiş bu cibilliyetsiz herif. Sattırmam,
sattırmam ben arazimi!

Ceyda:

Anneanneciğim neden bağırıyorsun, siz de kadının
üstüne gitmesenize; sanki o ölünce bize kalmayacak.
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Anneanne:

Nee, Ayten görüyor musun, çocuğu da kendine
benzetmiş bu kancık herif. Ah ah benim kafasız kızım,
ben seni kaytan bıyıklı Necati’ye verecektim ama sen
gittin bu tavuk götü suratlı herife vardın.

Baba:

Ben çok meraklıydım senin bodur kızına değil mi!?

Anne:

Şefik.

Baba:

Aman 1.50 boyu var, türlü türlü huyu var. Sen, ben bu
kızı alayım diye bana büyü yaptın mı yapmadın mı
buyurun.

Anane:

Tövbeler tövbesi.

Baba:

Tövbeler tövbesi. Yetmiş yaşındasın yetmiş, Allah çarpar.

Anneanne:

Allahı karıştırma dinsiz herif.

Baba:

Bak bak bir de bu var, sen dinli ben dinsiz öyle mi, şu
hale bak şu hale, zaviye tekke yürü bakalım Mekke’ye
Mekke’ye.

(Anneanne tükürmeye başlar.)
Baba:

Tükürme, lama gibi kadın bu da yahu.

Anne:

Yeter, susun, ne oluyorsunuz canım sabah sabah, Hasan
gelecek diyorum bugün Hasan, belim çıktı yerleri
silmekten. Geç otur şuraya Şefik, geç...

Anneanne:

Ama o başlattı Ayten.

Anne:

Hasan gelene kadar çıt çıkmayacak bu evde anlaşıldı mı?
(Diğerleri susar.) Güzel.

(Kapı çalar.)
Anne:

Ay geldi.

Baba:

Ayten oğlan geldi, kapıyı aç.

Anne:

Duyduk. Oğlum.

Hasan:

Anne.

Anne:

Oğlum.

Hasan:

Anne.

Anne:

Oğlum.

Hasan:

Anne.

Anne:

Oğlum.

Hasan:

Canım annem benim.

Anne:

Canım oğlum benim.

Işıl:

İşte mutlu bir aile tablosu.

Hasan:

O anneanne hanım ne bu güzellik, valla böyle dışarı
falan çıkma kıskanırım seni.

Anneanne:

Deli oğlan. Öp bakayım elimi.

(Baba elini Hasan’ın öpmesi için kaldırır, Hasan öpmez.)
Hasan:

Merhaba baba, selam ufaklık, artık karşınızda herhangi
biri yok, Hasan artık üniversite mezunu.

Baba:

Bitti mi lan hakikaten.

Hasan:

İnanmayanlar için aynen okuyorum; iş bu diplomanın
sahibi Hasan Erbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği bölümünden tüm yetki ve sorumluluklarla
mezun olmaya hak kazanmıştır.

Işıl:

Aferin Hasan, Hasan artık yalnızca Hasan değil, hem
işletmeci hem mühendis, işletme mühendisi Hasan.

Anne:

Ay görüyor musun anne, aferin oğlum...

Baba:

Hasan (Baba öpmesi için elini uzatır.)

(Hasan babasının elini öpmez, diplomayı verir.)
Baba:

Berhudar ol oğlum, berhudar ol.

Ceyda:

Altı sene okusam ben de mezun olurdum baba.

Baba:

Neden altı sene Hasan?

Hasan:

Bir sene hazırlık anne.

Ceyda:

Bir sene de çakmış baba.

Baba:

Bir sene de çakmışsın?

Hasan:

Bir sene herkes uzatıyor anne.

Ceyda:

Ortalaması da 3.02.

Baba:

3.02 mi niye daha iyi değil?

Hasan:

Höh baba. Gayet iyi işte.

Baba:

Höhleme lan babaya. 3.02 işte dörtten az.

Anne:

Uzatma Şefik.

Baba:

Neyse hayrını gör oğlum, hayrını gör. İnşallah almış
olduğun bu diploma ileride bir işe yarar. (Baba elini
öptürür.) Berhudar ol oğlum, berhudar ol. Evet, Hasan
Efendi, cicim ayları bitti bundan sonra ne yapacaksın,
onu anlat bakalım?

Hasan:

Ne mi yapacağım baba? Önce kendime güzel bir CV
hazırlayacağım.
CV’min
içine
stajımı,
bütün
seminerlerimi, konferanslarımı yazacağım. Böyle dolgun
bir CV’m olduğundan hemen bir iş bulacağım tabi. Peki
iş bulunca ne olacak?

Hep beraber:

Ne olacak?

Hasan:

O işte yavaş yavaş yükseleceğim ve tabi maaşım da
yükselecek. Peki şimdi size soruyorum, maaşım
yükselince ne olacak?

Hep beraber:

Ne olacak?
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Hasan:

Kendime o arabayı alacağım.

Baba:

Hangi araba lan?

Hasan:

Son model bir Audi TT. Siyah, tek kapılı, üstü açık.
Sonra da evleneceğim; boy boy çocuklarım olacak.
Bodrum tarafından da bir yazlık alırız, yazları ailecek
orda geçiririz.

Hep beraber:

Geçiririz.

Hasan:

Karım, çocuklarım ve ben.

Ceyda:

Anne, bilmiyorum farkında mısın ama sevgili oğlun bizi
unutuverdi.

Baba:

Heh hey!

Anneanne:

Aşk olsun evladım.

Anne:

Hasan?

Hasan:

Anneanneciğim, anne ben sizi unutur muyum, babamın
kredi borçları vardı ya, onları da ben öderim.

Anne:

Oğlum! Duydun mu Şefik Bey, senin borçlarını benim
oğlum ödeyecek, aferin benim oğluma büyümüş de
babasının borçlarını mı ödermiş.

Baba:

O kadar kolaydı zaten.

Hasan:

Kolay tabi.

Baba:

Sen kendine bir iş bul önce.

Hasan:

Bulacağım diyorum baba.

Baba:

Hasan Efendi, bu devirde askerliğini yapmayana kız bile
vermiyorlar.

Hasan:

O işi hallettim baba.

Baba:

Nasıl hallettin?

Hasan:

İki sene tecil ettirdim zaten, iki sene de paralı mastır
ayarladım mı dört sene rahatım ondan sonra da bedelli
medelli hallederiz.

Baba:

Neli?

Hasan:

Bedelli.

Baba:

O ne lan öyle limonlu gibi. Yazıklar olsun Ayten, yazıklar
olsun. Orgenerallerimizin içeri alındığı, bazılarının
dağdan inme eşkıyaları hacılar gibi karşıladığı böyle bir
dönemde, Şefik Erbaş’ın oğlu bedelli askerlik yapsın öyle
mi?

Anne:

Saçmalama Şefik.

Baba:

Bölücü faaliyetlerle irticai faaliyetlerin kol kola gezdiği…

Anne:

Şefik.

Baba:

Oğlumla konuşmayayım mı?

Anne:

Konuşma.

Anneanne:

Ceyda bak abin ne diyor, bir iş bulayım gerisi hayırlısıyla
gelir diyor ne haber.

Ceyda:

Hmm o işler o kadar kolaydı zaten.

Hasan:

Kolay tabi kız ben bu diplomayla kapanın elinde kalırım.

Sırayla:

İnşallah…

Işıl:

Hasan böyle bir karşılama beklemiyordu doğrusu. Ama
olsun yine de kendine olan güveni sarsılmamıştı. İlk iş
görüşmesi için uluslararası bir firmanın yolunu tuttu.

İŞ 1
(Sahnede bir asistan beklemektedir, ikinci asistan içeri girer.)
Funda:

Ne oldu toplantıda?

Leyla:

Cem Bey dedi ki: Arkadaşlar biliyorsunuz kriz
dönemindeyiz, e bütün şirketler işçilerini işten çıkarıyor,
ama yok biz bir aileyiz; o yüzden sizin maaşlarınızda
yüzde elli indirim yapıyoruz.

Funda:

İndirim?

Leyla:

İndirim.

Funda:

Yüzde elli?

Leyla:

Yüzde elli.

Funda:

Canım bu çok güzel bir haber.(Sevinçle Leyla’ya sarılır.)

Leyla:

Funda indirim diyorum.

Funda:

Tamam canım indirim.

Leyla:

Yüzde elli ama.

Funda:

Yani işten atılmadık?

Leyla:

Atılmadık.

Funda:

Sadece indirim?

Leyla:

İndirim.

Funda:

Ay korkuttun ama sen de beni.

Leyla:

Pardon.

Funda:

İndirsinler canım indirsinler.

Leyla:

İndirsinler.

(Bülent Ateş girer.)
Bülent Ateş:

Günaydın kızlar.

Leyla funda:

Günaydın Bülent Bey.

Bülent Ateş:

Ne habersiniz?

İkisi:

İyiyiz, siz?
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Bülent Ateş:

İyidir ya. Ne oldu ya bir durgun gördüm sizi?

Funda:

Biz haberi duyduk da.

Bülent Ateş:

Ne haberi?

Leyla:

Maaşlarda yüzde elli indirim yapılmış ya.

Bülent Ateş:

Şu mesele.

Funda:

A yok yok bizce çok iyi bir strateji.

Bülent Ateş:

Bırak Allah aşkına ne iyi stratejisi. O kararın alındığı
toplantıda ben de vardım. Cem Bey’in karşısına çıktım ve
dedim ki: Cem bey! Cem bey! Eğer benim kızlarımın
maaşını indirecekseniz benimkini de indirin lütfen
dedim.

Leyla:

Öyle mi dediniz?

Bülent Ateş:

Aynen böyle söyledim.

Leyla:

O ne dedi?

Bülent Ateş:

Tamam dedi.(Ağlamaya başlar.) Ama olsun. Biz burada
bir aileyiz. Ben burada sizin abinizim. Burada her türlü
sorunumuzu paylaşacağız, bir paylaşım yakalayacağız,
bir ruh yakalayacağız ve ben sizi burada Cem Bey’e karşı
her zaman koruyacağım kollayacağım. Değil mi? Çünkü
biz burada neymişiz?

Funda-Leyla:

Aile.

Bülent Ateş:

Ben sizin neyinizmişim?

Funda-Leyla:

Abimiz.

Bülent Ateş:

Heh. Hem ben Cem Bey ile konuştum. “Cem Bey! Cem
Bey! Bu yaptığınızdan dolayı utanacaksınız çünkü ben
kızlarımın performansını size günbegün raporlayacağım
ve nasıl vazgeçilmez olduklarını göreceksiniz” dedim.

Funda:

Öyle mi dediniz?

Bülent Ateş:

Evet.

(İkisi de aynı anda dosyalarını alırlar.)
Leyla:

Bülent Bey ben CV’leri hazırladım bugün için buyurun.

Bülent Ateş:

Sen zaten bir meleksin.

Funda:

Efendim ben de bir dosya oluşturmuştum.

Leyla:

Benim adayım yarım saat içinde kapıda olur.

Bülent Ateş:

Süpersin.

Funda:

Benim adayım şu anda kapıda.

Bülent Ateş:

Öyle mi?

Funda:

Evet efendim.

Bülent Ateş:

İyi senin adayınla başlayalım o zaman.

Funda:

Peki.

Funda:

Hasan Erbaş mülakata lütfen!

Hasan:

Merhaba. Ben Hasan. Hasan Erbaş.

Funda-Leyla:

Burası Kuadrador Uluslararası Ticaret Şirketi.

Leyla:

Ben Kuadrador İnsan Kaynakları Asistanı Leyla.

Funda:

Ben de Kuadrador İnsan Kaynakları Asistanı Funda .

Bülent Ateş:

Ben de Kuadrador İnsan Kaynakları Müdürü Bülent.
Bülent Ateş. Yakarım! (Gülerler.) Evet, hazırsanız
başlayalım.

Hasan:

Başlayalım.

Bülent Ateş:

Buyurun oturun. (Hasan oturur.) Benden önce mi
oturuyorsunuz? (Hasan kalkar.) Şaka şaka.(Hasan tekrar
oturur) Hasan Bey, bizim adaylarda aradığımız bazı çok
temel özellikler var. Mesela, grup uyumu. Kızlar! (El ele
tutuşup Meksika dalgası yaparlar.) Ya da sense of
humour.

Hasan:

Ben de espritüelimdir zaten! (Sessizlik)

Bülent Ateş:

Bizim adaylarda aradığımız bir başka özellik de iyi
derecede yabancı dil biliyor olmaları. Sizin yabancı diliniz
neydi acaba?

Hasan:

İngilizce.

Funda:

Çok hoşsunuz Hasan Bey, bu devirde herkes İngilizce
bilir.

Leyla:

Ama eminim Hasan Bey Fransızca da biliyordur.

Bülent Ateş:
Hasan:

(Fransızca konuşur)
Yok ben...

Funda:

Hasan Bey biraz da İspanyolca biliyordur.

Bülent Ateş:
Hasan:

(İspanyolca konuşur)
Hayır ben...

Bülent Ateş:

Balkan dilleri?

Hasan:

Hayır...

Bülent Ateş:

Rusça?

Hasan:

Hayır ben...

Bülent Ateş:

Ortadoğu dilleri?

Hasan:

Hayır...

Bülent Ateş:

Uzakdoğu dilleri?

Hasan:

Hayır ben sadece İngilizce biliyorum ama fluently.

Hep beraber

What?

Hasan:

Fluently.

Leyla:

(Dalga geçerek) Hasan Bey sanırım yabancı diller size
biraz yabancı diller.

Bülent Ateş:

Sense of humour! (Kahkaha atar, ardından birden
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ciddileşir.) Hasan Bey bu olmadı işte, çünkü biz sürekli
yeni ülkelere...
Leyla:

Yeni insanlara...

Funda:

Yeni pazarlara açılan...

Bülent Ateş:

Uluslararası bir firmayız. Yani anlıyorum çok iyi derecede
İngilizce biliyorsunuz ama artık everybody knows that
you know! Isn't it true, girls?

Funda-Leyla:

Yes Mr. Ateş!

Bülent Ateş:

Oh my angels! Yani anlayacağınız böyle bir şirkete
başvurmadan önce sizi binlerce adaydan ayıran bir
özelliğiniz olmalı anlatabiliyor muyum?

Hasan:

Anlıyorum.

Bülent Ateş:

Anlaştık mı?

Hasan:

Evet.

Bülent Ateş:

Anlatabildim mi?

Hasan:

Evet.

Bülent Ateş:

Anlatabildim yani. Çok güzel, teşekkür ederim. Funda bir
saniye gelir misin? (Funda’yı kenara çekerek azarlar.) Bu
CV’ler niye elenmiyor? Mülakat küt diye bitiyor. Piç gibi
kalıyorum.

Hasan:

Bülent Bey bir şans daha verebilirsiniz. Hayır, ben
stajımı Efes Pilsen’de yaptım. (Sessizlik)

Bülent Ateş:

Durun tahmin edeyim iş tecrübeniz yok?

Hasan:

Yok.

Bülent Ateş:

Askerliğinizi de yapmadınız?

Hasan:

Yapmadım.

Bülent Ateş:

Klasik bir CV. Okey, it is very nice to meet you. I want to
see you again in personal but now for instance i’m
showing you the door!

Hasan:

Ama Bülent Bey.

Bülent Ateş:

The door.

Hasan:

Bülent Bey yapmayın.

Bülent Ateş:

Hasan Bey.

Hasan:

Bülent Bey son bir şans.

Bülent Ateş:

Hasan Bey...

Hasan:

(Bağırarak) Bülent Bey ben bu işi çok istiyorum!

Bülent Ateş:

Vay be sen çok hırslısın ya. Kızlar ben hırslı insanları çok
severim değil mi? Ben seni çok sevdim. Sana formalite
icabı bir soru soracağım ona doğru cevap verebilirsen
seni işe alacağım. Anlaştık mı?

Hasan:

Anlaştık.

Bülent Ateş:

Hazır mısın?

Hasan:

Hazırım.

Bülent Ateş:

Aramızda. (Masasına döner.) Leylacım şu CV yığınından
bana bir CV seçtirir misin lütfen?

Leyla:

Buyurun.

Bülent Ateş:

Sağ ol canım. (Çöp kutusundan bir CV seçer ve açar.) Bak
bu çocuğu hatırlıyorum. Aslan Doğan.

Leyla:

İsim fena değil.

Funda:

Hiç değil.

Bülent Ateş:

Kendisi ODTÜ mezunu.

Funda-Leyla:

Harika!

Bülent Ateş:

Askerliğini yapmış.

Funda-Leyla:

Fevkalade!

Bülent Ateş:

Stajını da Efes Pilsen de değil ama… (Şarkı söyleyerek
dans ederler.) Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika!

Bülent Ateş:

Amerika da yapmış. Ortalaman kaçtı?

Hasan:

Üç sıfır iki.

Bülent Ateş:

What?

Hasan:

Three o two.

Bülent Ateş:

Aslan’ın ortalaması üç elli sekiz. Yani three fifty eight.
Yani trois cinquante huit. Yani drei acht und fünfzig!
Ama merak etme ikinizin CV’sine de baktığımda ortak bir
özelliğinizi görüyorum. O da ikinizin de sadece ve sadece
fluently İngilizce konuşuyor olması.

Funda-Leyla:

Aaa!

Bülent Ateş:

Hazırsan sorunu sormak istiyorum.

Hasan:

Hazırım.

Bülent Ateş:

Kızlar! (Funda ve Leyla ortama gerilim katan sesler
çıkarırlar)
Hasan! Neden Aslan Doğan’ı değil de seni işe alalım?

Bülent Ateş:

(Hasan bir şey söyleyemez)
Bülent Ateş:

Hmm hmm, Evet… Bak o da var… Doğru… Anladım…
Yeterli yeterli… Kızlar! Ve son iki üç dört!

Hep beraber:

(Şarkı söylerler.) Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözün
arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde, gün
gelir belki sen de bir iş bulursun...

Işıl:

Hasan’ın ilk iş mülakatı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Ama olsun yine de bütün şansını yitirmemişti. Eve
girmeden önce omuzlarını dikleştirdi.
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AİLE 2
Baba:

Hasan?

Hasan:

Baba.

Ceyda:

Abi?

Hasan:

Ceyda.

Anne:

Oğlum?

Hasan:

Anne yemek yaptın değil mi? Benim karnım çok acıktı.

Anne:

Yaptım tabi yaptım hem de en sevdiğinden.

Hasan:

Yoksa etli pilav mı?

Anne:

Etli pilav ya! Bugüne özel.

Hasan:

Cacık da var değil mi anne?

Anne:

Var, var!

Baba:

Dolma da var yer misin?

Hasan:

Yerim.

Baba:

Hah ye bakiyim oğlum! Al! Oh güzel mi? Heh ye bakayım.

Işıl:

Ve Şefik amca beklenen soruyu sorar.

Baba:

Eee Hasan?

Hasan:

Ee baba?

Ceyda:

Ee abi?

Hasan:

Ee Ceyda?

Anneanne:

Ee oğlum anlatsana!

Hasan:

Neyi anlatayım anneanne?

Hep beraber:

İş!

Hasan:

Haa iş! İş buldum ya.

Hep beraber:

Allah!

Anne:

Ben demedim mi size? Kaptılar oğlumu kaptılar!

Anneanne:

Ben biliyordum zaten rüyamda baban el ettiydi bana.

Baba:

Yahu cahil cahil konuşmayın. Benim oğlum tabi ki iş
bulacak.

Anne:

Ayy hemen senin oğlun oldu.

Baba:

Tabi benim oğlum. Ben onu yererim ama yeri gelince de
severim, değil mi babacığım?

Hasan:

Evet de baba. Şey oldu…

Hep beraber:

Ne oldu?

Hasan:

Bir takım pürüzler çıktı.

Hep beraber:

Nasıl yani?

Hasan:

Şöyle ki; ben adamlardan 2000 lira istedim.

Baba:

Güzel!

Hep beraber:

Güzel, güzel!

Hasan:

Ama adamlar 1000 lira veririz dedi.

Hep beraber:

Hmmm!

Hasan:

Dedim 1800’den bir kuruş aşağı olmaz.

Hep beraber:

Heh!

Hasan :

Onlar da 1200’den bir kuruş yukarı vermeyiz dediler.

Hep beraber:

Eee?

Hasan:

Dedim sizin için en son 1600.

Baba:

İyi!

Hep beraber:

İyi iyi!

Hasan:

Ama onlar 1400 de kaldı.

Hep beraber:

Allah!

Baba:

Ayten zor günler yaşadık.

Anne:

Hepsi geçti Şefik.

Ceyda:

i-phone!

Anneanne:

Ayten sarı liradan bile çok.

(Ceyda, baba, anne ve anneanne halay çekerek şarkı söylerler.)
Hasan:

Ben de bastım istifayı!

Baba:

Heh! Ne yaptın Hasan?

Hasan:

İstifayı bastım baba!

Baba:

(Hala şarkıyı mırıldanmakta olan anne, anneanne ve
Ceyda’ya döner.) Yahu siz manyak mısınız bir susun be!

Baba:

Parmak mı basıyorsun yavrum? Neyi basıyorsun Hasan?

Hasan:

Ne yani baba, kıytırık bir şirket için ben prensiplerimden
mi vazgeçeyim?

Baba:

Ne prensibi ya? Hasan prensip falan yok. Memleketin
hali ortada. İşi buldun buldun. Bulamadın açıktasın lan.

Anne:

Şefik tamam uzatma artık. Üstüne gitme çocuğun. Hadi
geçin sofraya. Gel oğlum sen de.

Anne:

Aaa, ayol çocuk daha yeni başladı iş aramaya. Daha dün
bir bugün iki. Hem benim oğlum bir dahaki sefere böyle
yapmayacak değil mi Hasan?

Hasan:

Yok yapmayacağım tabi anne.

Anne:

Heh!

Hasan:

Hem ben bir görüşme daha ayarladım. Bu sefer kesin
bağlıyorum işi.

Anne:

Aferin oğlum aferin!
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Evet Hasan ertesi gün için başka bir görüşme ayarlamıştı
daha doğrusu başka bir uluslararası şirket tarafından
mülakata çağırılmıştı.Bu grup mülakatında diğer adaylar
arasında kendini kanıtlaması bekleniyordu. Hasan ise
insan
ilişkileri
konusunda
kendisine
oldukça
güveniyordu. Bu sefer ailesinin umutlarını boşa
çıkarmayacağından oldukça emindi.

İŞ 2
(Özcan “r” leri “y” olarak söylemektedir. Zeynep başörtülüdür. Mülakatçılar
konuşurken ayağa kalkarlar. Meral, Zeynep, Tufan Şimşek karanlıkta
beklemektedirler. Hasan mülakat kapısının önünde hazırlanmaktadır. Özcan
girer.)
Özcan:

Pardon geçebilir miyim?

Hasan:

Tabi buyrun. Özcan!

Özcan:

Hasan!

Hasan:

Abi ne işin var senin burada?

Özcan:

Mülakata geldim sen ne yapıyorsun?

Hasan:

Bu mülakata mı?

Özcan:

Kardeşim bu kaspıya geldiğime göre bu mülakata.
(Gülerler.)
Doğru tabi. Abiciğim şu olaya bak ya mülakat kapısında
karşılaşıyoruz. Zaten var ya mezuniyetten sonra hiç
aramadın ne hayırsız adamsın sen be?

Hasan:

Özcan:

Haklısın kardeşim de iş güç başvurularından fırsat mı
oldu?

Hasan:

Vallahi ben daha yeni başladım. Benim bu ikinci.

Özcan:

İkinci… Aslında abi ben de yeni başladım. Yani toplasan
üç beş anca olmuştur.

Hasan:

Öyledir kardeşim öyledir. Hem zaten sen kafana takma.
Biz bugün bu işi alacağız. Bana bak içerde toplu mülakat
olacak. Toplu mülakatta neye bakarlar? Grup uyumuna.
Eee bizden ala grup mu olur? İçeri gireriz paslaşırız
diğerlerini alt ederiz ha!

Özcan:

Tozunu bile attırırız abi.

Hasan:

Tamam kardeşim hadi girelim.

Özcan:

Girelim.

(Gireceklerken Hasan’ın kolundan tutar.)
Özcan:

İçerde uzak oturalım arkadaş olduğumuzu anlamasınlar.

Hasan:

Ben önden giriyorum sen burada bekle.

(Hasan kapıyı açar tam kapatacakken Özcan’ı fark etmiş gibi davranır.)
Hasan:

Ah pardon!

Özcan:

Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar!

(Yerlerine oturular.)
Hep beraber:

Merhaba

Zeynep:

Hoş geldiniz.

(Meral, Hasan, Özcan Zeynep’i süzmeye başlarlar, Zeynep’in fark etmesiyle
toparlanırlar.)
Zeynep:
Herkese başarılar.
Hep beraber:

Başarılar.

(Mülakatçı Jale Seçici ve seçici kurul içeri girer.)
Jale:

Merhaba arkadaşlar, ben Obeying
kaynakları danışmanı Jale Seçici.

Kapital

insan

Hep beraber:

Merhaba.

Jale:

Nasılız bugün?

Hep beraber:

İyiyiz. Siz?

Jale:

Gözlerden anladığım kadarıyla biraz gerginlik var galiba.

Tufan:

Siz gergin misiniz? Ben çok rahatım.

Jale:

Olsun. Biraz gerginlik her zaman iyidir.

(Diğerlerinin bakışlarıyla beraber Tufan sandalyesiyle aşağı iner.)
Jale:

Önemli olan bu gerginliği nasıl kontrol edeceğimizdir
değil mi arkadaşlar?

(Hepsi tekerlekli sandalyelerinde dönerek Jale’ yi takip ederler.)
Jale:

Jale:

İsterseniz mülakata geçelim. (Dört boş sandalyeyi
göstererek) Şimdi sizin aklınızda bir soru var. Bu
koltuklar
neden
boş?
Çünkü
buraya
birim
müdürlerimizden oluşan seçici kurulumuz gelecek. İşte
geliyorlar. (Birim müdürleri içeri girerler, mülakatçılar
sandalyelerinde dönerek onları izlerler.)
Finans kapital, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe
müdürlerimiz. Hoş geldiniz.

(Seçici kurul başlarıyla selam vererek oturur.)
Jale:

Evet arkadaşlar mülakata geçelim. Sizce iyi bir çalışan,
hangi iki hayvanın özelliklerini taşımalıdır? İki hayvan
üzerinde uzlaşın. On dakikanız var. Buyrun.
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(Seçici kurul not almaya hazırlanır, mülakatçılar şaşırır, Tufan Şimşek inik olan
sandalyesini yükseltip ayağa kalkarak konuşmaya başlar.)
Tufan:

Jale Hanım çok teşekkür ederim. Benim için önemsiz
hayvan diye bir şey yoktur. Ben bütün hayvanlara aynı
mesafede yaklaşırım. Önce bunda uzlaşalım bence.

Jale:

Tufan Bey bunu bana değil arkadaşlarınızı anlatın.

(Tufan Şimşek diğerlerine dönerek)
Tufan:

Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Benim için önemsiz
hayvan diye bir şey yoktur. Ben bütün hayvanlara aynı
mesafede yaklaşırım. Önce bunda uzlaşalım bence.

(Hepsi seçici kurula bakar. Seçici kurul Tufan’ı onaylamadığını belirten bir
işaret yapar.)
Meral:

Tufan Bey rica ederiz. İş yerinde cesaret ve özgüvenin çok
önemli bir yeri vardır fakat bunların altını doldurabilecek
özelliklere de sahip olmak gerekir. Teşekkürler.

(Seçici kurul tepki vermez.)
Hasan:

Arkadaşlar bir hayvan söylemekte çekindiler. Ben bu
noktada risk almak istiyorum ve bukalemun diyorum
çünkü bukalemunun değişen koşullara uyum yeteneği iş
dünyasına adapte olmamızı kolaylaştırır.

Özcan:

Kesinlikle katılıyorum. Ayrıca bukalemunun 360 derece
dönebilen gözleri iş fırsatlarını yakalama açısından
önemli bir yerde durmaktadır.

(Seçici kurul memnun bir şekilde bakmaktadır.)
Meral:

Evet, evet ayrıca bukalemunlar bulundukları ortamda
çok sakindirler ve renklerini asla belli etmezler.

(Seçici kurul onaylar.)
Tufan:

O zaman bukalemun. Bukalemun diyelim mi arkadaşlar?
Bukalemun, bukalemun.(Ayağa kalkar.) Çok teşekkür
ederim. Bizim hayvanımız bukalemun.

(Seçici kurul Tufan’ı küçümser.)
Jale:

Arkadaşlar tebrik ederim. Tahmin ettiğimden daha kısa
sürede uzlaştınız. Peki ikinci hayvanınız nedir?

Zeynep:

Arkadaşlar ben bu noktada karıncayı öne sürmek
istiyorum. Çünkü karıncalar birlikte çalışırlar, organize
olurlar ve en önemlisi de üretirler.

(Seçici kurul başörtüsünden dolayı tepki gösterir.)
Özcan:

Hanımefendi size bir soru sorabilir miyim?

Zeynep:

Tabi.

Özcan:

Karıncalar kimin için çalışırlar?

Zeynep:

Nasıl yani?

Özcan:

Ha ha ha! Karıncalar sadece kendi karınca toplulukları
için çalışırlar.

Zeynep:

Yanılıyorsunuz beyefendi. Karıncaların ekosistem
içerisinde çok önemli bir yerleri vardır. Siz onları
kaldırdığınızda bu sistem çöker.

Meral:

Bakın yine sistem yine çökmek. Hanımefendi o sistem
asla çökmez!

Zeynep:

Pardon siz hangi sistemden bahsediyorsunuz?

Meral:

Ah! İlelebet payidar kalacak o sistemden.

(Seçici kurul onaylar.)
Zeynep:

Hanımefendi ben ekosistemden bahsediyorum, hani
hayvanlarla bitkilerin bir arada ahenk içinde yaşadığı.
Anlaşılan ekolojiyle de alakanız yok. Siz hiç belgesel
izliyor musunuz?

(Meral cevap veremez oturur.)
Özcan:

Biz bazı kanallardaki belgeselleri izlemiyoruz.

Meral:

Onlarda bilimsel yönteme kapalı bir yol izleniyor.

Zeynep:

Sizin de yönteminiz pek bilimsel değil!

Özcan:

Biz bilimi sizden mi öğreneceğiz! Bizim bilimsellik
anlayışımız, güneş dil teorisinden gelir.

Meral:

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Özcan:

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

(Seçici kurul onaylar.)
Meral:

Başbakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama
sanatçı olamazsınız.

Seçici kurul:

Hı hı. (Onaylar.)

Özcan:

İstikbal göklerdedir.

Seçici kurul:

Evet!

Meral:

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!

Seçici kurul:

İşte!

Özcan:

Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir!

(Seçici kurul alkışlamaya başlar.)
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Gazamız mübarek olsun!

(Seçici kurul toparlanır, Özcan ve Meral yerine otururlar.)
Tufan:

Efendiler! Çok teşekkür ederim. Bence en verimli hayvan
insandır. Hayvan gibi çalıştığı sürece en verimli hayvan
insandır.

Seçici kurul:

Hı?

Tufan:

Sizi tenzih ederek söylüyorum.

Seçici kurul:

Hım…

Tufan:

Hım.

Hasan:

Tufan Bey yaratıcı olmaya çalıştığınızı anlıyorum ama
söylediğiniz şey out of topic.

Tufan:

Hasan Bey, thank you very much.

Özcan:

Arkadaşlar konu biraz dağıldı isterseniz ben onu bir
toparlayayım. Eğer bir hayvan seçeceksek bu hayvan
dayanıklı olmalıdır.

Hasan:

Çok doğru. Eğer illa ki iş dünyasına bir hayvan
sokacaksak, o da dayanıklı olmalıdır.

Özcan:

Ayrıca iş fırsatlarını kaçırmaması açısından fırsatçı bir
özelliğinin olması gerekir.

Hasan:

Kesinlikle katılıyorum. İş dünyasındaki bir hayvan
fırsatçı ve zeki olmalıdır.

Özcan:

Ayrıca çalışkanlık iş hayatında çok önemli bir yerde
durmaktadır.

Hasan:

Zaten çalışmayan bir hayvanı iş dünyasında ne yapalım?

Özcan:

Ben bütün bunların ışığında ayıyı öne sürmek istiyorum.

Hasan:

Ben de arkadaşa katılıyorum ve arı diyorum.

Özcan:

Yok Hasancım ben ayı diyorum.

Hasan:

Tamam ben de arı diyorum.

Özcan:

Hayır ben ayı diyorum.

Hasan:

Tamam oğlum işte arı.

Özcan:

Ayı var ya hani ayı.

Hasan:

Sen istersen daha fazla söyleyerek kendini rezil etme ben
senin yerine söyledim arıyı.

Özcan:

Oğlum sen benim yerime niye söylüyorsun. Ayıda “r” yok
ki?

Hasan:

Anlamadım?

Özcan:

Ayı lan ayı. (Ayı taklidi yapar.) Harrr! (Böğürür.)

(Hepsi irkilir.)

Hasan:

Arkadaş yirmi sekiz harfle konuştuğu için kendini ifade
etmekte zorlandı galiba.

Özcan:

Ne kendini ifade edememesi be! Ben bunun yirmi dokuz
harfle altı senede bitirdiği okulu yirmi sekiz harfle dört
sene bitirdim.

(Hasan sandalye ile Özcan’ın yanına yaklaşarak)
Hasan:

Özcancım ayının iş dünyasında ne işi var?

Özcan :

Asıl ayının ne işi var? Hem sen benim “r” leri
söyleyemediğimi niye söylüyorsun?

Hasan:

Sanki ben söylemesem anlaşılmıyor gerizekalı.

Zeynep:

Arkadaşlar çok afedersiniz ama

Özcan ve Hasan: Bir dakika ya!
(Hep beraber tartışmaya başlarlar, müzik girer.)
Hasan:

Çok yaratıcısın ya. Ayı ne be?

Özcan:

Hadi len ordan ispiyoncu köpek!

Tufan:

Önce insan!

Zeynep:

Beni hiç konuşturmuyorsunuz ama.

Meral:

Ama ben dedim.

(Birbirlerinin yakasına yapışarak dönerek kavga etmeye başlarlar. Küme
dağılır. Özcan, Hasan, Meral ve Tufan kendi aralarında tartışmaya başlarlar.
Zeynep seçici kurula doğru yaklaşmaya başlar. Diğerleri fark edip yarışa
katılırlar.)
(Jale seçici kurula Zeynep’i gösterir, onay alamaz, gönderir. Tufan öne çıkar,
onaylanmaz. Jale tarafından gönderilir. Özcan öne çıkar, seçici kurul olabilir
der. Özcan kendini yarışın hızına kaptırmışken sandalyesi Hasan tarafından
çevrilerek ters tarafa yönlendirilir, Özcan ne olduğunu anlayamayarak çıkar.
Hasan ve Meral kendilerini yarışa kaptırmışlardır. Jale’nin uyarılarını
duymazlar.)
Jale:

Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Süreniz
sona erdi. Çok başarılıydınız. Şirketimizin Atrax
Projesi’nin yöneticisinin asistanının yardımcıları
oldunuz. Tebrik ederim. Bir saat sonra iş koşullarını
konuşmak üzere odamda görüşelim.

(Jale ve seçici kurul çıkar. Hasan ve Meral ne olduğunu anlayamadan
birbirlerini tebrik ederler.
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Ve Hasan başarmıştı! Diğer adaylar arasında kendini
kanıtlamış, başvurusu kabul edilmiş ve işe alınmıştı! Ee
daha ne isterdi! Keyfine diyecek yoktu! Bu güzel haberi
vermek üzere evini yolunu tuttu!

AİLE 3
(Anneanne sandalyede oturarak namaz kılmaktadır. Ceyda müzik dinlemekte
ve şarkı söylemektedir.)
Ceyda:

Ne kadar güzel büyülü…

Anneanne:

Euzübillahimi…

Ceyda:

Sen gelmeden bir yel eser senden…

Anneanne:

Etteyyatü.. esselamü.. Kız Ceyda ıccası kalasıca,
namazımı bozdurdun bana. Git odanda dinle şu
zımpırtıyı.

Ceyda:

Bana ne ya! Sen git odanda kıl namazını.

Anneanne:

Benim odamda böyle rahat sandalye yok. Ayten bana ne
zaman şu tekerlekli dönen sandalyelerden alacağız.

Anne:

Ay anne, bir tekerlekli sandalyemiz eksikti!

Anneanne:

Kız hem onla nereye gitsen kıbleyi bulursun ha!

Baba:

Ayten!

(Şefik elinde torbalarla eve gelir.)
Anneanne:

Geldi demşek kocan.

Baba:

Al bakalım Ayten Hanım bir sürü cicili bicili şey aldım.

Anne:

Şefik nerden çıktı bunlar?

Baba:

Nasıl aldımsa aldım Ayten! Hem bak bunu da sana
aldım.

Anne

Ay bu ne be?

Baba:

Mutfak Canavarı! Bununla her şeyi yapmak mümkün.
Kızıma da 1000 kontör aldım.

Ceyda:

Aslan babam benim!

Baba:

Canım kızım benim. Oğluma da yepisyeni bir gömlek
aldım. Görüşmelere o paspal gömlekle gidiyor. Erbaş
ailesini temsil edemiyor.

Anne:

Şefik sen gene bir haltlar karıştırıyorsun ama.

Baba:

Halt malt yok Ayten, her şey kontrol altında.

Anneanne:

Allah cennete yarabbi.

Baba:

Kaynanaların en güzeline de çekirdek aldım.

Anane:

Ne! Ala ala bunu mu aldın. Devamsız herif!

Baba:

Ne istiyordun?

Anneanne:

Bana da cep telefonu alaydın.

Baba:

Yahu sen cep telefonunu ne yapacaksın.

Anneanne:

Muzaffer’i arardım.

Baba:

Ben aradım Muzeffer’i iyiymiş, seni bekliyormuş.

Anne:

Şefik bak son kez soruyorum, nasıl alındı bunlar?

Baba:

Aman Ayten! İnsanın hevesini kursağında bırakıyorsun.
Bugün kahvede oturuyorum bizim çocuklar geldi, hepsi
birer bankada müdür olmuş kerataların. Şefik Hocam
sana böyle yakışmıyor dediler. Ben de o zaman patlat bir
borç transferi (Ağzının içinde geveler.) halledelim dedim.

Anne:

Ne?

Baba:

Borç transferi. (Gevelemeye devam eder.)

Anne:

Ne diyorsun Şefik!

Baba:

Borç transferi Ayten.

Anne:

Şefik ben sana bir daha bu evde borç transferi
yapılmayacak demedim mi? Mahallede herkese haciz
gelmiş, sen daha banka peşinde koş!

Baba:

Ayten Hanım benim evimde bana öyle bağıramazsın
tamam mı, hem dün gördünüz gözünü korkuttum
keratanın bugün kesin bir iş bulup gelecek.

Anne:

Ya bayağı korktu!

(Hasan koşarak girer.)
Hasan:

Oley oley oley oley! İş buldum, iş buldum!

Hepsi:

Ne!

Hasan:

İş buldum iş.

Anne:

Oğlum, emin misin?

Hasan:

Eminim tabi anneciğim.

Baba:

Bir pürüz filan çıkmadı değil mi?

Hasan:

Yok baba, yarına sözleşmeyi imzalıyorum. (Aile birbirine
dönüp haberi kutlamaya başlar. Hasan onları susturur.)
Hey, hey! Artık karşınızda Obeying Kapital şirketinin
Atrax Projesi’nin yöneticisinin asistan yardımcısı
duruyor.

Herkes:

Hı?

Hasan:

İş buldum yani iş.

Herkes:

İyi iyi.

Anne:

Ayol iş bulmuş çocuk iş! Bulacak tabi kimin oğlu?

Baba:

Bulacak tabi benim oğlum. Bazıları da hala bana
bağırsın. Tabi kurt kocayınca…

Anne:

Şefik!
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(Ev telefonu çalar.)
Baba:

Bankadan arıyorlar kredi kartı için ben açarım. Alo?

Memur:

Merhaba Şefik Erbaş’la mı görüşüyorum?

Baba:

Evet. Ben Şefik Erbaş. İnteraktif Bank değil mi? Ne
zaman gönderiyorsunuz bizim kredi kartını?

Memur:

Hayır efendim İnteraktif Bank değil Hiperaktif Bank.
Bizden kaçamazsınız borcunuzu ödeyin. İnteraktif Banka
borç transferi yapmak için başvurmuşsunuz, fakat
şüpheli müşteri konumunda olduğunuz için kara listeye
alınmışsınız ve transfer başvurunuz reddedildi.

Baba:

Nasıl yani? Kredi kartını göndermiyor musunuz şimdi?

Memur:

Ne kartı beyefendi! Bir hafta
ödemezseniz evinize haciz gelecek.

Baba:

Haciz mi?

Herkes:

Ne?

Memur:

Evet haciz! Hoba!(Zıplayarak sahneden çıkar.)

içinde

borcunuzu

(Baba ağır çekimde boğularak öne doğru düşer.)
Işıl:

Hasan:

Şefik Amca boğuluyordu. Hacizzede Şefik Amca’nın
yardımına, çiçeği burnunda iş sahibi Hasan yetişti.
(Hasan nefes alamayan babasının sırtına vurur.)
Helal baba, helal. Merak etme borcunu ben öderim.

Baba:

Oğlum, sağ ol oğlum.

Anneanne:

Görüyor musun Ayten ne cömert çocuk.

Anne:

Sen olmasan biz ne yapardık Hasan.

Ceyda:

Helal sana abi.

(Telefon çalar.)
Hasan:

Sen kalkma baba ben açarım. Efendim?

Jale Seçici:

Hasan Bey’le mi görüşüyorum.

Hasan:

Evet ben Hasan Erbaş.

Jale Seçici:

Ben Obeying Capital’den Jale Seçici.

Hasan:

(Aileye) İş yerinden Jale Hanım arıyor.

Jale Seçici:

Hasan Bey. Şirketimiz Atrax Projesi’ni Türkiye’den Çin’e
taşımaya karar vermiş bulunuyor.

Hasan:

Nasıl yani Çin’e mi gidiyoruz?

Jale Seçici:

Hayır siz gelmiyorsunuz biz gidiyoruz.

Hasan:

Yok ben gelirdim fark etmez.

Jale Seçici:

Hasan Bey anlamıyor
ihtiyacımız kalmadı.

musunuz?

Bu

projede

size

Hasan:

Ama el sıkışmıştık.

Jale Seçici:

Hasan Bey neden anlamamakta ısrar ediyorsunuz.
Sözleşmeyi imzalamıyoruz, işe alınmadınız.

Hasan:

İşe alınmadım mı?

Herkes:

Ne?

Jale Seçici:

Maalesef. Ben şimdi havaalanına gidiyorum. Hoşça kalın.
Hayatta başarılar. Şans melekleri hep sizden yana olsun.

Işıl:

Şimdi de Hasan boğuluyordu. Çiçeği burnunda işsiz
Hasan’ın yardımına, hacizzede Şefik amca yetişti. (Baba
nefes alamayan Hasan’ın sırtına vurur.)
Helal, oğlum helal.

Baba:
Anneanne:

Görüyorsun değil mi Ayten? Ne bahtsız çocuk. İş
bulduğu gün işsiz kaldı.

Anne:

İyi misin oğlum?

Hasan:

İyiyim anne.

Anne:

Hadi yemeğinizi yiyin, yemek soğudu.

Hasan:

Anne bu pilavda et yok.

(Herkes kaşığını masaya vurur.)
Anne:

Ne eti oğlum, et mi kaldı!

Baba:

Ne eti Hasan, kıçımızda don yok don.

Anne:

Hasan, bak oğlum Ayşe Teyze’nin oğlu devlete memur
olmuş, çocuk şimdi tıkır tıkır alıyor maaşını, gül gibi
geçiniyorlar.

Hasan:

Ne yani anne? Ben dört sene mühendisliği memur olmak
için mi okudum? Hem ne o öyle eşeğin kuyruğu gibi ne
uzuyorsun ne kısalıyorsun.

Baba:

Eşeğin kuyruğu mu? Ulan eşşoğlueşşek biz bu
memlekete yirmi beş sene bilfiil hizmet verdik, eşeklik mi
ettik! İstemiyor musun babacım memur olmak?

Hasan:

İstemiyorum.

Baba:

Pekala Hasan bey, sen bilirsin. O zaman eşek gibi askere
gidersin. Devlet sana orada bakıyor zaten maaşınla da
bize yardımcı olursun.

Hasan:

Ne yani baba ben mezun olur olmaz
gideceğim? Elbet bir gün bulacağım bir iş.

Baba:

Bunun bu maceraperestliği de beni öldürecek Ayten.
Karar verilmiştir askere gidiyorsun.

Hasan:

Gitmiyorum.

Baba:

Gidiyorsun.

Hasan:

Gitmiyorum.

Baba:

Gidiyorsun lan!

askere mi
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Anne:

Hasan!

Hasan:

İyi tamam memurluğu deneylim de nasıl olacak o iş?

Anne:

Olur oğlum olur. Anne hani senin maliyede bir tanıdığın
yok muydu, bir onu arasan?

Anneanne:

Hee! Benim çok yakın tanıdığım vardı kız. Hasan hani
bizim köylü bir Ziya Enişte vardı bayramda falan giderdik
eskiden bildin mi?

Hasan:

Evet.

Anneanne:

Onun hanımı vardı hani Makbule, Onu bildin mi?

Hasan:

Şişman?

Anneanne:

Hah bravo şişman Makbule. Onun oğlan kardeşi
Hayri’nin hanımı Zekiye vardı onu bildin mi? Bilirsin ya
şaşı Zekiye. İşte o Zekiye’nin kız kardeşinin çelebisinin
kaynının oğlunun hanımının…

Işıl:

...eniştesinin
amcaoğlunun
oğlu
İsmail,
Maliye
Bakanlığı’nda çalışıyordu. Makbule Teyze, eniştesine
söyledi. Eniştesi kardeşiyle konuştu. Kardeşi de oğlunun
oğlu İsmail’e söyledi ve Hasan kendini Maliye
Bakanlığı’nda bir iş görüşmesinde buldu. Bakalım bu
sefer şansı yaver gidecek miydi?

İŞ 3
(Hasan girer.)
İsmail:

Yahu Hasan, meğer biz ne kadar yakın akrabaymışız da
haberimiz yokmuş?

Hasan:

Evet efendim.

İsmail:

Demek Maliye Bakanlığı’nda çalışmak istiyorsun.

Hasan:

Evet efendim inşallah.

İsmail:

Çok güzel. Sana bir sualim olacak. Üniversite yıllarında
okurken nerede kalıyordun?

Hasan:

Yurtta kalıyordum efendim.

İsmail:

Çok güzel. Yurttaki abinizin ismi neydi?

Hasan:

Abi? Vallahi bir Niyazi abi vardı.

İsmail:

Niyazi çok değerli bir şahsiyettir.

Hasan:

Siz tanıyor musunuz kendisini?

İsmail:

Tanımaz olur muyum, Niyazi benim tırnağımı bile bilir.
Ee Hasancığım, işler nasıl gidiyor?

Hasan:

Hangi işler?

İsmail:

Hangi işler olacak Hasan! Yürek işleri, gönül işleri
diyelim biz ona.

Hasan:

Bizim de kendi çapımızda bir şeyler var tabi.

İsmail:

Nasıl? Mahalle çapında mı, yoksa daha geniş bir çapta
mı?

Hasan:

(Utanır.)Yapmayın efendim mahallede, mahallede.

İsmail:

Çok güzel. Küçük yerden başlamak her zaman daha
iyidir. Çok güzel, seni sevdim Hasan. Şimdi seni
müdürümüz Mehmet Bey’le tanıştıracağım, kendisi bizim
departmanımızın en üst düzey müdürü olur. Amerika’da
eğitim görmüştür ve çok değerli bir şahsiyettir. Onun
suallerine edepli ve mütevazı yanıtlar vermeni istiyorum
senden.

Hasan:

Tamam efendim, dediğiniz gibi yaparım.

İsmail:

Biliyorum Hasancığım, biliyorum. Beni rezil etmeyeceğini
biliyorum. (Kapının önünde seslenir.) Mehmet Bey!

Mehmet:

Buyurun.

İsmail:

(Kapıdan içeri girerken) Mehmet Bey saygılar, daha önce
de bahsettiğim zat-ı muhterem Hasan Erbaş.

Mehmet:

Hoş geldin Hasancığım, nasılsın?

Hasan:

İyiyim efendim. Siz nasılsınız?

Mehmet:

Teşekkür ederim, lütfen ayakta kalma buyur şöyle otur.
(İsmail’e) İsmailciğim şöyle bir saniye gelir misin?

Mehmet:

(İsmail’le gizlice konuşur.)
geçirdik değil mi?

İsmail:

Efendim biliyorsunuz bizim sülalede kesinlikle yanlış
olmaz. Adayımız yurtta kalıyormuş ve bizim Niyazi’yi de
yakinen tanıyor.

Mehmet:

Öyle mi?

İsmail:

Bir şey içer mi diye sorun. (Mehmet tam soracakken)
Sormayın, çünkü bugün kandil eminim kendisi
niyetlidir.

Mehmet:

Bravo İsmailciğim, bravo. (Mehmet, Hasan’a yönelir.)
Hasancığım…

Hasan:

Efendim, ben hemen CV’mi vereyim size şöyle.

Mehmet:

CV’ne hiç gerek yok. Sadece sohbet edeceğiz. Rahat ol
Hasancığım. Hangi okuldan mezunsun?

Hasan:

İTÜ İşletme Mühendisliği’ni bitirdim.

İsmail:

Çok güzel.

Mehmet:

KPSS notun kaçtı?

Hasan:

Seksen.

İsmail:

Çok güzel.

Mehmet:

Not ortalaman kaçtı?

Hasan:

3.02.

İsmail:

Çok güzel.

Delikanlıyı

ön

elemeden
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Mehmet:

Yabancı dil?

Hasan:

İngilizce biliyorum efendim. Ayrıca birçok seminer, kişisel
gelişim kursları ve konferanslara katıldım efendim.

İsmail:

Çok güzel!

Mehmet:

Staj?

Hasan:

Efes Pilsen’de yaptım.

İsmail:

Çok güzel… (İsmail ile Mehmet şaşırır, birbirine bakarlar.)
… Ne dedin Hasancım?

Hasan:

Efes Pilsen.

İsmail:

Bir yanlışlık olmasın Hasancığım?

Hasan:

Yok… Stajımı orada yaptım.

İsmail:

Nasıl
olur
Hasancığım,
yurttaki
Niyazi
abin
yönlendirmedi mi seni? Efes Pilsen nereden çıktı şimdi?

Hasan:

Niyazi abi bu işlerden ne anlasın ki; o, kapıda güvenlik
görevlisiydi.

İsmail:

Sen hangi yurtta kaldın Hasancığım?

Hasan:

Okulun yurdunda efendim.

İsmail:

Olur mu Hasan? Hani mahalle diyordun, işler iyi gidiyor
diyordun?

Hasan:

Efendim kız arkadaşımın ne ilgisi var bu işle?

İsmail:

Senin kız arkadaşın mı var? Bir şey içer misin Hasan?

Hasan:

Zahmet olmazsa bir çay alırım.

İsmail:

Niyetli de değilsin yani… (Mehmet’e) Efendim bir saniye
gelir misiniz? (Hasan’a) Sen dur! (Gizli konuşurlar.) Çok
özür dilerim efendim, gerçekten karşınızda yerin dibine
geçtim.

Mehmet:

Hani sizin sülalede yanlış olmazdı İsmail? Az daha
CV’sine bile bakmadan işe alıyordum adayı.

İsmail:

Efendim kesinlikle yanlış olmaz. Bu herif araya karışmış
olmalı.

Mehmet:

Armut mu bu, İsmail!

İsmail:

Vallahi ben de anlamadım efendim, bu adam nasıl böyle
bir tip çıktı. Şuraya bakın niyetli de değilmiş zaten. Şuna
bak nasıl da bakıyor tip tip! Tipitip! Ben şunu bir
göndereyim.

Mehmet:

Bir dakika, bir dakika. Nereye?!

İsmail:

Dışarı göndereceğim.

Mehmet:

Ne kadar da küt düşünüyorsun İsmail. Bu küçük
düşüncelerle biz bir yere varamayız. Daha adayın CV’sini
bile incelemedim. Belki aday çok nitelikli, nereden
biliyoruz? Yarın bir gün işe almadığımızdan dolayı
pişman olmayalım.

İsmail:

Yani siz bilirsiniz. Sonuçta ben burada sadece yaşlı ve
deneyimli bir memur olarak konuşuyorum. Bu gibi
işlerde… (Mehmet dinlemeden Hasan’ın yanına gider.)

Mehmet:

(Hasan’a) Hasan Bey CV’nize bir göz atabilir miyim? (Bu
sırada İsmail Hasan’a dik dik bakar. Mehmet İsmail’in
baktığını fark ederek ona ters bir bakış atar. Bu sırada
Hasan’dan CV’yi alır.) Acaba mastır, MBA, EMBA var mı?

Hasan:

Çalışmayı düşündüğüm için mastıra başvurmadım.

Mehmet:

İş tecrübeniz mi var?

Hasan:

Yok. İş tecrübem yok.

Mehmet:

Askerliğinizi yaptınız mı?

Hasan:

Tecil ettirdim. Daha gitmedim.

Mehmet:

Peki, o zaman CV’nizde belirttiğiniz kişisel gelişim
kursları, seminerler, konferanslardan yurtdışında olanı
var mı?

Hasan:

Yok. Ama hepsi çok önemli programlardır.

Mehmet:

Anlıyorum. Yabancı diliniz neydi?

Hasan:

Çok iyi derece de İngilizce biliyorum efendim?

Mehmet:

Really? Do you speak English?

Hasan:

Yes, I do.

Mehmet:

Where did you learn English?

Hasan:

At school.

Mehmet:

In der Schule.

Hasan:

Ja

Mehmet:

Oh! Können sie nicht Deutsch sprechen?

Hasan:

No.

Mehmet:

Ach so! Aber, das ist nicht gut für ihnen. Was können
wir gerade machen? Es tut mir leid! Olmadı Hasan Bey,
yani buraya her gün yüzlerce aday geliyor. Siz de sadece
onlardan birisiniz. Keşke daha fazla deneyim kazanarak
gelseydiniz, ha?

Hasan:

Yapmayın efendim. Benim CV’m de sonuçta Türkiye
koşullarına göre gayet kabarık bir CV. Hem ben hırslı bir
insanımdır. Mesela, bir yerde çalışmaya başlayayım
sonuna kadar giderim. Tuttuğumu hayatta bırakmam.
Kene gibi yapışırım.

Mehmet:

Ooo! Ne kadar da hırslısın? Ben hırslı insanları çok
severim. Değil mi İsmail?

İsmail:

Bayılırsınız.

Mehmet:

Ben seni çok sevdim Hasan. Şimdi sana birkaç soru
soracağım. Hazır mısın?

Hasan:

Evet, hazırım.
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Mehmet:

Stagflasyon nedir?

Hasan:

Ekonomik durgunluk ve
gerçekleşmesidir efendim.

Mehmet:

Şerefiye nedir?

Hasan:

Yani değerlenme vergisi, kamunun karar ve etkinlikleri
sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan
değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür
taşınmaz vergisidir.

Mehmet:

Hasan Bey şimdi size son sorunuzu soracağım.
Cevaplamadan önce iyice düşünmenizi istiyorum. Hazır
olunca sorunuzu soracağım. Hazır mısınız?

Hasan:

Hazırım.

Mehmet:

TCMB’nin açılımı?

Hasan:

Çok kolay olmadı mı?

Mehmet:

Yok hayır. İstediğin kadar düşünebilirsin.

Hasan:

Soru bu yani?

Mehmet:

Evet. Hazır olunca cevap verebilirsin.

Hasan:

Ben hazırım, cevap veriyorum.

Mehmet:

Buyurun.

Hasan:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

Mehmet:

İsmail!

İsmail:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olacaktı!

Hasan:

Yapmayın efendim bir ‘i’nin ne önemi var.

Mehmet:

Hasan Bey, siz ‘bir harf’e önemsiz mi diyorsunuz? Yarın,
bir gün Maliye Bakanlığı’nda ‘bir rakam’a önemsiz
derseniz bizim başımıza neler gelir biliyor musunuz?

İsmail:

Maazallah.

Mehmet:

(İsmail’e) İsmailciğim, Hasan Bey’e eşlik eder misin?

İsmail:

Tabi. Kalk ayağa Hasancığım. Aç kapıyı. Çık dışarı.
(Hasan çıkar. Mehmet’e) Efendim çok özür dilerim bir
daha olmayacak. (İsmail çıkar, Hasan’ın yanına gider, bir
kafa hareketiyle Hasan’ı kovar.)

Işıl:

Hasan’ın son umudu da boşa çıkmıştı. Çareyi uzun
dönem askerlikte buldu. Böylece hem ufak çaplı bir
sermaye yapacak, hem de ailesinin dırdırından
kurtulacaktı. Bütün umutlarını Hasan’ın iş bulmasına
bağlamış olan ailesi içinse, hacizden kurtulmanın tek bir
yolu
kalmıştı;
anneannenin
Konya’daki
arsasını
satmak…

enflasyonun

aynı

AİLE 4
(Anne, baba ve anneanne battaniyenin altında soğuktan titremektedir.)

anda

Anneanne:

Ah Muzafferciğim ah ikimizin adına hayrat yaptıracaktım
ben o araziye. Ellere sattı yadigârını bu gâvurun dölü.

Baba:

Yahu kaynana dağın başında kim ne yapsın çeşmeyi.
Hem bak girdik işe yavaş yavaş ödeyeceğiz borcunu.

Anne:

Aman iyi ki bir işe girdin Şefik, gene gitmedin bugün,
vallahi atacaklar seni.

Baba:

İnsafsızlık etme Ayten. Hastayım izin aldım, yarın
gideceğim.

Anne:

Yarın maaşını al da doğalgazı yatıralım bari.

Baba:

Aldığımız da maaş olsa. Bütün gün iddaa bayisinin
kasasında otur dur.

Anne:

Sen de buldun da bunuyorsun ha!

Anneanne:

Ah Hasanım! Ah!

Anne:

Ah yavrum! Ah!

Baba:

Neden böyle yapıyorsunuz ama! Aslan gibi gitti askere.
On iki ay yan gelip yatacak. Üstüne de 1200 TL maaş.
Vallahi beni alsalar ben gideceğim ha.

Ceyda:

Herkese merhaba.

Baba:

Merhaba yavrum.

Ceyda:

Merhaba baba. Ölüyorum yorgunluktan.

Anne:

Ne oldu kızım?

Ceyda:

Bulaşıkçıyı işten çıkarmışlar. Servisten sonra bütün
akşam bulaşık yıkadım. (Cebinden parayı çıkarıp
masanın üstüne koyar. Anne parayı alır. Telefon çalar.)
Ay telefon!

Anne:
Baba:

Işıl:

(Ayağa fırlar.) Hasan arıyor, Hasan. Alo, Hasan! Nasılsın
babacım? Neresi çıktı belli oldu mu? (Birden durgunlaşır.)
Olsun be oğlum, orası da memleketin bir parçası
sonuçta. Tamam, annenle sonra konuşursun. (Telefonu
kapar.)
‘’HASAN OLAYI’’… Hasan olayı sizlerin de gördüğü gibi
hazin bir biçimde sona erdi. Hasan’ın hikâyesi
Türkiye’nin en parlak üniversitelerinden mezun olan
başarılı gençlerin işsizler ordusuna nasıl katıldığını
gösteriyordu. Hasan bu koşullarda düşe kalka ilerlemiş
ama sonunda askere gitmek zorunda kalmıştı. Ödevim
tam da hocamın istediği gibi kanayan bir yaraya parmak
basmıştı. Geriye tek bir şey kalıyordu; sorunun
çözümünü bulmak. Hazır ödevimi tekrar gözden
geçirdikten sonra “sonuç” bölümünü çıkarmaya karar
verdim. Yetiştiremediğim için değil, sorunun çözümünü
bulamadığım için. (Murtaza girer.)
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ANLATICI-MURTAZA 3
Murtaza:

(Masanın altından) Işıl, Işıl!

Işıl:

Ne, kim o?

Murtaza:

Ben bu tiyatronun hayaletiyim.

Işıl:

Nasıl ya!

Murtaza:

Işıl sen bu çocuğa çok kötülük etmişsin!

Işıl:

Kime?

Murtaza:

Dekorcu Murtaza’ya.

Işıl:

Öyle mi?

Murtaza:

He!

Işıl:

Peki kendisinin gönlünü almak için ne yapabilirim?

Murtaza:

Zam! Zam ver!

Işıl:

Zam vereyim oldu, başka isteğin var mı? (Masanın
örtüsünü kaldırır.)

Murtaza:

(Masanın altından çıkarak eylem yapmaya başlar.) Gır gır
grev var, bu iş yerinde grev var!

Işıl:

Ne grevi, hadi oyun devam ediyor, taşı şu dekorları.

Murtaza:

Sen beni iyi duymadın herhalde arkadaş. Bu işyerinde
grev var. Zam isterim, sosyal hak isterim, sigorta isterim.

Işıl:

Yeter, tamam mı yeter. Bitti yani, bundan sonra kendi
dekorumu
kendim
taşıyacağım.(Masayı
taşımaya
yeltenir.)

Murtaza:

(Masanın üstüne oturarak Işıl’ın taşımasını engeller.) Ben
grevimi kırdırmam arkadaş.

Işıl:

Murtaza, nerden öğrendin sen bu lafları?

Murtaza:

Öğrenirim arkadaş!

Işıl:

Anarşist misin sen?

Murtaza:

Ne?

Işıl:

Terörist misin sen?

Murtaza:

Düzgün konuş!

Işıl:

Murtaza çekil şurdan!

Murtaza:

Çekilmem arkadaş!

Işıl:

Murtaza çekil diyorum!

Murtaza:

Çekilmem arkadaş!

(Işıl ellerini masaya vurur, Murtaza da aynı hareketi tekrarlar.)

Işıl:

Peki, (Seyirciye döner) efendim ne diyordum, Hasan’ın
başına gelenler beni gerçekten üzmüştü, hem itiraf
etmeliyim ki Hasan’ın durumunu… (Murtaza pankartı
sallayarak konuşmasına engel olur.) Hasan’ın durumunu
düşünüyorum da yani kendimi epey şanslı hissediyor...
(Murtaza’nın engellemesi şiddetlenerek devam eder.)
Tamam ne istiyorsun?

Murtaza:

Ablacığım biz avukat arkadaşlarla bir sözleşme
hazırladık.(Cebinden sözleşme metnini çıkarır) Şuraya
imzayı çakıver bakalım. Kalem istedin herhalde? (Işıl
imzayı atar) Allah! Hayırlı uğurlu olsun ablacığım. Ee
hadi bakalım, tut şunun ucundan taşıyıverelim bir
çabuk.

Işıl:

E sözleşme imzaladık ya!

Murtaza:

Sözleşme? Valla sözleşmemizin 25. maddesi uyarınca
ağır eşyalar birlikte taşınacak.

Işıl:

Ben mi? Neyse artık imzaladık bir kere. Ayy, bu çok ağır.
Yani ben kız başıma bunu taşıyamam.

Murtaza:

Yemezler, bu sefer yemezler. Tut bakalım şunun
ucundan. (Dekorları çıkarmaya başlarlar) Çakal, gel
bakalım. Işıl abla ışıkta çıktın ama!

Işıl:

Of Murtaza of!

(Murtaza sandalyeye beraber çıkar.)
Işıl:

Dediğim gibi Hasan’ın başına gelenler beni epey
üzmüştü. Bu arada itiraf etmeliyim ki, bulunduğum
yerden Hasan’ın durumunu düşündükçe kendimi epey
şanslı hissettim.Yani şu anda işsiz güçsüz evde oturuyor
olabilirdim.Hayır,en azından askere gitmek zorunda
değilim.Başlangıçta burun kıvırdığım, beğenmediğim bu
firmaya ısındım, ısındım. Artık gönül rahatlığıyla işimden
memnunum diyebiliyorum. Parlak kariyer hedeflerimi bir
süreliğine erteledim. Burada kendimi kriz sonrasına
hazırlıyorum. E hep böyle sürüp gidecek değil ya! Bir gün
benim de günüm gelecek. Bugün… olmadı yarın… bir
gün… beni arayacaklar ve ben onlara diyeceğim ki: “ Siz
beni çoktan kaçırdınız. Artık avucunuzu yalarsınız.’’…
Diyeceğim tabi!... Bakın tek yapmam gereken sabretmek
ve beklemek, acelem yok. Hem şimdilik burada,
eniştemin himayesinde demir attığım bu sakin limanda
mutluyum. Başaran Kozmetik... “Janti Parfümleri:
ferahlamak için birebir!” (Cebinden parfüm şişesi çıkarır
ve sıkar) Oh ne güzel her yer buram buram Janti
Parfümleri kokuyor. (Seyircilere sıkmaya başlar)
Bu
arada çıkışta numunelerden alabilirsiniz.

(Işıl parfüm sıkmaya devam ederken enişte girer.)
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ANLATICI-ENİŞTE 2
Enişte:

Bak şu geri zekalının ettiğine.

Işıl:

(Seyirciye) Güzel değil mi?

Enişte:

Yine boşlukla konuşuyor!

Işıl:

(Parfümün bittiğini fark eder) Aaaa!

Enişte:

Üstüne numunelerinizi bitiriyor. Sıkma! Sıkma! Sıkma!
Sıkma lan, israf israf. (Bağırır) Işıl! (Işıl döner) Naber?

Işıl:

İyiyim.

Enişte:

İyisin belli. Ne yapıyorsun?

Işıl:

Kalite kontrol.

Enişte:

Kaliteli mi bari?

Işıl:

Oldukça.

Enişte:

Sıkma Işıl sıkma! İşten çıkaracaklarımızın listesini ne
yaptın?

Işıl:

Üzerinde çalışıyorum.

Enişte:

Çabuk ol. Yoksa seni de o listeye dâhil ederim bilmiş
ol.(Enişte sahneden çıkar.)

Işıl:

Birazdan yaparım.

Işıl:

Dediğim gibi sonuçta ödevimi bir şekilde tamamlamıştım.
Artık ödevimi hocama gururla teslim edebilirdim.
Oldukça sancılı bir süreç geçirmiştim ama sonunda karlı
çıkan yine ben olmuştum. Hem heyecanla beklediğim
diploma töreni de gelmişti. Ama küçük bir aksilikle,
mezuniyet törenine geç kalmıştım!

MEZUNİYET
(Gülbeste koşarak sahneye girer.)
Gülbeste:

Ayyy, yes yes yes, kendime inanmıyorum ya yine çok
güzel bir hazırlık yaptım ben. Arkadaşlar gelin, gelin,
gelin!

(Mezun olan öğrenciler koşarak ve eğlenerek sahneye girerler, kendi aralarında
konuşurlar.)

Gülbeste:

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Öncelikle temsilciniz olarak
ben bir konuşma hazırladım isterseniz onunla
başlayayım.

(Öğrencilerden Gülbeste'yi yeren konuşmalar yükselir.)
Gülbeste:

Tamam tamam tamam, fotoğraf çekeceğim.

(Herkes poz vermek için hazırlanır ve poz verirler.)
Gülbeste:

Arkadaşlar bu ne ya biraz sağa kayar mısınız! (Öğrenci
odağı Gülbeste'nin dediklerini yapar.) Yok, yok, sol olsun.
Dur, bir adım geri, dur çekiyorum.

Işıl:

Jale!

Jale:

Işıl nerde kaldın?

Işıl:

Ya sorma geç kaldım. Ne oldu?

Jale:

Hocalar diplomaları verdiler.

Işıl:

Haydi ya.

Jale:

Ay neyse canım Özlem Hoca'yı bulur alırsın sonra, merak
etme. Gel, gel.

Işıl:

Ee sen ne yaptın?

Jale:

Bende ne yapayım işte Amerika'da on iki, Avrupa'da
sekiz, Avusturalya'da beş, hım Afrika'da da iki
üniversiteye başvurdum. Sen ne yaptın?

Işıl:

Valla ben
bekliyorum.

Jale:

Öyle mi?

Işıl:

Hı hı.

Jale:

(Acıyan gözlerle bakarak) Hadi bakalım.

Öğrenci 1:

Kızım, duydun mu Dilek Hoca asistanlığı Gülbeste'ye
vermiş!

Öğrenci 2

Yavşak! Hocaların dibinden ayrılmıyor ki pis yalaka!
Asistanlık aslında benim hakkımdı, şimdi bir ilkokulda
İngilizce öğretmenliği yapmak zorunda kalacağım.

Türkiye'deyim,

iş

başvurusu

yaptım,

(Gülbeste bunu duyar ve fotoğraf çekmeyi bırakır.)
Gülbeste:

Arkadaşlar, neden kendi aramızda konuşuyoruz. Hayır,
ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hiç
kimse bana yardımcı olmuyor.

(Öğrencilerden yine konuşmalar yükselir. Bu sırada sarhoş olan bir öğrenci,
Nihat, şarkı söyleyerek girer.)
Nihat:

Elveda Boğaziçi, artık kalamıyorum, bir başkayım bu
akşam sarhoş olamıyorum.
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Öğrenciler:

Off off!

Nihat:

Ben senin çimlerine yatabilme ihtimalini sevdim. (Yere
yatar.) Yatacağım o çimlere, yuvarlanacağım.

(Öğrencilerden gülüşmeler yükselir.)
Işıl:

Nihat hayırdır ne oldu?

Nihat:

Amerika'ya gidiyorum. Greencard başvurum kabul
edilmiş. Gerçi kriz orda da var diyorlar ama olsun.

Işıl:

İşçi olacaksın yani orada!

Nihat:

İşçi olacağım ama orası Amerika.

Işıl:

Tabi canım. Amerika! Tebrik ederim.

Öğrenci 3:

Nasıl olur ya, bu ayyaşın bile başvurusunu kabul
etmişler de benimkini niye etmediler?

(Öğrencilerden konuşmalar yükselir, bir süre sonra sessiz bir şekilde
konuşmaya devam ederler. Bu sırada hocalar girer.)
Özlem Hoca:

Bence önümüzdeki dekanlık
adaylığınızı koymalısınız hocam.

seçimlerine

mutlaka

Mehmet Hoca: Sizin gibi bir profesör doktorun tavsiyesine uymayacağım
da kimin tavsiyesine uyacağım.
Özlem Hoca:

Teşekkür ederim.

Mehmet Hoca: Aa bunların hepsi burada, ıyy!
Özlem Hoca:

Sakin olun hocam, çocuklar mezuniyet için toplanmışlar.

Gülbeste:

Hocam, hocam! Bizimle de fotoğraf çektirir misiniz ne
olur?

Özlem Hoca:

Çektirelim bari.

Mehmet Hoca: (Gülbeste'ye) Bırak bırak dokunma.
(Hocalar diğer öğrencilerin yanına gelirler.)
Mehmet Hoca: Çekilin, çekilin, temas yok.
Öğrenci 4:

(El sallayarak) Mehmet Hocam!

Mehmet Hoca: (Tiksinerek) Iııy.
Gülbeste:

Arkadaşlar hocamız gelince sığamadık, biraz sıkışabilir
miyiz?

(Sıkışılar.)
Gülbeste:

Olmuyor, biraz daha sıkışalım.

(Biraz daha sıkışırlar.)
Gülbeste:
(İyice sıkışırlar.)

Olmuyor arkadaşlar biraz daha sıkışalım.

Gülbeste:

Böyle olmuyor, ben de geliyorum.

(Gülbeste de bir yandan onları sıkıştırır ve arkadan Özlem Hoca yukarı fırlar.)
Özlem Hoca:

Boğaziçi'nden mezun olup dış dünyaya açılmanız kutlu
olsun. Akılla, aydınlıkla, aşkla yaşayın. Her gününüz
güneşli olsun. Düşünüyorum da sadece Boğaziçi
Üniversitesi ve Robert College mezunlarından oluşan bir
parlamentomuz olsaydı dünya nasıl da cennet olurdu
değil mi?

Gülbeste:

Hocam çok güzel konuştunuz gerçekten.

Mehmet Hoca: Kızım sen de çeksene artık şu fotoğrafı.
Gülbeste:

Patates!

Öğrenciler:

Patates!

(Fotoğraf çekildikten sonra herkes dağılır, Mehmet Hoca yere düşer.)
Mehmet Hoca: (Gülbeste'ye) Kızım sen koskoca profesör doktoru bu
hallere düşürmeye utanmıyor musun?
Gülbeste:

Hocam ben hiçbir şey yapmıyorum, sadece fotoğraf
çekiyordum.

Mehmet Hoca: (Gülbeste'nin üzerine yürür.) Kızım seni boğarım, boğarım
seni!
Gülbeste:

Arkadaşlar, biz o zaman dansa geçelim. Maestro, müzik!

(Herkes dansa geçer. Baştan hareketli bir müzikle sonra da slow bir müzikle
dans edilir. Mehmet Hoca Özlem Hoca'yla dans etmektedir.)
Işıl:

Mehmet Hocam, Özlem Hoca'yı iki dakikalığına alabilir
miyim acaba?

Mehmet Hoca: Kızım, kız kıza dans mı edilir, sapık mısın sen?
Işıl:

Yok hocam, bir şey soracağım.

(Mehmet Hoca Özlem Hoca'yı bırakır, Işıl Özlem Hoca'yla dans etmeye başlar.)
Işıl:

Hocam.

Özlem Hoca:

Profesör.

Işıl:

Profesör mü oldunuz? Tebrik ederim. Hocam, ben ödev
vermiştim de.

Özlem Hoca:

Evet!

Işıl:

Sonucu nedir acaba?

Özlem Hoca:

Geçtin.

Işıl:

Geçtim mi?

Özlem Hoca:

Geçtin.

Işıl:

Geçtim, hocam geçtim! (Mehmet Hoca'ya sarılır.)
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Mehmet Hoca: Kes kes kes, yalakalık istemez!
(Işıl'la Mehmet Hoca dans ederler.)
Mehmet Hoca: Işıl Parlak'tı değil mi?
Işıl:

Evet.

Mehmet Hoca: Tebrik ederim Işıl.
Işıl:

Sağ olun.

Mehmet Hoca: Sen şimdi diyorsun ki ben bu diplomayı alınca çaldığım
bütün kapılar bana açılacak.
Işıl:

Evet.

Mehmet Hoca: Ben de sana diyorum ki nah açılır. Hayatta başarılar!
(Mehmet Hoca ile Özlem Hoca yine dans etmeye başlarlar. Bu arada Işıl kendi
kendine konuşmaya başlar.)
Işıl:

Mezun oldum. Sonunda mezun oldum. Kredi kartlarıyla
dolu bir cüzdan, başarılarla dolu bir iş hayatı ve mutlu
bir evlilik beni bekliyor!

(Öğrenci odağı ellerinde çakmaklarla çıkarlar. Işıl da çakmak yakar ve şarkıya
eşlik ederek dans eder.)
ANLATICI-ENİŞTE 3
(Işıl şarkı söyleyerek dans etmektedir. Enişte girer ve Işıl'ın elindeki yanan
çakmakla sigarasını yakar.)
Işıl:

Enişte? Enişte sen hiç iyi görünmüyorsun ya. Azcık
rahat ol. Bak mesela geçen reklamları izledim diyor ki:
“Ekonomiyi canlandırmak bizim elimizde!” Mesela ben
gidip bakkaldan bir sakız alırsam, bakkal da çiçekçiden
çiçek alırsa, çiçekçi de kasaptan et alırsa, kasap da gelip
bizden parfüm alırsa her şey düzelebilir.

Enişte:

Sen ne kadar rahatsın ya. Neymiş “Alın verin ekonomiye
can verin.” Nah verirsiniz. Canım çıktı lan benim canım.
Ne bakıyorsun? Hayır, sen niye bana bakıyorsun? Senin
haberin var mı battık biz, sıfırı tükettik, iflas ettik, bir
lokma ekmeğe bile muhtaç kaldık yani sıçtık. Harç bitti
yapı paydos. Senin de Allah belanı versin. Boğaziçili
dedik, bağrımıza bastık, bir şirketi bile yönetemedin. Ben
seni ne yapayım ha ne yapayım, ne halin varsa gör.
Boğaziçiliymiş, sıçtın lan boğazımın içine.

FİNAL

Murtaza:

Işıl abla, abla şirket batıyor diye duydum.

Işıl:

Doğru. Sıfırı tükettik, iflas ettik.

(İşçiler girer, aralarında konuşamaya başlar.)
Firma çalışanları -Bari tazminatlarımızı verseler.
-Ya nereye alıyorsun tazminatını, adamın bankaya 500
milyon borcu varmış.
-Ya bana ne kardeşim Hilmi’nin borcundan, benim
elimde kapı gibi sözleşme var.
-Yahu sözleşmen olsa ne olacak? Adam iflas etmiş bir
kere, canını mı alacaksın?
-Geçen ay benim beyi de işten attılar. Artık ne yaparız
bilmem.
-Ya bari işsizlik sigortalarımızı verseler.
-Senin çalışırken sigortan var mıydı bakalım?
-Nasıl yani ya? Olması lazım, var demişlerdi.
-Emin ol vardır. Ben bile iki sene sonra sigortalandım.
-Ne sigortası be kardeşim, asıl dört aylık maaşım kaldı
içeride.
-Acaba onları alabilecek miyiz?
Murtaza:

Battık Işıl abla, battık, işlerimizden olduk.

Işıl:

İşimizden olduk Murtaza. İşimizden olduk. Peki, bunca
insan neden işinden oldu?

Murtaza:

Niye oldu abla? Senin yüzünden değil mi? Firmayla
ilgilenmedin ki. Varsa yoksa oyun oynadın be!

Işıl:

Murtaza ben mi batırdım bu firmayı?

Murtaza:

Eh birazcık!

Işıl:

Azcık kafanı çalıştır. Hasan niye işsiz kaldı, ben niye işsiz
kaldım, sen niye işsiz kaldın, bunca insan neden işsiz
kaldık? Hadi tamam diyelim bu firmayı ben batırdım.
Peki ya batan diğer firmalar? Onları da mı ben batırdım.
Bu krizin sorumlusu kim? Ben miyim, biz miyiz?

Firma çalışanları: -Niye biz olalım kardeşim?
-Firmalar bizim yüzümüzden mi battı?
-Milyarlarca dolarlık dış borcu biz mi taktık?
-Milletten yardım diye topladılar paraları. Birinin oğlu
gemi alır. Diğerleri de firma üstüne firma kuruyorlar,
maşallah.
-Siyaset yapmayalım efendim. Ayıp oluyor.
-Senin de rengin belli oldu bakıyorum.
-Aman sizinkileri de görüyoruz. Atıyorlar imzaları ıslak
ıslak.
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-Hepsi bir bunların hepsi bir. Af edersiniz atmışlar
götlerini meclise yayıp duruyorlar.
-Ya siz bu memleketi meclistekilerin yönettiğini mi
zannediyorsunuz?
-Verdiğimiz vergiler nereye gidiyor?
-Sorma kardeş o paranın nereye gittiği belli.
Murtaza:

Sekiz milyar dolara füze alacaklarmış abla.

Firma çalışanları: -Yuh!
-O paraya kaç okul kaç hastane yapılırdı!
Işıl:

Tanka tüfeğe para var, eğitime sağlığa yok!

Firma çalışanları: -Vallahi hastane kapılarında sürünüyoruz.
Işıl:

İşsizlik niye bu kadar fazla?

Firma çalışanları: -Bu kaçıncı kriz, bu krize iş mi dayanır be!
-Dayanmıyor işte baksana. Millet, açlıktan ciğerini,
böbreğini satmaya başladı artık.
Murtaza:

İş bulamazsak biz ne yaparız abla? Nasıl yaşarız?
Hırsızlık mı yapalım yağmacılık mı yapalım arkadaş?

Firma çalışanları: -Açız be kardeşim aç, ne yapalım!
Işıl:

Doğru söylüyor. Hapishaneler niye bu kadar dolu?

Firma çalışanları: -Sanki onların hepsi suçlu!
Işıl:

Bir insan niye hırsızlık yapar? Ya da kadının biri neden
satar kendini?

Firma çalışanları: -Açlıktan, çaresizlikten!
Işıl:

Peki bir insan sırf düşündüğü için niye hapsin dibini
boylar?

Firma çalışanları: -Demokrasi yok bu ülkede, demokrasi!
Işıl:

Çok doğru söylediniz demokrasi yok. Birilerinin bu gidişe
dur demesi lazım.

Firma çalışanları: Bravo, bravo, çok doğru! (Alkışlarlar, işçilerden biri
Işıl’ı omzuna alır.)
Murtaza:

Arkadaşlar, arkadaşlar! Işıl abla doğru diyor, ne diyor?
Ekonomi bombok, demokrasi yok!

(İşçiler tekrar alkışlarlar.)
İcra memuru: (Dışarıdan sesi gelir.) Toplayın, malları toplayın! Dört yüz
elli koli deodorant, beş yüz adet koltukaltı spreyi, bir
masa, bir yazarkasa. (Sahneye girer.) Oh! TCK’nın İcra ve
İflas Borçlar Kanunu’nun 125. Madde 23c bendi
uyarınca Hilmi Başaran’a ait Başaran Kozmetik’in
mallarına banka borçlarını ödeyemediği için el
koyuyoruz. Depo sorumlusu Işıl Parlak Hanım burada
mıydı acaba?

Işıl:

Buyurun benim.

İcra Memuru: Sen misin? (Işıl’ın omuzda taşındığını görür.) Siz misiniz?
Bize depodaki mallar için anahtar gerekiyordu da, onu
alabilir miyim ben acaba?
Işıl:

(Yere atar.) Düştü, buyurun alın.

İcra Memuru: He he he...
Firma çalışanları: -Arkadaş anahtarları istiyor galiba Rıza.
-Anahtarlar burada gelsin alsın.
İcra Memuru: Bakın lütfen tahriklere kapılmayalım, yani biz de burada
işimizi yapıyoruz. Zorlaştırmayın. Birazdan binayı
mühürlememiz gerekiyor. Onun için şimdi lütfen dışarı
çıkın. Hadi!
Firma çalışanları: -Çıkmıyoruz kardeşim çıkmıyoruz!
-Ödenmeyen maaşlarımızı istiyoruz.
-Tazminatlarımızı istiyoruz kardeşim.
-Bir yetkili gelip bize bir açıklama yapsın.
Murtaza:

Çıkmıyoruz arkadaş, çıkmıyoruz. Başbakan gelsin,
cumhurbaşkanı
gelsin,
gerekiyorsa
genelkurmay
başkanıyla Obama gelsin be. Gelsin de şu halimizi bir
görsün. Arkadaşlar var mısınız, hakkımızı almadan
çıkmayalım?

Firma çalışanları: Varız!
Murtaza:

Ekonomi bombok, demokrasi yok! (İşçiler bu sloganı
tekrarlayarak icra memurunu sahneden çıkarırlar.)
Susma sustukça sıra sana gelecek! (İşçiler slogan atarak
çıkarlar.)

Firma çalışanları: Susma sustukça sıra sana gelecek. (Polisi görünce geri
geri yürüyerek sahneye girerler.)
Polis:

Susun
lan.
Ne
yapıyorsunuz
burada
anarşist
komünistler? Eylem mi yapıyorsunuz? Yağmacılık mı
yapıyorsunuz?

Firma çalışanları: -İşimizden gücümüzden olduk, bir
girmeyelim. Yürü hadi yürü.(İki işçi çıkar.)

de

hapse

-Memur bey biz burada hakkımız olan basın açıklaması
yapmadan çıkmayacağız.
-Arkadaşlar boş verin basın açıklamasını başımızı bela
sokmayalım.
-Komiserim basın
şuraya gitmiyoruz.

açıklaması

yapamadan

şuradan

-Evet.
Işıl:

Bakın memur bey biz Başaran kozmetik çalışanları
olarak hakkımızı arıyoruz.
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Hakkınızı mı arıyorsunuz! Al sana hak! ( Işıl’a tokat atar.)
dağıt dağıt! (İki kulisten coplarla polisler girerler ve işçileri
dövmeye başlarlar.)

(Muhabir ve kameraman girerler.)
Muhabir:

Evet sayın seyirciler. Kriz Türkiye’yi teğet mi geçti diye
tartışıladursun işler iyice çığırından çıktı. Şu anda
arkamda görmüş olduğunuz kalabalık çok öfkeli ve
polislerimiz her zamanki gibi görevlerinin başındalar.
Ancak maalesef şu an için olaylar kontrol altına
alınabilmiş değil. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan
açıklamalara göre olaylarda ikisi hafif biri ağır olmak
üzere üç tane polis memurumuz çeşitli yerlerinden
yaralanmış bulunmaktadırlar ve bu göstericilerin arasına
karışan örgüt militanlarının bölücü sloganlar attıkları
tespit edildi.Sayın seyirciler şok şok şok! Bu gözü
dönmüş işçilerin parfüm, deodorant, koltuk altı spreyi
gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerden ateş topu ve el
bombası imal ettikleri belirtildi.

(Işıl, kalabalığın içinden kurtulup muhabirin yanına gelir.)
Muhabir:

Sayın seyirciler, sanıyorum şu an yanımıza görgü
tanıklarından biri geliyor, bizden ayrılmayın. (Işıl’a)
Pardon bu olaylar nasıl gelişti bize bilgi verir misiniz?

Işıl:

Aslında biz ödenmeyen maaşlarımız ve tazminatlarımız
hakkında bir açıklama yapılana kadar dışarı çıkmama
kararı almıştık.

Muhabir:

Siz eylemcilerdensiniz. Sayın seyirciler şu anda yanımda
o eylemcilerden biri var.

Işıl:

Hayır ben bu firmada yöneticiyim. Yani yöneticiydim.
Buyurun kartım.

Muhabir:

Işıl Parlak Key Manager. Çok özür diliyorum efendim.
Sayın seyirciler hemen düzeltiyorum şu an yanımızda
olayların birinci dereceden tanığı firma yetkilisi Işıl
Parlak var ve kendisi bize en sıcak gelişmeleri aktarıyor.

Murtaza:

(Kalabalığın içinden bağırarak) Işıl
dövüyorlar abla ne yapacağız şimdi?

abla

çok

pis

Firma çalışanları: Aaahh!
Işıl:

Durun kardeşim vurmayın yazıktır be!

Muhabir:

Görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Firma yetkilisi
çılgın göstericileri uzlaşmaya davet ediyor. Kendisi
olanlardan ötürü son derece üzgün. Işıl Hanım
duygularınızı alabilir miyiz?

Işıl:

Aslında biz böyle olsun istemedik.
şikâyetlerinde haksız değillerdi.

Yani

onlar

Muhabir:

Nasıl yani? Siz bir firma yetkilisi olarak şirketi işgal
etmenin, devlet görevlilerine engel olmanın, polisle
çatışmaya girmenin haklı bir eylem olduğunu mu
düşünüyorsunuz?

(Işıl susar.)
Muhabir:

Işıl Hanım lütfen açık konuşun, çünkü şu anda canlı
yayındayız ve yetmiş milyon sizi izliyor.

Murtaza:

Abla gaz bombası atıyorlar abla!

Işıl:

Evet. Yani hayır. Ben öyle demek istemedim, şöyle demek
istedim; bir üslup problemi olduğunu kabul ediyorum,
eğer bu insanlar haklarını avukatlar, mahkeme, bağımsız
yargı gibi yollardan arasalardı her şey çok farklı olurdu
diye düşünüyorum. Sağduyu. Sağduyu ve hoşgörü lazım
bizlere. Bizler hep birlikte çıkacağız bu yokuşu. Bu gemi
hepimizin gemisi. Eğer batarsak denizin dibini hep
beraber boylarız. Bütün dünyanın sarsıldığı bu fırtınada
önemli olan dalgalarla boğuşabilmek ve gemiyi
batmaktan kurtarabilmek. Gemiye yani bu ülkeye hep
beraber sahip çıkmalıyız. Vatandaşlık görevlerimizi
yerine getirmeliyiz. Her sene vergimizi vermeli, her beş
senede
bir
oyumuzu
kullanmalı,
Mehmetler
Mehmetçikler yetiştirmeli, savaş çıktığında onları seve
seve askere göndermeliyiz. Devlet büyüklerimizin sözünü
dinlemeli…(Dayak yiyen firma çalışanlarının nidaları
yükselir.) Çatlak seslere kulak vermemeli… (Ses daha da
yükselir.) Dış mihrakların oyunlarına gelmemeliyiz. Bizler
vatanımızı, milletimizi özümüzden çok sevmeliyiz

(Müzik yükselir; polisler şiddeti arttırır ve dayak yiyen kalabalıktan çığlıklar
yükselir. Bu sırada Işıl sahnenin önünde dans etmektedir; sahne kararır.)

Metin
Aristophanes
Reji
Burak Akyunak, Dila Okuş, Duygu Dalyanoğlu,
Serhat Kurtuluş, Volkan Mantu
Reji Danışmanları
Eser Dilsöz, Özgür Eren
Müzik
Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden
Cansu Bakar, Melih Barsbey, Rumeysa Çamdereli, Şuayb Aydın
Müzik Danışmanı
Ayhan Akkaya
Prodüksiyon Amirleri
Ezgi Ay, Seda Yürük
Afiş
Mustafa Yıldız, Salih Gürkan Çakar,
Serhat Kurtuluş
Dekor-Aksesuar
Ezgi Ay, İrem Az, Mustafa Yıldız, Meltem Erdoğan, Nihal Albayrak,
Sema Merve İş, Vildan Özer
Işık
Buket Gülbeyaz, Emre Ersezer, Mesadet Sözmen, Serhat Kurtuluş
Işık Uygulama
İrem Az, Sümeyra Gökalp
Kostüm
Dila Okuş, Gamze Tosun, Müjde Yılmaz, Özlem Gündüzkanat, Seda Yürük,
Sümeyra Gökalp, Tülin Ebcioğlu
Ses Sistemi
Mehmet Emin Erük
Oyuncu Kadrosu
Bilal Akar, Buket Gülbeyaz, Dila Okuş, Elif Karaman, Emre Ersezer, Ezgi Ay,
Gamze Tosun, Göktuğ Engel, Kerem Renda, Mesadet Sözmen, Meltem
Erdoğan, Mustafa Yıldız, Müge Uyar, Nihal Albayrak, Özge Gökşen,
Özge Sever, Özlem Gündüzkanat, Seda Yürük, Sema Merve İş, Sema
Taşdemir, Serhat Kurtuluş, Sümeyra Gökalp, Tülin Ebcioğlu,
Vildan Özer, Volkan Mantu

Lysistrata: İster koca ister dost dünyada hiçbir erkeğe,
kendimi vermeyeceğim.
(Lysistrata ’10, BÜO)

Erkek korosu: Haydi yiğitler, Akropolis’e çıkalım, ağaç
kütüklerini dizelim çepeçevre, yakalım başımıza bu işi açan
kadınları.

(Lysistrata ’10, BÜO)

Kadın korosu: Haydi kadınlar, tutun kapıları, dayanın testilere!

(Lysistrata ’10, BÜO)

(Düğün’06, BÜO-BÜFK)

Kadın korosu ile Probulosun askerleri karşılaşırlar.
(Lysistrata ’10, BÜO)

(Lysistrata ’10, BÜO)

Kadınlar Probulos’u tehdit ederler.

(Lysistrata ’10, BÜO)

Kadınlar Probulos’a temsili bir cenaze töreni düzenlerler.

Birinci kadın: Ama şimdi gebeyim işte, bırak gideyim de doktor
bulayım.

(Lysistrata ’10, BÜO)

Karısını görmek isteyen Kinesias Akropolis’in kapısına dayanır.

(Lysistrata ’10, BÜO)

(Lysistrata ’10, BÜO)

Lysisitrata: Haydi, şimdi kadınlar erkeklerine, erkekler kadınlarına
sokulsun. Düğün bayram edelim, bir daha da aramız açılmasın.

(Lysistrata ’10 BÜO)

Lysistrata Süreç Değerlendirmesi ve
Dramaturji Notları

Dila Okuş
Duygu Dalyanoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) 2009-2010 döneminde Aristofanes’in
Lysistrata adlı oyununu sahneledi. Bu seneye kadar kulüpte Antik Yunan
tiyatrosuna dair belli teorik okumalar yapılıyor olsa da bir Antik Yunan
metnini sahneye taşımak, BÜO için bir ilk niteliği taşımaktaydı. Oyunun
seçilmesi ve çalışılması süresince en çok vurgulanan nokta; bu çalışmanın
Antik Yunan tiyatrosu, özellikle komedya türü üzerine kapsamlı bir eğitim
araştırma çalışması hedefiyle yürütülmesi oldu. Oyun seçimi sürecinde
kulüpte belli bir teatral birikim edinmiş orta kuşak kulüp üyelerinin ağırlıklı
olduğu göze çarpmaktaydı. Dolayısıyla

önceki senelere kıyasla

eğitim

araştırma vurgusunun bir adım öteye taşınabileceği, bir önceki sene edinilen
dans tiyatrosu deneyiminden de beslenerek müzik ve tiyatronun bir araya
getirileceği bir çalışma sürecine girilmesi zaruri görülüyordu. Oyun, eğitim
çalışmaları döneminde ayrı çalışma yürüten Kilyos Kampüs ve Güney
Kampüs kadrolarının bir araya gelmesiyle Güney Kampüs’te çıkarıldı.1
Haziran ayında oyunun seçilmesinin ardından, Temmuz ayındaki yaz
çalışması

döneminde

Antik

Yunan

dönemi

tiyatrosu,

komedya

türü,

Aristofanes üzerine bir arka plan çalışmasına başlandı. Bir yandan metin
analizi çalışmalarını yürütürken, diğer yandan oyundaki belli tiplemelere dair

BÜO, Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüs’e bir saat uzaklıkta olan ve okuldaki hazırlık öğrencilerinin
ikamet edip derse gittikleri Kilyos Kampüsü’ne, her yıl çalışmalarını taşımaktadır.
1
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tipleme çalışmaları, özellikle de Antik Yunan koro formunun günümüzde nasıl
yorumlanacağına dair sahne denemeleri yapıldı. Eylül ayında ise, bir önceki
sene çıkarılan “…İş, Ararım İş…” prodüksiyonuna gelen seyirci yorumları
üzerinden oyunda belli değişiklikler yapılmasına karar verildi ve iki aylık bir
çalışma sürecinin ardından Ekim ayında oyun seyirci ile tekrar buluştu.2
Lysistrata sahne çalışmalarına ara verilen bu süreçte İstanbul Alternatif
Tiyatrolar Platformu Girişimi (İATP-G) tarafından organize edilen atölyede
Lysistrata oyunu ele alındı.3 Bu atölyede platform üyesi tiyatro gruplarından
tiyatrocular, oyunun genel dramaturjisine ve metnin anlamına yönelik
tartışmalar yaptılar. Yapılan tartışmalarda belirlenen dramaturjik vurgu
noktalarının sahne üzerinde nasıl gösterileceğine dair, oyunun açılış sahnesi
ile Myrrhine-Kinesias sahnesi üzerinden belirli denemeler yapıldı.
Eğitim çalışması döneminde kulüpte yapılan temel oyunculuk çalışmalarının
yanı sıra, yaz döneminde oluşturulmaya çalışılan koro yorumunu geliştirmek
amacıyla; müzik-metin ilişkisine yönelik çalışmalar da yapıldı. Oyuna yönelik
toplu sahne çalışmalarına ise Aralık ayında geçildi
Antik Yunan döneminde dans ve müziğin bir arada kullanımıyla sahnelenen
koro bölümleri, günümüz dans ve müzik formlarıyla zenginleştirilerek icra
edildi. Ocak ayından itibaren koro çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi Folklor
Kulübü

(BÜFK)

üyesi

müzisyenler

ile

beraber

yürütülmeye

başlandı.

Böylelikle 2008 yılında BÜO ve BÜFK’ün ortak prodüksiyonu olan Okul Yolu
adlı dans-tiyatro gösterisi ile yeniden canlanan oyun müziği geleneği
Lysistrata projesi ile bir adım öteye taşınmış oldu.
Oyun, Nisan ayında kampüs seyircisi ile buluştu ve Boğaziçi Üniversitesi’nde
altı kere oynandı. Bunun yanında ODTÜ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ege
Üniversitesi

tiyatro

şenliklerinde

ve

14.

Bartın

Tiyatro

Festivali’nde

sahnelendi. 2010 güz döneminde Boğaziçi Kampüsü’nde yeniden seyirci ile

Bkz. “…İs Ararım, İş…” dosyası, Büo Yıllık 10.
2009 Eylül ayında İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu üyesi üniversite tiyatroları; Ömer Faruk Kurhan,
Cüneyt Yalaz, Sercan Gidişoğlu ve Fırat Güllü yürütücülüğünde, dramaturji-sahneleme ilişkisine dair bir
atölyede buluştular. Aristofanes’in Lysistrata oyununun belirli sahneleri seçildi ve bu bölümlerdeki dramaturjik
vurgular tartışıldı; ardından sahnelemeye yönelik belirli denemeler yapıldı.
2
3
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buluşan oyun, Güney ve Kilyos kampüslerinde sergilendi. Oyun, Aralık ayında
15. Uluslararası Ankara Tiyatrolar Festivali’nde de sahnelendi.

OYUNA DAİR
Lysistrata, Peloponez Savaşı döneminde kadınların Atina’daki kontrolü geçici
olarak ele geçirmelerini öyküleştirir. Atinalı Lysistrata bir sabah gün
ağarmaya yakın, savaşan tarafların kadınlarını toplar ve onlara savaşı
durdurmanın bir yolunu bulduğunu söyler; kadınlar savaş sona erene kadar
erkeklerle

birlikte

olmayacaklar

ve

savaşı

yönetmeye

yarayan

devlet

hazinesinin bulunduğu Akropolis’i ele geçireceklerdir. Oyun boyunca erkekler
bu eylemi sona erdirmek için her yolu dener ama sonunda kadınların
düzenlediği cinsel grev karşısında pes edip savaşı bitirmeye karar verirler.
M.Ö. 411 yılında yazılan Lysistrata, Aristofanes’in günümüze kalan oyunları
arasında barış temalı son oyunudur. Aristofanes oyunlarını, Atina’nın
liderliğindeki Delos Deniz Birliği ile Sparta önderliğindeki Peloponez Birliği
arasında Yunan yarım adasının yönetimi ve kolonilerin kontrolü temelli bir
iktidar mücadelesi olarak tanımlanabilecek, 23 yıl süren Peloponez Savaşı
döneminde yazmıştır ve oyunları savaş karşıtı bir vurguya sahiptir. Azra
Erhat, özellikle Kömürcüler, Barış ve Lysistrata’nın Atina savaş ve barış
tarihinin önemli aşamalarına tanıklık eden oyunlar olduğunu öne sürer.4

KADINLAR
Savaşı durdurmak isteyen yurttaş eşi genç kadınlar, Lysistrata’nın evinin
önünde toplanırlar. Lysistrata onlara planını açıklar; “savaşı durdurmak için
göze alacağımız bir şey var… Erkeklerle o bildiğiniz işi yapmamak…”5. Bu

Azra Erhat, Aristophanes: Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunlar, “Kömürcüler Önsöz”, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 180.
5
Aristofanes, Aristophanes: Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunlar, “Lysistrata-Kadınlar Savaşı”, çev.
Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 321.
4
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kadınların hepsi yurttaş eşleridir6, eylemlerinde kritik olan nokta ise
başlattıkları direnişi sadece kocalarıyla beraber olmama üzerinden değil,
kendilerine biçilen toplumsal rollerin tamamını reddetmeleri üzerinden
kurgulamış olmalarıdır. Kadınlar kocalarını terk ederek aynı zamanda
evlerini, çocuklarını, her gün yapmaları gereken ev işlerini, ilgilenmeleri
gereken ev ekonomisinin idaresi işlerini de terk etmiş olurlar. Dolayısıyla
kadınların bu eylemliliği erkeklerin rahatını bozmak bir yana, var olan
toplumsal

düzen

için

ciddi

bir

tehdit

niteliği

taşımaktadır.

Bowie,

Aristofanes’in oyun boyunca kadınların bir tezatlık içerisinde gösterildiğini ve
bunun açılış sahnesinden itibaren görünür olduğunu iddia eder. Ona göre bu
ikili

temsil,

Antik

Yunan

dünyasında

kadının

ikili

rolüyle

yakından

bağlantılıdır. Kadınlar, hem kamusal alanda hiçbir politik hakkı olmayan ve
erkeklerden aşağı varlıklar olarak görülüyorlardı hem de dini ritüellerde ve
ayinlerde önemli pozisyonlar alıyorlar, şehrin kurtarıcısı rolüne soyunuyor ve
yitirdikleri yurttaşlık kimliklerini yeniden kazanıyorlardı7. Buradan hareketle
açılış sahnesinde bir araya gelişlerini de, bir ritüel ya da gizli bir ayin gibi
düşünmek mümkündür.
Lysistrata, planını açıklamak için evinin önünde savaşta düşman taraflar olan
Atina ve Spartalı kadınları bir araya toplamıştır. Devletler tarafından
meşrulaştırılan savaşlarda, savaşa destek verenler ve düşmanı düşman olarak
tanımlayanlar sadece yöneticiler ve askerler değildir. Devletin ideolojik
aygıtlarının yönlendirmeleri sonucu toplumun önemli bir kesimi de düşman
olarak tanımlanan ülke halkına karşı nefret duyar. Bu noktadan bakıldığında
Atina ve Sparta arasındaki çatışmada farklı şehir devletlerinden gelen
kadınların

da

birbirlerine

karşı

düşmanca

tavırlar

takınabileceği

gösterilmiştir. Bu düşmanlık başta kadınlar arasında bir gerilim yaratsa da
Lysistrata’nın iki tarafın kadınlarının da savaştan aynı şekilde zarar
gördüğünü vurgulayarak arabuluculuk yapmasıyla kadınlar bu eylemliliği
beraberce örgütlemeye ikna olurlar. Söz konusu mağduriyetler, metinde

Söz konusu dönemde, kadınlar Atina’da yurttaş statüsünde değildirler. Ancak sosyal statü olarak kölelerden
daha üstün olan kadınların erişebilecekleri en yüksek statü, bir yurttaş ile evlenerek bir yurttaş eşi olmaktır.
7
A. M. Bowie, Aristophanes Myth, ritual and comedy, “Lysistrata”, Cambridge University Press, 1993, s. 179.
6
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savaşmak

için

uzaklara

giden

kocaların

özlenmesi

üzerinden

tanımlanmaktaydı. Ne var ki savaşın getirdiği mağduriyetleri bununla
sınırlamanın yeterli olmadığı düşünüldüğünde, metinde de hissedilen ancak
vurgulu olmayan ev idaresinin sadece kadınların üzerine kalmış olması, buna
bir de savaşın doğurduğu ekonomik sıkıntılarla kadınların üzerindeki
baskının

artması

noktalarını

yanında, şehri korumakla

belirginleştirmeyi

görevli askerlerin

önemli

bulduk.

Bunun

etkisiyle kamusal alanın

militerleşmesi ve buna bağlı olarak şehirdeki taciz vakalarının artmasının da
kadınlar üzerinde bir mağduriyet yarattığı gerçeği, vurgulanması gereken bir
diğer noktaydı. Bu vurgu noktalarının kadınların hayatındaki önemini de
gösterebilmek adına söz konusu eylemliliğin Spartalı ve Atinalı kadınlar
tarafından beraber örgütlendiğini vurgulamayı tercih ettik. Metinde sadece
oyunun ilk sahnesinde görülen Spartalı kadınların final sahnesine de
eklenmelerinin

söz

konusu

vurguyu

destekleyici

bir

hamle

olduğu

söylenebilir.
Lysistrata’nın planının bir diğer ayağı, Atina’daki yaşlı kadınların Akropolis8’i
işgal etmeleridir. Akropolis’in işgal edilmesi Atina toplumu için hayati bir krize
sebep olmuştur çünkü devlet hazinesinin tamamı burada bulunmaktadır.
Para, bir tarafın savaşması için olmazsa olmazlardan biridir, aksi halde silah,
ulaşım için gemi vs. almak mümkün olmaz, dolayısıyla para olmadan
savaşmayı sürdürmek, gittikçe imkânsız bir hale gelir. Kadın korosunun yaşlı
erkekleri bertaraf etmesinde, örgütlü bir şekilde karşı koymalarının etkili
olduğunun altının çizilmesi önemliydi. Örneğin Athena’ya dua edilen bölümde
de “aciz ve yardım dileyen” kadınlardan ziyade bir arada hareket ederek
güçlenen kadınlar gösterilmesi bu noktaya hizmet etmektedir.

“…Ulu Athena, sen koru kadınları yanmaktan,
Koru ki Yunanistan'ı ve Yunanlıları
Savaş çılgınlıklarından kurtarsınlar.

Akropolis, eski yunan kentlerinde, kentlerin yanıbaşındaki yüksekliklere verilen addır. Yunanaca’da akropolis
“yukarıda bulunan şehir” anlamına gelir. Klasik dönem Yunanistan’ında her önemli yerleşme yerinin bir
Akropolis’i vardı Tapınaklar, hazinenin saklandığı yapılar ve çeşitli kurmlar burada yer alırdı.
8
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Kadınlar bu maksatla girdiler tapınağına.
Ey şehrimizi koruyan altın tuğla tanrıça!
Yardıma çağırıyorum seni, ey Tritogeneia!
Bir erkek gelir de ateşe verirse bizi,
Gel su taşı sen de bizimle!” 9

Biz de buradan hareketle yaşlı erkeklerin saldırısı karşısında paniğe kapılan
kadınların içinde bulundukları birliktelik halinden güç aldıklarını ve zafere bu
şekilde ulaştıklarını vurgulamayı tercih ettik.
Bu esnada kargaşayı duyan komutan Probulos gelir. Kadınlarla Probulos,
savaşın gerekli olup olmadığı ve kadınların devleti yönetip yönetemeyeceği
üzerine bir tartışmaya girerler. Burada Lysistrata ilk sahnedeki gibi yalnız
değildir. Başta cinsel grev yapmaya dahi gönülsüz duran diğer Atinalı
kadınların zaman içinde örgütlendiklerini anlatabilmek adına Myrrhine ve
Kleonike’nin bu argüman yarışını Lysistrata ile beraber götürdüklerini ve
Probulos’un alt edilmesinde bu birlikteliğin de etkisi olduğunu göstermeyi
tercih ettik. Ayrıca söz konusu argüman yarışı içinde savaşın etkisiyle, pazar
yeri gibi gündelik hayatın sürdürüldüğü kamusal alanların militerleştiğini,
erkek egemen kültürün daha da baskınlaştığını ve kadınlara yönelik cinsel
tacizin arttığını vurgulamak önemli bir yerde duruyordu.
Ne var ki kadınların direnişi yer yer kırılmalara uğramaktadır. Koroyu
oluşturan kadınların eylemlilik süresince gösterdikleri tavır homojen değildir.
Bazıları Lysistrata’nın başlattığı mücadeleyi daha kolay benimserken bazıları
zaman zaman pes etmeye oldukça yaklaşmışlardır. Probulos defedilmiştir
edilmesine ancak bazı kadınlar evlerini, eski düzenlerini çok özlemişlerdir.
Akropolis’ten kaçma girişimlerine başlarlar. Zafere bu kadar yaklaşmışken
kadınların bu yaptıkları başta Lysistrata’yı çok kızdırır ancak Kleonike ve
Myrrhine’nin yardımıyla sakinleşir ve kadınları pes etmemeye ikna eder. Bu

9

A.g.e, s. 330.
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sahnede de Probulos ile karşılaşılan agon10 sahnesinde olduğu gibi Kleonike
ve Myrrhine, Lysistrata’nın yanında yer almıştır ve krizi beraber çözmüşlerdir.
Kadınların, direnişe devam etmeleri yönünde ikna edilmelerinin ardından
Myrrhine’nin kendisini eve çağırmak için Akropolis’e gelen kocasına bir oyun
oynadığını görürüz. Oyunun başında, direniş boyunca erkeklerle beraber
olmamaya

yemin

etmekte

dahi

tereddüt

duyan

Myrrhine’nin

oyunun

ortasında böyle bir noktaya gelmiş olması kadınların direniş süresince
yaşadıkları değişimi görmemiz açısından oldukça önemlidir.
Kadınların direnişe başlamaları için ikna edilmeleri, Lysistrata için her ne
kadar zorlu bir süreç olsa da; ya da direniş boyunca kadınlar zaman zaman
belli kırılmalar, kafa karışıklıkları yaşasalar da nihayetinde erkekleri barış
anlaşması imzalamaya ikna etmişlerdir. Kadınların başarılı olmasının iki
temel sebebi vardır: kendilerine biçilen toplumsal rolleri reddetmiş olmaları
(buna erkeklerin cinsel ihtiyaçlarını karşılamaları da dâhil) ve savaşın
sürdürülmesi için gerekli olan paraya el koymuş olmaları.
ERKEKLER
Atina’da genç erkeklerin hepsi savaşmak için cepheye gitmişlerdir. Dolayısıyla
kadınların direnişini engelleme işi yaşlı erkeklere kalır. Genç erkeklerin
oyunda ilk kez barış yapıldıktan sonra görünmeleri bunun bir göstergesidir.
Kadınların devlet hazinesinin bulunduğu Akropolis’i işgal ettiklerini öğrenen
yaşlı erkekler, bu direnişi kırmak için Akropolis’in yolunu tutarlar. Ancak
burada kadınlar tarafından alt edilen erkekler, Probulos’u yardıma çağırırlar.
Probulos, metinde şehrin düzeninden sorumlu bir yerel yönetici gibi
çizilmiştir. Burada, erkeklerin temsil ettikleri militer imgeyi belirginleştirmek
adına Probulos oyunda bir komutan olarak yorumlandı.
Probulos ve askerleri de kadınlar karşısında yenilgiye uğrarlar. Bunun
üzerine, erkekler kadınlara yönelik darbecilik suçlamasında bulunurlar. Bu
bölümde erkeklerin, “Kadınların oyla seçilen ve ‘vatanını milletini savunan’

Antik Yunan komedyasında oyunun merkezine oturan tartışma kısmına verilen ad. Genellikle başkahraman
kazanır ve karşı taraf sahneyi terk eder.
10
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vatandaşlara karşı despotluk yaptıkları ve bunun antidemokratik bir tutum
olduğu” söylemleri vurgulanmaktadır. Ayrıca erkeklerin kadınları, onların
kendi başlarına böyle bir işi kotaramayacak oldukları düşüncesiyle dışarıdan
yardım almış olmakla itham etmeleri, günümüzde de pek çok vakanın “dış
mihrakların oyunu” şeklinde değerlendirilmesiyle örtüşen bir durumdur. Bu
suçlamaya

cevaben,

kadınların

yaşamı

üretenlerin

kendileri

olduğu,

erkeklerinse yaşamı tükettikleri söylemi sahiplenilmiştir. Bowie, erkeklerin
eylemlerini benzer bir biçimde yorumlar ve oyunda erkeklerin kadınlara
dönük argümanlarının hepsinin aslında erkekler için geçerli olduğu görülür.
Sonuçta savaş çıkartarak ev içi yaşamın gidişatını bozanlar, siyasette
kudurmuş gibi davranan ve Sicilya seferini planlayanlar, pazar yeri gibi ticari
ve dini ilişkilerin sürüp gittiği bir alana şiddet ve kaos getirerek orayı tahrip
edenler hep erkeklerdir.11
Oyunda, milliyetçi ve militer bir öğe olarak var olan erkek korosunun
dramaturjisi açısından metne sadık kalındığı söylenebilir. Sahne çalışmaları
sırasında bu odakta kökten değişiklikler yapmak yerine var olan dramaturjiyi
netleştirecek sahneleme müdahaleleri yapılması tercih edilmiştir.
BARIŞ
Kadınların oyun boyunca devam eden eylemliliği, oyunun finalinde Atina ve
Sparta sözcülerinin taraflarını ikna etmeye karar vermesi ile barış yolunda ilk
somut başarısını elde etmiş olur. Ardından sırasıyla kadın ve erkek koroları
barışır, Atina ve Spartalı erkekler barış yemini etmek üzere Akropolis’te
kadınların misafiri olurlar ve oyun boyunca kadınlar ile erkekler arasında
devam eden “ayrılık” sona erer. Yani oyunun finalinde erkeklerin barış için
anlaşmayı kabul etmesi ile birlikte eski düzenin yeniden kurulduğunu
söyleyebiliriz. Amaçları erkekleri barışa ikna etmek olan kadınlar, ele
geçirdikleri kontrolü erkeklere bırakırlar ve kamusal alanı terk ederek eve geri
dönerler. Fakat Bowie oyunun finalinde yeniden kurulan düzenin tasvirinde

11

Bowie, a.g.e., s. 200.
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onu tekrar düzensizliğe götürecek olan unsurların da görünür kılındığını öne
sürer12. Bu unsurlar şunlardır:
1.

Kadınlar arzuladıkları üzere barışı getirirler, fakat hem cinsel alanda
hem de politik alanda erkeklerin kendi iktidarlarını yeniden
kurduğunu görebiliriz. Barış Perisi erkeklerin hem cinsel hem de
politik saldırıları ile karşı karşıya kalır.

2.

SPARTALI:

(Perinin bacaklarını göstererek) Bizim
istediğimiz şu mahut bölge. Verin bize,
barışalım.

LYSİSTRATA:

Hangi bölge, dostum?

SPARTALI:

Bunca zamandır sizden istediğimiz bölge:
Pylos bölgesi.

ÜYE:

Hayır, o bölgeyi alamazsınız. 13

Erkeklerin barış yemini edeceğini duyan kadın korosunun“Fakir
fukara gelsin, çuval çuval taşısın” sözleri ile Akropolis’in tüm
zenginliğini paylaşmaya davet ettiği kölelerin erkeklerin tarafından
meşaleler ile tehdit edilerek şölenden kovulması, erkeklerin eril
iktidarının yeniden kurulduğunun başka bir göstergesidir.

3.

Son olarak, erkeklerin yemin ettikten sonra şölende içki içip sarhoş
olduklarında, bundan sonra diplomatik konuları sarhoşken
konuşmayı önermeleri erkeklerin değişmediklerini gösterir. Ertesi gün
ayıldıklarında savaşa neden olan düşmanlıklarının yeniden ortaya
çıkmayacağının garantisi verilemez:
“Tabii canım, içmedik mi zıvanadan çıkıyoruz biz. Atina lılar
beni dinlerse, devletlerarası işleri hep sarhoşken görmeliyiz.
Sparta'ya gittiğimiz zaman, hiç içmiyoruz, bu yüzden de her
şeyi büsbütün karıştırıp dönüyoruz. Adamlar iyi bir şeyler
söylediler mi, dinlemiyoruz. Söylemedikleri ne varsa, onu

12

A.g.e., s. 203.
Aristophanes, a.g.e., s. 365.

13
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bulup

söylediniz

diye

tutturuyoruz

ve

tabii

bir
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türlü

anlaşamıyoruz.” 14

Yaptığımız dramaturji tartışmalarında orijinal metinde erkeklerin iktidarı
yeniden tesis ettiklerini gösteren bu üç unsurun sahneleme aşamasında
vurgulanması gerektiğine karar verildi. Çünkü oyunun finalinde kalıcı barışı
sağlayan şeyin sadece “ateşkes” değil, savaşa sebep olan toplumsal koşulların
ortadan kaldırılması yönünde bir dramaturji yapılması hedefleniyordu. Fakat
bu unsurların sahneleme aşamasında vurgulanması tek başına yeterli
olmayacaktı. Oyun boyunca erkekler ile mücadele eden Lysistrata ve kadın
korosunun tüm bunlara tanık olduğunda finalde ne yapacağı da önem
taşıyordu. Bu aşamada erkeklerin yukarıda bahsi geçen üç jestine tanık olan
kadınların, kadınların ve erkeklerin birleştiğini ve cinsel grevin sona erdiğini
ima eden şölen dansına tereddütlü bir biçimde katıldığı gösterildi. Kadınlar ile
erkekler arasındaki dans “nazik” ve yumuşak bir biçimde seyretmekteydi.
Şöleni izleyen komutan Probulos’un “bundan sonra barışı korumanın
erkeklere düştüğü, fakat bu sanıldığı kadar kolay olmayacağı için; hazineyi
devleti koruyacak silahlara harcamak gibi önlemlere başvurulması gerektiği”
temalı konuşması ile paralel olarak dansın icrası da sertleştirildi. Erkeğin
kadına şiddet uyguladığını ima eden bir karakter edindiği gösterildi. Final
jestinde ise sahnede zamanın bir an için durduğu, erkeklerin hareketsiz bir
biçimde donduğu ve kadınların dans mizanseninden sıyrılıp ve bundan sonra
ne yapacaklarına karar verdikleri ana odaklanıldı.
KORO YORUMU VE MÜZİKAL FORM
Antik Yunan tiyatrosunda hem tragedya hem komedya oyunlarında, koronun
dans ve müziği bir arada kullanan bir formda icra edildiği bilinmesine
rağmen, icrasının nasıl olduğuna dair net veriler bulunmamaktadır. Koro
bölümlerinin üslubunu oluşturmak için yaptığımız çeşitli sahne üstü
denemeleri sonucunda, metinde yer alan anlamın günümüz seyircisi için nasıl
anlaşılabilir kılınacağı üzerinden gittik. Bu, ileriki aşamada korolar için
yazılmış olan metinlerin bestelenmesinde, kadın ve erkek korolarının müzikal

14

A.g.e., s. 368.
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üslubunun nasıl olacağına karar verilmesinde de bize yardımcı oldu. Yazının
geri kalan bölümünde metinden seçtiğimiz belirli pasajlar üzerinden bu
yöntemi somutlaştırmaya çalışacağız:
a)

Erkek Korosu

Yaşlı erkekler, Akropolis’i kadınların elinden geri almak üzere Akropolis’e
çıkmaktadırlar. Yorgun düşen erkekler, geçmişte zafer ile sonuçlanan
kahramanlık hikâyelerini anlatarak birbirlerini dolduruşa getirirler:
(R 152-153)
“Nasıl kıskıvrak sarmıştın herifi,
Gece gündüz kapıların önünde,
On yedi sıra kalkanla yatarak.
Karılarla mı başa çıkamayacaksın,
Tanrıların, Euripides'in bile tutmadığı karılarla?
Yuh olsun Tretapolis'e diktiğim zafer anıtına” 15

Dramaturji çalışmasında yukarıdaki pasajı yorumlarken iki anlamın ön
plana

çıkarılması

hedeflenmişti.

İlki,

yaşlı

erkeklerin

anlattıkları

kahramanlık hikâyelerinin altında yatan milliyetçi söylemin vurgulanması idi.
İkincisi ise bu hikâyenin artık cinsel güçlerini “kaybetmiş” yaşlı erkekler için
geçmişin bir yüceltmesi olarak yorumlanması idi. İlk anlamdan hareketle bu
pasaj bestelenirken marş formu üzerinden gidildi. Yukarıdaki replikler marş
havasında söylenirken, replikler arasında marştan striptizi andıran bir ezgiye
ani geçişler yapılarak ikinci anlamın çıkarılması hedeflendi. Bu sahneleme,
oyuncuların bu iki bölümdeki vücut kullanımının ayrıştırılması ve ani ışık
değişimleri ile desteklendi.

15

A.g.e., s.328.
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Kadın Korosu

Erkeklerin ellerinde meşaleler ile Akropolis’e yaklaştığını fark eden kadınlar
telaş içindedirler. Fakat diğer kadınların su getirmesi ile birlikte kadınlar
rahatlarlar

ve

tanrıça

Athena’ya

dua

ederek

kendilerini

erkeklerle

karşılaşmaya hazırlarlar: (R 157-159)
“Su geldi işte, su...
Ama su getirmek kolay mı?
Sabah sabah çeşmenin başı tıklım tıklım,
Kölesi, damgalısı birbirine girmiş,
Zor bela doldurabildim testimi,
Bir koşu kurtarmaya geldim yanan dostları!” 16

Seyircinin kadın korosu ile ilk defa karşılaştığı bu bölümde kadınlar, telaşlı ve
ne yapacağını bilemez haldedirler. Direnişleri başladığından bu yana ilk defa
erkekler ile karşılaşacaklardır. Fakat diğer kadınların yardımı ile birlikte
sayıları da artar ve kendilerini mücadeleye hazır hissederler. Yukarıdaki
pasajın yorumunda da su getiren kadınların, telaş içinde bekleyen kadınları
sakinleştirmesi ve onları mücadeleye çağırmaları anlamının protest ve
isyankâr bir üsluba sahip hip hop formu kullanılarak yakalanması hedeflendi.

16

A.g.e., s. 330.
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Çeviren: Mustafa Yıldız

KRONOLOJİ
(D) Şehir Dionysia töreninde sahnelenen oyunlar (Mart/Nisan)
(L) Lenea töreninde sahnelenen oyunlar (Ocak/Şubat)
MÖ 449/8 Aristofanes’in doğumu
441 Euripides’in Dionysia törenindeki ilk zaferi
438 Euripides’in Telephos ve Alkestis oyunlarının sahnelenmesi
431 Peloponez Savaşı’nın başlangıcı
430-426 Atina’yı vuran büyük veba salgını
430-428 Aristofanes oyun yazarlığı eğitimi alır, ismini kullanmadan diğer
yazarlarla çalışır.
429 Perikles’in ölümü
428 Aristofanes Bilgelerin Şöleni2 oyununu Kallistratos adlı Arkhon’a (dini
törenlerden sorumlu görevli) prodüksiyon için teslim eder.
427 Bilgelerin Şöleni (D): ikincilik ödülü
426 Babilliler3 (D): birincilik ödülü
Kleon, Aristofanes’i Atina şehrine hakaret suçundan dava eder.

1Bu

yazı Penguin Classics’ten çıkan Lysistrata and other plays: The Acharnians, The Clouds,
Lysistrata/Aristophanes kitabının önsözüdür (London: Penguin, 2002). Kitap, Alan H. Sommerstein tarafından
İngilizce’ye çevrilip önsöz eklenmiştir.
2
ÇN. Aristofanes’in bu ilk oyunu günümüze ulaşmamıştır
3
ÇN. Yazarın bu oyunu günümüze ulaşmamıştır.
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425 Kömürcüler (L): birincilik ödülü
Pylos-Sfakteria savaşı; Spartalıların Attika işgali durur.
424 Atlılar (L), Aristofanes’in prodüksiyonunu kendisinin yaptığı ilk oyun:
birincilik ödülü
Kleon, Aristofanes’i kendisini yalan yere yurttaş olarak göstermekle
suçlar, ancak dava geri çekilir.
423 Bulutlar (D) başarısız olur.
Bir yıllık ateşkes (Dionysia töreninden bir gün sonra başlar.)
422 Proagon4 ve Eşekarıları (L): birincilik ve ikincilik ödülleri
Ateşkes sona erer; savaş kaldığı yerden devam eder (yalnızca Trakya’da).
Kleon Amfipolis’te öldürülür (yaz mevsimi); barış görüşmeleri devam eder.
421 Barış (D): ikincilik ödülü
Nikias Barışı imzalanır (Dionysia Töreni’nden on iki gün sonra
uygulanmaya başlar).
419/18 Aristofanes, Bulutlar’ı revize eder ama oyunun bu yeni hali sahneye
konmaz.
415 Sicilya seferi başlar.
414 Kuşlar (D): ikincilik ödülü
413 Sicilya’ya gönderilen ordu tamamen yok edilir.
411 Lysistrata (L?), Thesmophoriazusai5 (D)
Dört yüzler oligarşisi darbe yapar ve dört ay boyunca yönetimi ellerinde
tutarlar (yaz mevsimi).
410 Tam demokrasi tekrar sağlanır.
406 Euripides’in ölümü
Atina, Arginuses’de zafer kazanır; başarıya ulaşmış komutanlar, gemileri
batan askerleri kurtaramadıkları için yargılanır ve idam edilirler.
Sofokles’in ölümü
405 Kurbağalar (L): birincilik ödülü
Atina donanması Aigospotami’de yok edilir (yaz mevsimi); Atina kuşatılır.

4
5

ÇN. Yazarın bu oyunu günümüze ulaşmamıştır.
ÇN. Türkçeye çevrilmemiş olan bu oyun “Kadınlar Thesmophoria Bayramı’nda” anlamına gelir.
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405/4 Aristofanes kutsal zeytin ağacından taçla onurlandırılır ve Kurbağalar
tekrar sahnelenir (404, L).
Atina teslim olur. Otuzlar Cuntası hâkimiyeti ele geçirir.
403 Otuzlar Cuntası şehirden atılır. Tekrar demokrasi sağlanır.
399 Sokrates yargılanır ve idam edilir.
395 Korinthos Savaşı başlar (Atina, Thebai, Korinthos ve Argos Sparta’ya
karşı savaşır).
391 Ekklesiazusai6
yk. 390 Aristofanes, kurayla Beş yüzler Meclisi’nde görev alması için seçilir.
388 Plutos7
387 Kokalos8 (D), Aristofanes’in oğlu Araros tarafından sahneye konur:
birincilik ödülü
386? Aiolosikon9, Araros tarafından sahneye konur: Aristofanes’in son oyunu
386 Korinthos Savaşı sona erer; Sparta hegemonyası devam eder.
yk. 385 Aristofanes’in ölümü, arkasında Araros ve Philippos adında iki oğlan
bırakır. İkisi de daha sonra komedya şairi olurlar.
384-379 Platon, Şölen adlı eserinde Aristofanes’e bir karakter olarak yer verir.
Giriş
Papirüsler üzerinde muhafaza edilmiş veya diğer Antik Çağ yazarları
tarafından alıntı yapılmış bölümler haricinde elimizde Aristofanes’e ait sadece
on bir tane oyun var. Bu oyunlar antik çağ edebiyatının en önemli kollarından
biri olan Atina Eski Komedyası’na ait. Eski Komedya hakkında daha fazla şey
anlatacağım; şimdi ilk olarak Aristofanes’in kendisi, hayatı, yaşadığı dönem,
eserleri ve fikirleri hakkında biraz bilgi vereceğim.

ÇN. Türkçeye çevrilmemiş olan bu oyun “Kadınlar Halk Meclisi’nde” anlamına gelir.
ÇN. Türkçeye çevrilmemiş olan bu oyun “Servet” anlamına gelir.
ÇN. Yazarın bu oyunu günümüze ulaşmamıştır.
9
ÇN. Yazarın bu oyunu günümüze ulaşmamıştır.
6
7
8
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ARİSTOFANES’İN HAYATI VE ESERLERİ
Atina şehri sınırları içindeki Kydathenaia bölgesinden Philippos’un oğlu
Aristofanes, beşinci yüzyılın ortalarına yakın bir zamanda dünyaya geldi.
420’lerin başlarında, diğer yazarlara metinlerinde ve prodüksiyonlarında
yardım ederek bir çıraklık dönemi geçirdiği düşünülür. İlk komedyası
Bilgelerin Şöleni, yaklaşık 428 yılında yazılmış ve 427 baharındaki Dionysia
Töreninde ortak çalıştığı Kallistratos tarafından sahneye konmuştur. Burada
ikincilik ödülü alır. Bir sonraki yıl Aristofanes, Babilliler oyunuyla birincilik
ödülü alır (yine Kallistratos sahneye koyar). Bu oyundan sonra Aristofanes
veya yapımcısının, dönemin en güçlü politikacısı Kleon tarafından Atina
halkına ve devletine hakaret suçlamasıyla tehdit edildiğini biliyoruz. Ancak bu
dava hiçbir zaman mahkemeye intikal etmedi. 425’te Aristofanes ve
Kallistratos ikilisi, günümüze kadar gelebilmiş ilk oyunlarından Kömürcüler
oyunuyla tekrar birincilik ödülünü kazanırlar. 424 yılında Aristofanes ilk kez
kendi adıyla Atlılar adlı oyununu sahneye koyar ve bu oyunda en sert şekilde
Kleon’u eleştirir. Bu oyun sonucunda Aristofanes, Kleon tarafından tekrar
dava tehdidiyle karşı karşıya kalır. Aristofanes’in hayatını kaleme alan ismini
bilmediğimiz bir Antik Çağ biyograficisine göre Kleon, Aristofanes’i kendisini
yalan yere yurttaş olarak göstermek gibi ağır bir suçla itham eder ve bu suçun
cezası, suçlunun köle olarak satılmasıdır. Eşekarıları’ndaki oldukça muğlâk
bir kısımdan (1284/91 numaralı dizeler) anladığımıza göre Aristofanes,
Kleon’u bir dahaki sefere daha yumuşak bir dille eleştireceğine dair söz
vererek bir önceki seferde olduğu gibi dava mahkemeye intikal etmeden
yakasını kurtarıyor. Eğer durum böyleyse bile Aristofanes’in sözünü yerine
getirmediğini biliyoruz.
Yaklaşık kırk yıllık kariyerinde Aristofanes, en az kırk tane oyun yazdı. Antik
Çağların sonlarına doğru bu oyunlardan sadece on bir tanesi önemli bir
ölçüde hala okunmaktaydı. Bu on bir oyunun tamamı Ortaçağ boyunca
hayatta kalmayı başardı. 1498 ve 1525 yılları arasında basılı hale getirildi ve
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günümüzde hala okunup sahneye konmakta: Kömürcüler, Atlılar, Bulutlar
(423, daha sonra revize edildi), Eşekarıları (422), Barış (421), Kuşlar (414),
Lysistrata ve Thesmophoriazusai (411), Kurbağalar (405), Ekklesiazusai (yk.
391), Plutos (388). Bu oyunlardan Kömürcüler, Atlılar ve Kurbağalar birincilik
ödülü kazandı. Eşekarıları’nın

ikinci olma sebebi Aristofanes’in başka bir

oyununun birinci olmasıydı. Barış ve Kuşlar ikincilik ödülü kazandı ancak
Bulutlar çok ağır bir yenilgiye uğradı. Diğer oyunların aldığı sonuçlar ise
bilinmiyor. Kurbağalar oyununun sahnelenmesinden birkaç ay sonra Meclis,
oyunda savunulan bir öneriyi (686-705 numaralı dizeler) yürürlüğe koyma
kararı aldı. Bu kararda siyasi veya başka sebeplerle yurttaşlık hakları
ellerinden alınan birçok kişinin bu haklara tekrar kavuşması öneriliyordu.
Meclis ayrıca Aristofanes’i öven ve onu kutsal zeytin ağacından bir taçla
ödüllendiren bir emir çıkardı ve bu emir oyunun tekrar sahnelenmesini
istiyordu. Bu Aristofanes’in kariyerinin zirvesi sayılabilir ancak kendisi bu
durumu daha sonra karmaşık duygularla hatırlamış olsa gerek; zira hakları
geri verilen kişilerin çoğu bunu demokrasiyi devirmek, yerine dar ve kanlı bir
Otuzlar Cuntası kurmak için kullanacaktı. Ancak Aristofanes’i Otuzlar
Cuntası’nın destekçisi olarak görmek pek olası değil. Çünkü yaklaşık 390
yılında Aristofanes’in adını Beşyüzler Meclisi’nin üyeleri arasında görüyoruz.
Bu mecliste göreve gelebilmek için sıkı bir tetkikten geçmek gerekiyordu ve
kişilerin geçmişiyle ilgili herhangi şüpheli bir durum onların aleyhinde
kullanılabiliyordu. Plutos, Aristofanes’in kendi adıyla sahneye konan son
oyunuydu. Ardından iki komedya daha yazdı. Bu oyunlar oğlu Araros
tarafından sahnelendi ve bir tanesi birincilik ödülü kazandı. Aristofanes’in
386-380 yıllarında öldüğü tahmin ediliyor.
BİR ÇAĞDAŞININ GÖZÜYLE ARİSTOFANES
Platon Şölen’ini yazdığında Aristofanes’in ölümünün ardından pek fazla
zaman geçmediğini biliyoruz. Bu eserde tragedya şairi Agathon tarafından
416’da verilen, Sokrates’le Aristofanes’in de orada bulunduğu bir şölen tasvir
edilir. Kurmaca olduğundan şüphe duyulmasa da; bu eser, Aristofanes
hakkında oyunlarından bağımsız olarak fikir edinebileceğimiz tek kaynak
olma özelliği taşıyor. Ayrıca eserin belli bir doğruluk payına sahip olduğunu
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da göz önünde bulundurmak gerek. Çünkü eser yazıldığı sırada Aristofanes
öleli uzun zaman olmamıştı. Kırk yıldır Atina hayatında önemli bir kişiydi ve
hem Platon hem de Platon’un birçok okuru tarafından iyi tanınıyordu.
Şölen’de Aristofanes’le ilgili ilk duyduğumuz şey oradaki tüm konuklar gibi
(Sokrates hariç) geçen akşamki şölenden kalma baş ağrısı olduğu veya
kendisinin de söylediği gibi: “Dün yine biraz kaçırmışım.” Hekim komşusu
Eryksimakhos, tüm konuklardan Aşk’ı (Eros) öven sözler söylemelerini
isteyince Sokrates, Aristofanes’in buna asla hayır demeyeceğini söyler: “Tüm
hayatını Dionysos ve Afrodit’e adamış olduğunu görünce.” Konuşma sırası en
sonunda Aristofanes’e gelir ama hıçkırık krizine tutulduğu için, Eryksimachos
ondan önce konuşmak durumunda kalır ve onun bu şikâyetine de bir tedavi
önerir. Hekim sözünü bitirene kadar Aristofanes kendisine gelmiştir ve artık
konuşmaya hazırdır. Ama Eryksimakhos’la alay etmek için komiklik yaptığı
düşünülür. Özür diler ama bir yandan da konuşmasının eğlenceli (geloia)
değil bayağı (katagelasta) bir hal alacağından endişe duyduğunu söyler: “Bir
sanatçı gibi konuşmak gerekirse, bu olumlu bir nokta olabilir ve tam da
benim içimden gelir.” Daha sonra konuşmasına başlar. İnsanlar aslında daire
biçimindeymiş, dört tane bacakları ve şu anki tüm organlarından bir çift
varmış. Üç tane cinsiyete sahiplermiş; erkek, dişi, hermafrodit. Ancak
tanrılarla savaşmaya çalışınca Zeus insanları cezalandırmış. Tanrıları,
kendilerine sunulan adaklardan mahrum bırakmamak için insanları yok
etmek yerine hepsini ikiye bölmüş; böylece birden sayıları artmış (böylece
tanrılara sunulan adaklar da artmış) ve güçleri azalmış. Zeus ikiye ayrılan
yarımların tutkuyla birbirini arayıp bulduğunu ve açlıktan ölene kadar
birbirlerine sarılı olarak kalmaya hazır olduklarını görmüş. Böyle olunca
bugün bizim bildiğimiz anlamda birbirlerini cinsel olarak tatmin edebilmeleri
için

yarımlara

gereken

fiziksel

özellikleri

vermiş.

İşte

bugün

bile

heteroseksüeller, geyler ve lezbiyenler diye üçe ayrılmamızın nedeni budur.
Çünkü “her birimiz diğer yarımızı arıyoruz.” İşte bu arzu ve arayışa aşk
diyoruz ve mutluluk umudumuz ise onun tamamlanışında yatıyor.
Bahsedilen kısımda birçok komik ve gülünç yerler mevcut, çoğu da
Aristofanes’in

oyunlarında

sıkça

tekrar

eden

temalara

ait.

Örneğin
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ölümlülerin tanrılara adak sunmamaları halinde tanrıların açlıktan ölecek
olması veya tüm politikacıların ergenliklerinde birçok kişiyle eşcinsel ilişkiye
girmiş olmaları. Ancak kesin olan şu ki kimse Aristofanes’le alay etmiyor, tabi
bunun

sebebi

kimsenin

şölen

havasını

kaçırmak

istememesinden

de

kaynaklanıyor olabilir. Daha da önemlisi Aristofanes kendisinin ciddiye
alınmasını istiyor olabilir. Tüm diyalogun en kızışan yerinde Sokrates
konuşmasını bitirince, Sokrates’in konuşmasına yaptığı göndermeye dair bir
noktaya değinmek isteyen Aristofanes dışında herkes tarafından tebrik edilir.
Çünkü Sokrates ve daha ziyade de Sokrates’in alıntı yaptığı bilge kadın
Diotima, Aristofanes’i ismini kullanmadan eleştirmişti: “Ne bir yarım ne de bir
bütün, güzel bir şey olmadığı takdirde aşka ithaf edilemez.”

Sokrates’in

Aristofanes’e cevap vermesine gerek kalmaz çünkü bu durum sarhoş
Alkibiades’in

içeri

girmesiyle

kesintiye

uğrar.

Aristofanes,

Diotima’nın

eleştirisini çürütmek mi istedi yoksa sadece ileri sürdüğü tezin Diotima’nın da
ilgisini çektiğini mi göstermek istedi? Bu duruma nasıl bakarsak bakalım
Aristofanes’in kendisini, insanları güldürmekten başka şeyler de yapabilen
biri olarak göstermek istediği anlaşılıyor.
Bulutlar oyununa Sokrates’in kin duymaması veya Aristofanes’in eserin
konusuyla ilgili hiçbir rahatsızlık hissetmemesi gerçekten şaşırtıcı. Çünkü
Sokrates’in Savunması adlı eserinden anladığımız kadarıyla Platon, Bulutlar
oyununun Sokrates’e karşı önyargı oluşmasında ve sonunda Sokrates’in
399’da ölüm cezasına çarptırılmasında önemli bir etken olduğuna inanıyordu.
Dahası, önemli başka bir kanıt da o dönemde Atinalılar, komik taşlamaları
(en azından büyük ölçekli veya ısrarcı olanları) sorgusuz sualsiz kabul
ediyordu. Böyle olunca hicvedilen kişiler kötü bir üne kavuşuyorlardı. Başka
yerlerde Platon’un Sokrates’i, şöhrete önem vermeyen ve her saldırandan
intikam

almanın

yanlış

olduğunu

söyleyen

biri

olarak

gösterdiğini

unutmamak gerekiyor. Platon’un bize gösterdiği Sokrates’in, Aristofanes’i
kendine düşman olarak görmesi mantıklı görünmüyor ve onu iyi tanıyanlar da
bu gerçeğin farkındaydı. 416’da, ne Sokrates’in ne de Aristofanes’in 399’da
olacaklar hakkında en ufak bir fikri olduğunu sanmıyoruz: kaybedilmiş bir
savaş ve ardından beş ihtilal.
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SİYASİ ARKAPLAN
Aristofanes siyasi açıdan çok sancılı bir çağda yaşadı. Onlu yaşlarına
geldiğinde Atina, iktidarının ve şanının doruklarındaydı. Bir nesildir radikal
bir demokrasiyle yönetiliyordu. Bu yönetim şeklinde yurttaş erkeklerin tümü,
siyasi kararlarda eşit bir hakka sahipti. Kararlar yurttaşların tamamını
kapsayan Meclis tarafından alınırdı ve oylama el kaldırarak yapılırdı. Otuz
yaşın üstündekilerse adli uygulamalarda faal olarak görev alabiliyor (çoğu
dava, sayıları yedi yüzü bulan halk jürileri önünde görülürdü, bunlar fiili ve
adli davalara bakardı ve bu davalarda temyiz hakkı bulunmazdı), kura yoluyla
idari mevkilere veya Beşyüzler Meclisi’ne atanabiliyordu. Bu meclis sıradan
kamu işleriyle ilgilenir ve meclis gündemini hazırlardı. Bu süre zarfının büyük
bölümünde

Atina

siyaseti,

kişiliği,

belagati,

halkçı

politikaları

ve

başarılarından kaynaklanan iktidarı sayesinde aslında tek bir insanın
hâkimiyeti altındaydı: Perikles (Kratinos ve diğer komedya yazarları tarafından
“Zeus” diye anılırdı). Onun liderliği sayesinde Atina, Yunanistan’ın yarısı ve
Pers ülkesine karşı üç kıtada birden savaştığı bir dönemden sağ çıkmayı
başarabildi. Pers İmparatorluğu’na karşı kurulmuş bir ittifakı, kendine vergi
ödeyen tabi devletler birliğine çevirdi. Bu gelirin büyük kısmı, karşı
konulamaz bir donanma inşa etmek için harcandı. Geri kalan kısmı ise tüm
Yunanistan’da

görülmemiş

bir

imar programına

ayrıldı.

Ancak

Helen

dünyasındaki barış, en büyük deniz gücü Atina ve en büyük kara gücü
Sparta arasındaki dengeye bağlıydı. 430’larda Spartalılara ve özellikle de
müttefikleri Korinthoslulara göre bu denge aşırı ölçüde Atinalılar lehine
bozuluyordu. Atina ile Spartalı müttefikler arasında yükselen bir dizi ihtilafın
sonucunda 431 baharındaki savaş patlak verdi.
Kanlı ve muazzam çarpışmalara, Atina topraklarının düzenli bir şekilde işgal
ve harap edilmesine, belki de tüm savaştan daha fazla Atinalının hayatına mal
olan

430-426’daki

büyük

veba

salgınına

ve

Atina

bütçesinin

eriyip

tükenmesine rağmen, savaşın galibi hala belirsizdi. Çünkü ne Sparta Atina’yı
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denizde yenebiliyordu ne de Atina Sparta’yı karada mağlup edebiliyordu. 421
yılında barış kararı verildi; savaşın başlarında tarafsız ülkelerin üç yıl
içerisinde galip gelmesini bekledikleri Sparta için bu ağır bir psikolojik
yenilgiydi. Çok geçmeden kendine güveni tam Atina devleti, ittifaklar
oluşturmaya ve birliklerini Peloponez’in kalbine doğru sevketmeye başladı.
415 yılında Atinalılar Sicilya’yı işgal etti, en azından bir kısmı tüm adayı
fethetmeyi

umuyordu.

Bir

sonraki

yıl

Argoslu

müttefikleriyle

Sparta

anakarasına düzenledikleri saldırı, Spartalılarla yeni bir savaşı tetikledi. 413
yılında hesaplarının hiçbiri tutmamaya başladı. Sicilyalılar Atina birliklerini
yenilgiye uğrattı ve yok etti. Atinalıların parlak eski generali Alkibiades’in
fikrine uyan Sparta, Atina’dan birkaç kilometre uzaklıktaki daimi bir üssü ele
geçirdi ve o bölgeye tahkimat yaptı. Ortaya çıkan bu ihtilaf, Lysistrata’nın
arkaplanını oluşturur. Birkaç ay sonra 411 yazının başlarında kesin suretle
anayasal bir darbe, Atina demokrasisini alaşağı etti. Ancak yeni oluşturulan
Dörtyüzler rejimi, liderlerinin umduğu gibi barışı sağlayamadı ve kısa süre
sonra kendiliğinden görevden düştü. İlk önce büyük Beşbinler Oligarşisi başa
geçti, ardından 410 yılının başlarında eski demokrasinin çok daha radikal bir
biçimi yönetim şekli oldu. Artık Atina’ya tabi ülkelerin çoğu isyan halindeydi,
ancak 407’de Pers kralı II. Darius, Sparta’yı desteklemeye karar verene kadar
denizlerdeki

hâkimiyetini

korudu.

O

andan

sonra

Atina’nın

hayatta

kalabilmesi, Darius ölene kadar tüm deniz savaşlarını kazanmasına bağlıydı.
405’te Çanakkale Boğazı’nda felaket sayılabilecek bir yenilgiye uğradılar,
bunu kara ve deniz kuşatmaları takip etti. 404 yılı baharında Atina kayıtsız
şartsız teslim oldu. II. Darius birkaç hafta sonra öldü.
Çoğu Atinalının korktuğunun tersine Atina yerle bir edilmedi. Ancak tüm
denizaşırı toprakları ve donanmasının geri kalan kısmı büyük ölçüde elinden
alındı. Ayrıca Sparta’nın onayıyla otuz kişilik bir cunta rejimi başa geçti. Diğer
komşu devletlerse Sparta’nın kendilerini kontrol ve baskı altında tutmak için
Atina’yı maşa olarak kullanmasından endişeleniyorlardı. Bu yüzden ilk
başlarda küçük isyancı gruplarına destek verdiler ve bu isyancılar bir buçuk
yıl içinde Otuzlar Cuntası’nı devirmeyi başardı. Yeniden demokrasi kuruldu ve
geçmişte işlenmiş suçlar için geniş bir af yürürlüğe girdi. 403 yılında kurulan
siyasi uzlaşma ortamı hiç bozulmayan seksen bir yıllık bir iç barış ve güçlü
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bir demokrasi sağladı. Bu durum Atina, Makedonyalıların hâkimiyeti altına
girene kadar devam etti. Dış politika olarak Atina bu süre zarfının çoğunu,
yetersiz özkaynaklarıyla eski gücünü ve hâkimiyetini geri kazanmak için
kullandı. Bu amaç uğruna girişilen ilk çaba, 395’te başlayan Korinthos
Savaşı’ydı. İleri gelen Yunan devletleri Atina, Argos, Thebai ve Korinthos’un
oluşturduğu, Persler tarafından desteklenen ittifak; Sparta’ya karşıydı. Ancak
Perslerin taraf değiştirmesiyle savaş 387/6’da bitti. Perslerin şart koşmasıyla
Sparta tüm isteklerine kavuşmuştu. Atina’nın kazancı azdı, müttefikleri ise
hiçbir

şey

elde

edemediler.

Bunlar

yaşanmaktayken

Akademia

adlı

gymnasion’da Platon, ilk daimi felsefe okulunu kurmaktaydı. Atinalılar henüz
farkına varamıyordu ama şehirleri, siyasetin merkezi olma vasfını kaybediyor
ve Yunan düşüncesinin merkezi olma yolunda ilerliyordu.
Aristofanes’in sonraki eserleri bu değişimin ilk safhalarına işaret eder.
Aristofanes’in ilk eserleri gibi bize kadar gelen son iki eseri de, toplumu
etkileyen gerçek ve elle tutulur sorunları ele alır. Ancak güldürü yoluyla bu
sorunlara

bulunan

çareler;

artık

ne

Kömürcüler,

Atlılar,

Barış

ve

Lysistrata’daki ‘barış yapalım’ ve ‘Kleon’u defedelim’ gibi siyasal içerikli bir
cümleydi ne de Bulutlar ve Kurbağalar’da olduğu gibi ülküleştirilen geçmişe
ait düşünce ve yazını destekleyen çağının görüşlerine bir karşı çıkıştı. Bunun
yerine Platon’un on beş-yirmi yıl sonra Devlet’inde hayal ettiği gibi kuramsal
bir ilkeyi temel alan yeni bir toplumun inşasıydı. Bu oyunların seyircisi
sorunları ve bir çözüme ihtiyaç olduğunu algılayabilse de sunulan çözümleri
kucaklaması beklenmiyordu. Hâlbuki Arisofanes’in erken dönem eserlerinde
büyük ölçüde bu sorunları ve bunlar için önerdiği somut çözümleri görmek
mümkündü.
ARİSTOFANES’İN FİKİRLERİ
Bir önceki bölümün son cümlesi tartışma yaratabilecek nitelikte. Günümüz
Aristofanes eleştirisine hâkim olan düşünce; Aristofanes’in sözcük, imgeler,
konu, yapı, ses ve görüntü üzerindeki güçlü ve değişken sanatsal yetisi ve
yaratıcılığına vurgu yapar ve bunda tamamen haklıdır da. Ancak onu politik
ve toplumsal konularda ciddi bir taşlamadan mahrum bırakırlar. Fakat
kanıtlar tam aksini gösterir; çünkü beşinci ve dördüncü yüzyılda Atinalılar,
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komedyanın

kamuoyu

ve

kamu

politikası

üzerinde

etkili

olduğunu

düşünürlerdi ve bu durumdan komedya şairlerinin de haberdar olduğunu
söyleyebiliriz. Komedya yazarları da Atina yurttaşıydı ve çoğu seyirci gibi onlar
için de Atinalı yurttaşların önemli siyasi konularda doğru kararlar alması
kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyordu. Savaş zamanında alınan
yanlış bir karar, Atina’nın 421’de Skione’de ve 415’te Melos’ta yaptıklarının
kolaylıkla kendi başına gelmesine neden olabilirdi: şehrin yerle bir edilmesi,
tüm erkeklerin öldürülmesi ve geri kalanların köle yapılması. Tiyatro
şenlikleri, herhangi bir halk etkinliğinin Atina’da sağlayabileceği en fazla
seyirciyi çekerdi. Bir komedya şairinin, oyunlarında değinilen bir ya da birkaç
siyasi konunun belli bir yöne meylettiği çıkarımını yaptığımız takdirde, bu
yönelimin

şairin

olmayacaktır.

Şair

kendi

düşüncelerini

gösteriden

sonra

yansıttığını
fikirlerinin

düşünmek
seyirciler

yanlış

arasında

yaygınlaşmasını ve önceden olduğundan daha güçlü bir şekilde yer bulmasını
umar. Bu umutların her zaman için gerçekleşmediği kesin. Ancak öyle olsa
bile bu durum genelde herhangi bir siyasal değişim sağlamazdı; oyun
birincilik ödülü alsa da. Örneğin Kömürcüler oyunundan sonra barış
yapılmadı veya Atlılar oyunundan sonra Kleon görevinden alınmadı, tersine
kısa bir süre sonra generalliğe seçildi. Kurbağalar’da ortaya atılan, yurttaşlık
haklarından mahrum bırakılanların tekrar bu haklara kavuşması önerisi ise
birkaç ay sonra savaşın durumu ümitsizleşince kabul edildi. Ancak bu durum
meclis ve tiyatro seyircisi arasındaki toplumsal yapının farklı olmasından
kaynaklanabilir. Tiyatro için bilet almanız gerekiyordu. Bu yüzden fakir ve
tahsilsiz yurttaşların seyirciler arasında düşük oranda temsil edildiğini
düşünebiliriz. Eski Komedya’nın politik gündeminin sağ ağırlıklı olması
tesadüf değildi.
Aristofanes, demokratik sisteme dahi doğrudan karşı çıkmaktan çekinmezdi.
Bildiğimiz kadarıyla bu durum, Atina halkına hitap eden kimsenin olumsuz
bir tutum sergilemediği zamanlarda mümkün oluyordu. Tabii ki 411 ve 404
yıllarında olduğu gibi demokrasinin gerçekten yıkılma tehlikesiyle karşı
karşıya geldiği zamanlar hariç. Ancak özellikle Eşekarıları’nda tekrar tekrar
sistemin can alıcı bir özelliğiyle alay edilir; bizlere sunduğu stereotipe göre
yaşlı ve fakir yurttaşlardan oluşan muazzam büyüklükteki yargı kadrosu ve
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bütçesinin

bunlara

yapılan

günlük

ödemelerle

(eğer
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ödeme

yapılmasaydı jürilerin hepsi varlıklı ve boş zamanı bol yurttaşlardan
oluşurdu) israf edilmesi. Politikacılar bireysel olarak ayrım gözetilmeden
taşlansa da, hem Aristofanes’in oyunlarından hem de elimizde bulunan
parçalar halindeki kanıtlardan anladığımız kadarıyla; Aristofanes’in bıkıp
usanmadan yoğun bir şekilde eleştirdiği düşmanları, özellikle de Kleon
(422’de ölene kadar), Hyperbolos (417 veya 416 sürgüne gönderilene kadar) ve
Kleophon

(savaşın

son

yıllarında)

yoksullardan

alacakları

desteğe

güveniyorlardı. Bu destek, para ve diğer yollarla kazanılıyordu. Nadir olarak
komedyalarda politikacılardan olumlu bir şekilde bahsedilirdi ancak bu kişiler
mutlaka yukarıda sözü edilen hükümdarlara veya onların politikalarına karşı
çıkan

siyasetçiler

olurdu.

Kurbağalar’da

bahsedilen

hak

iadelerinden

faydalanması istenenler, üstü kapalı bir şekilde özellikle 411’deki oligarşik
rejimde yer alan kişilerdi. Koro tavsiyelerine işlerin gidişatının “soylu bir
aileden gelen, iyi yetişmiş kişilere” (bu iki kategorinin birçok özelliği birbiriyle
çakışır) emanet edilmesini söyleyerek devam eder. Aristofanes ve birçok
rakibi, çoğu zaman demokrasiyi kendilerine sunulan yegâne siyasi sistem
olarak kabul ediyorlardı ama bildiğimiz kadarıyla ona karşı çok büyük bir
bağlılıkları da yoktu.
Aristofanes’in

savaş ve barışa yaklaşımı da

aynı politik

eğilimlerden

kaynaklanır. Aristofanes’i barışsever bir kişi olarak hayal edersek korkunç bir
hatanın içine düşmüş oluruz. Perslere karşı 490’da Marathon’da ve 480’de
Salamis’te kazandıkları zaferlerle övünen tüm Atinalılarla aynı gururu duyar.
En azından bunu sık sık dile getirir ve Atina’nın Perslerle yakın zamanda
tekrar savaşmak zorunda kalacağına inanır (Barış 108, 406-13; Lysistrata
1133). Mevzu diğer Yunan devletleriyle olan ilişkilere gelince, Kuşlar
oyununda gördüğümüz kadarıyla yakın zamanda olmuş veya hala sürmekte
olan bir savaştan bahsedildiği zaman veya o savaşlara gönderme yapıldığında,
saldırgan bir üslup kendini belli eder. Sicilya seferinin tek sorunu zafere
yeterince

hızlı

sahnelendiğinde

ulaşılamamış
Atina

olmasıdır

Sparta’yla

(639.

savaşmıyordu

dize).
ve

Kuşlar

oyunu

savaşması

da

beklenmiyordu. Atina savaşa girdiğinde ise bir an önce barış yapılması
gerektiğine inanılıyordu. Mevcut durum düşünüldüğünde Lysistrata’da kabul
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edilebilir koşullar altında bir barışın sağlanması mucize olarak görülüyor. Bu
savaş karşıtı değil Sparta yanlısı bir yönelimdi. Kömürcüler’in baş kısmında
başkahraman Dikaiopolis’in kendisi ve diğer kişiler ondan defalarca Sparta
yanlısı olarak bahsederler. Sparta oligarşik bir devletti; Atina demokrasisini
daha ilk zamanlarında (508/7) yok etmek istedi. 450’lerdeki savaş sırasında
Atinalı

demokrasi

karşıtları

Spartalılarla

birlikte

komplo

hazırladılar.

Dörtyüzler rejimi Spartalıların demokratlar yerine kendileriyle barış yapmaya
hazır olduğunu sanıyordu ve 404 yılına gelindiğinde adeta gözdağı verircesine
Spartalı generaller Otuzlar rejimini başa getiren Meclis’te oturuyorlardı.
Aristofanes’in Yunanistan siyaseti hakkındaki idealinden Barış oyununda
kısaca bahsedilir (1082. dize) ve Lysistrata’nın sonunda dans ve şarkıyla
somut bir hal alır. Onun isteği tüm Yunanistan’ın Atina ve Sparta’nın uyumlu
birlikteliği

altında

yönetilmesiydi.

Bu

hiçbir

zaman

gerçekleşmedi

ve

gerçekleşemezdi de. Aristofanes, pek çok yurttaşın Spartalılara karşı duyduğu
derin nefret ve güvensizlikten haberdardı. Buna rağmen 404’te Otuzlar
rejimini tecrübe edene kadar bu idealinden vazgeçmedi.
Bulutlar ve Kurbağalar’dan anladığımız kadarıyla Aristofanes, edebi ve
entelektüel çevrede göze batan farklılıklar görüyordu; eski ile yeni, Aiskhylos
ile Euripides, geleneksel eğitim ile sofist eğitim arasında. Aristofanes’in kendi
duruşuysa çelişkiliydi. Hepsinden öte Aristofanes, yeni neslin bir üyesiydi ve
karakterleri yeri geldikçe sofist argümanları kullanmaktan çekinmiyorlardı.
Euripides babası olacak yaştaydı ve o daha doğmadan önce tragedya
yazıyordu. Kendinden yaşlı rakibi Kratinos’a göre Aristofanes’i ‘kelime
oyunları yapan, zekice fikirlere sahip, Euripides ve kendisinden beslenen’ biri
olarak tanımlamak, bizlere hayali bir entelektüel seyirci kitlesinin etkili ve öz
bir karakterizasyonunu sunacaktı. Aynı zamanda entelektüellerin toplumsal
sorumluluklarının olduğunun da farkındaydı. Bu sorumluluğu çok güçlü bir
şekilde kendisi de hissediyordu. Bildiğimiz kadarıyla Eski Komedya şairleri
arasında oyunlarında Atinalıların iyiliği için uğraş vermesiyle gururlanan tek
kişi oydu. Kurbağalar’da Aiskhylos ve Euripides’i, her şairin görevinin
“insanları daha iyi bireyler haline getirmek” olduğu konusunda uzlaştırır
(Kurbağalar 1008-9). Daha sonra Aiskhylos’un Euripides’i bu görevi yerine
getirmemekle suçladığını görürüz; Euripides daha önceleri halkı, kabul
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edilmiş

bilgilerini

sorgulayıp

sınamaya,

otoriteyi

hiçbir

şekilde
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kabul

etmemeye ve her şeyi farklı yönleriyle görmeye teşvik etmekle övünmüştür.
Aynı eleştiri sofist düşünür ve öğretmenlere de yöneltilebilir. Bu kişilere ait
fikir ve ilgilerin çeşitli ve kimi zaman tartışmalı yönlerini Bulutlar oyunundaki
Sokrates’te görürüz: geleneksel olarak kesin kabul edilen şeyleri yapıçözüme
uğratmak her zaman için iyidir ama bir kişi, yerine bir yenisini koymadan bir
yapıyı yıkmaya çalışırsa elinde sadece bir moloz yığını kalır. Bulutlar
oyununda gerçek Sokrates’e ne kadar haksızlık yapılmış olsa da, kendi
öğrencisi Platon bile Sokrates’in herhangi bir pozitif öğreti sunmadığını, bir
önerme ileri sürmediğini ve soru sormaktan başka hiçbir şey yapmadığını
söyler. Başka deyişle kötü niyetli bir çevirmenin iddia edebileceği gibi
Sokrates herhangi yapıcı bir fikirden yoksun olumsuz bir eleştirmendi.
Euripides ve Sokrates ateistlikle suçlanır, daha doğrusu halkın inandığı
tanrılara inanmamakla. Bu suçlamaların, kendisi de tanrıları çoğu zaman
günümüzdeki dini algıların son derece saygısız addedebileceği bir üslupla
tasvir eden; elimizdeki on bir oyundan üçünde (Barış, Kuşlar ve Plutos)
kahramanları Zeus ve diğer Olimposlu tanrıların planlarını bozan ve son iki
oyununda onları iktidarlarından mahrum bırakan bir şairden geliyor olması
şaşırtıcı olabilir. Ancak bunların hiçbirinde herhangi bir inançsızlık yoktu.
Homeros’a kadar gidersek Yunan şiirinde tanrıların saygısız ve hatta alaycı
tasvirlerinin her zaman mevcut olduğunu görürüz. Uranos ve Kronos’un
başına geldiği gibi Zeus’un iktidarının da yok olması düşüncesi, Athena’nın
doğumunu ve Peleus’la Thetis’in evliliğini konu alan sağlam temelli mitolojik
öykülerin ana öğesiydi. Bu öğenin gökyüzünün ortasında bir şehir kurulması
veya Atina yönetiminin kadınların eline geçmesi gibi imkânsız ve komik bir
fantezi olarak oynanmaması için hiçbir sebep yoktu. Ölümlülerin güvenlik ve
refaha karşı duydukları arzuya Zeus’un beslediği ısrarcı ve mantıksız
düşmanlığı da göz ardı etmemek gerekir. Hesiodos bunu çok önceleri
vurgulamış ve birçok Atinalı da kendi acı tecrübeleriyle bunun farkına
varmıştır. Tehlikeli ve yasak olan şeyse, geleneksel olarak tapınılan tanrılara
ibadet edilmesini engelleyecek herhangi bir girişimde bulunmaktı. Çünkü bu,
tanrıları kızdırabilir ve tanrılar da sadece buna sebep olan kişiden değil, halk
bu suçluyu cezalandırmadığı takdirde tüm halktan intikam alabilirlerdi.
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Tanrıların var olmadığını iddia etmek (Bulutlar oyununda Strepsiades’in
Sokrates’in bu fikre inandığını sanması gibi) ya da onların iktidarının yok
olduğunu göstermekse bu suçla ithaf edilmek için yeterliydi. Tanrıların
iktidarının yok olmasını senaryo icabı hayal etmek zararsızdır, çünkü bunun
tamamen kurgu olduğunu biliriz. Tıpkı vergilerin ortadan kalkması fikrinin
kulağa çok hoş gelmesi gibi kindar ve kaprisli bir Zeus tarafından
yöneltilmemek bizim için güzel bir şeydir. Zeus’un bizi hiçbir zaman rahatsız
edemeyeceği bir hayal dünyasına yolculuğa çıkarır. Ancak oyun bittiğinde
uyanırız ve Zeus’un hala orada olduğunu biliriz. Aynı şekilde Aristofanes,
tanrılarla yumuşak ya da sert bir üslupla alay ederken, seyircinin sempatiyle
izleyebileceği hiçbir karakterin dini törenlerle dalga geçmesine izin vermez.
Her şeyden öte Aristofanes komedyalarının kendisi dini törenlerin bir
parçasıydı.
TİYATRO FESTİVALLERİ
Atina şehrinde tragedya gibi komedya oyunları da, tanrı Dionysos’a adanmış
şenlikler dâhilinde sahnelenirdi: ay takvimindeki Gamelion ayında (yaklaşık
olarak Ocak ayına denk gelir) kutlanan Lenea Şenliği ve Elaphebolion ayında
(yaklaşık olarak Mart ayına denk gelir) kutlanan Şehir Dionysia Şenliği.
Kömürcüler’in ve muhtemelen Lysistrata’nın sahnelendiği Lenea Şenliği,
gerçekte yerel bir Atina bayramına dönüşüyordu çünkü kışın deniz yolculuğu
ziyaretçiler için son derece zorlu bir hal alıyordu. Şehir Dionysia Şenliği ise
Atina’nın siyaset, edebiyat ve müzikteki zenginliğini dünyaya göstermek için
fırsat tanıyordu. Komedya, Lenea Şenliği’nde nispeten daha büyük bir öneme
sahipti çünkü buradaki tragedya yarışması daha küçük bir etkinlikti. Şehir
Dionysiası’ndaki yirmi oyuna karşılık, burada büyük olasılıkla sadece dört
oyun sahneleniyordu. Ancak hem komedya hem de tragedya şairleri için Şehir
Dionysiası’nda kazanılan bir zafer veya en azından yarışma hakkı kazanmak,
Lenea Şenliği’nde olduğundan çok daha büyük bir itibar kaynağıydı.
Şehir Dionysiası dört veya beş gün sürerdi. Şenlik başlamadan önce koruyucu
tanrısı Dionysos Eleutherios’un heykeli, Akademia’nın yanında bulunan
şehrin dışındaki bir tapınaktan tören alayıyla birlikte yarışmaların yapıldığı
Akropolis’in güney tarafına yakın bir yerdeki Dionysos Tiyatrosu’na getirilirdi.
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Tanrı, şenlik boyunca orada kalır, gösterileri izler ve Kurbağalar’da olduğu
gibi bazen de oyunlarda kendine de yer verildiğini görürdü. Tören alayından
bir sonraki gün birçok kurbanın adandığı bir başka tören daha yapılırdı.
Çeşitli gösterilerin sponsorları (khoregoi) tören alayında başı çeker ve
muazzam bir şekilde kuşanırlardı. Günün geri kalanı, Dionysos onuruna
dithyrambos denilen şarkılar söyleyen ve lirik danslar yapan erkek ve genç
korolarının yarışmalarına ayrılırdı. Bu korolar yurttaşların oluşturduğu on
kabileyi temsil ederdi.
Bir sonraki günün sabahında tiyatro gösterileri başladığında şehir için önemli
bir

tören

düzenlenirdi.

Babaları

savaşta

ölmüş

reşit

genç

erkekler,

masraflarını halkın karşıladığı zırh takımlarını kuşanırlar ve bir geçit töreni
oluştururlardı. Ayrıca, oluşan bu geniş kalabalık, en fazla katılımın beklendiği
diğer törenlere seyirci sağlanması açısından da bir fırsata dönüşürdü.
Şenliğin ikinci gününde, bir şairden muhtemelen üç tragedya bir de satir
oyunu; iki şairden de iki komedya izlemeye gelen seyirciler, her şeyden öte
bunların aynı zamanda şehirlerini yücelten cesaret ve ruhun kaynağı Atina
halkı demek olduğunun farkındaydılar. Bunun devamını sağlamaksa onların
elindeydi.
Verona Amfitiyatrosu’nu saymazsak çağımızın tiyatro standartlarına göre bu
seyirci kitlesi muazzamdı. Dionysos Tiyatrosu’nun seyirci kapasitesi yaklaşık
14.000 kişiydi ve büyük olasılıkla Dionysia Şenliği boyunca hiç boş
kalmıyordu. Seyirciler için herhangi bir yaş, cinsiyet veya yurttaşlık
sınırlaması yok gibi görünüyor. Platon’un Gorgias (502d) adlı eserinde
Sokrates, tiyatrolardaki şairlerin belagatini çocuk, kadın, erkek, köle ve özgür
herkese aynı anda sergilediklerini söyler. Ayrıca bir kereliğine de olsa
Lysistrata’nın

bir

bölümünde

(1051.

dize)

kadınların

da

oyunları

izleyebildiğine dair açık bir referans vardır. Tabi ki de bazen seyirciye sadece
erkeklerden

oluşuyormuş

gibi

hitap

edilebilir.

Ayrıca

seyirciye

Atina

yurttaşlarını temsil edercesine de seslenilebilir. Ancak seyirci kitlesinin böyle
olmadığını biliyoruz çünkü seyirciler arasında Atina’da ikamet eden birçok
yabancı ve Dionysia Şenliği’ne katılan pek çok yabancı ziyaretçi de vardı.
Atina’da, özellikle kamusal ortamlarda yabancılar ve kadınlar aynı muameleye
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tabi tutuluyor ve yok sayılıyorlardı. Bilhassa kadınlar çoğunlukla aşağı bir
statüye sahipti. Kuşlar ve Thesmophoriazusai oyunlarında, yurttaşların
tiyatroya

gittiklerinde

Thesmophoriazusai

eşlerinin

oyununda

evde

Euripides’in

kaldıkları
yaptığını

kabul
iddia

edilir.
ettikleri

haksızlıklarından bahseden kadınların hiçbiri aslında onun tragedyalarını
izlediklerini ileri sürmezler. Kadınlar kendileri için ayrılan arka koltuklarda
oturuyor olabilirler. Ön sıraya yakın birçok yer, Atinalı rahip ve devlet
görevlileri için ayrılırdı. En imtiyazlı koltuksa ön sıranın ortasındaydı ve
Dionysos rahibine aitti.
Şenlik hazırlıkları aylar öncesinden başlardı. Yaz mevsiminde göreve gelen
Arkhon,

Şehir

Dionysia

Şenliği’nin

hazırlıklarıyla

ilgilenirdi.

Aynı

sorumluluklara sahip Basileus da Lenea Şenliği’yle ilgilenirdi. Tragedya ve
komedyayla bağlantılı olarak bu yargıçların iki temel görevi vardı. Birincisi
yarışmaya katılmasına izin verilecek şairleri seçmekti (o zamanki deyişle ‘koro
vermek’). Bunu nasıl yaptıkları veya bunun için nasıl tavsiye aldıklarını
bilmiyoruz. Ancak kurayla seçilen yargıçlar, doğal olarak bu seçme görevi için
yeterli niteliklere sahip değildi. Bu yüzden kendilerine yardımcı olması için bu
işte uzman kişilerden faydalanmış olabilirler. Ancak nihayetinde kararı
verecek olan bu yargıçlardı. Şairlerin en azından bazı zamanlar eserlerinin
bazı kısımlarını bu yargıçlara okuduklarına dair elimizde ipuçları var.
Yargıçların üstlendikleri vazife son derece hassastı ve Sofokles’e tragedya
korosu vermeyi reddeden yargıçta olduğu gibi beğenilmeyen herhangi bir
seçim asla unutulmazdı. Bu yargıç, ayrıca koroları giydirip kuşatmak, eğitim
masraflarını karşılamak ve genel anlamda gösterileri düzenleyebilmek için
gerekli parayı sağlayacak sponsorların isimlerini de belirlemek zorundaydı.
Sponsorlar, bu görevi daha sonrasında zorunlu bir yurttaşlık görevi gibi
üstlenecek olan, hatırı sayılır bir servete sahip kişilerden seçilirdi. Bazen de
sponsor olmak isteyen kişiler yargıca kendileri başvururdu. Tüm masraflarına
rağmen sponsor olmak genellikle itibar kaynağı sayılırdı. Mahkemelik olan
sanıklar, yurttaşlık ruhunu kanıtlayabilmek için sık sık sponsorluk yaptıkları
koroların sayısı ve ihtişamını gösterirlerdi.
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Her komedya sponsoru bir oyundan sorumluydu. Şairin (eğer şair aynı
zamanda

oyunun

prodüktörlüğünü

de

üstlenmezse,

şairin

ve/veya

prodüktörün) tavsiyeleri doğrultusunda hareket ederlerdi. Khoregoi (sponsor),
koronun eğitimini organize eder, masraflarını karşılar, kostüm ve aksesuarları
temin eder, koroya eşlik edecek kavalcıyı tutar ve gerek duyulabilecek
repliksiz oyuncuları ayarlardı. Ayrıca şöhretini önemsiyorsa oyun çıktıktan
sonra prodüksiyonla ilişkili herkese bir akşam yemeği verirdi. Kömürcüler
oyununda koro sponsor Antimachos’a cimriliğinden dolayı lanet okur. Resmi
yarışma kayıtlarında kazanan khoregos’un ismi her zaman prodüktörden önce
anılırdı.
Koro dışında kalan rolleri canlandıran oyuncuların nasıl ve kimin tarafından
seçildiği net değil. Önceki dönemlerde şairlerin kendi oyunlarında rol
aldıklarını biliyoruz. Ancak MÖ 5. yüzyılın ortalarına doğru şairler kendi
seçimlerine göre profesyonel oyunculara oyunlarda yer vermeye başladı.
Ayrıca dördüncü yüzyılın başlarında beş başat aktörün devlet tarafından
seçildiğini ve kurayla beş şaire dağıtıldığını biliyoruz. Ancak bu sistemin ne
zaman ortaya çıktığı hakkında bir bilgimiz yok. Lenea Şenliği’nde en iyi
komedya karakterine ödül verilirdi ve oyuncunun kazanan oyunda rol
almasına da gerek yoktu. Şaşırtıcı bir şekilde Şehir Dionysia Şenliği’nde buna
benzer bir ödülün verilmeye başlanması Aristofanes’ten bir yüzyıl sonra oldu.
Geleneksel olarak şairler oyunlarını kendileri sahneye koyarlardı ve resmi
şenlik kayıtlarında isimleri prodüktör (didaskaloi, bu kelime gerçekte koro
‘eğitmeni’ anlamına gelir) olarak geçerdi. Ancak Aristofanes zamanında
özellikle komedya şairleri için uzman bir prodüktörle ve çoğu kez de korodan
sorumlu bir prodüktör yardımcısıyla birlikte çalışmak yaygın hale geldi.
Aristofanes’in birçok oyunu Kallistratos (Kömürcüler, Lysistrata ve başka
oyunlardan sorumluydu), Philonides (kendisi de bir komedya şairiydi) veya
oğlu

Araros

(Aristofanes’in

kariyerinin

sonlarında)

tarafından

sahneye

konulmuştur. Şairin gerçek kimliğinin seyirciler tarafından bilindiği yönünde
çok az şüphe var. Aslına bakarsak Aristofanes kendisinin sahneye koyduğu
ilk oyunu Atlılar’da koro liderinin ağzından, halktan birçok kişinin kendisine
‘neden uzun süre kendi adına bir koro istemediğinin sorulduğunu’ söyler.
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Ayrıca

şair

Platon,

Peisandros

komedyasında

kendini

açıkça

oyunun

prodüktörü değil şairi olarak tanıtmış olabilir.
Şenlikten iki gün önce khoregos, şair ve varsa prodüktör hazırlıkları
tamamladıktan sonra tiyatrodan çok uzakta olmayan Odeon’da oyunun ön
gösterimi (proagon) yapılırdı. Şair veya prodüktör ya da ikisi beraber,
maskesiz ve kostümsüz bir şekilde oyuncuları ve koroyu takdim eder ve
oyunun ismini duyururdu. Bazı durumlarda bu, halka oyun hakkında güzel
bir fikir sunardı: Kömürcüler’de verilen ipuçlarından (7-8, 299-302) sonra
seyirci, Atlılar adlı oyunun Kleon’a yönelik bir taşlama olmasına şaşırmazdı.
Diğer bazı durumlarda da seyirci hayret verici bir beklenti içine girebilir
(Bulutlar adlı oyun hiçbir şeyi konu edinmeyebilirdi) hatta oyuna karşı olumlu
bir tavır bile takınabilirdi. Komedyadaki hayvan korosu geleneğini göz önünde
bulundurursak hiç kimse Eşekarıları’ndaki koronun yaşlı yargıçlardan
oluşacağını tahmin edemezdi.
Tiyatro

şenliklerindeki

oyunlar

arasında

hemen

her

zaman

rekabet

bulunurdu. Aristofanes’in zamanında bu duruma istisna olarak tek bildiğimiz,
Kurbağalar oyununun özel bir meclis kararıyla tekrar sahneye konmasıydı.
Ödüller, işlemin yetkin ve adilce yapılmasını sağlamak için karışık bir
prosedürle seçilmiş jüri heyeti tarafından dağıtılırdı. Konsey tarafından büyük
bir aday havuzu oluşturulur ve bir kısmı da yarışan khoregoi’nin aday
göstermesiyle seçilirdi. On esas hakem ise yarışmadan hemen önce her
kabileden birer kişi olmak üzere oluşturulan bu havuzdan kura yoluyla
belirlenirdi. Dahası genellikle on oydan yalnızca beşi okunup sayılıyordu ve
bu oylar da yine kura usulü belirleniyordu. Bu uygulamanın bir amacı
yolsuzluğu önlemekti çünkü bu yolla herhangi bir yolsuzluk riski yarı yarıya
azalıyordu. Bir başka amaç da ödülün kime gideceğine dair kararda tanrıların
da pay almasını sağlamaktı. Zira kura kararı insan iradesiyle belirlenmiyordu
ve bu durumda ilahi bir karar söz konusu oluyordu. Oyun yazarları,
hakemlerin kendi lehlerinde karar vermesi için sık sık korolar yoluyla
hakemlere

doğrudan

seslenirlerdi.

Ancak

buna

rağmen

Aristofanes

zamanındaki ve daha sonrasındaki komedyalardan anladığımız kadarıyla

Lysistrata

157

hakemlerin vereceği kararlarda seyircilerin genel tercihleri oldukça etkili
olabiliyordu.

OYUNCULAR VE PRODÜKSİYON
Dionysia ve Lenea şenliklerindeki rekabet, teknik olarak oyunlar veya şairler
arasında değil korolar arasındaydı. Oyunların diyalogla başlayıp koronun
ardından gelmesi eski bir adet olsa da oyunun başlaması için tüm hazırlıklar
bittiğinde çığırtkan “Eisage ton khoron” (Korolarınızı getirin!) diye seslenirdi.
Komedya korosu yirmi dört kişiden oluşurdu. Normalde her koronun kendine
has bir karakteri olurdu. Ancak bu kimliği oyun boyunca sürdürmesi
beklenmezdi. Örneğin Kömürcüler oyununda koro, ilk antresinde Akharnialı
yaşlı ve savaş yanlısı kömürcülerden oluşmaktadır ve ilk yarının büyük bir
bölümü boyunca bu özellikleri çerçevesinde şarkı söyler ve konuşurlar. Ancak
oyunun ikinci yarısında onları herhangi bir komedya korosundan farklı
kılacak bir özellikleri yoktur. Hatta bir şarkıda, kendisini bir önceki sene
Lenea Şenliği’nde sahneye çıkan bir komedya korosuyla bir tutmaktadır.
Ayrıca

kimi

zaman

Aristofanes,

oyunlarında

koroyu

kendi

ağzından

konuşturur. Oyunun sonuna kadar bulut tanrıçaları kimliğini koruması
beklenen Bulutlar oyununun korosu bile, yarışmada yer alan bir grup oyuncu
olarak konuşur ve gözdağı verircesine birincilik taleplerini dile getirirler (111530. dizeler).
En sonunda tek bir koro olarak birleşseler de günümüze kadar kalabilmiş
oyunlar arasında Lysistrata iki koroya sahip olan tek oyundur. Tahminen her
bir koro on iki kişiden oluşmaktaydı. Burada müzikal bir amaçtan ziyade
dramatik bir hedef güdülmüştür. Çünkü kadın korosu da erkekler tarafından
oynanmaktadır.
Koro bir kere sahneye çıktığı zaman oyunun sonuna kadar sahnede kalması
beklenirdi. Çünkü koronun sahneden inmesi demek oyunun bittiği anlamına
geliyordu. Bu uygulama kurguya bazı kısıtlamalar getirdi. Özellikle de
koronun ilk antresinden sonra eğer bir şeyi beğenmedilerse veya herhangi bir

158

Penguin Classics Baskısına Önsöz

şey yapmak istiyorlarsa onları durdurmak için elden gelen bir şey olmuyordu.
Tragedyada bu durum can sıkıcı bir hal alabiliyordu. Korolar bazen ne
gerektirdiğini

bilmedikleri

yeminler

ederlerdi.

Durumun

farkına

varıp

müdahale etmek istediklerinde ise yalan yere yemin etmiş olurlardı. Eski
Komedya’da koro sıklıkla bir karakterin yaptığı bir eyleme şiddetle karşı çıkar
ve onu durdurmaya çalışır. Bu Kömürcüler’de olduğu gibi genelde zor
kullanarak olurdu. Bu kitaptaki üç oyundan sadece Bulutlar oyununda koro
eyleme müdahale etmez. Ancak bunun kasten böyle olduğunu ve oyunun
ilerleyen kısmında daha vahim sonuçlar doğurduğunu görürüz.
Korolar genellikle şarkı söylerken dans ederlerdi ve dans figürleri şiirlerinin
önemli bir parçası olarak görülürdü. Ancak bu figürler hakkında çok az şey
biliyoruz.
Anladığımız kadarıyla replik kullanabilen oyuncu sayısını kısıtlayan bir
yarışma kuralı mevcuttu. Aristofanes zamanında bu limit tragedya için üç,
komedya için dörttü. Bu kısıtlama şairleri modern yazarlar gibi çok sayıda
karakteri sahneye taşımaktan alıkoyuyordu. Ancak belli bir rol farklı
sahnelerde farklı oyuncular tarafından canlandırılabiliyordu. Bazı Atinalı
şairlerin rolleri bu şekilde böldüğünü biliyoruz. Ancak Aristofanes’in metinleri
onun hiçbir zaman bu uygulamaya gitmediğini belirtiyor. Aristofanes’in
oyunlarında tüm sahnelerde veya sahnelerin çoğunda görünen bir veya en
fazla iki karakter vardır. Lysistrata’nın Lampito’su gibi biraz önem kazanan
karakterler bile kolaylıkla ortadan kaybolabilirler. Oyun boyunca üç karakter
barındıran Bulutlar oyunu bu açıdan istisnadır ve Aristofanes’i çözümünü
bulamadığı bir problemle baş başa bırakır. Yine de Aristofanes oyunu
bitirdikten sonraki gözden geçirme sürecini yarıda kesmeseydi bu soruna da
bir çözüm bulma şansı olabilirdi. Aristofanes dört oyuncu kullanma hakkıyla,
hepsi sahnedeyken Doğru ve Yanlış mantığın Strepsiades,

Pheidippides ve

Sokrates’le tartışmasını sağlayamazdı. Bu yüzden daha tartışma başlamadan
Sokrates hiçbir sebep göstermeden sahneden ayrılmak zorunda kalır.
Aristofanes’in dört oyuncu limitini olabildiğince zorladığı bir başka sahne de
Kömürcüler oyunundaki Meclis’in açılış sahnesidir. Burada bir oyuncu (hiç
şüphesiz başkahraman), Dikaiopolis’in

rolünü, bir başkası

da

Düzen
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Görevlisi’nin rolünü alır. Düzen Görevlisi’nin repliği azdır ancak merasimdeki
resmi görevi yüzünden tüm Meclis toplantısı boyunca sahnede bulunması
gerekir. Böylece bu iki oyuncu sahnedeki diğer dört rolü de aralarında
paylaşmak durumunda kalırlar. Oyunculardan birinin Tanrıgil (Amphitheos)
ve Elçi’yi diğerinin de Kofartabas (Pseudartabas) ve Theoros’u oynaması
şartıyla bu durum işe yarayabilir. Böyle bir durumda Elçi’nin maskesini ve
kostümünü değiştirebilmesi için Kofartabas’tan on beş dize önce sahneden
ayrılması gerekir. Bu durumda ilk oyuncunun Tanrıgil olarak 55. dizede
sahneden çıkması ve Elçi olarak 64. dizede tekrar antre yapması gerekir.
Diğer oyuncununsa Kofartabas olarak 125. dizede çıkması ve Theoros olarak
134. dizede antre yapması gerekir. Bu iki değişim çok hızlı gerçekleşiyor
olmalıydı.
Oyuncu sayısı ile ilgili kural çok katıydı. Ayrıca koronun sahnede daima
bulunmasını gerektiren kurala da bir o kadar uyulması gerekiyordu. Oyunun
yapısıyla ilgili belli başlı standartlardaysa bazı esneklikler sağlanıyordu. En
basit haliyle oyunun biçimi şu şekildeydi:
1.

Giriş sahnesi veya sahneleri. Bugün prolog diyebileceğimiz bu

kısımda oyunun açılışı hakkında bilgi verilir ve kurgu akışı başlamış olur.
2.

Parodos veya koronun girişi. Genellikle uzun ve birbirinden

farklı şarkılı dans figürleri içerir.
3.

İçine koro şarkıları serpiştirilmiş sahneler. Merkezdeki sahne

genellikle oyunun en can alıcı konusunu işleyen resmi bir tartışma (agon)
kısmını

içerir.

Agon,

koro

şarkısı

ile

başlatılan

birbirine

karşıt

iki

konuşmadan oluşur.
4.

Parabasis. Bu kısımda koro sahnedeki rolünü kısmen veya

tamamen kaybeder ve doğrudan seyirciye hitap eder. Genellikle oyuncuların
yokluğunda olan kısım normalde üç şarkı (Ş) ve üç konuşmadan (K) oluşur.
Sırası Ş1-K1, Ş2-K2, Ş3-K3 şeklindedir. Ş2 ölçü olarak Ş3’e; K2 de K3’e denk
gelir. Genellikle K1, pnigos adı verilen ve çok hızlı söylenmesi gereken (teknik
olarak bir nefeste) bir bölümle sona erer.
5.

İçine

koro

şarkıları

serpiştirilmiş

başka

sahneler.

Bu

kısımdaki şarkılar, önemli kişilere yöneltilen taşlamalar içerir. Lysistrata
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korosu, bu geleneği terk ettiğine dikkat çeker (1042-8. dizeler). Aristofanes’in
erken dönem oyunlarından birisinde bu kısım ikinci bir parabasis olacak
kadar genişlemiştir.
6.

Genel bir eğlence havasıyla sona eren final sahnesi. Bu kısım

genellikle bir şölen veya düğünle biter.
Bu kitaptaki oyunların hiçbiri göstermiş olduğumuz bu modele tam olarak
riayet etmez. Şairlerin de bu modele, üzerinde çeşitlemeler yapılabilecek genel
bir çerçeve gözüyle baktığını biliyoruz. Örneğin Bulutlar oyununun parados’u
tek bir şarkıdan oluşur ve koro şarkıyı söylerken muhtemelen sahnede bile
değildir, antrelerini bir süre sonra sessizce yaparlar (323-8. dizeler).
Kömürcüler’de agon kısmı yoktur. Ancak bunun sebebi aşikâr zira böyle bir
bölüm olsaydı savaştan yana söz söyleyen bir kişinin olması gerekecekti.
Aristofanes barış temalı oyunlarının hiçbirinde bu durumun yaşanmaması
için özen gösterdi. Lysistrata oyununda agon vardır ancak o da aynı şeye
hizmet eder çünkü tek taraflıdır. Bu agon kısmında Probulos ağzını açmaya
bile fırsat bulamaz. Ayrıca ikiye ayrılmış korosu yüzünden Lysistrata’da
parabasis olamaz. Bunun yerine korolar arasında birbirini takip eden şarkı,
dans, konuşma ve şiddet içeren bir sahne vardır. Korolar arasında geçse de
konuşmalarda genellikle seyirciye hitap edilir. Final sahnesindeki eğlence
görüntüsünden

bile

vazgeçilebilir.

Bulutlar

oyununda

zafere

ulaşmış

Strepsiades oğlunu eve götürür ve alacaklıların hepsini kaçırır. Seyirci böyle
bir sonun geleceğini tahmin edebilirdi ayrıca 1213. dizede eğlence sahnesinin
haberi verilir. Buna rağmen koro işlerin tersi yönde gideceğinin ipuçlarını da
verir ve oyun eğlence yerine yıkımla sona erer. Oyunun finalinde korobaşı
gitme vaktinin geldiğini söyler ve koro sahneden çıkıp gider.
Yukarıda tarif edilen ‘teknik’ yapıya nazaran biçimsel olarak daha belirsiz
ancak tutarlılık gösteren ‘işlevsel’ bir yapı var. Bu yapı, küçük çeşitlemelerle
birlikte Aristofanes’in bize ulaşmış olan tüm oyunlarında mevcut. Tüm
oyunlar bir karakter, durum veya düşünceyle başlıyor. Bu kitapta yer alan üç
oyunda karakter olarak elimizde komedya kahramanları var. Bunlar sırasıyla
Dikaiopolis, Strepsiades ve Lysistrata. Durum, bu karakterler ve genellikle
diğer oyun kişileri açısından oldukça rahatsız edici koşullardan oluşuyor.

Lysistrata

161

Düşünceyi bu karakterin işleri yerine koyması; kendisi, ailesi, şehri veya
Lysistrata’da olduğu gibi tüm Helen dünyasını ve hatta tüm insanlığı düzene
kavuşturması olarak açıklayabiliriz. Bu düşünceyle bağlantılı olarak her bir
oyunu dört aşamada inceleyebiliriz:
1.

Düşünceyi Kavrama: Başlangıçtaki durumu öğreniriz ve

düşüncenin ne olduğunu keşfederiz. Bazen düşünce, Kömürcüler’de olduğu
gibi birden kahramanın aklına geliverir veya Lysistrata’da olduğu gibi oyun
başlamadan çok önce planlanmıştır ve hayata geçirilmek üzeredir. Ancak belli
bir süre düşüncenin gerçek yapısı bizden gizli tutulur.
2.

Mücadele:

Kahraman,

düşüncesini

gerçekleştirmesini

engelleyen zorluklar ve tehlikelerle yüz yüze gelip onları alt eder. Bu engel
güçler genellikle bir kişi veya gruptur. Lysistrata ise hem erkekler korosu ve
Probulos’un hem de kendi yandaşlarının muhalefetiyle baş etmeye çalışır.
3.

Düşüncenin Gerçekleşmesi: Düşünce hayata geçirilir.

4.

Sonuçlar:

Düşüncenin

gerçekleşmesinden

sonra

gelişen

sonuçları gördüğümüz bir dizi sahne izleriz. Komedyanın mutluluk anlayışına
göre bunlar genellikle oldukça faydalı şeylerdir. Zaman zaman düşüncenin
Bulutlar’da olduğu gibi başarısızlığa uğradığını ve daha kötü sonuçlar
doğurduğunu da görürüz. Ancak bu durum, tamamen bencil amaçlarla
hareket edildiğinde ve düşünce topluma herhangi bir fayda sağlamaktan uzak
bir fikir olduğunda meydana gelir.
Dionysia ve Lenea şenliklerinde tragedya ve komedyalar, Akropolis’in
güneyindeki Dionysos Tiyatrosu’nda oynanırdı. Tiyatronun günümüzdeki
planı, Aristofanes’in zamanından çok sonra şekillenmiştir. MÖ 5. yüzyıldan
kalma tiyatronun ayrıntılı bir yeniden inşaadan geçip geçmediği büyük bir
tartışma konusu olsa da tragedya ve özellikle de komedya metinlerinin varlığı
dışında belli bazı kanıtlar mevcut. Tiyatronun merkezinde orkhestra (‘dans
yeri’ anlamına gelir) adı verilen ve seyirci koltuklarının üç taraftan sardığı
kısım bulunurdu. Koro genellikle bu kısımda oynardı ve orkhestra’nın
merkezinde, çevresinde dairesel dithyrambos korolarının dans ettiği bir sunak
bulunurdu. Bu sunak, tragedyada ve bazen de komedyada eziyet çekenlerin
sığınabileceği bir yer görevi görürdü. Orkhestra’nın arkasında (yani güney
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tarafında) skene (‘kulübe’ anlamına gelir) adı verilen bir yapı bulunurdu.
Skene soyunma odasından başka bir şey değildi belki ama Aristofanes
zamanındaki tragedya ve komedyalarda sık sık bir evi, tapınağı, mağarayı,
çalılığı veya herhangi bir iç mekânı temsil etmek için kullanılırdı. İç mekân
kavramını, performans alanının kendisi tarafından temsil edilen iç ve dış
mekânlar arasında bir sınır olarak düşünürsek daha doğru olacaktır. Çünkü
bu yapının ancak ön cephesi görünebiliyordu. Skene muhtemelen üç kapılı bir
binaydı. Yapının bir kısmı iki kat yüksekliğindeydi ve üst katta birçok
komedyada kullanılan bir pencere vardı. Geri kalan tek katlı kısmın
üstündeyse düz bir çatı bulunuyordu. Kömürcüler’de Dikaiopolis’in karısı,
Dionysos geçitlerini bu çatının üzerinden izler. Lysistrata’da ise Akropolis’in
kale siperlerini temsil ediyordu. Ön duvarların üzerine asılan boyalı tuvaller
sayesinde

Kuşlar’daki

yaratılabiliyordu.

Bu

Hüthüt’ün
tuvaller

çalısı

gibi

kullanılarak

sıradışı

sahne

Akropolis’in

dekorları

batı

yüzü

Lysistrata’nın arka fonu olarak kullanılmış olabilir. Skene iki veya daha fazla
evi temsil etmek için kullanılacağı zamansa, uygunca yerleştirilmiş bir tuval
yardımıyla binalar arasında bir koridor yanılsaması yaratılabiliyordu.
Skene’nin önünde yükseltilmiş bir platform olup olmadığı uzun süre tartışma
konusu oldu. Ancak Atina’da ve belli bir zaman sonra güney İtalya’da
bulunan vazo resimleri; Aristofanes zamanındaki tiyatrolarda, köşelerde ve
muhtemelen

merkezde

orkhestra

seviyesinden

bir

metre

yüksek

ve

basamaklar yardımıyla yükselen uzunlamasına tahta platformlar olduğunu
gösteriyor. Orta kapının önünde küçük bir sunak bulunuyordu ve genellikle
tragedyalarda dua etmek ve tütsü yakmak için kullanılıyordu. Bu sunak,
gerçek hayatta çoğu Atinalının evlerinin önünde bulunan Apollo Agyieus’a
adanmış sunaklara benziyordu.
Bu platform, zaman zaman oyuncuların korodan ayrışmasını sağlamak için
kullanılıyordu.

Ancak

platformla

orkhestra

arasında

geçiş

kolaydı

ve

oyuncular bu sınırlamaya uymak zorunda değildi. Güney İtalya’da bulunmuş
bir vazo resminde yarı insan yarı at Cheiron’un yardım amacıyla veya zorla
köşe basamaklarından yukarı çekildiğini görürüz. Bir köle arkasından
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iterken, basamakların üzerindeki bir adam da Cheiron’u ensesinden yukarı
çekmektedir.
Platformların bitimiyle seyirci koltukları arasında, skene’deki ev veya evlerden
başka yerlerden giriş çıkış yapan korolar ve oyuncular için geniş yan geçitler
(eisodoi) bulunuyordu. Sonraki komedyalarda bu iki yan geçit sahne dışındaki
dünyanın farklı kısımlarına açılan kapılar olarak kullanılıyordu. Bir tanesi
şehir merkezine diğeri de kırsala veya limana giderdi. Ancak Aristofanes
zamanında

böyle

bir

geleneğin

varlığı

hakkında

yeterli

bilgimiz

yok.

Anladığımız kadarıyla koro genellikle seyircinin sağ tarafına düşen batı
geçidinden içeri giriyordu. Üç dizi halinde antre yaptıktan sonra yüzlerini
seyirciye dönünce soldaki dizi ön sırayı oluşturuyordu.
Tragedya ve komedyada genellikle iki çeşit özel efekt aracı kullanılıyordu. Bu
araçlardan biri günümüzde ekkyklema olarak bilinen ve skene’nin içinde
bulunan resimleri ve hareketsiz karakterleri (örneğin tragedyadaki cesetler)
seyircinin

önüne

getirmek

için

kullanılan

bir

aygıttı.

Bu

yöntem,

Kömürcüler’de hareketsiz tragedya şairini sahneye taşımak için ustalıkla
kullanılmıştı. Aristofanes’in bu yöntemden çok çeşitli şekillerde faydalandığını
biliyoruz.

Tekerlekli

bir

kapısından

içeri

zamanında

muhtemelen

platforma

sokulabiliyordu.

benzeyen

bu araç,

Kullanılan

diğer

(makine)

olarak

mechane

araç,

skene’nin

orta

Aristofanes’in

bilinen

bir

vinçti.

Tragedyada tanrıların ve kahramanların antrelerini uçarak yapabilmelerini
sağlıyordu. Bulutlar oyununda Sokrates de antresini bu araç yardımıyla
yapar.
Komedyada

kullanılan

kostümlerin

ayırdedici

özelliği,

grotesk

dolgu

malzemelerinin kullanılmasıydı. Bildiğimiz kadarıyla bu durum Aristofanes
zamanında da geçerliydi. Dördüncü yüzyıldan kalma vazo resimler ve toprak
heykelciklerde çoğu komedya karakteri komik göbeklerle tasvir edilmiştir. Bu
oyuncular üstlerine oturan dar giysiler giyiyordu. Erkek rollerine çıkanlarsa
deriden yapılmış büyükçe phallos (erkek cinsel organı)’larını açıkta bırakan
çok kısa tunikler giyiyorlardı. Bu durumun rahatsız edici olmaması için
phallos bazen kıvrılarak ilmeklenir ve bağlanırdı. Diğer durumlarda serbestçe
sallanmasına izin verilir veya Lysistrata’nın ikinci yarısında ve Kömürcüler’in
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final sahnesinde Dikaiopolis’te olduğu gibi erekte olmuş bir halde gösterilirdi.
Mevki sahibi olarak takdim edilen veya kendilerini öyle gösteren belli erkek
karakterler, kadınlar gibi uzun kostümler giyerlerdi. Lysistrata’nın Probulos’u
da bu uzun kostümlerden giyer. Böylece kostümünü değiştirme ihtiyacı
duymadan, sadece birkaç uygun aksesuar temin ederek kadın kılığına
girebilir.
Belli karakterlerin özel kostümleri vardı ve kim olduklarını ve mesleklerini
gösteren emareler taşırlardı. Kömürcüler’deki Lamakhos, muhtemelen kırmızı
bir askeri pelerin (phoinikis) giyiyordu. Lysistrata’da Lampito ve Spartalı
arkadaşları,

78-92.

dizelerde

fiziksel

görünüşlerine

yapılan

yorumlara

bakılırsa Atinalı kadınlardan daha açık olan Dor giysileri giyiyorlardı. İskit
okçuları

da

kendilerine

özgü maharet

isteyen

kostümleri,

yayları

ve

sadaklarıyla tanınırlar. Sparta sözcüsünü ise asasından tanıyabiliriz.
Koroların

kostümleri,

insanları

temsil

ettikleri

sürece

oyuncuların

kostümlerine benzerdi ve uygun görülürse phallos da takarlardı. Hayvan veya
kuş korolarıysa hayal gücünü kullanması için tasarımcıya pek çok olanak
sağlayabiliyordu. Ancak tasarımcı Bulutlar oyununda olduğu kadar yaratıcı
olamamışa benziyor. Aksine, Strepsiades koroların bulutlara benzememesi
hakkında birçok şey söyler (340-355. dizelerde).
Oyuncular ve koroların hepsi, abartılmış ayırt edici özelliklere sahip grotesk
maskeler takarlardı. Bu alışkanlık, maskeli canlandırmaları Dionysos’a
yapılan ibadetle ilişkilendiren uzun bir gelenekten kaynaklanmaktadır. Bir
vazo resminde kendi başına ayakta duran bir maske, gerçekten de tanrıyı
temsil ediyor olabilir. Ancak bu alışkanlığın belli bazı pratik faydaları da
oluyordu. Görüşünü artıracak herhangi bir araca sahip olmayan, çok büyük
bir tiyatrodaki seyirci kitlesi için; sahnedeki karakterlerin yüzlerini daha
görünür kılıyor ve kolayca tanınmalarını sağlıyordu. Ayrıca birden fazla rolün
aynı oyuncu tarafından hızlı bir şekilde peşi sıra oynanmasına da olanak
sağlıyordu. Bu maskelere ‘yüz’ (prosopa veya prosopeia) adı verilse de aslında
başlık görevi de görüyordu. Çünkü üzerlerinde saç veya kel bir kafanın
üstüne yerleştirilmiş bir taç ve çoğu yetişkin erkek rolü için de sakal
olabiliyordu. Dördüncü yüzyılın sonlarında her oyun için kullanılabilecek bir

Lysistrata

karakter

maskesi

karakterlerinin

repertuarı

sınırlı

vardı.

sayıda

iyi

Bu

durum

bilinen

o

tipe

dönemde
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sınıflandırılmasından

kaynaklanıyor olabilir. Elbette Aristofanes’in zamanındaki kimi maskeler
eşsizdi. Devasa tek gözüyle Kömürcüler’deki Kofartabas buna iyi bir örnek.
Gerçek hayatta yaşayan bir kişi sahnede karikatürize edildiğinde kullanılan
maskenin o kişiye benzemesi çok normaldi. Aristofanes, Atlılar oyununda aynı
şeyin neden Kleon’a da yapılmadığını açıklama zahmetine bile girişmiştir.
Başka kaynaklardan anladığımız kadarıyla Bulutlar oyununda tüm düşünür
camiasını temsil etmek üzere Sokrates’in seçilmesinin bir nedeni de budur.
Çünkü Sokrates kolayca karikatürleştirilebilecek korkunç bir surata sahipti.
Yirminci yüzyılın başlarındaki natüralist perspektif içerisinden bakan bir
seyirci kitlesi için, Atina tiyatrosundaki oyunların can sıkıcı tek özelliği,
maskeler ve hiç değişmeyen arka fon olmayacaktır. Oyunlar gündüz vakti ve
açık

havada

oynandığı

için

eylemlerin

gece

mi

yoksa

gündüz

mü

gerçekleştiğini gösterebilmek görsel olarak mümkün olmuyordu. Örneğin
Bulutlar oyunu gece başlar. Atina seyircisi bunu, tüm karakterlerin uyuyor
olmasından ve kalkmakta olan bir tanesinin gecelerin uzunluğundan yana
dert yanıp lamba istemesinden anlar. Ayrıca ekkyklema kullanmadan
binaların içinde geçen eylemleri gösterebilmek mümkün değildi. Genel olarak
bu durum herhangi bir rahatsızlık yaratmıyordu çünkü bugünkü yaşam
tarzıyla karşılaştırıldığında, Eski Yunan’da gündelik işlerin çoğu dışarıda
görülüyordu. Ayrıca seyirci, gerçek hayatta gözlerinin önünde gerçekleşmesi
mümkün

olmayan

sahnelerin

sahnede

seyredilebilmesi

için

mantık

sınırlarının belli ölçülerde zorlanması gerektiğinin de farkındaydı. Bulutlar
oyunundaki Doğru ve Yanlış mantık arasında geçen tartışma sahnesi veya
Lysistrata’daki Kinesias ve Myrrhine’nin başarısızlıkla sonuçlanan aşk
sahnesi buna örnek olabilir.
Her halükarda eylemin geçtiği hayali mekân belirsiz bırakılırdı ve eylemin
zaman dilimi genellikle bilinmezdi. Kömürcüler oyunu, Meclis’in bir araya
geldiği

Pnyks’te

başlar.

Ama

Dikaiopolis

evine

doğru

yöneldiğinde,

(muhtemelen skene’ye doğru basamaklardan yukarı) kendimizi evinin önünde
buluruz. Dahası kırdaki köyüne geri döndüğünü söyler ve Dionysia Şenliği’ni
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kutlamaya gider. Oyunun sonundaysa iki ay sonra kutlanacak olan
Anthesteria Şenliği’nin ortasında olduğumuzu farkederiz. Lysistrata’daysa
eylem Probulos’un rezil olup geri çekilmesine kadar bir devamlılık arz eder.
Ancak genç kadınların sahneye çıkmasıyla aradan beş günün geçtiğini anlarız
(881. dize). Mevcut sahneyi anlayabilmemiz için gerekli olan hayal edilmiş
durumla ilişkili olgular seyirci tarafından bilindiği sürece bu durumun
herhangi bir kafa karışıklığı yaratmadığını düşünmek mümkün.
KOMEDYA DİLİ
Aristofanes’in komedya şairi olarak hünerleri bize söyleyecek pek bir söz
bırakmıyor. Ancak Aristofanes’in burada bahsetmemiz gereken bir özelliği de,
kelime oyunlarındaki eşsiz ustalığı. Bu özelliğini çevirilere yansıtmak
mümkün değil ancak bir noktaya kadar taklit edilebilir. Buna Kömürcüler’in
baş kısmından bir örnek vermek istiyorum. Bu kısım, kelime oyunu yapmak
için

güzel

bir

gerçekleşmiyor.

bölüm

gibi

duruyor.

Dikaiopolis’in,

Çünkü

Meclis’in

beş

bu

bölümde

saatten

daha

hiçbir
geç

şey

açılıp

açılmayacağını görmek için vakit öldürdüğünü görüyoruz. Beklediği sırada
birkaç tane başlangıç esprisi patlatıyor. Hatta bunlardan ilki beklemeden
geliveriyor.

Dikaiopolis,

‘Bana

acı

veren

şeylerden

bir

tanesi

de

psammakosiogargara’ diyor. Bu sözcüğün kelime anlamı ‘kum-yüz-yığınlar’.
Yunanca yepyeni birleşik kelimeler türetmek için inanılmaz imkânlar
sağlıyordu ve Aristofanes de bu imkanları büyük bir zevkle kullandı.
Lysistrata’nın 457-8. dizelerinde geçen ‘pazardaki marul-çekirdek-gözlemesatıcıları’ ve ‘hancılar, fırıncılar, sarımsakçılar’ kelimelerinin hepsi bir
sözcükle ifade edilmektedir ve her biri neredeyse bir dize tutmaktadır.
Ekklesiazusai oyununda bu durum uç noktalara ulaşmıştır. Son sahnedeki
şenlik menüsünün ana yemeği yetmiş dokuz heceden oluşan tek bir
sözcüktür.
Çok sık kullanılan diğer bir oyuna da para prosdokian (‘beklenenin aksi’
anlamına gelir) adı verilir. Konuşan kişinin bir dahaki cümlesinden emin
olduğumuz sırada tam aksi yönde bir replik duyarız. Dikaiopolis, hayatın zevk
ve acılarını abartalı bir dille anlatırken söze ‘yaşadığım bunca yıl boyunca...’
diye başlar ve biz onun bu kadar önemli bir günde Pnyks’in boş olmasından
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duyduğu üzüntüyü anlatacağını düşünürken ‘bunca kez yıkandım ama ilk
kez gözüme bu kadar sabun kaçtı’ diye devam eder.
Her zaman o kadar da basit olmayan bu kelime oyunları, çevirmenler için
ayrıca bir zorluk oluşturur. Konuşmasının sonraki kısmında (32-36. dizeler)
Dikaiopolis, herşeyin parayla alınıp satıldığı şehir yaşamıyla kendine yeter bir
hayat yaşayan köylüler arasındaki farklar üzerine düşünür. Burada onun
repliklerini kelimesi kelimesine çeviriyorum:
köyüme can atarım. Köyüm ne kömür satın aldırır (priō) bana, ne sirke,
ne de zeytinyağı. Satın almak (priō) sözünü bile bilmez, kendi kendini besler
benim köyüm. Hem orada Bıçkıcı (ho Priōn) da yoktur.
‘Bıçkıcı’ (veya Bıçkı), rahatsız edici bir ses tonuna sahip bir politikacı ya da
iddia edildiği üzere geçimini bir zamanlar odun keserek kazanan biri olsa
gerek. Tüccarlar gibi politikacılar da şehre özgü kimselerdi ve Dikaiopolis’in
köyünde bulunmuyorlardı.
Değişik türden bir kelime oyunuysa, Kömürcüler oyununun tüm kurgusunu
bağlamaktadır. Oyunun ön kısımlarında Tanrıgil’in Meclis’tekilere hitap
ederken kullandığı sözcüklerle (52. dize), daha sonra Dikaiopolis’in Tanrıgil’e
söylediği replik (131. dize) aynıdır: spondas poiēsai pros Lakedaimonious
monōi. Anlamı ‘...Spartalılarla barış yapmaya sadece...’ Fakat ‘sadece’
anlamına gelen monōi kelimesinin kullanımı her iki kısımda değişir ve farklı
anlamlar ortaya çıkar. Tanrıgil, ‘Tanrılar beni görevlendirdi Spartalılarla barış
yapmaya sadece beni’ der. Dikaiopolis ise ‘Razı olun Spartalılarla barış
yapmaya sadece karım, çocuklarım ve benim için’ diyerek barışı sadece
kendisi ve ailesi için istemektedir. Ayrıca şunu da ekleyebiliriz; Tanrıgil
nihayetinde barış anlaşmasını (spondai) getirdiğinde, en kabul edilebilir
şekilde yani tanrılar şerefine toprağa dökülmek üzere üç tulum dolusu şarap
(bu şaraba da spondai denir) olarak sunar.
Michael Silk’e göre Aristofanes’in komedya anlayışının temel özellikleri; geniş
olabilirliğe sahip sınırsız bir içerik, kültürel geleneğe bağlılık ve dikkate değer,
somut ve güncel olanı keşfetme yeteneğidir. Yani hayal gücünün ötesinde
hiçbir şey bulunmaz ve hiç kimse hor görülmez (böyle görülmeyi tercih
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edenler hariç). Gözle görülen, elle tutulan ve şahit olunan her şey dikkate
değerdir ve gülmemiz için bir neden olabilir. Doğamız bizi hayalimizdeki
geleceğe ulaşmaya zorlasa da bizi meydana getiren geçmişimizdir. Bu ne 21.
yüzyıl ne de başka bir zaman dilimi için kötü bir bakış açısıdır.

Komedi Sektörü1
6. Bölüm: Lysistrata

Martin Revermann
Çeviren: Müjde Yılmaz

ÖZET
Görsel anlamda en müstehceni olan Aristofanes komedyası, aynı zamanda
teatral olarak en gelişkinlerden biridir. Mekân kullanımı büyük öneme
sahiptir. Türüne az rastlanan Akropolis dekoru hem evcilleştirilir hem de
cinselleştirilir; böylelikle aynı anda kamusal alanı ve kadın bedenini ifade
eder. Bu sayede iki olay (işgal etme ve cinsel grev), uzlaşmanın adresi olacak
bu noktada bir araya getirilmiş ve iç içe geçirilmiş olur. Komedyalarda yer
alan basmakalıp kadın tasvirlerinin dışında kalan başkarakter Lysistrata,
planının icrası boyunca artan kararlılığıyla Athena rahibelerini anımsatabilir.
Yoğun Sparta vurgusuyla korunmuş olan final, Atina’daki ilk performansı
yansıtma açısından “otantik” olarak değerlendirilebilir. Sparta ya da Sparta
kolonilerinden biri kendilerini oyunun yeniden oynanacağı olası bir bölge
olarak gösterirler.

1

Martin Revermann, Comic Business. Oxford University Press, 2006.
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Lysistrata’nın Gelmeyen Sonu

1955’e kadar herhangi bir problem yoktu. Akademisyenlerin başı sıkışıp da
yorum yapmaları gerektiğinde Lysistrata isminin anlamına bir gönderme
yapmak yeterliydi: orduları terhis eden2. Bu anlamı, Athena Polias Tapınağı
rahibesi Lysimakhe’nin -büyük olasılıkla 411’de bu makamdaydı- (kayıp)
heykelini destekleyen kaide üzerindeki kitabeden bahsederken gündeme
getiren kişi David Lewis’ti. Lewis’e göre Lysimakhe, bu komedya karakterinin
ilham kaynağıydı. Sıklıkla alıntı yapılan metnin de belirttiği gibi “Lysistrata,
hakkıyla vurgulandığında, savaşı tüm saçmalığıyla görüp reddedecek Atina
yaşamının en eski ve en iyi öğelerini temsil eder.”3 O zamandan beri oyunu ele
alan herkes bir yana “olası bir kimlik” ile “neredeyse belirgin tarihsel bir
bağlantıyı”, diğer yana da “yalnızca birkaç seyircide oluşabilecek ‘ihtiyari’ bir
ilişkilendirme

veya

sezinlemeyi”

koyup

aradaki

yerini

belirlemek

durumundadır.4
En basit sorular ya da gözlemler, genelde olduğu gibi kötü bir başlangıç teşkil
etmeyebilir. İlk olarak, başkarakterin adı Lysimakhe değildir. Lysimakhe ismi
vezin ölçüsü olarak Lysistrata’dan çok farklı değildir (aslında Lysistrata’da
çoğul olarak kullanılır); ya da isim anlamı olarak bakıldığında (savaşlara son
veren) Lysistrata ile aynı işlevi görüyor olmasına rağmen başkarakterin adı
Lysimakhe değildir. Tarihsel varsayımın taraftarları gayet akla yatkın bir
şekilde Aristofanes’in gerçek isim yerine imalı başka bir ismi tercih
edebileceğini söyleyeceklerdir. Söz konusu kişinin bulunduğu konumun
haysiyeti de bu argümanı güçlendirir. 411 yılının değişken politik koşulları
içerisinde,

aristokratların

özellikle

hassasiyet

gösterecekleri

böyle

bir

durumun bir komedya oyununda abartılı bir dille ele alınması, rahibelik
konumundaki biri için ismi geçtiği takdirde kötü sonuçlar doğurabilir. 5 Bu

2

Bkz. Wilamowitz 1927:54
Lewis, 1955, Davies, 1971:170. Yunanlar arasındaki savaşın abesliği ile Yunan olmayanlara karşı yapılan
savaşın meşruluğu, hatta gerekliliği arasındaki farkı keskin bir şekilde ayıran bir oyuna, bir akademisyenin
1955’te evrensel barışı katması dikkat çekicidir.
4
Foley, 1982: 8 ve Halliwell çev.: 84 n.7 (sırasıyla).
5
440’larda Atinalı kadınların arasından rastgele seçilen Athena Nike rahibelerinin aksine, o dönemin rahibeleri
aristokrat sınıftan seçiliyordu. Rahibelik konumu ve görevlilerin yükümlülükleri için bkz. Turner, 1983 244-84.
Demokrasi ve rahibelik ilişkisi için bkz. Parker, 1996: 56-66 ve 125-7.
3
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oyunda ve yazarın aynı yıl yazdığı Thesmophoriazusai (Kadınlar Şenlikte) adlı
oyunda belirli bir kişiye yapılan dokundurmanın açık bir şekilde az olmasının
sebebi de aynı şekilde yazarın bu politik olarak belirsiz ve gergin dönemde
kendini dizginlemesi şeklinde açıklanabilir.6
Her ne kadar hiçbiri tarihsel yaklaşımı güçlendirmese de, isimlerin bu şekilde
farklı olmasından iki çıkarım yapılabilir. Lysistrata’nın arkadaşı Myrrhine’nin
isminin başka bir kadının (411’de görevde olduğu düşünülen Athena
rahibelerinden biri7) ismiyle aynı olduğunu kabul edenler, Aristofanes’in bir
tarafta kurgusal olanı, diğer tarafta tarihsel olanı seçmiş olması gibi tuhaf bir
durumla yüzleşirler. Daha da önemlisi, Lysistrata ve rol modelinin isimlerinin
farklı olması ve sözel olarak doğrudan bir ipucunun olmaması bu tanınmış
rahibeyle aralarında bir bağlantı kurulacaksa bunun kostüm, dekor, jestler
gibi görsel yollarla yapılması gerektiğini gösterir. Bu varsayım önemlidir
çünkü oluşan soruna umut verici bir yaklaşım için zemin hazırlar: sahneleme
teknikleri.
Oyunun başında Lysistrata’nın görsel olarak o dönemki Athena Polias
rahibesini çağrıştırmış olması mümkün müdür? Doğal olarak akla hemen
maske gelir. Fakat Lysimakhe’nin sahne üstünde pek bir geçmişinin
olamayacağı da hesaba katıldığında diğer görsel ve sözel kullanımların
yardımı olmadan tek başına maskenin pek bir etkisinin olamayacağı
aşikârdır.8 Lysimakhe toplumun dini yaşamında hatırı sayılır bir figür, hatta
oyunun seyircilerden biri bile olsa bu çekinceler geçerlidir. Ayrıca Lysistrata
bir başörtüsü takar ve bu durum saçlarının rengi ve biçimi yardımıyla bir

Bkz. Halliwell, 1911: 61, Csapo ve Slater: 166. Yeni birleşen korolar hep birlikte, genel durumun aksine, kimliği
belli olan şahıslara yönelik hakaretleri seslendirmeyeceklerini açıklamışlardır.
7
Loraux, 1993: 179 ve Foley, 1982: 8. Fakat Henderson 1987 ve Sommerstein ile çelişir. Sorun rahibelerin
hayat boyu makamını koruduğu mu, yoksa her yıl seçimle mi belirlendiğidir. (Bkz. Parker, 1996: 126) Myrrhine
isminin sözcük anlamı “mür kokan kadın”, kötü kokan bir bitkinin kokusuna sahip bir kadın üzerine yapılmış bir
espridir. Lampito da o dönem Dekeleia’yı yöneten Kral II. Agis’in annesinin ismi olduğundan, öykünün ona bile
gönderme yapması ihtimali de düşünülebilir. Fakat Lampito da Lysistrata ve Myrrhine gibi çok kullanılan ve
doğal olarak yazarın aklına rastgele gelmiş olabilecek bir isimdir.
8
Halliwell ve benzer bir şekilde Sommerstein, nispeten ciddiyeti ve hüzünlü göründüğüne dair göndermeler
nedeniyle Lysistrata’nın yarı trajik bir maske kullandığını iddia ederler. Bu da çirkinliğin belli oranda
azaltılmasını gerektirdiğinden kesin bir benzerlik yaratılmasını zorlaştırabilir.
6
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benzerlik kurulması ihtimalini devre dışı bırakır.9 Bu durumda elimizde
kimliği belirlemek için başlık ve elbise kalır.
Atina’da rahibelerin kıyafetlerinin diğer kadınlardan farklı olup olmadığını
bilmiyoruz. Ancak hiçbir şekilde ayrışmadıklarına dair bazı geçerli kanıtlar
var.

Parthenon’un

rahibeleriyse10,

doğu

yakasındaki

merkezi

kadın

figürü

şehir

giyim kuşamları göz alıcı değildir (her ne kadar renkler

günümüze kadar kaybolmuş olsa da). Başlarına herhangi bir şey takıyorlarsa
da muhtemelen bir tür çelenkten öte bir şey değildir. Benzer bir şekilde Miller
“… genel bir kılık kıyafet düzenlemesi yoktu, rahibeler ayin sırasında uzun,
kemersiz khiton elbise ya da tek omuzlu şal giyer; bir çelenk, baş örtüsü ya da
bunların bir tür birleşimini takarlardı” der ve “herhangi bir ayrıcalık ibaresi
taşımasa da din adamlarının genel giyimine ait ortak özellikler taşıyan çok
temel ve değişken bir giyim düzeninin”11 varlığına dair tahmin yürütür.Tüm
bunlardan edindiğimiz en kesin çıkarım, oyunun başında doğrudan bir
benzerlik kurmak amaçlanmış olsa bile, bu benzerlik açıkça anlaşılır bir
şekilde kendini belli etmemiş ve zayıf bir ima olarak kalmıştır. Hatta büyük
olasılıkla, seyircilerin büyük bir çoğunluğu (hatta belki de hiçbiri) bu imayı
sezememiştir. Tabi ki bu bir dezavantaj olmak zorunda değildir. Yarışma
mantığıyla ve kasıtlı bir dokundurma amacıyla (burada öyle mi bilemiyoruz)
sergilenmiş olsa bile, sadece birkaç insanın anlaması açılış sahnesi için
istenen sonuç da olabilir. Görsel ipuçları da, eğer kullanıldıysa oldukça
kısıtlıdır

ve

Lysistrata’nın

sahnedeki

yoruma

açık

eylemleri

rahibelik

statüsüne gönderme yapacak türde değildir. Kalkanla yemin etmeyi öneren ve
hatta başlatan odur. Ancak diğer komedya kahramanları (Dikaiopolis,
Trygaios, Güvendost) da sahnede ayinsel pratikler sergilerler ve ne bunlar ne
de Lysistrata’nın eylemleri, Atina’nın belirgin bir kültürüne has değildirler
(bazı peplos sahneleri farklı değerlendirilebilir). Son olarak, başlangıç sahnesi
de rahibelikle ilgili çağrışımlar uyandırmaz. Çünkü her ne kadar Lysistrata

Lysimakhe’nin 411’deki yaşı bilinebilseydi tüm bu sorunlar çözüme kavuşabilirdi. Koronun yarısını oluşturan
yaşlı kadınlardan ayrıştığını düşünecek olursak Lysistrata bir Yunan kadını için ideal yaşında olmalıdır ve saç
rengi için de bu durum geçerlidir. Fakat elimizdeki verilere göre (Davies, 1971: 170), Lysimakhe için her türlü
ihtimal geçerlidir: yaşlı, genç ya da orta yaşlı.
10
Jenkins, 1994: 35-42, Neil, 2001: 166-71.
11
Miller, 1989: 322. Türkçe çeviri bana aittir.
9
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Akropolis’te hizmet ettiği tanrıçanın yakınında yaşasa da (halk gözünde
tanrıçanın bu yerle belli bir ilişkisi vardır) oyun, Kleonike’nin evinden çıkışını
gördüğümüz bir sokakta açılır. Ancak kadınlardan oluşan yarım koro
geldiğinde sahne Akropolis boyutu kazanır.
Diğer

bir

yandan,

Lysistrata/Lysimakhe

ikili

karakteri

zemininden

bakıldığında bazı eylemlerin, parçaların, esprilerin farklı ve önemli bir değer
kazandığı da aşikârdır: Akropolis sahnelemesi, Lysistrata’nın kehanetlerde
bulunması, örgü örmedeki ustalığı, kadın korosunun sözleri, Lysimakhe’yi
içeren kelime oyununun ve kutsal “ev yılanı” isminin geçmesi. En ilginç olanı
da, daha ilk dizelerin fazladan mizah unsuru barındırmasıdır: “Kadınlar
coşkulu bir törene çağrılsalardı kimse hızlarına yetişemezdi. Şimdi Athena’nın
rahibesi onları önemli bir iş için çağırıyor ama umurlarında bile olmuyor.”
Dahası, aniden kadın İskit okçularının çağırılması komedya unsurlarının
devinimini

sürdürür:

erkek

devlet

görevlileri

erkek

İskit

okçularıyla

korunurken, yönetimin kadınların elinde olduğu böyle bir durumda doğal
olarak hemen kadın okçular bulunmuştur.
Şayet oyunun başından itibaren, başkarakterin kimliğine dair bir ima olduğu
tezi her ihtimale karşı şüphe olarak kalacaksa, bu kadar şaşırtıcı olmayan
başka bir özellik daha gündeme getirilebilir. Kahramanın adı, sadece daha
oyunun başında duyurulmakla kalmaz, oyun boyunca da on defa ardı ardına
tekrarlanır ve açılış sekansında özellikle vurgulanır. Lysistrata’nın ismi
üzerindeki bu ilgi, konuşan karakterlerin biri hariç hepsinin isminin
söylenmesiyle ikiye katlanır.12 Adın zikredilmesindeki zamanlama ve de sıklık
sıra dışıdır: Sadece Kurbağalar’daki Dionysos ismi bu kadar erken anılır ve
sadece Kömürcüler’deki Dikaiopolis’in ismi bu sıklıkla (sonlara doğru vurgu
alacak şekilde sekiz kez) zikredilir. Ayrıca Bdelykleon ve Philokleon gibi
Lysistrata ismi de açık ve dolaysız bir şekilde öykünün merkezine oturur.
Üstelik bu uydurma isimlerin aksine Lysistrata epey yaygın bir isimdir. 13
Dolayısıyla hiçbir Yunan seyircisi, Lysistrata isminin kelime anlamına dikkat

Kleonike, Myrrhine, Lampito. Sadece 136. dizedeki bir replik isimsiz bir kadın tarafından okunur. Karakterlerin
isimlerinin zikredilmesi konusunda bkz. Olson 1992:306-9 ve Wili 2002:4.
13
Lysistratos, Lysimakhos ve Lysimakhe gibi.
12
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etmeyecektir. Bu onlara ya söylenecektir ya da seyirci öykünün ortaya
çıkarmasıyla birlikte kahramanın ismine uygun yaşadığını fark edecektir,
bence olan tam da budur. Agon öncesinde neyin açığa çıktığına bağlı olarak,
(böyle bir kısmın varlığı da tartışmalıdır) seyircinin kahramanın ismi ve
hedefleri (oyunun bir komedya olduğunu düşünecek olursak bu hedefler
gerçekleşecektir) arasındaki uyumun farkına varması mümkündür. Ama asıl
noktanın farklı olduğu yönünde bir tablo vardır: ifade ve tekrarların yapısal
dinamikleri diğer senaryoyu, adım adım keşfetmenin hazzını destekler. Bu
yöntem dönem seyircilerinin çoğunluğunda tutmuştur.
Lysistrata/Lysimakhe tartışmasını sadece oyunun açılışıyla sınırlı tutup
finaldeki, başkarakterin olağanüstü girişiyle başlayan çözüm bölümünden söz
etmemek yetersiz olur. Bu kilit eylem çoğu bakımdan Lysistrata’nın oyundaki
sıra dışı konumlanışının yansımasıdır. Lysistrata, diğer komedya karakteri
akranlarıyla çok az bağlantısı olan (belki de hiç olmayan), ciddi-komik bir
süper kahramandır. Fahişeler dışında bir kadın olarak ilk kez Lysistrata’nın
ismi kamusal alanda, onunla bağlantısı olmayan erkekler tarafından ağza
alınır. Böyle bir durum klasik tiyatro için de, dönemin gerçek toplumsal
yaşamı için de oldukça sıra dışıdır.14 Lysistrata’nın Akropolis’i temsil eden
şeyin tam ortasında kendi başına ortaya çıkması ölçü ve ritimde dikkat
uyandırıcı bir değişiklik başlatır. Adeta, Lysistrata’ya bir kurtarıcı ya da çok
yönlü hakem olarak övgüler dizilen bir karşılama tablosu oluşur. Bu teknik,
gençleşmiş Demos’un görkemli girişine benzer ve hatta burayı büyük ölçüde
geride bırakır.15 Bir diğer önemli nokta, Lysistrata’nın en belirgin özelliğinin,
yani hem kadın, hem erkek cinselliğini kurnazca manipüle eden entelektüel
ve duygusal anlamdaki kontrolünün, bu noktada önceden beri rekabet
içerisinde bulunan panorama ve bu panorama içindeki eylemler üzerinde bir
hâkimiyete dönüşmesidir. Lysistrata’nın himayesi ve Barış Perisi’nin tılsımı
sayesinde yay şeklinde mizansen kurmuş düşmanlar, unutulmayacak bir
sahne blokajı oluşturacak şekilde hizaya geçer. Eğer Lysistrata 1217. dizeden

14

Sommerstein 1980, Dickey 1996:243-5.
Erkek ya da kadın korobaşları tarafından sırasıyla, hatta daha etkileyici bir şekilde hep birlikte söylenen
anapestik tetrametre. (L 1108-11)
15
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itibaren sahnedeyse ve 1273 ile 1295’teki dizeleri söylüyorsa sahnedeki
hâkimiyeti politik uzlaşmayı sağlamanın çok ötesine geçmiş, cinsel hayatın
yeniden normalleştirilmesini ve tanrılara kutlama hazırlanmasını sağlamıştır.
Fakat metindeki sorunlar karşısında bu kısım da tartışmaya açık hale
gelmiştir.
Yukarıda bahsettiğimiz sahnede Lysistrata’nın kurtarıcı görünümüne dair bir
çıkarım,

yani

diyebileceğimiz

sahne

üzerindeki

eylemleri16

Lysistrata/Lysimakhe

hâkimiyeti

aşikârdır.

ikili

Eğer

temsilinden

ve

Athena-Afrodit

oyunun

içinde

bahsedilebilecekse,

alaşımı

bir

bu

yerde

tür

bir

sahneleme tam da burada yer almaktadır. İçerik, yer, sahne hareketleri, odak,
kısacası sahne atmosferi seyirciyi, Lysistrata’yı en saygın Athena rahibesine
benzetmeye teşvik eder. Bu ima süreci bu görevi yürüten kişiden çok rahibelik
kurumuna

işaret

eder,

o

nedenle

“işlevsel”

olduğunu

söylemek

en

doğrusudur.17 Bugünkü genel düşünceye uygun olarak oyun, gerçekte yerel
Lenea şenliğinde oynandıysa, karakterin kimliğine dair tüm bu çağrışımlar ve
tarihsel dinamikler desteklenmiş olur.18
Senaryonun

mükemmeliyeti,

sahneleme

atmosferinden

kaynaklanan

şüphelerin giderilmesini sağlayacak sözel kanıtların azlığı nedeniyle bozulur.
Örneğin, koronun gençleştiği kısımda beklenen görüntü, hal ve tavır
değişikliklerine dair metinde hiçbir şey yoktur. Lysimakhe/Lysistrata iması
oyunun başından itibaren açık olmasa bile, bence görsel unsurlar, eğer varsa,
ima konusunda yeterli olacaktı. Bu durum gerçekten geçerli olabilir fakat
hiçbir şekilde bundan emin olamayız. Metindeki yetersiz göndermeler yine
önümüze set kurar. Teatral ve diğer açılardan ne kadar mantıklı ve anlamlı
gelse de, oyun Yunan milletlerinin uzlaşma düşüncesine ne kadar katkıda
bulunsa da, Lysistrata’nın Athena rahibesiyle olan bağlantısı, final kısmında
bize yansıdığı kadar metne yansımamıştır. Athena ile oyun arasındaki bu bağı

16

Taaffe 1993: 71.
Sibley, 1995: 61 ve Sommerstein de Lysistrata’nın bu sahnede bu işlevi taşıdığını söyler (Sommerstein
Addenda, 1273).
18
Austin ve Olson 2004: xli-xliv. Ayrıca bkz. Wenskus’un ortaya koyduğu çekinceler.
17
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vurgulamak ya da göz ardı etmek prodüksiyonun tercihine kalmıştır ve
(yeniden) icra sürecinde yapılacak değişiklikler doğrultusunda belirlenir.
2.

Kalkan Yemini: Ritüel Yapısı Ve Fars Mizahı

Kadınların ilk karşı çıkışı, Lysistrata (ve nihayetinde Lampito) tarafından
bastırıldıktan sonra henüz oluşmuş kadınlar cephesi, oluşturduğu ittifakını
bir ritüel aracıyla teyit eder. Komedyadaki kadınların yönetime geçmesiyle
ilgili diğer örneklere de baktığımızda (özellikle de Ekklesiazusai oyunu)
oyunun temel esprisi, kadınların seyircilerin gözünde tamamen dışında
oldukları bir alan olan ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflemeleridir. Yine
Ekklesiazusai’de olduğu gibi Aristofanes konum değişimi ve cinsiyetlerin
tersyüz olmasındaki mizahı yakalamak için uğraşmış ve zirveyi parodos
öncesi görsel buluşlarla yapmıştır. Şarap sunumu eşliğinde sıkça yapılan
ritüel, dağınık bir grubu yeminle bağlı üyelere çevirir. Kadınların gizli ittifak
oyunu ve bu oyunu teyit eden ant içme ritüeli (şarap içme), bu duruma çok
uygundur çünkü tersine dönme durumunu temel alan, fakat salt buna bağlı
kalmayan çok katmanlı teatral bir eğlence ortaya çıkarır ve bu durum oyunun
temel esprisini oluşturur.
En temelde sahne kadınların erkeklere denklik kurmasını konu alır: Kadınlar
411-18 siyasi çalkantısı sırasında sadece Atina değil tüm Yunan şehirleri
üzerinde antidemokratik bir yönetimle baskı uygulayan erkek gruplarına
karşılık bir topluluk kurarlar.19 Ama fazlası vardır. Kadınlar gerçek savaşı
bitirmek için erkeklere karşı cinsel bir savaş ilan ederler. Bu eğlenceli
paradoks, ritüel ile tragedya dışı unsurlar yoluyla ve merkezi destekleyiciler
olan aksesuarlar ile gerçekleştirilir. Seyircilerin alışık olduğu şekliyle,
düşmanlık ve kan dökme için kurulan birlikler içinde edilen yeminlerde
genelde hayvan kesilip kan dökülürken şiddete son veren durumlarda kansız
sunaklar öne çıkar. Bu nedenle buradaki yemin hem şarap sunumuna hem
barış antlaşmasına tekabül eder.20 En önemli jest, Aiskhylos’un Yedi isimli
tragedyasında geçen, insanın kanını donduran yeminde olduğu gibi büyük bir

19
20

Thuk. 8.54.4 ve 65. Ayrıca Gomme, Andrewes ve Dover 1945-81, Griffth 1995: 70-2.
Burkert 1985:250-4.
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kalkan üzerine yemin etme mevzuudur. Daha sonra bu büyük bir kadeh ve
şarap testisiyle yer değiştirir. Bu nedenle sinsi erkekler gibi hareket eden
kadınlar erkekliği, tragedyayı simgeleyen savaşa karşı savaş açar ve buraya
kadınlığı ve komedyayı taşırlar. Yer değiştirme oldukça belirgin, imalı ve
eğlencelidir. Fakat kan akıtma muhabbeti bu sahneyle kalmaz ve daha sonra
başka dizelerde de devam eder.
Sahnenin ortasındaki sunağın muhtemel konumlanışı21 sahneleme açısından
ilginç seçenekler sunar. Şayet kadınlar yemini burada gerçekleştiriyorsa,
burada bulunan sunak ve kalkan rakip tarafa yaraşır. Bu uyuşmama
kalkanın daha uygun bir şeyle değiştirilmesi gerektiği gerçeğini vurgulamak
için korunmuş olabilir. Fakat kimileri bu görsel müdahaleye karşı çıkıp
kadınların eylemlerini ev dekoruna yakınlaştırabilir. Metinden herhangi bir
ipucu edinemediğimiz için bu savın da ucu açıktır.
3.

Büyük Boy Aksesuarlar

“Biri bir kadehle bir testi şarap getirsin!” diye seslenir Lysistrata yandaşlarına.
Aksesuarlar içeri girdiği zaman kadınlardan biri, “Ah kadınlar, ne büyük bir
çömlek bu böyle!” der. Bu parçayı yorumlayanlar bu sözel ve görsel mizahın
altını çizmekte atıl kalsalar da, aksesuarların epeyce büyük olduğu aşikârdır.
Lysistrata bir testi istemiştir fakat içerden bir büyük bir çömlek gelir. Bu jest
komedyanın tuzu biberi haline gelmiş “ayyaş kadınların” şarap aşkını
vurgular.

Bu

espri,

nadiren

karşımıza

çıkan

türlerden

değildir:

Thesmophoriazusai’deki Telephos parodisinin temsilinde Schiller’in çizdiği
testi

de

olağanüstü

büyüktür.22

Aynı

şekilde

komedya

karakteri

Papposilenos’un hile için açgözlülükle elinde tuttuğu testi de öyledir. 23
Temsilde

oyunun

orijinalinden

beslenilmiş

midir

bilinmez.

Kısacası

komedyada büyük susuzluk, pratikte büyük testi olarak karşımıza çıkar.
Görsel ve metinsel verilerden elde edilebilen, normal olana ve ölçülü boyutlara
bağlı olan tragedyanın aksine komedya, bu görsel yasayı tuhaf, görülmeye

21
22
23

Rehm 1988.
Fakat günümüzde yorumlanan metinlerde olağandan büyük ebatlara dair herhangi bir bilgi yoktur.
Cleveland Dionysus.
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değer ve dikkat çekici bir şekilde ihlal etmekten memnundur. Fakat yine de
Lysistrata metni, bu büyük boy aksesuarların komedyada kural değil istisna
olduğunu gösterir. Büyük boy nesne esprisi ancak nesnenin normal boyu
standart bir ölçüye göreyse tutar, bu da vazo resimlerinden edindiğimiz bir
bilgidir. Belki de bu durum çok bir şey ifade etmiyordu. Hele ki aktörlerin
birbiriyle ve seyirciyle aralarındaki mesafe, koca tiyatrodaki seyirci yerlerinin
uzaklığı ve komedyanın abartılı, şaşaalı unsurları düşünüldüğünde.
Sonuç olarak, çok da nadir olmayan büyük boy nesne kullanımı durumu,
komedi unsurunu arttırması bakımından dikkate değerdir. Eşekarıları’ndaki
ağ ve Kurbağalar’daki terazi örnekleri bu bakımdan önemlidir. Barış’taki barış
perisinin anıt heykeli Eupolis de Platon’un iddiaları açısından tartışmaya
değerdir.24 Oyunda daha önce gördüğümüz, devasa olduğu tahmin edilen
havan da aynı şekilde. Komedya temelli vazo resimleri devasa nesne
kullanımına dair daha pek çok nadir örneğin varlığına işaret eder. Şimşek
fırlatan Zeus’un tahtı da çok büyük tasvir edilmiştir ve bu şekilde tanrının
otoritesinin altını oyar. Helen’in doğum sahnesi, Kratinos’un Nemesis’i ve
Dionysos’un komedya için bile olağandışı büyük phallos’u diğer örneklerdir.
Büyük nesnelerin ele alınmasına, küçük boyutlardaki bir aktörün normal
boyutlardaki bir nesneyle olan görüntüsünü de dâhil etmek gerekir belki.
4.

Akropolis Sahnesi: Cinselleştirilmiş ve Evcilleştirilmiş Bir

Kamusal Alan
Kadınların tiz zafer çığlıkları, ansızın odağı oyunun geri kalanında karşımıza
çıkacak unsura kaydırır: Akropolis. Bu sahnenin, devamındaki sahne
değişimlerinde nasıl bir dekor değişikliği olduğunu bilmenin hiçbir yolu
yokken, Atina’nın sıradan bir sokağındaki sıradan bir evin, şehrin ana noktası
ve dinin merkezi olan, şehirden alıp şehre veren Akropolis’e dönüşmesi
aslında değişimin ta kendisidir.
Yunan tiyatrosunda Akropolis dekoru epey nadirdir. Tragedyanın Atina
dekoru yapmaktaki isteksizliği bilinen bir durumdur. Bu durum tragedyanın

24

Olson 1998: xliv, fakat şüphelidir.
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kendiliğinden Atinalılığına ve seyirciyi geçmiş mitlerin acılarına götürmesine
ya da onlardan uzaklaştırışına dair sorular ortaya atar.25 Bu isteksizliğin
istisnaları da çok nadirdir. Euripides’in Erekhtheus’u Akropolis’teki bir
sahneyi içerir ve ayrıca kralın sarayını da sahneye taşıyarak dini-politik bir
alaşım meydana getirir (tarihsel bir gerçekliğin izdüşümüdür). Aiskhylos’un
Eumenides’i yerelleştirme ve zamansallık açısından olduğu gibi bu açıdan da
karmaşıktır.26
Komedyaya dönecek olursak günümüze kalan oyunlar içerisinde Akropolis’te
geçen bir oyun daha vardır: Atlılar’ın kapanış sahnesinde eski Atina’yı
simgeleyen gençleşmiş Demos oradan çıkıp gelir. Akropolis’in daha fazla
işlenmemesi şaşırtıcıdır. Komedya karakterinin ve çevresinin genel özelliği,
şehrin yenilenmesi gibi bir tema varsa, bir şekilde metinle ya da sahnelemeyle
Atinalıların dini ve mali merkezi ve şehrin gücünün sembolü olan, Attika ve
civarından pek çok ziyaretçi alan büyük Akropolis’ten bahsedilmesi gerektiğini
düşündürmesidir. Ayrıca beşinci yüzyılda, Akropolis’in radikal değişikliklere
uğradığını ve bu nedenle halkın yoğun ilgisini üzerinde taşıdığını da
unutmamak gerekir. Pers işgallerinden Perikles politikacılarının hararetli ve
rekabetçi politikalarına kadar Akropolis, Atina’nın yarım yüzyıllık yenilgi,
zafer ve hegemonya tarihini belgeler.
Akropolis siyasi ve politik bir bölgedir. Fakat bu konumu ilginç bir şekilde
Pnyks27 ya da agoradan ayrışır. Beşinci yüzyıldan itibaren, kelimenin dar
anlamıyla politik diyebileceğimiz kurumlara ev sahipliği yapmaz. Aksine daha
yüksek bir siyasete sahiptir. Günü birlik politikacıların çamurlu, zehirli
sularına yukardan bakar. Diğer bir deyişle, özellikle kapanış kısmına
getireceği zafer ve küresel değişim vurgusu açısından Akropolis, Eski
Komedya’nın büyük ve görkemli konuyu sunmak için aradığı ideal yerdir.
Ayrıca gerçek Akropolis’in yeri, aynı anda hem olayların görünürlüğünü

25

Zeitlin 1990 ve Krummen 1993.
Orestes’in kaçtığı Athena heykelinin Akropolis’te olması gerekir, fakat buradaki dava sahnesi Areopagos’ta
geçer. Sahneleme temel olarak Atina merkezlidir. Genel bir akışkanlık sağlamak için ayrıntıların üzerinden
hafifçe geçilmiştir. Wiles (1997:83) bu akışkanlığın antik ve yeni agorayı da içerdiğini savunur. Euripides’in
Aegeos’u Atina’da geçer, Akropolis ya da Delphinion’da. Sofokles’in Oidipos’u Kolonos’ta, Euripides’in
Heraklediai ve Iketides oyunları Atina yakınlarında kurulmuştur, dolayısıyla bu tartışma için gereksizdirler.
27
ÇN. Meclis toplantılarının yapıldığı yer.
26
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sağlamak, hem de buna işaret eden teatral ifadeyi vermek açısından
uygundur. Gerçek ve kurgu olan Akropolis arasındaki bu tutarsızlık, aslında
bir tür ayna tutmadır. Bu durum; komik tiyatronun yansıtma, kırma,
çarpıtma misyonunu diğer bütün sahneleme türlerinden daha iyi yerine
getirme olanağı sunar.
Fakat dikkate alınması gereken soru coğrafi konum değildir. Asıl mesele,
Akropolis kurgusunun ideolojisi ve teatral değeridir. Polis (şehir) kelimesinin
Akropolis’le eşanlamlı kullanılması bu alanın sembolik gücünün kanıtıdır.
Atina’nın Persler üzerindeki zaferinin simgesi ve parlak bir gösteriş aracı olan
yapı, şehrin en önemli ritüellerinin ev sahibi ve hazinesinin yatağıdır. Tüm
bunlar Akropolis sahnelemesinin beşinci yüzyıl seyircisinde uyandıracağı
fikirler olabilir. Oyun da bunların hepsinden yararlanmıştır. Hatırlanması
gereken önemli bir nokta, Akropolis’i ele geçirme sahnesinin amacıdır.
Kadınlar stratejik olarak erkekleri Akropolis’teki hazineden mahrum bırakmak
isterler. Zaten hemen arkalarından Probulos gelip kereste almak için para
isteyecektir. Diğer yandan dini çağrışımlar da geniş bir biçimde işlenir. Daha
ilk elden, yaşlı kadınlar kurban kesme bahanesiyle Akropolis’i ele geçirirler.
Dini ritüellerin kadınların daimi ev hapsini kıran temel sebep olması bir yana,
Akropolis’te kadınlara mahsus işlerin çoğunlukta olması (Athena ve Artemis
tapınakları28) ve dolayısıyla pek çok rahibe bulunması burayı uygun bir
buluşma yeri haline getirir. Bu oyunda ve diğerlerinde (Thesmophoriazusai ve
kadınların Skira (Haziran) şenliğinde anlaştığı Ekklesiazusai) dini aktiviteler,
kadınların baş kaldırışlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dahası, oyunun bir
parçasında kadın korosu şehrin iyiliği için konuşma yetkilerinin olduğunu
dini ritüellere katılımlarıyla haklılaştırır; İki ila dört genç kız Athena
Polias’taki seçkin ibadetleri yerine getirmek için Artemis’e tapınmak üzere
birkaç

ay

Akropolis’te

yaşamak

isterler.

Birinci

bölümdeki

Lysistrata/Lysimakhe ikilemine yeniden dönecek olursak, böyle bir imanın
sahnedeki dinsel göndermelerle nasıl uyum sağlayacağı aşikârdır. Lysistrata
şehrin baş rahibelik makamında bulunmuş olsaydı, başkahraman ile gençlik

28

Jordan 1979: 28-36.
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yıllarında başrahibe nezaretinde ayrıcalıklı ayinlere katıldığını iddia eden
kadınlardan

oluşan

koronun

arasındaki

bağlar

güçlenirdi;

dahası

Lysistrata’nın özellikle final kısmında dikkat çeken Akropolis üzerindeki
hâkimiyeti anlamlanırdı.29
Akropolis’in politik, dini ve cinsiyet temelli göndermeleri bizi önemli bir
noktaya

götürür.

S.

Said

oldukça

iyi

bir

makalesinde

Aristofanes

komedyalarının Atina bölgeleriyle, özellikle de politik kurumlarla nasıl bir
ilişkisinin olduğunu ve buralara nasıl göndermeler yaptığını incelemiştir. 30
Varılan

en

önemli

sonuçlardan

biri;

kapanış

kısımları

haricinde

ve

Kurbağalar’daki gibi soyut bir mekân yoksa, Atina’nın kurumsal ya da
kamusal alanları (Prytaneion, Pnyks, agora, Kerameikos gibi) istisnasız
yolsuzluk ve yozlaşma içerisinde çizilir. Bu durumun Lysistrata’daki Akropolis
için de geçerli olduğu söylenir: “Akropolis aslında orada bulunmaması
gerekenler tarafından işgal edilmişti.” Bu tam olarak doğru olmasa da önemli
bir noktaya parmak basar. Kadınların Akropolis’teki varlığı geleneklere
uygundur ve burada sürdürmeleri gereken dini ritüeller düşünüldüğünde
gayet de doğaldır. Pnyks ya da mahkemelerin aksine, Akropolis’in cinsiyete
dayalı bir kabulü ya da dışlaması söz konusu değildir. Bu durumun oyundaki
en

belirgin

kanıtı,

kadınların

burayı

ele

geçirirken

hiçbir

zorlukla

karşılaşmamalarıdır (ancak işgal gerçekleştikten sonra erkekler müdahale
ederler).31 Yolsuzluk ve yozlaşma vardır. Bunun nedeni ise erkeklerin hazineyi
saçma savaş oyunları için tüketmeleridir. Kadınların işgalinin nedeni de tam
olarak budur: Probulos’un geldiği sahnede de açıkça gördüğümüz gibi,
erkeklerin yıkıcı amaçlar için şehrin kaynaklarını sömürmelerine engel
olurlar.
Bu noktada Said’e, işgalin kendisinin dengeyi değiştiren bir durum olduğunu
ve kadınların sadece Akropolis’i ziyaret ettikleri bir normu tersyüz ettikleri
hatırlatılmalı. Tüm “kadınlar iş başında” senaryolu komedyalarda olduğu gibi

Dahası 411’de Erekhtheion, bir sürü taklidi yapılan meşhur tapınak yapım aşamasındaydı ve dolayısıyla
üzerinde büyük ilgi vardı.
30
Said: 1997.
31
Erkekler geldiklerinde de kadınların Akropolis’te bulunmalarından değil, orayı Kleomenes gibi işgal
etmelerinden şikâyetçidirler.
29
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burada da kadınların absürt ve olağandışı bir şekilde, birdenbire şehri
yönetecek gücü kendilerinde bulmaları komiktir tabi. Fakat yozlaşmış
olmaktan

çok

uzaktır

çünkü

kadınların

işgaliyle

birlikte

Akropolis

yolsuzluktan kurtulur (özellikle de ilgi merkezi olduğu sırada). Akropolis’in
kutsal bir yer olmasına yine dikkat edilir ve doğumdan, cinsel ilişkiden
titizlikle uzak tutulur. Bu noktada Thesmophoriazusai’den ayrışır çünkü
orada kadınlara ait olması gereken alana bir erkek girebilmiştir. Diğer bir
değişle

Lysistrata’nın

Akropolis’i,

Said’in

gözlemlediği

komedyanın

yoz

kamusal alanlarına bir istisnadır ve komedyadaki tasviriyle, Akropolis
bütünlüğüne karşı oluşan tüm tehditlere rağmen oyunun sonuna kadar (ve
Atlılar’daki gibi sadece kapanışta değil) erkeklerin sömürme hedeflerine
ulaşamadığı ideal bir yer olarak kalır. Komedya dahi Atina’nın değerli
mücevherinin otoritesini sarsmaz (bu kadar az Akropolis temsili görmemizin
sebebi bu mudur?) ve şehrin koruyucu tanrıçası Athena’yı (İris, Hermes ya da
Dionysos’un aksine) da komik duruma düşürmez. Komedyada nadiren
rastlanan bu çekince tesadüf değildir. Atinalılığın saf, kutsal ve bozulmamış
olarak cisimleşmesi Eski Komedya’nın dokunulmazlarından biri olarak kalır.
Hatta bu durumda komedyanın desteklediği bir şey olarak da görülebilir.32
Fakat sahnedeki mekânın en ilginç ve önemli kullanımı, kamusal bir alanın
evcilleştirilip cinselleştirilmesi ve hatta bu ikisinin iç içe geçmesidir.
Akropolis’in

politik

ve

dini

önemi

sahnelemede

dikkate

alınsa

da,

cinselleştirme ve evcilleştirme mecaz anlamda Akropolis’e komik fakat
uygunsuz ve yakışıksız anlamlar kazandırır: ev içi Akropolis ve cinsel savaşın,
cinsiyetlerin savaşının simgesi Akropolis. Ev içi ve kadın bedeni olarak
işlevleriyle Akropolis oyunun merkezine oturur. Üstelik sadece teatral bir
teknik ya da oyun mekânı olarak değil, bunların bütünü, komedya unsuru
olarak.33

Burada da Lysistrata’nın bir Athena rahibesiyle özdeşleştirilmesi anlam kazanır. Ayrıca bu teori Lysistrata’nın
ciddiyetini, içki ve seks gibi kötü kadın bağımlılıklarına sahip olmamasını, hiçbir zaman erkek arzusunun bir
objesi olmamasını ve hakkında cinsel esprilerin yapılamamasını açıklar.
33
Bu konu birtakım heyecan verici tartışmalar açmıştır: Foley: 1982, Issacharoff: 1987, Konstan: 1993, Loraux:
1993: 147-83 ve Said: 1997: 353. Ayrıca Vaio: 1973 ve Whitman: 1964: 200-16 da önemlidir.
32
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Bu iki temanın izleri sürekli görülse de başlangıç için en iyi örneği Kinesias
sahnesi sunar. Parabasis öncesi bir ara sahne olarak düşünülebilecek bu
kısımda, Akropolis ziyaretçileri bölümüne dair hoş bir varyasyon görürüz:
ziyaretçiler

ustaca

hazırlanmış

bir

grup

sahneleme

tekniği

eşliğinde

Kinesias’la birlikte girer ki bu sahne oyundaki çatışmaları gayet iyi örnekler.
Erkekler

ereksiyon

halindeki

phallos’ları

delmeye

çalışırlar.

Bu

duvarlarını

ve

değnekleriyle

Akropolis

savaş yöntemi erkekler korosunun

kullandığı militer/cinsel anlamlar taşıyan bir metaforla başarılı bir şekilde
kelimelere dökülür: “Bir kütük gibi kapıya dayanmalıyız”. Kapının kadın
bedenini

temsil

Ekklesiazusai’deki

etmesi
uzun

metaforu

ziyaretçiler

komedyada

kısmında

da

sıkça
merkeze

kullanılır.
oturan

bir

metafordur (938 ve özellikle 990). Erkeklerin bu girme girişimleri, kaçan
kadınlar için “davetsiz misafir” manasına dönüşür. Aynı zamanda Aristofanes
Akropolis’i yoz bir kamusal alan olarak çizmediği için, Athena’nın kutsal
bölgesinde olmanın verdiği oruç hali ve Vaio34 tarafından öne sürülen
tartışmalı “bekâret kemeri” metaforu buraya uygun düşer. Burda genelde göz
ardı edilen fakat oldukça önemli bir nokta daha vardır. Kadınlar ve erkeklerin
karşılıklı cinsel arzularının şiddeti ve oyunun genel mantığı şunu varsayar:
evli çiftler arasındaki cinsellik Atina’nın normal ve geleneksel cinsellik
anlayışıdır.35
Kamusal alanın evcilleştirilmesi durumu Kinesias sahnesinde de karşımıza
çıkar. Myrrhine’nin cinsel kurlaşmaları kutsal Akropolis’te değil, bitişikteki
Pan mağarasında gerçekleşir. İçeriden çıkan ev eşyalarıyla sahnesinde bir
karı-kocanın ev içindeki cinsel hayatları temsil edilir.36 Eğer kadınların hedefi
politikayı evcilleştirerek barışı getirmekse (Lysistrata’nın “yün nutku” bu savı
destekler), Akropolis’in evcilleştirilmesi ya da özel ve kamusal alanın birbirine
geçmesi37 başarılı bir eylemdir. Bu durum polis/Akropolis sözcüklerinin
kamusal, oikos sözcüğünün özel alanı temsil etmesiyle gösterilir. Bu iki

34

Vaio 1973: 371.
Bu iddia Folwer (1996) ve Dover (1972:160 ve 1974:211) tarafından açıkça belirtilmiştir.
Eşya getirme kısmının bu kadar uzun sürmesi Myrrhine’nin azmış Kinesias’a işkence çektirmesi olarak
yorumlanabilir. Getirilen eşyaların daha sonra sahneden çıkarılması gerektiğinden bu kısımda sahnenin ana
kapıdan yan kapıya kaydırılmış olabileceği düşünülüyor (Henderson: 1980).
37
Foley 1982: 7.
35
36
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kelimenin yer değiştirdiği kısım, bu kavramların ve aynı zamanda özel olanla
kamusal olanın birbirine karıştığının, bu alanların genel olarak evcil bir boyut
kazandığının altını çizer. Sonunda çelişkili “kamusal ev içi” kavramı oluşur.
Bu süreç, özel bir evin konukseverliğinin, geniş katılımlı komünal bir olaya
dönüştüğü kapanış şöleniyle sonuçlanır. Dahası bu şölen kadınları eski
konumuna döndüren, kontrol dışı, devrimci karakterler olmaktan çıkarıp yine
evcil, uysal, uyumlu karakterler haline getiren bir araçtır. Erkeklerin büyük
mücadele verdikleri eşiği sonunda geçmesinden saniyeler önce, Aristofanes
Lysistrata’ya güçlü bir kapanış duygusunu uyandıran o konuşmayı yaptırır
ki; bu konuşmanın aslında oyun boyunca Akropolis sahnelemesinin içine
yerleştirilmiş ana görsel değişkenlerde izi sürülebilir. Barışçıl bir ev içi, renkli
bir karı-koca cinselliği ve kamusal refah aynı anda “kutu” ve “kadın cinsel
organı” anlamına gelen çift anlamlı bir kelime yoluyla iç içe geçmiştir. 38
Lysistrata’nın ve uzlaşma ortamının himayesi altında, Atina ve Spartalı
delegelerin grup halinde tören alayını andıran çıkışı, oyunun sonunu getirmez
(çünkü koro hiçbir katılım eğilimi göstermez), ancak Akropolis’in içinde
olduğu politik ve cinsel karmaşanın sona erdiğinin bir işaretidir. Kadınları
kocalarına iade edip tüm kadroyu eksodos sırasında göndermek yerine
Akropolis de duruma dâhil edilir ve oyunun gerçek sonundan önce bir bitiş
duygusu yaratılır. Komedyalara has şölenli final Panhelenik bir olay boyutuna
yükselir. Çiftler yeniden düzenlenmiş ev hayatlarının tadını çıkarmak üzere
ayrılmadan önce, Aristofanes (sadece) Akropolis’in sağlayacağı ilahi hukuk ve
genel halkın selameti mefhumlarını vurgulamak ister. Kişisel olanın tercih
edilmesi önemli bir noktadır. Lysistrata’nın şölenin ardından Akropolis’ten
çıkıp

çıkmadığı

tartışması

asıl

noktayı

gölgelememelidir:

Barış

Perisi

Akropolis’te kalır. Uzlaşmanın adresi hâlâ orasıdır.
Hak ettiği dikkati üzerine çekmiş olan bu metnin tuhaf dokusuna dair son bir
söz daha söylemek istiyorum.39 Cinsel grev ve işgal kurguları aynı anda
karşımıza çıkmakla kalmaz, parodos kısmında iç içe geçerler: Lysistrata ve
kadın yoldaşları yeminlerinin ima ettiği gibi evlerine dönüp kendi alanlarında

38
39

Bkz. Henderson 1987: 130.
Vaio 1973, Henderson 1987: xxv-xxxvi.
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kocalarını reddetmek yerine işgali gerçekleştiren yaşlı kadınlara katılırlar. İlk
olarak, bu girişimi sanatsal olarak mümkün kılan yer Akropolis’tir. İşgal
sahnesinin mahali olan Akropolis, evcilleştirme ve cinselleştirme yoluyla
cinsel grevin de ev sahipliğini yapar. İki olayın da odağı Akropolis olunca
vurgu kolaylıkla ikisi arasında gidip gelebilir. Bu nedenle cinsel grev kısmı
parodostan itibaren sözel olarak dile getirilmez. Ancak tabii ki kapalı,
dışarıdan ve içerden delinmelere, geçişlere karşı duran cinselleştirilmiş bir
alan olan Akropolis’te görsel olarak oyunun sonuna kadar varlığını belli eder.
Ayrıca Akropolis bir odak görevi görerek iki kadın direniş cephesini birleştirir.
5.

Barış Perisi: İstikrar, Müstehcen Haritalandırma Ve Komedya

Bedeni
Lysistrata oyunun sonundaki dans ve şölen sahnesine katılsa da katılmasa
da40 barışın vücut bulmuş hali olan Barış Perisi orada değildir. Onu ilk ve son
kez Lysistrata eşliğinde Atina ve Sparta üyelerinin karşısına çıkarılırken
görürüz ve sonrasında kalmak zorunda olduğu Akropolis’e döner. Onun
Akropolis’teki varoluşunun önemini ve sürekliliğini vurgulamak, sahneye
çıkmasının ardındaki temel amaçtır. “Heykelvari” duruşu oyunun temel
konusunu oluşturan Barış’taki Eirene gibi Barış Perisi’nin de (sesini çok az
duysak da) istikrarlı duruşu önemlidir. Fakat Barış Perisi’nin tek misyonu bu
değildir. Müstehcen güldürünün nesnesi olarak da oyuna hizmet eder. Bu
sayede Aristofanes hem başarı için gerekli kaba komedyadan ödün vermemiş
hem de Lysistrata’nın dokunulmaz konumunu sürdürmüş olur. Barış Perisi
de tıpkı evi Akropolis gibi oyunun temel odakları olan cinsellik ve politikayı
üzerinde taşır. Fakat tersi bir yerden: Akropolis (evcilleştirilmenin yanında)
cinselleştirilirken, Barış Perisi’nin bedeni politikleşir.
Bir erkek tarafından oynanıp komedyaya uygun bir şekilde belli bir derece (ne
kadar bilinmez) çirkinleştirilmiş Barış Perisi’nin sergilenen bedeni, (ya

Lysistrata’nın sahneye çıktığı ve bazı repliklerin ona ait olduğu yorumum konusunda Handel 1963: 164-6,
Marzullo 1975-7 ve hepsinin ötesinde Sommerstein’den faydalandım. Wilamowitz ve Halliwell 1927, Henderson
1987 Solomon’un çözümünü destekliyorlar: sahnede olan fakat konuşmayan karakter. Lysistrata’nın bazı
konuşmalarından şüphe ediyorum (1295) çünkü büyük olasılıkla bu kısım orijinal metinde olmayıp bir şekilde
daha sonra eklenmiştir.
40
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yarı(?)çıplaktır ya da transparan giyinmiştir) doğal olarak sahnenin odağı
haline gelir. Lysistrata’nın ellerinde, fiziksel çekimiyle ortamı kontrol etmek
üzere kullanılan bir araçtır. Bu sayede Lysistrata, erkeklerin hareketlerini ve
eylemlerini görülmeye değer bir mizansen örneğiyle kontrol eder. Barış Perisi,
Lysistrata’nın konuşmasının altını oymak yerine onu komik anlamda
tamamlar ve teatral anlamda güçlendirir. Lysistrata tarafından imrendirilen
barış, bu sayede uzun zamandır özlenen cinsel hazla bağdaşır ve Atinalı,
Spartalı erkekler için karşı konulmaz bir motivasyon olur.

6. Finalin Geçerliliği
Günümüze kalan final üzerine sayısız tartışma yürütülmüş olsa da finalin var
olan iki sorunlu özelliğinden birine dikkat edilmiş fakat ciddiye alınmamıştır.
Diğeriyse metin üzerinde bir ima olarak kalmıştır. Elimizdeki metnin son
sözlerinin aslında oyunun son sözleri olamayacağına pek değinilmemiştir.
Sparta kumandanının Athena’ya söylediği bir ilahiyi takip eden bir şey
olmalıdır. Fakat ne? Henderson, Sommerstein ve diğerleri burada koronun bir
çıkış şarkısının olduğunu, fakat geleneksel müzik ve bestesinden ötürü
elimizdeki metinde göz ardı edildiğini düşünüyorlar (Kömürcüler, Plutos, hatta
belki Atlılar ve Kurbağalar’da görülen durum). Kaybolmuş olması bu kadar
önemli mi? Wilamowitz’e göre korodan bir Athena Khalkiokos ilahisi istenir ki
bu Athena, Atina’nın Athena’sının Spartalı versiyonudur. Bu senaryo dikkate
değer çünkü Wilamowitz bu dizelerdeki problemi açıkça ortaya koymak yerine
içgüdüsel olarak sezmiştir: 411’de Atina’da oynanan bir komedya, Sparta ile
savaş halinin olduğu bir dönemde bir “düşmanların oklarından korunmak”
temalı bir Sparta ilahisiyle bitebilir mi?
Atina

ve

Sparta’nın

uzlaşmasını

ve

ortak

egemenliklerinin

yeniden

kurulmasını kutlayan bir kapanışta, her iki ülkede de tapılan tanrıça
Athena’ya söylenen bir ilahi olması düşüncesi akla yatkın. Bu etki Lysistrata
ve Athena arasında, oyun boyunca ya da sonuna doğru etkin bir bağlantı
olması durumunda çok daha fazla önem kazanabilirdi. Fakat sadece
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Athena’nın bütünleştirici gücüne gönderme yapmak, pek çok kanıt olsa bile 41
buradaki

yakışıksızlığın

ve

kayıp

ilahinin

yarattığı

tuhaflığı

ortadan

kaldırmaz. Aristofanes’in 411’de Sparta yanlısı düşüncelerini yazdığı da
düşünülemez. Bu olaylı yılda iki tiyatro festivali bittikten sonra başa geçen
oligarşik rejim, başlangıçta tam tersini iddia etse de sonradan Sparta ile barış
yapmanın yollarını aramıştır42. Sparta yanlısı düşünceler o dönem mevcut
olsa da, hatta bu oyunda Aristofanes tarafından ortaya konuyor olsa bile,
burada hâlâ Atina üzerindeki kapanış vurgusu eksiktir. Lysistrata hangi
tiyatro festivalinde oynandıysa oynansın yazar, (halihazırda) demokratik
Atina’da yarışma sistemine dayalı bir gösterimde düşmanların şarkısını
yazarken kapanıştaki vurgu dengesine dikkat etmelidir. Bu sav, seyircinin ait
olduğu toplumsal katman ne boyutta olursa olsun geçerlidir. Aristofanes gibi
eserleri dönemle bağdaşan, Atina demokrasisi ve aksaklıklarını açık eden ve
Kömürcüler’in parabasisinde yabancıların Atina’ya abartılı övgüleriyle dalga
geçen bir yazar için bile doğrudur. Finaldeki Sparta katkısı önemli bir nokta
olsa da, 411’de Atina’da icra edilen bir performansının son sözlerinin
Athena’ya övgü dizen Sparta sıfatları olması şaşkınlık verici bir durumdur.
Hatta Willi’nin Sparta şarkısının (konuşmanın aksine) “itici öteki” yerine
“cazip öteki” çağrışımı yaptığına dair enteresan savını43 dikkate alsak da bile
durum böyledir. En basit şekliyle övülen bu Athena, yanlış Athena’dır.
Tek problem Athena övgüsü değildir. Oyunun sonundaki koro nidaları
karakteristik

olarak

kapanışa

oldukça

uygundur,

çünkü yarışamadan

başarıyla galip çıktıklarını iddia ederler. Ekklesiazusai metni tam olarak bu
sözlerle biter, Kömürcüler ve Kuşlar’ın finalleri de buna epey benzer. Daha
başka zafer çağrıştıran finaller de vardır. Komedya korolarının oyunun çeşitli
yerlerinde zafer nidaları atması sıradışı bir durum olmasa da buradaki gibi
koronun dini yakarışları ve zafer ifadelerinin birleşimi olan bir parçanın
kapanış beklentisi varken söylenmesi tuhaftır. Oyunu sonlandıracak gibi

Dover 1972: 161, Henderson 1987: 214, Zimmermann 1984-7 ve Loraux 1993: 173: “Final sahnesinde
Atinalıların tanrıçası İngiltere ve Fransa arasındaki bir dostluk anlaşmasının imzası gibi solar ve Spartalıların
Athena’sıyla yer değiştirir…”
42
Thuk. 8.70.2, 90.2 ve 63.4, Gomme, Andrewes ve Dover ile (1945-81).
43
Willi 2002: 140.
41
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gözükür. Hatta Henderson’a göre44, çiftler az sonra dans edeceği için
sonlanabilir de. O zaman final nasıl anlamlanır? Bahsi geçtiği gibi Wilamowitz
bir Athena problemi45 olduğunu sezinlemiş ve bu sorunu, koronun kendi
Athena’sına övgü dizdiği büyük bir metin parçasının kaybolduğu varsayımıyla
çözmüştür. Tamam, fakat bu kapanış problemine dair bir çözüm sunmaz.46
Van Leeuwen eserinde bu kapanış problemini dikkate alır ve çözüm olarak yer
değişimi sunar. Henderson47 ise koro kısmının dansla birlikte olması
gerektiğini ve yerinin değiştirilemeyeceğini belirterek buna karşı çıkar. Sonuç
olarak, Athena problemi tatmin edici bir çözüme kavuşabilmiş değildir.
Teatral bir şekilde söylemek gerekirse, Atina korosunun bir ilahi söylemesi
fikri gereken çözümü sunamaz. Özetleyecek olursak Wilamovitz de van
Leeuwen de bir sorunu çözüp diğerine duyarsız kaldıkları için sağlam birer
teori sunamamışlardır.
Taplin, Athena sorununu ima ettiği bir dipnotunda tamamen başka bir
tartışma açarak, en köklü ve heyecan verici çözümü gözler önüne sürer:
“Lysistrata’nın kesinlikle bir Sparta şarkısıyla bitmediğini düşünüyorum.
Hatta bu kısmın Aristofanes tarafından değil,

Sparta seyircisini memnun

etmek isteyen sıradan bir şair tarafından yazıldığından şüpheleniyorum.” 48
Bu dâhiyane sav bakış açımızı genişletmiştir. Dördüncü ve beşinci yüzyıllarda
oyunların “Oyun nerede bitmeli?” sorusuyla izlendiği gerçeği, sorunların
çözümü için önümüze önemli bir alternatif yol sunar. Bu performansların
buluşma noktası olmak için akla Sparta haricinde başka bir aday daha gelir:

44

Henderson 1987: 213.
Codeks B (Parisinus Regius Graecus 2715, XV) Atinalıların Athena için kullandıkları geleneksel bir sıfatı
ortaya koyar: “her türlü savaşa hazır” yerine “koruyucu”. Bu bir akademisyenin oyunun sonuna ustaca bir Atina
Athena’sı koyma çabası mıdır? Ve görünüşe göre sadece dikkat çeksin diye değil, aynı zamanda 450’lerde
Perslere karşı edinilen zaferin anısına, Pheidias tarafından yapılan heykeli Akropolis’e dikilen bir Athena
(Kasper-Butz 1990:178-80)? Burada bir okuma hatası olduğu kesindir. Demosthenes’ göre Pheidias’ın heykeli
bronzdan yapılmıştır. Fakat hiçbir dayanağa tutunmadan tek başına duran bir heykel olarak herhalde Atina’da
hiç “yaşıyor bir evde bronzdan yapılmış” diye anılmamıştır.
46
Wilamowitz’in tezini kurtarmak isteyenler kayıp Atina Athena’sı şarkısının, ölçüsü farklı ikinci kıta olduğunu ve
böylelikle dini yakarışları eksodosa uygun bir şekilde bitirdiğini söyleyebilirler (Parker (1997:359)’den
esinlenildi). Fakat bu kayıp olduğu varsayılan Atina şarkısı kısmının, ölçüsü farklı ikinci kıta olduğunu düşünmek
için geçerli bir sebep yoktur. Metindeki iki Sparta şarkısının uyuşmadığını gözden kaçırmayalım. Daha da
önemlisi buraya karşıt vezinli bir bölüm desek de, yanlış bir final beklentisi yaratan zafer şarkılarının varlığı bir
soru işareti olarak kalıyor. Hipotez buraya yanıt sunmuyor.
47
Henderson 1987: 213.
48
Taplin CA: 58.
45
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Güney İtalya’daki Sparta kolonisi Taras. Burası Megale Hellas’taki tiyatroya
çok yakın bir noktadadır. Bunun en önemli kanıtı; diğer pek çok şeyin
yanında, burada ortaya çıkarılmış üzerinde tiyatro resmi bulunan sayısız
vazodur.49 Ana şehirle bağlantılı olduğu fikrini güçlendiren başka bir kanıt da,
başlıca Sparta geleneklerinin burada birebir tekrarlanmasıdır. 50 Megale Hellas
potasındaki

tek

Sparta

kolonisi

olmanın

verdiği

öne

çıkma

baskısı

düşünüldüğünde, Panhelenik uzlaşmayı kutlayan bir Atina komedyası da
(yeni) Sparta kapanışı da çok iyi anlamlanır: bu şekilde hem şehirlerinin
Yunanlığıyla övünür hem de oyunun sonunda Atina’nın barış anlaşması
yapmak zorunda kaldığı bir şehrin parçası olmanın kıvancını yaşarlar.
Bu çözümü avantajlı kılan önemli bir nokta vardır. Bence ayrıca Taplin’in
hipotezinin en az iki çekici yönü olduğu söylenebilir. Savın şüphesiz en pozitif
yanı, iki soruna birden çözüm sunmasıdır. Üstelik çok uygun bir biçimde:
Sparta şarkısı ortadan kalktığı için kayıp bir Atina şarkısı aranmaz ve
koronun nidaları da gereken finali verir. Yerelleştirme de buraya oldukça
uygun düşer. Sparta şarkısı ya da ilahisi, bu şekilde değerlendirilebilir.
Oyunun geri kalan şarkılarından ayrışan yerel dokusu, bu şarkının Sparta
halkını ya da Taras gibi Sparta bağlantılı bir halkı memnun etmek için
söylenen bağımsız bir parça olduğu tezini destekler. Üçüncüsü de sorunlu
koro kısmıdır. Buranın uyumsuzluğu Henderson tarafından yeterli ölçüde
belirtilmiştir. Bu uyumsuzluk fazladan bir parçanın metne eklenmesinden
kaynaklanabilir. Dahası bu uyumsuzluğun doğru telafisi, yeni bir şarkı ya da
(düzeltmeye bağlı olarak) öncesine eklenebilecek başka bir yeni şarkı ile
yapılamaz. Her durumda, eğer bir tür geçiş şarkısı eklendiyse de bu,
kapanışın yenilikçiliğinin geri getirildiğine dair iyi bir matematiksel kıvraklığın
kanıtıdır (eski bir yeni şarkı gibi).
Oyunun Atina dışında, tercihen Spartalıların olduğu bir yerde oynandığı fikri,
elimizdeki metnin sorunlarına gayet iyi çözümler sunabilir. Yunan drama
kültüründe Lysistrata gibi Panhelenik unsurlar barındıran bir oyun kesinlikle

49
50

Taplin CA: 14.
Lippolis: 1995: 37.
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seyirci bulur. Hele de Panhelenizm fikrinin geniş kitlelere ulaştığı bir
dönemde.51 Söz konusu makalenin kapanış vurgusu da bu bağlamda
değerlidir: “Bakış açısını değiştirmek özgürleştirebilir.”52
Bitirmeden önce Lysistrata’ya dair diğer muhtemel imalara kısaca değinmek
yerinde olacaktır. Hilekâr ve karakteristik olarak sinir bozucu dördüncü
yüzyıl P. Colon, L. 145-53 ve 182-99. bölümlere sahiptir.53 Bu metnin önemi
L. 182-99: 182-7’nin farklı bir versiyonunu sunmasıdır. MS geleneğine göre
yazılmıştır fakat 187’yi 197, 199, 198, 188 takip eder ve burada metin talihsiz
bir şekilde kopar. Henrichs ve Koenen, bu papirüs metnin iki farklı yemin
sahnesi içerdiğini düşünürler: 187, 197, 199, 198’i kapsayıp 200’deki
performansla

devam

eden

(188-196

atlanmış,

198’le

199’un

yerleri

değiştirilmiştir) özet bir versiyon ve MSS’ye doğru yolunu çizen tam bir
versiyon. Metinde kısa ve uzun olan yan yana koyulmuştur. Metnin koptuğu
188’i

189-99

takip

eder.

Burada

kalkan

yemininden

bahsederken

Aiskhylos’un adı geçmez. Aynı zamanda üstü kapalı “beyaz at” esprisi
atılmıştır. Editörlere göre özet olan versiyon, aktörlerin yaptığı değişiklikler
sonucunda oluşmuştur.
Henrichs ve Koenen’in tüm bu keskin mantık yürütmelerinin ardından öne
sürdükleri kendi hipotezleri dikkate değerdir: Lysistrata dördüncü yüzyılda
Yunan medeniyetinde bir yerlerde tekrar oynanmıştır. (Sonuçta günümüzdeki
düşünce kalıbı üstün gelir: 1967’de Aristofanes’inki gibi güncel konulara
değinen oyunlar tabudur.) Tekrar oynanma tezi oldukça muhtemeldir. Kendi
teorimi desteklediği için, benim için de çok cazip ve ilgi çekicidir. Fakat
papirüsün ortaya çıkardığı sorunları çözmekte atıl kalır. Henderson, özet
versiyona dair iki noktaya değinir ve haklı olarak ikinci oyun tezine çekince
koyar.54 Daha yumuşak olan ilk çekince, bu metinde kalkan yemininin
yaratıcısı olan Aiskhylos’a gönderme olmamasıdır. Şüphesiz bu haliyle metin

Aynı şey Barış için de geçerlidir. Panhelenik senaryonun yanında tragedyaya atıfta bulunan unsurlarla
yazılan bir komedya muhtemelen büyük ilgi görmüştür. Özellikle de Atina dışında oynandığını bildiğimiz,
günümüze kalmış Kömürcüler, Kurbağalar, Thesmophoriazusai gibi diğer oyunların yanında.
52
Easterling 1994: 80.
53
Henderson’un 1987 basımından Henrichs ve Korenen (1967) tarafından düzenlenmiştir. Henderson
tartışmalarında ilgili edebi eserden söz eder. Ayrıca Dover 1987 ve Perusino 1997.
54
Henderson: 1987: 91.
51
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karmaşık yapısından büyük bir ödün verir fakat hâlâ anlaşılır ve eğlencelidir.
Burada karmaşıklığın atılmasının, ikinci bir sergileme durumunda teatral
olarak başvurulabilecek bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Henderson’ın
değindiği ikinci nokta daha önemlidir. 197’de değinilen “şarap kadehinin”
daha önce bahsinin geçmemesi çok tuhaftır. Tüm bu sorunların üzerine
Henderson karmaşık fakat akla yatkın bir açıklama yapar: İkinci kez oynanan
Lysistrata, bir papirüste kalmazdı.

Kadınların Tasviri: Aristofanes’in
Lysistrata’sı ve Yunan Kadınlarının
Hetairalaştırılması1

Müjde Yılmaz

Antik Yunan eski komedya yazarı Aristofanes’in 2420 yıl önce yazılan ve halen
pek çok tiyatro grubu tarafından sahnelenen ünlü eseri Lysistrata çeşitli
tartışmaları da asırlardır beraberinde getirmiştir. Kadınların 20 yıldır süren
savaşın bitmesi için cinsel greve girmelerini ve ülkenin tapınak ve hazinesini
ele geçirmelerini konu alan oyun; kimilerine göre feminist literatürün en eski
örneklerinden biriyken, kimilerine göre de kadınları taşlayan bir eserdir. Bu
tartışmalara bir yenisi de Washington Üniversitesi Klasikler Doçenti Sarah
Culpepper

Stroup

Aristofanes’in

tarafından

Lysistrata’sı

ve

eklenmiştir.
Yunan

Stroup,

Kadınların

Kadınlarının

Tasviri:

Hetairalaştırılması

(Designing Women: Aristophanes’ Lysistrata and the Hetarization of the Greek
Wife) adlı makalesinde Aristofanes’in Lysistrata adlı oyununda Yunan
kadınlarının

hetairalaştırılarak2

temsil

edildiğini

iddia

ederek

bunu

örnekleriyle açıklamaktadır. Bu giriş yazısında Stroup’un iddiasını nasıl
temellendirdiği incelenecektir.
Sunulan argümanların daha iyi anlaşılabilmesi için oyunun öyküsünden
kısaca bahsetmekte yarar vardır. Oyun, M.Ö. 411’de, Atina’nın Sparta gibi

Sarah Culpepper Stroup, Designing Women: Aristophanes’ Lysistrata and the Hetarization of the Greek Wife.
University of Washington, Seattle.
2
Hetaira: Antik Yunan’da, metres hayatı yaşayan üst sınıf fahişeler.
1
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bazı diğer Yunan medeniyetleriyle savaş içerisinde olduğu bir dönemde
yazılmıştır. Atinalı bir kadın olan Lysistrata’nın Atina, Sparta ve diğer
bölgelerden kadınları toplayıp, onları barışı getirmek için cinsel greve davet
etmesiyle oyun açılır. Kadınlar ülke hazinesini ele geçirir ve yönetime el
koyarlar. İlerleyen bölümlerde ihtiyar erkeklerden oluşan bir koroyla (genç
erkekler savaştadır) kadın korosunun mücadelesini, ve kadınların onları alt
ettiğini görürüz. Lysistrata da Probulos’u (Atina’yı yöneten Boule meclisinin
başındaki kişi) alt eder. Kocalarını özleyip kaçmak isteyen bazı kadınların
Lysistrata tarafından ikna edildiğini ve karısını götürmek üzere gelen
Kinesias’ın, karısı Myrrhine tarafından oyalanıp barış sözü alınarak geri
gönderildiğini gördüğümüz sahnelerin ardından Sparta ve Atina’dan perişan
haldeki elçi erkekler gelip barış yapmayı kabul ettiklerini söylerler. Finalde
elçiler bir kadın vücudunu metafor olarak kullanarak bacaklar, göğüsler, vs.
üzerinden Yunan topraklarını paylaşır ve kadınlar evlerine döner. Barış
sağlanmış ve herkes eski yaşantısına geri dönmüştür.
Stroup’a göre oyun, toplumun temel bir yapısını tersine çevirerek özel hayatın
özneleri olan kadınları, kamusal hayata taşır. Evinden çıkmayan, ev işleri ve
kocalarıyla ilgilenen kadınlar dışarı çıkmış ve ülke hazinesini, dolayısıyla da
yönetimini ele geçirmişlerdir. İlk soru işareti de bu noktada oluşur. Tamamen
mahrem görülen, kamusal alanlarda isminin geçmesi bile sorun teşkil eden
evli yurttaş kadınların bir komedyada alenen teşhir edilmeleri, üstelik de seks
hayatlarından bahsedip yatak odalarını dışarı taşımaları nasıl tepki çekmez?
Yazara göre bu, ancak oyundaki kadınların evli yurttaş kadınlar değil,
vatandaş statüsünde olmayan, erkeklerle maddi gelir ve pahalı hediyeler
karşılığında uzun dönem ilişki yaşayan, hetaira adı verilen kadınlar olarak
temsil edilmesiyle mümkün olmuştur. Evli kadınların aksine hetairalar
erkeklerle birlikte şölenlere katılır, müzik çalıp dans eder, şarap içerler.
Oyundaki kadınların da cinselliklerini kamusal alanda dile getirebilmeleri,
şaraba, sekse ve süse püse düşkün olmaları hetairalara özgü denebilecek
davranışlardır. Ayrıca evli bir kadının sahnede, hele de bu şekilde temsili
erkekleri rahatsız edecekken, hetairalardan bahsedilmesi ve onlarla alay
edilmesi oldukça olağandır ve güldürü niteliği taşır.
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Yazar, tezini desteklemek için oyundan bazı kısımları ele almış ve kadınların
tasvirini incelemiştir. Bu kısımlar oyunun başında kadınların grev üzerine
yemin ettiği yer, Kinesias’ın Myrrhine’yi ikna etmek üzere geldiği kısım ve final
bölümüdür.
Yemin kısmında kadınların şarabı kyliks adı verilen yassı kadehten içmeleri
ilk örnektir. Kyliks sempozyumlarda3 içki içmek için kullanılır ve evli kadınlar
sempozyumlara
kadehlerden

katılmazlar

içilir).

Oysa

(evde

şarap

skyphos

hetairalar katılabilirler

denen
ve hatta

daha

çukur

hetairaların

erkeklerle birlikte kyliksten şarap içerken çizildiği resimli Antik Yunan
vazoları vardır. Ayrıca kadınlar grev için yemin ederken “Bacaklarımı havaya
kaldırmayacağım!” ya da “Dört ayak üstüne durmayacağım!” gibi tabirler
kullanırlar. Oysa evli kadınların ahlaki olarak bu pozisyonlara girmeleri,
üstelik de bunları kamusal ortamda anlatmaları bir komedya oyununda yer
alıyor olsa bile hiç hoş karşılanmayacak, halkın tepkisini çekecek bir
durumdur. Hetairaların da bazı yerlerde “bacaklarını havaya dikenler” olarak
geçmesi ve onları bu pozisyonlarda gösteren vazo resimleri olması oyundaki
kadınların hetairalaştırıldığı tezini destekler.
Myrrhine-Kinesias

bölümünde

de

Lysistrata’nın

Kinesias’ı

önce

kötü

karşılayıp Myrrhine’nin kocasıyım deyince pohpohlaması tıpkı bir mamanın
tavrını anımsatır. Kızına gidip erkeğe cilve yapıp fiyatını (barışı) koparmasını
öğütler. Ayrıca bir hetaira adı olan Myrrhine kelime anlamı olarak vajinayı,
Kinesias da penisi ima eder. (Zaten evli kadınlara ait isimlerin sahnede
anılması hoş karşılanmaz.) Kinesias’ın Myrrhine’ye “altın böceğim” (my golden
beetle) demesi de ayrı bir kanıttır, çünkü bu lakap hetairalar ve dansçı
kadınlar için sıkça kullanılır.
Final sahnesinde de barış perisinin gelmesi ve onun vücudunun Attika
haritası gibi Atinalı ve Spartalı erkekler tarafından paylaşılması, Lysistrata’nın
da bunu organize etmesi aynı şekilde pazarlanan bir hetaira imajı sunar.
Finalde kadınların eski yaşamına dönmesi de evli kadınların hayatının

Günümüzde farklı bir anlamda kullanılan Symposia kelime olarak içki partisi anlamına gelir. Antik Yunan
kültüründe geniş bir yeri vardır. Yetişkin yurttaş erkeklerin bir araya gelip çeşitli konularda sohbet ettiği, fikir
alışverişinde bulunduğu bir forum ve içkili bir eğlence mekânı niteliği taşır.
3
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düzelmesinden çok, hetairaların ücretini aldıktan sonra erkeklere istediğini
vermesi durumuyla benzerlik gösterir.
Yazar, sonuç kısmında da Lysistrata’nın bizleri pek çok soru işaretiyle
bıraktığını yineler. Hetairalar böyle bir iktidarı sağlayabilir mi, evli yurttaş
kadınlar bunun içine dâhil olabilir mi gibi. Ancak gerçek dışı bir komedya
oyununda bile kadınların politik eylemliliği geçici bir tuhaflık olarak kalmış ve
daha öteye gidemeden eski düzen tekrar kurulmuştur.

Sarah Culpepper Stroup ile Söyleşi

Söyleşi: Dila Okuş
Elif Karaman

(Bu söyleşi, Mart ayında sahneleyeceğimiz Aristofanes’in Lysistrata adlı
oyununun

feminist

dramaturji

çalışmalarına

katkı

sunması

amacıyla

yapılmıştır. Feminist dramaturji çalışmalarımızda Sarah Culpepper Stroup’un
“Kadınların

Tasviri:

Aristofanes’in

Lysistrata’sı

ve

Yunan

Kadınlarının

Hetairalaştırılması” (Designing Women: Aristophanes’ Lysistrata and the
Hetarization of the Greek Wife) başlıklı makalesinden oldukça yararlandık.
İnternet aracılığıyla yapılan söyleşide yazarla makalesi ve genel olarak
Lysistrata üzerine konuştuk.)
Kendinizi tanıtır mısınız?
Sarah

Culpepper

Washington

Stroup:

Üniversitesi

Adım

Klasikler

Sarah

Culpepper

Bölümü’nde

Stroup. Seattle’da,

doçent

doktor

olarak

çalışmalar yapıyorum. Araştırma konularım arasında antik metin kültürü,
Yunan ve Roma temsili, performans ve ritüelleri, sosyal ve kültürel Roma
tarihi, Yunan ve Roma sanatı ve arkeolojisi, edebiyat kuramı ve eleştirisi var.
Doktoramı 2000 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde yaptım ve o zamandan
beri Washington Üniversitesi’nde eğitmenlik yapmaktayım.
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Sizi

bu

konuda

araştırma

yapmaya

ve

Lysistrata’daki

kadınların

hetairalaştırılması üzerine yazmaya iten nedir?
Sanat tarihinde belli bir geçmişim var ve üst düzey fahişeler olan hetairaların
temsili

(Antik

üzerindeki

Yunan

resimlerdeki

döneminde,

dönem

yaşamını

temsilleri)

üzerine

çeşitli

anlatan

araştırmalar

vazoların
yaptım.

Oyundaki kadınların temsili beni rahatsız ediyordu. Oyundaki tasvirlerle,
özellikle de yemin sahnesindekiler ve vazolar üzerindeki tasvirlerle ilgilendim.
Bu işin başlangıcıydı, fikir sonraki iki yıl boyunca yavaş yavaş gelişti.
Yurttaş erkeklerin eşi olan kadınların hetairalaştırılması durumunun
oyundaki tüm kadınlar için geçerli bir durum olduğunu söylemek sizce
mümkün mü? Ya da bu durum Atina kültüründen gelmeyen ve daha
erkeksi çizilmiş olan Lampito karakteri yerine Lysistrata ve Myrrhine
karakterlerinde daha mı belirgin?
Bence kayda değer bir istisna olarak Lysistrata hariç diğer tüm genç kadınlar
belli bir derecede hetairalaştırılmış. Lampito karakteri Spartalı kadınlar
hakkında yapılmakta olan şakalara katkıda bulunuyor; müstehcen sahnelerin
çoğunun odağında olmamasına rağmen,

Spartalı kimliğinin Lampito’yu

herhangi bir şekilde dışsallaştırdığını düşünmüyorum. Aslında bana göre,
Yunanistan’ın her bir köşesinden gelen tüm genç evli kadınlar arasındaki
yoldaşlık, kesinlikle oyundaki önemli noktalardan biri. Peloponez Savaşı
onları o kadar çok etkiliyor ki, savaş sonrasında farklı olmaktan çok benzer
hale geliyorlar. Lysistrata, oyun boyunca yöneticilik rolünü sürdürüyor ve
genç kadınların hetairalaştırılmasına öncülük eder gibi görünüp bu durumu
üretirken, bunun bir parçasıymış gibi görünmüyor. Ayrıca tabii ki cinsellik
sürecini geride bırakmış yaşlı kadın korosu da bu duruma dâhil olmuyor.
Antik Yunan’da sosyal pozisyonları ve sorumlulukları açısından yurttaş
eşi kadınlar ve hetairalar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir?
Hetaira olmayan kadınların da vatandaş sayılmıyor olması bir benzerlik
olabilir. Farklılıklara bakacak olursak, oldukça aşikâr olan şeyler var: evli bir
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kadın bir fahişeden daha yüksek bir sosyal statüye sahiptir, bir eve ve bir
erkeğe bağlıdır, kendi çocuklarının babası olduğunu bildiği için erkeğe güvenli
bir durum teşkil eder vs. Bu sosyal açıdan oldukça değerli bir konum. Diğer
yandan hetairalar da bir dereceye kadar nüfuz sahibi olabiliyorlar. “Symposia”
denilen, M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllarda popüler olan ve sadece erkeklerin katıldığı
üst sınıf içki partilerine katılmalarına izin verilen tek üst sınıf kadınlar onlar.
Cinsiyet engellerini aşabilen ve sadece erkeklerin bulunduğu tüm bu politika,
felsefe ve şiir dünyasına girebilen kadınlar yalnızca onlar olduklarından, pek
çok hetaira oldukça iyi bir eğitime sahiptir ve sadece eş olan bir kadının asla
elde edemediği entelektüel bir düzeye ulaşabilirler. Hetairaların oldukça
enteresan bir sosyal statüleri var, onlar hakkında daha fazla bilgiye sahip
olmak isterdim. Hetairalar, Japon geyşalarına benzetilebilir fakat ben
kültürler ve zamanlar arasında bu tarz karşılaştırmalar yapma konusunda
tereddütlüyüm.
Antik

Yunan’daki

sıradan

bir

kadının

yaptığı

ev

içi

işlerden

bahsediyorsunuz. Bunlara ne tür işler dâhil?
Evin tüm yönetimi, çocukların eğitimi, bakımı, korunması, alışveriş ve su
taşıma gibi ev dışında yapılan sınırlı sayıdaki işler buna dâhildir.
Savaşın kadınları birçok yönden mağdur ettiğini biliyoruz. Aslında
kadınlar, savaşın ataerkiyle olan ilişkisi nedeniyle savaştan en çok
etkilenen varlıklar. Sizce savaş bu iki tip kadını yani hetairaları ve
yurttaş eşi olan kadınları nasıl etkilemiştir?
Şunu söyleyebilirim ki savaş aslında her şeyi ve herkesi altüst eder. Bence
oyunun üzerinde durduğu şeylerden biri de bu. Savaştan etkilenenler sadece
öldürülen erkekler ya da evde tek başına bırakılan kadınlar değildir. Uzun
süreli savaşlar bir milleti ekonomik olarak çöküntüye uğratmanın yanı sıra; o
milletin demografik yapısını da bozar çünkü savaşan insanlar öldürülürler ve
kadınlar ile erkekler ayrı oldukları için yeni çocuklar doğmaz, bu yüzden ölen
insanlar telafi edilemezler.
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Savaşlar, özellikle de yirmi yedi yıl süren Peloponez Savaşı gibi uzun süreli
savaşlar, her şeyi altüst eder. İnsanları öldürmekten çok daha fazlasına mal
olur. Bir insanın varoluşunu sürdürebileceği toplum ve aile yapısını zedeler.
Kadınları garip bir pozisyona sokar; normal koşullarda böyle olmadığından
savaş dönemlerinde kadınlar halkın arasına çıkabilir ve erkek dünyasında
“hareket edebilir” (sahnede ise bir kadını “toplum” içinde görüyorsanız, bu
yurttaş kocasının işini iyi yapmadığı anlamına gelir). Aristofanes’in anlatmak
istediği de bunun cesetlerle dolu bir manzaradan çok daha kötü olduğuydu.
Unutmayın ki Aristofanes bu oyunu yazdığında, Atinalılar çok uzun bir
süredir savaştaydı. Aslında bu korkunç ve ümitsiz bir oyun. Atinalılar bitkin
bir durumda.
Sizce Lysistrata’da kadınların direnişinin tek yolu cinsel grev mi? Buna
ek olarak toplumsal açıdan neleri reddediyorlar?
Makalemde de belirttiğim gibi burada çifte bir saldırı var. Genç kadınlar cinsel
grevde yer alıyorken daha yaşlı kadınlar, yani korodaki kadınlar ise
Akropolis’teki hazineyi ele geçiriyorlar. Vurucu olan işte bu ikinci saldırı.
Cinsellik komedi unsuru olarak kullanılmış. Tabii ki bunun da bir anlamı var
ama daha çok güldürü amacıyla kullanıldığını düşünüyorum.
Oyunun final bölümünde kadınlar amaçlarına ulaştıktan sonra evlerine
dönüyorlar. Direnişleri süresince politik ve ekonomik konulara müdahil
olmaya

çalışmalarına

rağmen,

sosyal

pozisyonlarının

talepleri

doğrultusunda değiştiğine dair hiçbir işaret görmüyoruz. Bu noktada
kadınların evlerine dönmelerini nasıl yorumluyorsunuz?
Bir kez ateşkes sağlanırsa, bu artık her şeyin normale döneceği anlamına
gelir. Bu, aynı zamanda kadınların evlerine dönmek “istedikleri” anlamına da
geliyor. Hayat eski düzenine dönüyor. M.Ö. 5. yüzyıl Atina’sında kadınlar,
fahişeler gibi evlerinin dışına rahatça çıkamıyorlardı. Bir kadının bu şartlar
altında hiçbir güvenliği yoktu. Modern dünyada insanlar bunu kadın için
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daha liberal ve aktif bir pozisyon olarak görebilir ancak bu geçmişte, hâlâ da
öyle ne yazık ki, güvenli bir yol değildi.
Makalenizde

Lysistrata

savaşı

bitirirken

feminen

bir

bakış

açısı

geliştirmiştir derken tam olarak neyi kastediyorsunuz?
Bu, benim oyunun feminist bir oyun olduğu iddiasını kabul etmememle
alakalıdır. Bazı insanlar böyle olduğunu iddia ediyor ve gerçekten de oyun
modern prodüksiyonlarda sıkça bu yorumla sahneleniyor. Her hâlükarda
savaşı sonlandırırken feminen bir strateji izlendiği açık; ancak benim
anlatmak istediğim başarı sağlayan şeyin cinsel grev olmadığı. Bazıları bunun
tersini iddia ediyor.
Lysistrata bir Antik Yunan komedisi. Bu oyunu “komik” kılan unsur tam
olarak nedir? Kadınların direnişi mi yoksa erkeklerin bu direniş
karşısında düştükleri konum mu?
Kadınların oldukça “edepsiz” olarak temsil edilişi komik. Cinselliğe, seks
oyuncaklarına ve bu gibi şeylere yapılan göndermeler oyunu gülünç hale
getiriyor. Beden üzerinden yapılan pek çok espri var. Myrrhine ve Kinesias
arasında geçen sahne oldukça komik; Kinesias, kostümünün bir parçası
olarak ereksiyon halindeki kocaman bir penise sahip ve sahnede pek çok açık
saçık kelime oyunu ve ima var. Bunda komik olan nedir? Bilmiyorum.
İnsanlar binlerce yıldır bunlara gülüyor.
Örneğin, Role Models önemli bir hikâyesi olan yeni bir film bazı bölümleri de
oldukça hoş. Ancak film korkunç bir şekilde cinsiyetçi esprilerle dolu ve
bunlar özellikle de harika bir çocuk oyuncu tarafından dile getiriliyor. Filmde
bir mesaj var ve bu cinsiyetçi espriler o mesajın insanlara ulaşmasına
yardımcı oluyor. Filmi eğlenceli buldum ancak espriler fazla abartılıydı.
Diğer popüler Amerikan filmlerini düşünün: Ah Mary Vah Mary, biraz basit
ama oldukça hoş, karşılıksız bir aşk hikâyesi. Ancak bir sahnede kadın
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meniyi jöle olarak kullanıyor. Amerikan Pastası da cinsel imaları ve kaba
sahneleri ile kadın düşmanı olarak yorumlanabilecek iyi bir gençlik hikâyesi.
Kadın nefreti odaklı bir espri anlayışının olması oyunu kadın düşmanı yapar
mı? Sanmıyorum. Yine aynı şekilde, ben de on üç yaşındaki bir oğlan
çocuğunun espri anlayışına sahibim ve bunun için bir parça Aristofanes’i
suçluyorum.
Sorunuza gelince, oyunda gülünç olan nedir? Direniş değil. Asıl olarak cinsel
içerikli espriler.

Aristofanes Seyircisini Nasıl Yarattı?

Niall W. Slater
Çevirenler: Bilal Akar
Serhat Kurtuluş

Aristofanes komedyası, içerdiği birçok veriden ötürü komedya seyircisinin
yapısı üstüne düşünmek ve onu yorumlamak için oldukça elverişlidir. Bu
verilerin tarafsız addedilemeyeceğini belirtmek gerekir. Aristofanes’in seyirciyi
ele

alırken

amacı,

onun

ilgisini

yönlendirmek,

seyircinin

şekillenmiş

davranışlarına yönelmek veya bu davranışları yeniden şekillendirmektir.
Aristofanes’in seyirci tepkisini yönlendirme çabaları buradaki tartışmamızın
ötesindedir. Esas odak noktamız, genel olarak seyircinin katılımını ve
tepkisini kontrolü altına alabilmek için öne çıkarttığı stratejileridir. Bu konu
üzerine yöntemsel bir varsayımı burada açıklamakta fayda var. Aristofanes
oyunlarında, seyirciyi yönlendirmek için kullanılan bir karakterin veya
koronun mizahi veya etkileyici olabilmesi için gerçeklikten beslenmesi
gerekmektedir. Yani oyun metnindeki her öğe, gerçek hayatta Aristofanes’in
yazdığı gibi değilse de en azından seyircinin anlayabileceği ve bir tepki
üretebileceği seviyede gerçeğe yakın olmalıdır.
Tiyatroda seyircinin gösterdiği tepkiyle ilgili esas problem, ortada bir tepki
olup olmadığıdır. Bu konuyu irdelemek için oyunların festivallere katılımına
ve bu katılımın büyüklüğüne bakmak gerekmektedir. Savaş sırasında
Dionysos

Şenliği’ne

katılan

oyun

sayısının

beşten

üçe

düşürülüp

düşürülmediği hala muallâkta olan bir konudur. Wolfgang Luppe’nin aksine
ben, Kuşlar adlı oyundan bir parçaya dayanarak bunun gerçekleştirildiğini
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düşünüyorum.1 Bu oyunun parabasisinde koro, seyircileri yeni kuş şehrine
katılmaya çağırır. Eğer katılırlarsa insan olmanın verdiği sınırlamalardan
kurtulmalarını sağlayacak kanatlar vaat eder. Tragedya korolarının favori bir
temasını özetleyen “Keşke ben de kuş olabilseydim de buradan uzaklara
kaçabilseydim” sözüyle oyundaki koro, kanat sahibi olmanın faydalarından
dem vurur. Bunlardan biri de sıkıcı tragedyalardan uçarak uzaklaşabilmektir:
Ne güzel şey kanatlı olmak!
Düşünün seyirciler sizin de kanatlarınız olsa,
Bir tragedyadan sıkıldınız mı,
Pır uçarsınız evinize,
Yer içer tekrar dönersiniz.2
Kanatların diğer bir avantajı ise kaçamak durumlarında yardımcı olmasıdır:
Birinin karısında gözünüz mü var,
Baktınız kocası oturmuş senatörlerin arasında,
Pır gidesiniz evine
Sevişir koklaşır dönersiniz.

Bence bu şakalar, Kuşlar öğleden sonra oynandığında oldukça etkili olacaktı
zira sabahki dört tragedyalık seri, açlıkla beraber seyirci üzerinde dikkat
dağınıklığı ve ilgisizlik yaratabilirdi. Çözüm mü? “Sıkıcı tragedyaları es geçip
öğle yemeğinizi yiyin, fakat ‘bizim’ için geri dönün.” Komedyalar gün sonunda
oynanırdı.3
Aristofanes

tabii

ki,

bir

komedyada

seyircilere

doğrudan

önerilerde

bulunmanın sıkıcı olacağını biliyor ve bundan uzak duruyordu. O seyircinin
ilgisini toplama sorununa bir başka yolla değiniyordu. Ekklesiazusai,
muhtemelen MÖ 393 yılında savaş sonrasında Dionysos Şenliği’nde beş

1

Bkz. Kaynakça: Wolfgang Luppe 1972, G. Mastromarco 1978, Sutton 1980, Wolfgang Luppe 1982 ve Rosen
1989. Eric Csapo ve William J. Slater 1995
2
Aristofanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s. 122.
3
Edith Hall, seyircinin ilgi süresi sorunu üzerine mahkemelerden birçok kanıt aktarır. Yine de konuşmacının
oradaki stratejisi oldukça farklıdır, çünkü incelemeleri gereken materyalin yarattığı zorluğa karşı onunla beraber
karşılıklı bir mücadele içine girebilmesi için izleyenlerin ona empati duymasını (ve sorumluluk hissetmesini)
sağlamaya çalışır (bugünkü mahkemelerden bilindik bir stratejidir). Seyircinin geri kalanına ters şekillerde
hareket edip dikkat çekmek için geğiren Theophrastos’un “İğrenç Adam”ı gibi gösterinin bir parçası olmak
isteyen seyirciler de başka bir sorun teşkil eder. (Edith Hall’e borçlu olduğum bir başka referans).
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komedya gösterildiği dönemde yazılmıştır. Oyunun sonunda koro küçük bir
istekte bulunur:
Jürilik yapacaklardan küçük bir isteğim var: zeki olanlarınız, oyunumuzdaki
zekâ ürünü şeyleri hatırlayın, oyunuzu bana verin; kahkaha atanlar,
oyunuzu bana verin attığınız kahkahalar hatırına. İşin aslı hepiniz oyunuzu
bana verin, kura yüzünden ilk sırada oynadık diye bize haksızlık etmeyin, oy
verirken oyunumuzu unutmayın sakın. Sözünüzü çiğnemeyin, koroları daima
adilce değerlendirin ve sadece en son müşterilerini hatırlayan fahişelere
benzeyeyim demeyin sakın.4

Bu bölüme, seyircilerle jürinin arasındaki tepki farklılıklarını incelediğimiz
kısımda geri döneceğiz. Şimdilik Ekklesiazusai oyununun katıldığı festivalde
ilk

sırada

sergilendiğini

söylemekle

yetinelim.

Dionysos

şenliklerinde

tamamlanmış beş komedya sergileniyordu ve Aristofanes oylama başlamadan
önce dört oyun daha sergileneceğini biliyordu. Günümüzde Oscar ödüllerinde
favori filmlerin genellikle sezon sonunda vizyona girenler olması gibi
Aristofanes de sonlara doğru sergilenen oyunların oylama sırasında daha
şanslı olduğunu biliyor ve bu ihtimali engellemek için şakalar yapıyordu.
Seyirci genel olarak canlı mıydı? Seyirci bir tragedya esnasında görece daha
sakindi fakat komedyaya gelince durum biraz değişiyordu. Yunan seyircisinin
oldukça coşkulu olması beklenebilir.5 Eşekarıları oyununda Bdelykleon ve
Philokleon

arasında

geçen

bir

diyalogdan

da

gözlenebileceği

üzere

mahkemelerdeki yargıçlar eğer yeterince konuştuğuna kanaat getirirlerse
konuşmacıyı susturma hakkına sahiptiler.6 Beşinci yüzyıl Yunan tiyatro
seyircisinin bağırarak veya tezahüratla oyuncuları yönlendirdiklerine dair

Ç.N.: Kurbağalar oyunu ile Türkçeye çevrilmemiş Ekklesiazusai, Atlılar ve Plutos oyunlarından yapılan alıntılar
bu yazıyı çevirenler tarafından tercüme edilmiştir.
5
Platon, Kanunlar adlı kitabında (bkz. Kaynakça: Eric Csapo ve William J. Slater 1995, s. 5-304) dönemindeki
seyircilerin bu tarz davranışlarından şikâyet ediyordu. Ancak filozofun, seyircilerin bir zamanlar saygılı bir
şekilde yerlerinde oturduğuna dair düşüncelerine şüpheyle yaklaşmak gerek. Wallace (1997), geniş kapsamlı
bir Platon eleştirisi sunar ve onun bu görüşüne rağmen 4. yüzyılda seyircinin gittikçe daha aktif bir yere kaydığı
sonucuna ulaşır.
6
Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaynakça: Edith Hall 1995, s. 44.
4
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elimizde bir bilgi yok7. Fakat bu örnek Romalı tiyatro seyircisi için geçerlidir
(bkz. Ambivius Turpio’nun Hecyra oyununun prologu ve diğer kısımları
hakkındaki yorumları). Buna rağmen bir sonraki yüzyılda Demosthenes,
rakibi Aiskhines’in seyircinin tepkisiyle sahneden indirildiğini söyler. 8 Belki de
Dionysios

festivallerinin

kuvvetli

dini

vasfı,

Aristofanes

zamanındaki

oyunculara doğrudan müdahale edilmesini engellemiştir.
Yine de seyirci, bugünkü devlet tiyatrosu seyircisinden daha canlıydı.
Oyunların prologları genellikle, John Styan’ın “giriş” olarak adlandırdığı,
oyunun geri kalanıyla ilgisi olmayan bir dizi farsla başlar ve daha sonra olay
ya da olaylar dizisine geçer. Aristofanes, seyircisine olaylar dizisine geçmeden
önce yerleşmesi için zaman verir. Eşekarıları adlı oyunun açılışı buna iyi bir
örnektir. On beş satırlık fars kısmından sonra köle Ksanthias, seyirciye
oyunun olay örgüsünü açıklar, fakat bu diğer tür komedyaları taşlayan bir
giriştir. Bu oyun ne çok iyi ne çok kötü olacaktı. Ne köle-seyirci atışması, ne
mitolojik parodi ne de Euripides taşlaması içeriyordu. Seyirciye oyundaki ana
temanın (γνωμη), ne yüksek bir entelektüel seviyede ne de kaba komedi
seviyesinde olduğunu söylüyordu:
Bizden öz şiir möz şiir beklemeyin bu oyunda.
Ama eşek şakası yapacak da değiliz.39

Ksanthias, oyunun hikâyesini anlatır ve seyirciye kendisinin ve Sosias’ın, fena
bir

hastalıktan

muzdarip

efendilerinin

babasını

koruduklarını

söyler.

Sonraki döneme ait kaynaklarda Euripides’in oyunlarına yönelik güçlü seyirci tepkilerine dair birçok hikâye
vardır: İddiaya göre seyirci, oyuncuya ve oyuna müdahale etmek üzereyken Euripides’in sözleriyle onları
küstüren karakterin ne yapacağını izlemeye ikna olmuştur. Bu konudaki verileri toplayan Wallace (bkz.
Kaynakça: Robert W. Wallace 1997, s. 102), bu tarz hikâyelerin “büyük ölçüde asılsız” olduğunu söyler.
8
Dem. 19.337 (yuhalandı hatta neredeyse taşlanacaktı); bkz. 21.226, seyircinin oyuncuları tezahüratlarıyla
sahneden indirmelerine dair bir referans da eklozete başlığı adı altında Harpokration’dan gelir; bkz.
MacDowell’ın açıklamalı Against Meidias baskısı, ad loc., Csapo ve Slater 1995, 303. Khamaileon’dan
öğrendiğimize göre 5. yüzyıl sonlarında yaşamış bir komedya şairi olan Hegemon, bir keresinde kendi oyununa
pelerininde bir dolu taşla gelmiş onları orkestraya boşaltmıştır (Athen. 9.406e). Seyirci nasıl tepki vereceğini
7

kestiremeyince
şair, okuduğu bir dizeyle istedikleri takdirde
sahneye taş atabileceklerini söylemiştir. Eğer bu anekdotu tarihsel bir gerçeklik olarak ele alırsak
(Khamaileon’un inanılırlığı olan diğer savlarıyla beraber) sahneye taş atılması, 5. yüzyıl tiyatro seyircisi için
muhtemel bir durum değildi. Pollux (4.122) seyircinin tepinerek ve ıslıklayarak oyuncuyu yok saydığını da söyler
fakat bu olay daha sonraları vuku bulmuştur. Bkz. (Loeb baskısında) Alkiphron 3.35.3, açılıştaki oyunculardan
biri kendisi için bir şakşakçılar grubu tutarsa seyircinin ıslıklarını bastırabileceğini söyler.
9
Aristofanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s. 7.
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Seyirciden de ne olabileceğini tahmin etmesini ister. Daha sonraki bölümde
muhteşem bir doğaçlama sahnesi yer alır. MacDowell, kölelerden birinin
orkestranın

önündeki

oturaklara

doğru

ilerleyip

oradaki

seyircilerin

tahminlerini dinler gibi yaparken, diğerinin yorumlarını dile getirdiğinden
bahseder:
Sosias: ...Amynias, Propanes oğlu, ne diyor oradan? Kumar delisiymiş!
Bak hele, kendi foyasını çıkarıyor ortaya. Ağzını tutsa daha iyi ederdi.
Hayır o değil ama bir delilik var işin içinde... Bak bak! Sosias’da
“Şarap delisi” diye fısıldıyor Derkylos’un kulağına...10

Sosias’ın bahsettiği seyirci tahminleri gerçek değildi ve aynı fars kısımları gibi
önceden yazılırdı. Sonuç olarak bu komiklikler serisi, seyircinin doğaçlamalı,
hakaretli komedyalara aşikâr olduğunu gösteriyor. Bu oyunlarda oyuncular
seyircinin bağırarak verdiği tepkilere karşılık verirlerdi. Eşekarıları adlı
oyunda da izleyensslerden bazıları, Sosias tarafından kale alınmasa da büyük
ihtimal bağırarak tahminlerini belirtiyorlardı. Oyun dinamiği içerisinde bu
bölüm, seyirciyi oyuna dâhil etmiş ve belli kişiler hedeflenerek seyircinin
gülmesi sağlanmıştır. Sonrasında Ksanthias’ın bütün tahminlerin yanlış
olduğunu bildirmesiyle seyirci, oyun öyküsünün uzunca bir özetini takip
etmeye hazır hale gelmiştir.
Seyirciyle doğrudan kurulan fiziksel iletişim, hem etkiyi daha çarpıcı bir hale
getirmiş hem de seyirci kesin bir tepki vermeye zorlanmıştır. Aristofanes,
farklı sahnelerde oyunculara seyircilere doğru incir ve başka yiyecekler
saçtırarak üstü kapalı bir biçimde seyircileri oylama esnasında kendi tarafına
çekmek için çaba göstermiştir. En zekice örneklerden birini son oyununda
Plutos’ta vermiştir ki bu oyunda koro bu stratejiyi reddeder: “Sırf seyircileri
güldürmek için onlara incirler, şekerler attırmak, şairimize yakışmaz.” Şunu
da belirtmek gerekir ki, bu yöntemin tek amacı, (Deksinikos diye biriyle
sonraki satırlarda dalga geçilmesine rağmen, sadece fiziksel bir tepki
oluşturmak için oburluğu kullanmak deği; seyirciyi güldürerek duygusal bir
tetikleme sağlamaktır. Barış adlı oyunda bu etkiyi yaratmak için şaşırtıcı bir

10

A.g.e. s. 8.
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yol kullanılmıştır. Trygaios, sahneye Opora ve Theoria kostümleri içinde,
replik kullanamayan iki oyuncuyla çıkar. Trygaios, Opora’ya içeri gidip düğün
için

hazırlanmasını

söyler,

kendisi

de

Theoria’yı

meclis

üyeleri

için

hazırlamaya başlar. Önce Theoria’nın elinden tutup meclistekilere teslim
etmesi için bir gönüllü arar fakat sonra bunu kendisi yapmaya karar vererek
Theoria’yı orkestranın önüne getirir. Ona soyunmasını emrettikten sonra
meclis yöneticilerinin bundan aldığı cinsel zevkten bahseder. Daha sonra da
Theoria’yı kendileri için ayrılmış protokolde oturan bir meclis yöneticisine
teslim eder.11 Buradaki şaka, iki yönlüdür. Yaptığı hareketlerle Trygaios,
seyircileri

barışın

nimetlerinden

faydalanmaya

çağırmıştır

fakat

hem

Theoria’yı oynayan oyuncunun erkek olmasından hem de üzerinde abartılı
kadın özellikleri taşımasından ötürü burada kucağına oturulan meclis
yöneticisinin şaşkınlığıyla da dalga geçilmektedir.
Beşinci yüzyıl seyircisi neyi komik buluyordu? Elimizdeki verilerin birçoğu,
Aristofanes’in seyircinin zevkleri üzerine açık veya üstü kapalı olarak yaptığı
eleştirilerden geliyor. Bunlardan bir tanesine göz atacak olursak, seyirciler
komik bir vücudun kendisini komik buluyorlardı. Bu konuda geç dönemlere
tekabül etmesine rağmen bol miktarda görsel kanıt mevcuttur ancak Bulutlar
oyununun parabasisi de ele alınabilir. Oyuncuların phallos (takma penis)
kullanmalarıyla ilgili yürüyen tartışma, şu sahne üzerinden ilerlemiştir:
Oyunumun alçakgönüllü doğasına bir bakın: O kadın deriden dikilmiş
kıyafetleriyle, kızarmış bir şekilde parmak uçlarında geliyor sırf genç
çocukları güldürebilmek için. O dalga geçmek için dans etmiyor. Hiçbir yaşlı
adam elinde sopalarla birilerini dövmüyor. Kadın, elinde meşalelerle feryat
etmiyor veya “imdat, imdat” diye bağırmıyor.

Artık Aristofanes oyunlarında oyuncuların phallos taktığı herkesçe kabul
ediliyor. Aristofanes,

muhtemelen

phallos’un

sırf kahkaha

yükseltmek

amacıyla kullanılmasını yadsıyordu. Fakat oyundan görüleceği üzere yaşı en
küçük olan seyirciler yani bilgi birikimi en az olanlar bunu komik buluyordu.

Bouletai (meclis üyeleri) için yer ayrılırdı. Kuşlar 794 ve Σ794. 50 meclis yöneticisinin tamamı burada
oturamazdı, muhtemelen başkan konumunda olan orada bulunurdu. Bkz. Rhodes 1972, 13.
11
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Bununla beraber komedya aktörlerinin geleneksel olarak kullanılagelen
abartılı çirkin ve şişman kostümleri de aynı etkiyi yaratıyordu. 12 Ismene LadaRichards’ın ortaya koyduğu üzere13 komedya, izleyenin grotesk komik bedenle
arasına koyduğu mesafe ve ona karşı duyduğu üstünlükten doğan ve
yabancılaştırıcı bir etkiye sahip kahkahadan kısmen faydalanır.
Yunan seyircisi kaba komedyadan ve fiziksel komikliklerden hoşlanırdı.
Aristofanes’in rakiplerinin karakteristik bir özelliği olan bu kaba komedyalara
karşı eleştirisi, özellikle Eşekarıları adlı oyunda ve Bulutlar adlı oyunun ikinci
gösteriminde özellikle vurgulanmıştır. Bu iki oyunda, Bulutlar adlı oyunun ilk
gösteriminde yaşadığı hezimete karşı doğan tepki dile getirilir. Örneğin
Eşekarıları oyununun prologunda, fiziksel şakalar için oldukça zengin bir
kaynak olan “Herakles yemeğini katakulliye getirdi” (60) tarzında geleneksel
komedya

stratejilerini

reddeder.

Beşinci

yüzyıl

tiyatro

seyircisi

günümüzdekinden daha gaddar bir komedi anlayışına sahipti. Örneğin
Kömürcüler adlı oyunda yiyecek karşılığında kızlarını satan aç Megaralı
karşısında bugün donup kalsak da, o dönemki seyircinin bunu oldukça
komik bulduğunu varsaymak zorundayız.
Aristofanes’in eleştirdiği kaba komedya öğelerini kullanmaktan çekinmediği
de bilinen bir gerçektir. Kuşlar adlı oyunundaki Herakles, “Herakles yemeğini
katakulliye getirdi” cümlesinden bir adım ötededir fakat burada Herakles’in
açlığı, şairin Zeus’un kudretini Güvendost’a teslim etme isteğindeki temel itici
güç olmuştur. Bulutlar adlı oyununda şair, karakterlerin ellerinde meşalelerde
koşturmasını yererken, yaşlı Philokleon’un genç bir kızla şenlikten döndüğü
sahnede, Philokleon kendi peşindekileri meşalelerle tehdit eder.
İlk bakışta elde edilenden daha fazla veri olabilir. İhtiyarın birini kovalayıp
sopayla dövmesi komedi unsuru olarak şiddetin kullanılmasına örnektir.
Oyunlar hakkında antik çağlarda yazılmış yorumlarda belirtildiği üzere

Kanunlar’ın bir bölümünde Platon, komedyanın gençlere hitap ettiğini söyler. Bu tespit, sağlam bir demografik
veri olabilir mi yoksa Platon’un bireysel önyargılarından mı kaynaklanıyor bilemiyoruz.
13
“Staging the Ephebeia”nın sözlü bir versiyonunda (İsmene Lada-Richards, baskıda).
12
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Aristofanes’in aklında bu sahne için Hermon adlı meşhur bir oyuncu vardı. 14
Bunun yorumu, yazan kişinin varsayımı olması ihtimali olsa da; verilen örnek
bana doğru gibi geliyor. Bahsedilen durum, komedya oyuncusunun çoğu
performansına dâhil edebileceği sağlam bir rutin gibi gözüküyor. Aslında bu
onun kendine has bir özelliği bile olabilir. Burada, Eşekarıları adlı oyunun
sonunda Karkinos’un oğullarının Philokleon’a karşı dans edip etmediğine
takılmak istemiyorum, fakat Bulutlar adlı oyunun bahsedilen kısmına dair
yazılmış Antik Çağ yorumları ve cordax adı verilen müstehcen dansa verilen
referanslardan anlaşıldığı üzere özel danslar ve afili hareketler, dönem
seyircisinin eğlenmek ve gülmek için beklediği bir şeydi.
En azından Aristofanes’in komedi unsuru olarak kullandığı vücutlar ve
bunlara

uygulanan

şiddet,

oyunlarda

daha

gelişkin

bir

biçimde

yer

almışlardır. Kurbağalar adlı oyunun başında Dionysos ile Ksanthias, seyirciyi
güldürmek için ne tür şakaların kullanılması gerektiği konusunda tartışırlar.
Ksanthias, kendisinin bütün yükü taşımasından çıkan fiziksel komedi
unsurlarına vurgu yaparak; geleneksel tarzda şakalar yaparken Dionysos’un,
eski tarz şakalarını yasaklayarak komedi yaratmaya çalışır, çünkü tiyatro
tanrısı olarak artık bunlardan çok usanmıştır. Ksanthias, kurnazca bu
şakaların Aristofanes’in rakipleri olan Phrynikhos, Lykis ve Ameipsias’ın harcı
olduğunu söyler. Eğer oyunun başında Ksanthias’ı Aristofanes bizzat
oynadıysa rakiplerine karşı yaptığı bu ironi, çok daha kuvvetli olacaktır. 15
Burada dayak yiyen köle motifinin Aristofanes tarafından bir metatiyatro
öğesi olarak uygulanmış mükemmel bir örneğini görüyoruz. Dionysos ve
Ksanthias birçok defa üzerlerindeki kıyafetleri değiştirirler, sonunda Aiakos’la
karşılaşıldığında tanrının üzerinde köle kıyafetleri vardır. Sonunda kimin
tanrı olduğunu bulmak için ikisine dayak atılır, çünkü teorik olarak tanrıların
acıyı hissetmemesi gerekir. Buradaki komedinin kaynağı, metatiyatro öğesi
olarak Schadenfreude’dir. Sahnede atılan dayak gerçek olmasa da oyuncular

Burada metin kaynaklı bir sorun var fakat yorumun anlamı gayet açık. Bu konudaki referansın bu kadar
incelikli olmasına şaşmamak gerek, zira Sommerstein (bkz. Kaynakça: Alan Sommerstein 1996), komedyalarda
isimleri verilerek alay edilen bütün oyuncuların tragedyalarda oynadığını ve komedya şairlerinin olur da bir gün
beraber çalışmak durumunda kalırlar diye komedya oyuncularıyla alay etmekten çekindiklerini söyler!
15
P. Ghiron–Bistagne (bkz. Kaynakça: P. Ghiron-Bistagne, 1976, s. 148) tarafından ortaya atılan bu iddiayı
Heiden (bkz. Kaynakça: Bruce Heiden, 1994) de kuvvetle desteklenmiştir.
14
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bu kısımları oynarken hakikaten acı çekebilirler ki bu durumun farkında olan
seyirci için bu, eğlencenin en can alıcı kısmıdır.16 Ksanthias ve Dionysos
gerçekten acı çekmiyorlardı fakat seyirciye bunun aksini oldukça iyi
gösteriyorlardı.
Geleneksel kostümlerin ve fiziksel komedinin yanında seyirci her oyunda yeni
şeyler beklerdi. Aristofanes sürekli olarak kendisinin komedya alanında
yenilikçi biri olduğunu ve seyirciyi komedyadaki yeniliklere çok iyi bir biçimde
hazırladığını

iddia

eder.

Üstelik

yenilenmiş

Bulutlar

adlı

oyunun

parabasisinde kendi yaptığını görmezden gelerek, rakiplerini aynı oyunu iki
veya üç defa sahneye koymakla suçlarken kendisinin yenilikler eklediğini öne
sürer. Birkaç satır sonra da Kleon’a yönelik taşlamalarıyla demagog komedisi
denen şeyi bulduğunu iddia eder. Daha sonra da Hyperbolos’a saldırarak
başarısını

(Özellikle

de

Atlılar

adlı

oyunun

başarısını)

taklit

etmeye

çalıştıklarını iddia ederek rakipleriyle alay eder.
Tiyatro tarihi için sık sık ele alınan olan Atlılar adlı oyunun parabasisindeki
önemli bir bölümün merkezinde, Atina seyircisinin değişken zevklerine yer
verilmiştir. Aristofanes bu açıklamayı daha önce kendi ismiyle bir oyun
sergilememesinin sebebi olarak öne sürer, burada çok daha fazlası vardır.
Magnes’ten başlayarak kendinden önceki komedya şairleri hakkında kısa ama
akılda kalıcı tarifler yapar. Magnes, zamanında hayvan korolarıyla ünlüdür:

Son günlerinde eski taşlamalarından eser kalmadığı için sahnelerden
indirilmişti, gençliğinde insanın aklına gelmeyecek şey!

Benzer bir durumu, önceleri çılgınlar gibi tapılan, koroları şölenlerden eksik
olmayan Kratinos’un kendini iyice içkiye verip sapıttığı mahzun ihtiyarlığı için
de gözlemlemiştir. Krates’in sahne hayatındaki gelgitlere şöyle bir değinerek,

Neil Simon’ın The Sunshine Boys adlı oyunundaki parmak sahnesiyle karşılaştıralım. İki yaşlı vodvilcinin
rutini haline gelmiş bu komik sahnede, biri diğerinin göğsünü parmağıyla dürter. Ancak diğerinin gömleğinin
altına koyduğu çelik plaka dürtenin parmağının burkulmasına sebep olur.
16
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Atina komedisinin kısa bir tarihçesini anlatan bu bölümü sonlandırmıştır. Bu
satırlar Magnes’in ölümünden çok sonra yazılmıştı. Kendisi hakkındaki az
miktarda bilginin çoğu da buradan gelmektedir. Magnes’in Dionysos şerefine
düzenlediği komos’larda Kratinos ve sonraki nesillerle gelmiş olan olay örgüsü
adına muhtemelen pek az şey bulabilirdik. Birbirinin altını oyma çabalarını
göz ardı edersek, Aristofanes’in Magnes’in hayvan korolarının kariyerinin
sonlarına doğru cazibesini yitirdiğine yönelik iddiasını doğru kabul edebiliriz.
Büyük ihtimalle politik taşlama anlamına gelen σχωπτειν kelimesi, her ne ifade
ediyorsa, Kratinos ve yeni neslin uygulamakta daha başarılı olduğu bir şeydi.
Kendi oyunlarını yazmadan önce Kratinos için oyunculuk yaptığı söylense de
Krates de ya ölmüş ya da sahneleri bırakmıştı. Aristofanes biraz kasıtlı olarak
yaşlı ancak hala yaşamakta olan Kratinos’u bu iki merhumun arasına
sıkıştırmıştı. Kratinos aslında Satirler adlı oyunuyla 424 yılının Lenea
Şenliği’nde rakibiydi. Yaşlı şair; bir sonraki sene Şarap Şişesi adlı oyunuyla
Aristofanes’in Bulutlar adlı oyununu alt ederek intikamını alacak olsa da,
Aristofanes’in stratejisi kısa dönemde işe yaramış ve Kratinos’u yenerek Atlılar
oyunuyla birincilik kazanmasını sağlamıştı. Aristofanes, Atlılar’ın bu kısmında
iki önceki neslin şairlerini “doğal” olarak gölgede bıraktığını belirterek tüm
azim ve becerisiyle bir veraset miti oluşturmaya çalışmıştır. Aristofanes
seyircinin

kendi

hakkındaki

izlenimini

şekillendirmektedir:

Genç

ve

durmaksızın komedyada yenilikler ve buluşlar arayan bir şair.
Tragedya

izleme

deneyiminin

doğası

tartışılmaya

devam

edilmektedir;

Sonunda ortak bir fikrin doğması mı, yani bütün izleyiciler tarafından
paylaşılan tek bir tepki üretilmesi mi hedefleniyordu, yoksa değişik seyirci
gruplarının değişik şekillerde tepki vermesi mi beklenirdi? Tragedyada durum
ne olursa olsun, komedi izleme deneyiminin herkesçe paylaşılan ve ortak bir
tepki oluşturmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Atlılar adlı oyunun
parabasisinde olduğu gibi Aristofanes, seyircisini tek bir birey olarak tepki
gösterip yanıt verir şekilde gösterir; Tek seyirci, tek beğeni ve en sonunda
(doğal olarak zafere ulaşan) tek şair. Bunun avantajları açıktır. Seyircilerini
yönlendirmeye

çalıştığı

birçok

örnekten

bir

diğerine

geçmeden

önce

Aristofanes’in seyirciler ve jüri üyeleri arasında oluşabilecek ayrılıkları kabul
ettiği az sayıdaki duruma göz atalım. Barış adlı oyun, daha sonradan devasa
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bir

osurgana

yemek

hazırladığını

öğrendiğimiz

iki

kölenin,
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komedyalarında alışılagelmiş yan öyküsüyle başlar. Birden kölelerden biri,
seyirciler arasında güya osurganın oyunda ne işi olduğunu soran zeki bir genç
adam hayal ederken, yanındaki seyirci de kinayeli bir şekilde osurganı
Hades’in derinliklerinde dışkı yiyen Kleon’a benzetir. Bütün bunlar osurgana
ilgiyi arttırmak anlamına gelse de, ilginç olan kölenin kurguyu seyircinin
farklı tepkilerini (Osurganı Kleon sananlar haksız çıkar.) hayal ederek bütün
seyirci gruplarının anlayacağı şekilde açıklamasıdır:
Köle: Ben de meseleyi anlatayım yumurcaklara,
Erkek bozuntularına, yetişkin erkeklere,
Kendilerini üstün sananlara, hele onlara17

Bu sıralamanın sonucu aslında bütün seyircilerin bir araya getirilmesi ve
tekrar tek bir birey olması, böylece oyunun dünyasına ve kurmacasına
sürüklenmesidir.
Oyuna oy verecek jürinin değişik kategorilerde sıralandığı Ekklesiazusai adlı
oyunun sonunda da (Yukarda tartışmıştık.) jüriye aynı stratejiyle hitap
edilmiştir. Daha cesur bir espri ise Kuşlar adlı oyununda Hüthüt’ün
arabuluculuk yaparak ateşkes sağlamasından önce koronun Güvendost ve
Umutlugil’e saldırdığı yerdedir. Güvendost kuşlardan bir yemin etmelerini
ister:18
Güvendost: Yemin et öyleyse.
Koro:

Yemin ederdim ama bir şartla:

Bütün hakemler, seyirciler
Bizden yana olacak bu oyunda.
Güvendost: Olurlar, olurlar.
Koro:

Yeminimi bozarsam bile,

Birinciliği isterim yine,

Aristofanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s. 151.
18
Bkz. Dunbar 445. Gilulua 1994 παραβαιην kelimesinin parabasis okumak gibi ikinci bir anlamı olabileceğini
iddia eder.
17
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Bir oy fazlasıyla da olsa19

Bu formül, kurayla seçilen on jüri üyesinin oylarının ara sıra tiyatro
seyircisinin açıkça görünen genel fikrine karşı geldiğini öne sürer, daha
sonraki farklı anekdotlar da buna işaret etmektedir20. Oy birliğiyle kazanmak
tabii ki de daha iyidir; ancak koro, burada ucu ucuna kazanılan bir zaferi bile
ceza olarak kabul etmektedir!
Bu noktada, Aristofanes metinlerine sanki gerçekten varmış gibi gölgesi düşen
seyirci tepkilerini genel ana hatlarıyla özetleyebiliriz. Komedya seyircisinin
ihtiyaçları

karşılanmalıydı.

Bütün

gün

süren

performanslar

boyunca

sıkılabilirlerdi. Komedyanın başlangıcında, ortalık gürültülü olduğu için
oyuncuların öyküyü sergilemeye geçmeden önce onların dikkatlerini çekmeleri
gerekirdi. Hatta oyuncular, bazen seyircileri de oyunun içine katmaya
çalışırlardı: Eşekarıları adlı oyundaki tahmin oyununu ve Barış adlı oyundaki
hayali seyirci diyaloğunu hatırlayın. Bu, hem (kaba saba ve geleneksel komedi
öğeleri gibi) alışılagelmiş bir şekilde hem de (Aristofanes’in sağladığını iddia
ettiği) yeni yollarla eğlendirirdi.
Aristofanes’in en çok kontrol etmeye çalıştığı şey seyircilerin yeniliğe karşı
tutumu olmuştur. Bu, demagog komedisinin yeni halinde başarıyla, Bulutlar
adlı

oyununda

ise

felaketle

sonuçlanmıştır.

Bunu

elde

etmek

için

Aristofanes’in kullandığı en güçlü strateji ise seyircinin tepkilerine model
olacak karakter(ler) eklemektir. Komedya kahramanı tarafından ortaya
konulan büyük fikre karşı durup daha sonra ona yenilen birçok koroda bunu
net bir şekilde görürüz.
Ekklesiazusai adlı oyunda bu motifin ilginç bir çeşidi vardır. Burada koro en
baştan beri ana fikirle aynı şekilde düşünmektedir ve bunun gerçekleşmesi
için uğraşan önemli bir öğe durumundadır. Sonuç olarak yapısal rolleri de

Aristofanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s. 106-7.
20
Pherekrates’in adil bir değerlendirme yapmadıkları takdirde oyunlarında hakemlerle alay etme tehdidi de aynı
döneme rast geliyor olabilir. Plutarkhos, Kimon ve general arkadaşlarının “büyük rekabet ve seyircilerin
tarafgirliği” sebebiyle tiyatro müsabakalarına nasıl jüri olduklarından bahseder. Aelianus, Bulutlar adlı oyunun ilk
gösterimini izleyen seyircilerin Aristofanes’in galip gelmesi için bağırdığını iddia eder, ancak Aristofanes’in
seyirci ve hakemlerin fikri ayrılığı konusundaki sessizliği, daha anlamlıdır. (Hakemler ve hakemlik üzerine daha
ayrıntılı kaynaklar için bkz. Kaynakça: Eric Csapo ve William J. Slater 1995, s. 160-165).
19
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Bu koro sessiz bir şekilde, parodos şarkısı söylemeden girer.

Orkestra kısmına geldiklerinde, daha önce görülmemiş bir şey yaparlar ve
sahneye yüzleri dönük şekilde oturarak, seyircilerin en ön sırasında
oturuyormuş etkisi yaratırlar. Hatta oyunda gösterilmeyecek olan meclis
konuşmalarının

alıştırmalarını

yaptıkları

prova

sırasında

değişik

konuşmacılar çıktıkça seyirciye dönüşürler, özellikle de Praksagora sırasında.
Mnesilokhos’un

kadın

kılığına

girerek

gizlendiğinin

ortaya

çıktığını

gördüğümüz Thesmophoriazusai adlı oyundan farklı olarak, bu oyun bize
başarılı bir kılık değiştirmenin nasıl yapılacağını gösterir, ayrıca bunu bir
prova halinde yaparak kadınların mecliste konuşması ve yönetimi ele
geçirmesi gibi şok edici bir fikre seyircinin alışmasını sağlar.
Koro, sahnede görmediğimiz meclise katılmak için orkestrayı terk ederek bizi
şaşırtmaya devam eder. Bu noktaya kadar öğrendiğimiz tek şey, kadınların
yönetimi ele alacağıdır, nasıl yöneteceği değil. Koro ancak geri döndüğünde
Praksagora’ya yeni programını açıklamasını söyler:
Koro: Şehrimiz yeni keşiflere ihtiyaç duyuyor. Ancak daha önce yapılmamış
ya da dile getirilmemiş bir şey başarmalısın. Seyirciler eski şeyleri tekrar
tekrar görmekten nefret eder. Fikirlerinin arkasında dur ama daha gecikme,
zira sürattir seyircilerin en sevdiği şey.
Praksagora: İnanın bana size fayda getirecek şeyler öğreteceğim. Ama
seyirciler?

Yeni

bir

şey

deneyerek

eski

ve

alışılmış

şeylerle

vakit

kaybetmemeyi istiyorlar mı? En çok korktuğum şey bu.

Eğlencede yenilik isteyen seyirciler ifadesiyle (θεωνται, θεατας), kullanılan
dilden bunun teatral bir sorun olduğunu anlarız. Praksagora’nın mecliste
öğrettiği şeyleri seyirciye de “öğretmeyi” (διδαξω) önerdiği yerde koronun rolü,
seyirciyi bu yeniliği kabul etmeye hazırlamak adına kilit ve sıra dışıdır.
Aristofanes ayrıca seyircinin tepkisine model oluşturacak bireyler de sahneye
koymuştur.

Basit

bir

örnek,

Dionysos

ile

Herakles’in

Kurbağalar’ın

başlangıcındaki karşılaşmasıdır. Sahne, Bakkhalar oyunundaki Pentheus ve
Dionysos karşılaşmasının grotesk bir komedi versiyonudur: ikisi de aslan
kürkü içinde olan Herakles ile Dionysos, birbirlerine bakarlar, fakat birinin
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altından safran rengi cüppesi sarkarken diğeri fiziki olarak olabildiğince
farklıdır. Bu görüntüyle karşısında Herakles kendini tutamaz:
Herakles :Demeter

adına,

kendimi

gülmekten

alamıyorum!

Dudağımı

ısırıyorum ama yine de gülüyorum.
Dionysos :Sevgili efendim, gelin. Yardımınıza ihtiyacım var.
Herakles :Safran rengi cüppenin üstündeki aslan derisini gördükçe gülmemi
durduramıyorum.

Nadiren de olsa Aristofanes, sahne üstünde seyircinin tepkisini göstererek o
anın gülünçlüğünü ateşleme gereğini hissetmiştir. Daha ilginç ve karmaşık
olan şeyse figürlerin belirli bir duruma ya da sahne kesitine tepkiyi arttırmak
için performansa yerleştirilmesi değil, Ekklesiazusai adlı oyunun açılışındaki
koro kullanımında gördüğümüz gibi sürüp giden olaya verilen tepkileri
dönüştürecek bir model oluşturmasıdır.21
Daha önce detaylı bir şekilde; Kömürcüler adlı oyunda, Dikaiopolis’in bir
seyirci modeli olarak yola koyulduğunu irdelemiştim.22 Çok konuşkan bir
izleyici olmasına ve barışı tartışmayı reddedenlerin sözünü kesmesine
rağmen, oyunun başında niyetinin mecliste bir konuşmacıdan çok izleyici
olmak olduğunu belirtmektedir. Ancak Kralın Gözü geldiğinde oluşan durum
karşısında, tam anlamıyla çileden çıkarak izleyici kalmayı bırakır ve sahte
Pers elçilerinin kostümlerini açıp onların Atinalı olduklarını ortaya çıkararak
eyleme dâhil olur. Bunun, Aristofanes’in seyircilerinden ne istediğinin güzel
bir örneği olduğunu iddia ediyorum. Seyircilerin kendi sahnesini istila
etmesini

değil,

rastlayacakları

–sonuçta
bu

tip

bu

Dionysos

aldatmacalara

in

nasıl

69

değil-

karşı

başka

yerlerde

çıkacaklarını

kendi

oyunlarından öğrenmesini istemektedir. Aristofanes’in seyirciye öğrettiğini
iddia ettiği şey de tam olarak budur: mecliste veya tiyatroda, teatral
kostümün altındakini görme yeteneği.
Atlılar oyunundaki Demos figürünü bunun bir başka örneği olarak ele alalım.
Oyunun yapısı oldukça basit: hanenin yani efendisi Demos’un beğenisini

21
22

Bkz. Kaynakça: William J. Slater, 1997.
Bkz. Kaynakça: Willam J. Slater, 1993.
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kazanmak için Paphlagon ve Sosis Satıcısı arasında geçen bir dizi yarışma.
Doğrusu, çok basit olduğu için Aristofanes’in bu yarışmalar arasında bazı
çeşitlemeler sağlaması gerekiyordu. Bir strateji Demos’un girişini hemen
hemen oyunun yarısı bitene kadar ertelemektir. Bu girişin sahnelenişi
bilhassa önemlidir fakat yeniden kurmak sinir bozucu bir şekilde zordur.
Sommerstein, Demos’un skene’deki bir kapıdan gözüktüğünü ancak 751’inci
satırda orkestra yakınlarında bulunan bir taşa oturduğunu düşünüyor.23 Bu
sahneleme kesin bir kanıt sağlamasa da teatral anlamda en mantıklı
görünendir. Hem Demos’u sahnenin merkezinden uzaklaştırarak dikkati iki
rakip Paphlagon ve Sosis Satıcısı üstüne toplar, hem de tiyatroda seyirciye
yakın bir yere taşıyarak onunla özdeşleşmesini vurgular. Henderson’a göre
oyun öyküsünün taşındığı yer olan Pnyks ile tiyatro, yurttaşların birbiriyle
rekabet eden taraflar arasında karar kıldığı benzer yerlerdi.24 Pnyks’te de
tiyatroda da yargıçların yeri seyircilerin olduğu yerdi.
Sosis Satıcısı’nın genelde avantajlı konumda olduğu ancak Paphlagon’un
yarışmayı uzatmaya çalıştığı birçok ikili sahne vardır. Aksesuarların önemli
olduğu final yarışmasında, Sosis Satıcısı ve Paphlagon sepetlerindeki
yemekleri Demos’a vererek birbirlerine üstün gelmeye çalışırlar. Aristofanes’in
teatral içgüdülerinin sesi burada duyulmaktadır; fiziksel komedi için geniş bir
alan ve doruk noktasına ulaşmak için kesintisiz kurmaca. İlk birkaç seferde
Sosis Satıcısı, Paphlagon’un hediyesinden daha büyük ya da daha iyi bir şey
verir. Daha sonra Paphlagon, işgal altında bulunan şehirdeki insanların
ulaşamayacağı bir lezzet olan yaban tavşanı eti çıkarır ve Sosis Satıcısı bunun
üstesinden

gelemez.

Bir

an

afallayan

Sosis

Satıcısı,

tavşan

etini

Paphlagon’dan çalmayı başararak onu Demos’a kendisi sunar. İpleri Sosis
Satıcısı’na nerdeyse iki kez verecek olan Demos, biraz çekinir. Tiyatrodaki
seyircilerden yapacağı tercih konusunda açık açık onay beklemektedir:
Ne kanıtlar kullansam ki seyirciler sizin hakkınızda akıllıca bir karar
verdiğimi düşünsün?

Bu yargılama sahnesinde ekkyklema kullanıldığı iddialarına karşılık sunduğu argüman ve bahsedilen taşın
varlığına dair kanıtlar için bkz. Kaynakça: Alan Sommerstein, 1996.
24
Bkz. Kaynakça: Jeffrey Henderson, 1990, s. 286 ve muhtelif yerlerde; bkz. Josiah Ober 1989, s. 152-155.
23
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Demos’un bu sorusu seyirciyi kendisiyle ortaklaştırmaya yarar. Sosis Satıcısı
basit ama etkili bir yol önerir: Demos’a vermedikleri şeyin ne olduğunu
görmek için sepetlerine bakmak. Sosis Satıcısı sepetinin boş olduğunu bilir.
Paphlagon’unki, tabii ki, kendisine sakladığı şeylerle doludur. Bunun nasıl
sahnelendiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama muhtemelen en etkili
yollardan biri Harpo Marx’ın mantosundan gümüş eşyaların dökülmesi gibi
sepetleri baş aşağı çevirerek Paphlagon’un sepetinden, haksız yolla kazanılmış
malların yağmasını izlemek olacaktır. Bu noktada seyirci de, Demos’un
Paphlagon’u kenara iterek Sosis Satıcısı’nı göreve almasını onaylayacaktır.
Komedyanın

seyircisinin

duygusal

ve

fikirsel

tepkileri,

üzerine

bu

incelememiz, mecburen oldukça üstünkörü oldu ve Aristofanes’in bu tepkileri
amacın

kazanmak

olduğu

bir

komedya

yarışması

çerçevesinde

nasıl

yönlendirdiğine odaklandı. Ancak Aristofanes, pratikleri etkileyebilecek bir
başka tepki çeşidinin de farkındaydı; o tiyatronun sadece insanların ne
hissettiğini veya düşündüğünü değil, ne yaptığını da değiştirebileceğine
inanıyordu. Bunu en açık şekilde teorileştirdiği yer olan Kurbağalar adlı
oyununda, bana göre, tragedyanın etkilerini tartışırken imayla birlikte
komedyanın etkilerini de tartışır. Agonun bir yerinde Euripides seyirciyi işaret
ederek şöyle der:
Euripides :Daha sonra bu insanlara konuşmayı öğrettim.
Aiskhylos :Sonuna kadar katılıyorum! Onları eğitmeden önce ikiye bölmek
gerekmiştir herhalde!
Euripides :Hassas ölçülerin toplanmasını ve kare almayı öğrettim- kelimelerin
ardındakileri, düşünmeyi, görmeyi, anlamayı, kıvırmayı, sevmeyi, başarmayı,
başkalarının kötü niyetlerini fark etmeyi, etraftaki kurtlarıAiskhylos :Sonuna kadar katılıyorum!25
Aiskhylos bu iddiaya iki kez katılır ancak ahlaki tarafına değil. Euripides,
izleyicilerin taklit etmesini istediği davranışları onlara gösteren rollerle

Dover,
kelimesine listedeki diğer kelimelerin ışığında “rasyonel bir hesaplama için uygun olmadığı”
iddiasıyla işaret koymuştur. Euripides’in demek istediği şey aslında seyircilere nasıl davranmaları gerektiğini
öğrettiğidir. Euripides’in, kötü ününe uygun olarak Eros’un rahatsız edici yönlerini sahneye taşıyıp insanları
25

yozlaştırma ihtimalini hatırlatmak için Aristofanes,

kelimesini onun diline dolar.
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oyuncuları

çalıştırarak,

Atina

seyircisini

(τουτουσι)

eğitmiştir
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ancak

Aiskhylos’a göre bu, toplumu yozlaştırmıştır.

O zamanlarda Aristofanes veya Aiskhylos’tan bir oyun izlemenin nasıl bir şey
olduğunu eve gelip yazabilecek bir 5. yüzyıl Samuel Pepys’imiz yok.
Pohpohlanmaya ve eğlendirilmeye ihtiyaç duyan ve bence kendisine sunulan
oyunlardan bir şeyler öğrenip yeni şeyler tecrübe etmeye istekli komedya
seyircisinin izleri metinlere kesinlikle işlemiştir. Aristofanes seyirciyi aklındaki
imgeye göre şekillendirmeye çalışmış ve birçok kez bunu başarmıştır.
Oyunlarındaki

izler,

seyircinin

de

onu

nasıl

şekillendirdiği

bize

göstermektedir.26
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Aristofanes’te Popüler Komedi:
Charles T. Murphy’den “Aristofanes
Neden Hala Komik?” Sorusuna Bir Yanıt
Denemesi

İrem Az

Theodor W. Adorno, “Aristofanes’in bugün de o zamanki kadar dâhice olan
komedilerinde neyin komik olduğu bir bilmece halini almıştır.” diyor. 1 Bunu,
Sanat Şen Midir? adlı yazısının; eskiden ana unsuru uzlaşma olan mizahın,
polemik nitelikli parodiye dönüştüğünü, en sonunda kullanımının tartışmalı
ve sorunlu hale geldiğini iddia ettiği bölümünde söyler. Charles T. Murphy,
1972’de John Hopkins Üniversitesi Yayınları tarafından basılan, Popular
Comedy in Aristophanes2 (Aristofanes’te Popüler Komedi Öğeleri3) adlı
makalesinde, komedyanın kökeniyle ilgili hiçbir şey ispat etmeye çalışmadığını
belirtiyor. Yalnızca M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllarda halk arasında yaygın biçimde
söylenegelen esprilerin ve komik halk hikâyelerinin (yazı boyunca “popüler
komedi

öğeleri”

kullanıldığını,

olarak

kullanıldığı

geçecek)
yerleri

Aristofanes
ve

formları

hikâyelerinde
açıklamaya

sık

sık

çalışarak

anlatacağını söylüyor. Makalesinin mütevazı amacını, Aristofanes oyunları
okuyan, sahneleyen, araştıranlar için oyunlarda yaygın olarak kullanılan

Theodor W. Adorno, “Sanat Şen Midir?”, Edebiyat Yazıları, s. 154, Metis Yayınları, Şubat 2008.
Charles T. Murphy, “Popular Comedy in Aristophanes”, The American Journal of Philology, cilt 93, sayı 1,
Studies in Honor of Henry T., The Johns Hopkins University Press, Ocak 1972, sabit URL:
http://www.jstor.org/stable/292910.
3
Makalenin Türkçe çevirisi bulunmadığından okuyucuya kolaylık sağlamak için makalenin adını bu şekilde
çevirdim.
1
2
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popüler komedi öğelerinin yorumlanmasına katkı sunmak olarak belirliyor.
Bir anlamda, Adorno’nun sorusunun yanıtına bir katkı sunmak için tarih
boyunca mizah anlayışı bu kadar değişir/dönüşürken, Aristofanes’te bugün
de komik bulduğumuz şeylerin peşine düşüyor. Ben de bu yazıda önce daha
ayrıntılı biçimde Murphy’nin yazısının amaçladıklarından, sonra bizim BÜO
(Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları) olarak Lysistrata’yı sahnelerken bu popüler
komedi öğelerini nasıl ele aldığımızdan bahsetmeye çalışacağım. Son olarak
Murphy’nin makalesinin “Aristofanes neden hala komik?” sorusuna cevaben
sunduğu ve daha sunabileceği katkıları tartışmaya çalışacağım.
Murphy, Aristofanes oyunlarındaki halk hikâyelerinin, esprilerin, fars ve
benzeri malzemelerin kökeninin Dor ya da Attika kökenli olup olmadığını
tartışmıyor. Murphy, Aristofanes oyunlarının “ayaktakımına”4 hitap ettiğini
iddia

ediyor.

Fars

benzeri

bu

malzemeleri

muhtemelen

kendisi

çok

hoşlandığından değil, halk arasında yaygın biçimde kabul gören ve ilgi çekici
komedi öğeleri olduğundan seçmiştir, diyor. Her ne kadar Aristofanes,
düşünce komedisini bu “kaba ve bayağı” halk şakalarıyla dengeleyerek
kullansa da, bu şakaların, farsların metin analizinde dikkate alınması
gerektiğinin

altını

malzemelerinden,

çiziyor.

Çünkü

Shakespeare

halk

Molière

Commedia

eğlencelerinden

ve

dell’Arte
Ortaçağ

kaynaklarından ne kadar faydalandıysa Aristofanes de halk deyişlerinden ve
farslarından o kadar faydalanmıştır.
Antik Yunan dünyasında popüler farslar, M.Ö. 5. hatta 6. yüzyılda da oldukça
popülerdir. Aristofanes’in “kaba ve müstehcen” diye tabir edebileceğimiz bu
jestleri ve farsları kullanmadığı oyunu yok gibidir. Fakat aynı zamanda,
komedyalarında sık sık aşağılık bulduğu komedi öğelerinden bahsederken
fars kullanmanın ucuzluğuna değinir. Murphy’ye göre Aristofanes ya ironi
yapıyor ya da kendisinin de çok bayılmadığı “ucuz” halk esprilerini hem
kullanıp (çünkü “ayaktakımı”na hitap edebilmek için onlara ihtiyacı vardır)
hem de eleştiriyordu.

Ayaktakımını, yazarın groundlings diye söz ettiği kavramı ifade etmek için kullandım. Bu kelime Antik tiyatroda
ayakta duran seyirci, basit zevkleri olan, alt tabakadan halk anlamına geliyor. Yazının geri kalanında bu
kavramı, “ayaktakımı” olarak kullanacağım.
4

Lysistrata

Öncelikle

bu

popüler

komedi

öğelerini

(kaba

ve

müstehcen
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jestler,

aksesuarlar, espriler, farslar) sıralayalım, sonra belli örnekleri ayrıntılı olarak
ele alalım:
1. Diyalekt/şive komiği: Maalesef, eğer Antik Yunan dilini ve bölgelere göre
farklılaşan

şivelerini

bilmiyorsak,

Aristofanes

oyunlarında

tadını

çıkaramadığımız bir komedi öğesi.
2. Kelime oyunları: Çift anlamlı kelimelerden doğan farslar en yaygın
örneğidir.
3. Mitolojik hicivler: Örneğin Herakles’in oburluğu hemen her oyunda
benzetme olarak kullanılarak alaya alınır.
4. Kılık değiştirme farsları: Çoğunlukla erkek kılığına giren kadınlar ya da
kadın kılığına giren erkekler kullanılır.
5. Kaba ve müstehcen danslar: Özellikle yaşlı kadınlara ya da sarhoşlara
yaptırılır.
6. Kel ve şapşal adamlar: Kel ve şapşal adamlar, tipleme komiği yaratmak
amacıyla kullanılır.
7. Yemek çalma farsları
8. Yardımcısını bastonuyla döven yaşlı efendiler
9. Köle komedileri: Köle-efendi ilişkisiyle dalga geçilir. Köleler zekâlarıyla
efendilerini alt eder ve çoğunlukla sonuçta dayak yerler.
10. Seyirciyi sahne üzerine dışkılamakla tehdit eden karakterler
11. Meşale/fener kullanılan sahneler: Oyuncular, seyircileri onları ateşe
vermekle tehdit eder. Bu bir durum komedisi yaratır.
12. Genç ve akıllı bir kadının, yaşlı ve aptal kocasını kandırması, genç bir
erkekle aldatması üzerine kurulu olay örgüleri kullanılır.
13. Giysilere takılmış kırmızı uçlu, deri phallos (takma penis) kullanımı
Diyalekt/şive farklılıklarından doğan komedileri Antik Yunan dili özelinde
algılayamıyor olabiliriz. Fakat bugün Türkiye’nin popüler komedilerinde (bkz.
Recep

İvedik,

daha

öncesinde

Levent

Kırca

ve

ekibinin

televizyon

programlarıyla Nejat Uygur’un gösterilerinde kullanılan Türkçe şiveleri) bu tür
komedinin ne kadar yaygın olduğu aşikâr.

224 Aristofanes’te Popüler Komedi: Charles T. Murphy’den “Aristofanes Neden Hala Komik?”
Sorusuna Bir Yanıt Denemesi
Çift

anlamlı kelime kullanımlarının

en

iyi örneklerinden

biri olarak,

Kömürcüler adlı oyundaki Megaralı sahnesini örnek gösteriyor Murphy.
Dikaiopolis, kendisine otuz yıllık barış satın aldıktan sonra pazarının
sınırlarını belirler. Düşman sayılan ülkelerle alışveriş yapacağını ama şu
zamana kadar barışı kabul etmeyen hiçbir Atinalı yurttaşla alışveriş
yapmayacağını açıklar. İlk müşterisi, savaş boyunca Atina’nın soyup soğana
çevirdiği Megara’dan bir babadır. Dikaiopolis’in pazarının hemen önünde,
genç kızlarını domuz kılığına sokar ve aralarında açlıktan ölmemek için
yapabilecekleri en iyi şeyin bu olduğunu konuşurlar. Megaralı, Dikaiopolis’i
küçük domuzlarını almaya ikna etmeye çalışırken, onları “khoiros” diye
sunar. Bu Yunanca kelime iki anlama gelmektedir: domuz ve vajina. Murphy,
Megaralı ile Dikaiopolis’in pazarlık sahnesinin bu çift anlamlılık üzerine
kurulu bir fars olduğunu söylüyor. Gerçekten öyle: Dikaiopolis, domuzların
çok küçük olduklarını söylediğinde Megaralı büyüdüklerinde “anasının gözü”
olacaklarını, onları istediği gibi kullanabileceğini, Afrodit’e kurban edilmek
için hazır hale geleceklerini söyler. Burada, “kurban etmek” derken Afrodit
tapınağında bir ibadet şekli olarak seks işçiliği yapan fahişelerin kastedildiği
düşünülüyor.5 BÜO olarak bizim kafamızı karıştıran nokta, Dikaiopolis’in bu
durumu anlayıp anlamadığıydı. Fakat metinde çok imalı, Murphy’nin dediği
gibi “maskelenmiş” bir sahne kuruluyor ve Dikaiopolis Megaralının açık
imalarına olumlu dönüşler yapıyor.
Mitolojik hicivler de Aristofanes oyunlarında çok yaygın. Bunlar metin
analizini en çok duraksatan ama küçük araştırmalarla ulaşılabilen bilmeceler
gibi karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla benzetme olarak geçen bu hicivleri
anlamak, sahne üzerinde onları yorumlamak, milattan sonra ikibinlerin
seyircisine çok yabancı geliyorsa da uyarlamak açısından çok önemli. Bir
örnekle, Lysistrata adlı oyunda karısı Myrrhine tarafından cinsel ilişkiye
girmek vaadiyle oynatılan ve en sonunda bağlı bir şekilde tek başına bırakılan

5

A. M. Bowie, Myth, Ritual and Comedy, Cambridge University Press, 1993.
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Kinesias “Sofra başında Herakles’e döndüm.” der. Zeus’un oğlu yarı tanrı
Herakles’in6 oburluğu pek çok Aristofanes komedyasında alay konusu olur.
Kadınların erkek kılığına girmesi, erkeklerin kadın kılığına girmesi ya da
erkeklerin soyunması ve tekrar giydirilmesi oldukça yaygın kullanımlar.
Örneğin,

Lysistrata’da

yaşlı

erkekler,

erkekliklerini

ispat

etmek

için

soyunurlar. Soyunduklarında ortaya çıkan tablo ise, güçten ziyade gülünç bir
zavallılık barındırır. Aristofanes, yaşlı erkeklerin imkânsız iktidarını sarsmak
için soyunma jestini kullanır. Başka bir örnek, Ecclesiazusae adlı Türkçeye
çevrilmemiş oyununda kadınların meclisi ele geçirmek üzere erkek kılığına
girmesidir.

Oyunun

açılış

sahnesinde

kadınlar

Haziran

şenliğinde

kararlaştırdıkları üzere, Sparta ayakkabıları, pelerinler, bastonlar ve takma
sakallarla güneşte yanmış7 ve kıllarını uzatmış olarak erkek kılığına girerler.
Daha sonra mecliste kimin konuşma yapacağına karar vermek üzere
uydurma bir kürsüye çıkarak konuşma denemeleri yaparlar. Bu konuşma
denemeleri sırasında “erkek” kadınlar, yurttaş erkeklerle alay etmek yerine
kamusal alanda var olma meselesinde neden atıl kaldıklarını toplumsal
cinsiyet ilişkileri ekseninde gösterirler. Murphy’nin dediği gibi Aristofanes, her
ne kadar kadınlarla (özellikle kadınlara özel şenliklerin konseptleriyle) “seks
ve şarap düşkünleri” diye alay etse de kadınların becerileri konusunda
döneme göre yüksek bir görüşe sahip gibidir. Devam eden sahnede karıları
pelerinlerini ve tüm giysilerini aldığı için kıyafetsiz kalan erkeklerin,
karılarının kıyafetleri içinde sokağa fırlayıp, birbirleriyle karşılaştıklarını ve
hepsi diğerini tanısa da kadınmış gibi davranmaya çalıştıklarını görürüz.
Erkeklerin

düştüğü

durum

açık

bir

şekilde

alaya

alınır.

Murphy,

Aristofanes’in bu kullanımını, komedyada travestizmin ilk nüveleri olarak
görüyor. İlginçtir ki Ecclesiazusae’de erkeklerin kadın kılığında olduğu sahne,
kadınlıkla/travestilikle alay eden bir farstan ziyade, bir önceki sahnede
başarılı

bir

şekilde

erkek

kılığına

giren

karılarıyla

kıyaslandığında,

Herakles, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma
mitolojisi'nde Herkules adıyla geçer.
7
Richard Sennett, Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, çev. Tuncay Birkan, Metis, 2002, İstanbul.
Sennett, kitabında kadınların evden dışarıya nadiren çıktıkları, çıkarken bütün vücutlarını örten bir giysi
giydikleri için çıplak gezmeyi erdem sayan yurttaş erkeklere nazaran beyaz tenli kaldıklarından bahseder. Bu
durum Aristofanes tarafından kullanılmıştır.
6
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erkekliklerini temsil eden tüm aksesuarlarından uzak, kadın giysileriyle
sokağa çıkmak zorunda kaldıklarında erkeklerin nasıl güvensiz ve alay edilesi
olduklarını imleyen bir farstır. Thesmophoriazusae adlı başka bir oyunda da
Agathon’un kadın kılığına girmek için düştüğü durumlar, bir kadına
dönüşüm süreci, tıraş oluşu vs. sahne üzerinde kaba bir üslupla canlandırılır.
Maalesef bugün, “kadın gibi” davranmayı ya da giyinmeyi kullanan erkek
komedyenlerin aynı ince dramaturjiden haberdar olduklarını söylemek zor.
Köle komedileri ise Aristofanes oyunlarında güçlü eleştirilerin aracı olarak yer
alıyor. Murphy, Atlılar adlı oyunu örnek gösteriyor: Aristofanes dolandırıcı ve
yalancı olmasına rağmen güçlü belagatiyle meclis kararlarını yönlendiren
dönemin ünlü demagogu Kleon’u eleştirmek için köle komedisi öğelerini
kullanır. Oyunda Atinalı yurttaşları temsil eden aptal ve yaşlı bir efendi,
Kleon’u temsil eden akıllı ve dilbaz bir köle tarafından kandırılır.
Oyuncuların seyircileri, sahne üzerine dışkılamakla ya da gaz çıkarmakla
tehdit etmesi, hatta bazen çıkarmaları oldukça ilginç bir popüler öğedir.
Ecclesiazusae’de ana karakter ve oyundaki Yunan Kadınlarının Kurtuluşu
Hareketi’nin lideri Praksagora’nın kocası Blepyros, sahnede iki büklüm
vaziyettedir. Çünkü bağırsakları bozulmuştur ve sahneye dışkılamasına
ramak kalmış halde bulunması gerilim yaratır. Murphy, bu sahnenin ana
karakterlerin

tanıtmak

ve

Blepyros’un

karısı

tarafından

düşürüldüğü

durumun altını çizmek için kullanıldığını söylüyor. Fakat sahneyi hoş
görülemeyecek ve eğlenceliliğini kaybedecek kadar uzun ve iğrenç bulduğunu
da belirtiyor. Aristofanes’in bu durum komedisini kullanmasının sebebi
muhtemelen, halkın çoğunluğunun bu tür espriye alışık olması, buna popüler
bir espri olarak gülmesidir.
Murphy’nin de belirttiği gibi, Aristofanes’in neredeyse tüm oyunlarında
giysilere iliştirilmiş deri phalloslar aksesuar olarak kullanılır. Bu phalloslarla
çoğunlukla kaba, belden aşağı espriler yapılır. Murphy, Aristofanes’in phallos
imgesini kullandığı oyunlarına örnek olarak Lysistrata, Thesmophoriazusae,
Bulutlar, Eşekarıları ve Barış’ı sayıyor. Lysistrata’da, Kinesias’ın karısı
Myrrhine’yi Akropolis’ten çıkmaya ikna edip onunla sevişmek isterken
Myrrhine tarafından kandırıldığı sahne, neredeyse phallos üzerine kurulu bir
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komediden ibarettir. Kinesias ereksiyon halinde sahneye girer, sahne boyunca
bu durumun komedisini izleriz ve sahne sonunda Kinesias hala aynı
vaziyettedir. Murphy, makalesinin arkeolojik kanıtlar sunduğu bölümünde 6.
yüzyıla ait Korinthos vazolarındaki figürlerde tanrı Dionysos’un ereksiyon
halinde ve şarap içerken resmedildiğini aktarıyor. Yılda iki kez yapılan
Dionysos şenliklerinde de yapma bir phallosun omuzlarda taşındığı ve bunun
dini olarak bolluk ve bereketi sembolize eden, dolayısıyla çok sık kullanılan
bir imge olduğu biliniyor.8 BÜO olarak sahneyi yorumlarken oldukça zorluk
çektik. Bugün

hemen

hiçbir filmde veya dizide, phallosun

kendisini

kullanmaktan çok daha aşırıya kaçan belden aşağı espriler geçmesine
rağmen, ereksiyon halinde bir penis görüntüsü kullanılmıyor. Antik Yunan’da
çıplaklık (sadece yurttaş erkeklerin çıplaklığından söz ediyorum, kadınlar ve
köleler yurttaş sayılmıyordu) erdem sayıldığından,

phallos kullanımı

muhtemelen farklı bir etki yaratıyordu. Bugünse phallos, iğrenç ve kabul
edilemez bir görüntü olarak kabul ediliyor ve hakkındaki onca espriye, imaya
rağmen fiziki varlığı gösteri sanatlarında, dizilerde, filmlerde tercih edilmiyor.
Biz de sonuçta yalnızca ima yoluyla, erkeğin iki büklüm bir şekilde zorlanarak
yürümesini kullanarak phallos imgesini vermeyi seçtik.
Yazının başında sıraladığım, makalede geçen on üç popüler komedi öğesinden
yalnızca phallos kullanımına bugün rastlamıyoruz. Mitolojik hicivlerin devamı
niteliğinde de din adamlarıyla ve dini ritüellerle alay eden, dini otoriteyi
sarsmak isteyen hicivler görüyoruz. Peki, bu popüler komedi öğeleri, Antik
Yunan’dan bugüne, 2010 Türkiyesi bağlamına kadar komikliğini nasıl
koruyabilmiş? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Belki yazıldığı dönemde
sansüre uğramamak için, Adorno’nun iddia ettiği gibi içinde eleştirdikleriyle
gizil bir uzlaşma etkisi yaratıyordu Aristofanes’in mizahı. Bugün aynı
Aristofanes esprileri polemik nitelikli parodiden de öte, çekilmez derecede
kaba ve cinsiyetçi bir biçimde, üzerine kafa yorulmaksızın kullanılıyor. Hala
Murphy’nin Aristofanes için iddia ettiği amaçla, “ayaktakımı”na hitap etmek
için

8

kullanılıyor

fakat

aynı

sanatsal

kalitenin

yakalanabildiğini

Joachim Latacz, Antik Yunan Tragedyaları, çev. Yılmaz Onay, Mitos Boyut Yayınları, 2006, İstanbul.
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söyleyemiyoruz. Sanatsal ve estetik bir kaygı gütmeden “basit zevkleri olan
çoğunluğa, halka” hitap etme iddiası, Aristofanes’in halk arasında yaygın olan
esprileri sanatsal bir perspektifle kullanmasıyla aynı iyi niyeti taşımıyor gibi
görünüyor.
Sonuçta, Charles T. Murphy’nin 1972 yılında yazdığı Popular Comedy in
Aristophanes adlı makale, mütevazı bir hedef koysa da, yazıldığı döneme
kadar kâle alınmamış, önemli bir noktaya değiniyor. Aristofanes, sanatsal ve
estetik kaygılarının yanında politik kaygıları da olan bir komedya şairiydi.
“Ayaktakımı”nın gülünç bulduğu popüler komedi öğelerine değer veriyor ve
onları eserlerinin yapısına yedirerek kullanıyordu. Bunu, “halka hitap
etme”nin

kibirli

anlamıyla,

Antik

endüstrileşmemiş olsa da kültür

Yunan’da

endüstrisinin9

henüz

bugünkü

kadar

çarklarında barınmak için

yapmadığını, bugün hala sanatsal değerini koruyabilen komedyalarından
anlayabiliyoruz.

1947’de Adorno ve Horkheimer’ın yayınladığı Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitapta “kitle kültürü” ifadesinin
yaratabileceği yanlış yorumlamalara karşı kullandıkları “kültür endüstrisi” ifadesi.
9

Elit Otorite Ve Akıllı Yurttaş:
Aristofanes’in Kömürcüler Ve Atlılar
Oyunları

John Zumbrunnen
Çevirenler: Mustafa Yıldız
Tülin Ebcioğlu

Aristofanes yıllarca Atina’da radikal demokrasinin ortaya çıkışından önceki
döneme özlem duyan bir şair olarak okundu. Bu makale, Kömürcüler ve
Atlılar’daki sıradan yurttaş tasvirini merkeze alan daha gelişkin bir yorum
içerir. Yurttaşların “akıllılıklarına” odaklandığında Aristofanes, demokratik
politikaya hükmeden elitlere karşı mücadele eden kahramanlar olarak
sıradan yurttaşların gücünü ve sınırlarını kabul eder. Bu karmaşık sıradan
yurttaş tasviri, daha mücadeleci bir demokratik politika için yapılan çağrılara
bir cevaptır.
I.GİRİŞ
Aristoteles’in

Poetika’sında

bahsedilen

komedya, bayağı

insanları

[phauloterôn] gösterir. Bu tanımda Aristoteles komedya kahramanlarını açıkça
aşağılama niyetinde değildir. Bu karakterler gülünçtürler, “gülünç olan
[geloion], kabalık veya çirkin olanın [aiskhrou] bir çeşididir; fakat Aristoteles
bu karakterlerin kelimenin tam manasıyla kötü [kakian] anlamında bayağı
olmamalarını sağlamıştır.” phaulos kelimesinin bir biçimi olan ve “bayağı”
olarak çevrilebilecek bu Yunanca kelime, çok geniş anlamlara sahiptir.
Örneğin bu kelime insanları ve nesneleri anlatmak için kullanılırken genellikle
“bayağı”, hatta “sefil” ve “kötü” anlamına gelir. Bazen de “basit”, “önemsiz” ve
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“kayıtsız” anlamlarına gelebilir. Hatta “yalın”, “samimi” ve “sıradan” gibi daha
olumlu anlamlar yüklendiği de olur.
Asıl olarak komedya, sıradan insanların olağanüstü durumlar içinde
sergilenmesidir. Sıradan Atinalıları çoğu zaman oyunlarının kahramanı olarak
seçen Aristofanes’in tercihi de bu yöndeydi.1 Böyle yaparak Aristofanes diğer
Yunan yazıtlarında görülmeyen kadın ve erkekleri bize gösterir. Örneğin,
Platon’un diyaloglarında sıradan insanlardan ve onlarla ilgili konulardan
bahsedilir, ancak konuşturduğu insanlar sıradan değildir. Konuşanlar
genelde belâgat sanatının öğreticileri, generaller ya da genç aristokratlar yani
her halükârda elit kesimden insanlardır. Thukydides’in Tarih adlı eserinde
Atina

halkının

tarihinden

bahsettiğini

görürüz

ancak

bireysel

olarak

Atinalılardan bahsederken Themistokles, Perikles, Nikias, Alkibiades gibi
bildik isimler dikkati çeker. Bu yüzden, sıradan bir bireyin eylemlerini
görebilmek için, tarih kitaplarına veya antik felsefeye bakmak yerine antik
komedyalara bakmak gerekir. Bu düşünceyi akılda tutarak, bu yazıda
Aristofanes’in Kömürcüler ve Atlılar oyunlarını, sıradan yurttaşların elitlerin
hâkim olduğu bu yüzden de demokratikliği muğlâk bir siyaset meydanında
nasıl hareket ettiklerini anlamaya çalışarak inceledim.
Aristofanes’in demokratik politika hakkındaki düşüncelerini anlamak
için yapılan her girişim, bizi oyun yazarının kendi politik görüşleriyle ilgili
tartışmaya götürür. Aristofanes sıradan bir Atinalı değil, bizzat elit tabakanın
bir üyesiydi. Radikal demokrasiye güvenmeyen ve onun Atina’da ortaya
çıkışından önceki dönemlere özlem duyan biri olarak görüldü.2 Sonuç olarak,
ben Aristofanes’in kendi politik görüşünden ziyade yaptığı işlerle demokrasi
hakkında bize neler göstermiş olabileceğiyle ilgileniyorum. Aristofanes’in
karışık bir politik görüşü olduğunu düşünmeme rağmen Kömürcüler ve Atlılar

Bkz. J. Henderson, Tragedy, Comedy, and the Polis eserinde “Comic Hero versus Political Elite,” haz. A.
Sommerstein (Bari, İtalya: Levante Editori, 1993), 307-319; ve V. Ehrenberg, The People of Aristophanes
(Oxford: Blackwell, 1951).
1

2

G. E. M. de Ste Croix, The Origins of the Peloponnesian War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972),
357-359; K. J. Dover, Aristophanic Comedy (Berkeley: University of California Press, 1972), 33f; ve P.
Cartledge, Aristophanes and His Theatre of the Absurd (Londra: Bristol Classical Press, 1990), 5. bölüm.
Ayrıca bkz. Handley, Tragedy, Comedy, and the Polis eserinde “Aristophanes and the Generation Gap,” 417430.
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üzerine

yapacak

olduğum

yorumum

bunu

biraz

daha
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netleştiriyor.

Aristofanes politika yapan elit kısmı taşlarken sıradan yurttaşların sözünü
göklere çıkarır. Fakat geleneksel görüşün de öne sürdüğü gibi Aristofanes,
bireylerin ve bir bütün olarak halkın sınırlarının farkındadır.3 İşte bu büyük
karmaşa, Aristofanes’in demokrasi tasvirini ayrıntılı olarak ele almayı değerli
kılar.
Şairin politik görüşleri bir yana, benim yaklaşımım, sık sık sorgulanan
şu varsayıma dayanıyor: Aristofanes komedyalarından ciddi politik fikirler
çıkarabiliriz. Bununla birlikte Aristofanes diğer komedya şairleriyle yarışan ve
birincilik ödülünü kazanmaya çalışan bir şairdi. Oyunlarının içine yayılmış
olan güncel ve taşlamalı politik imalar, büyük oranda seyircileri, en azından
hakemleri güldürebilmek içindi. Daha da genelleyecek olursak, komedya
eserlerinin yer aldığı Dionysos ve Lenea festivalleri, şehir tarafından organize
edilir

ve

sponsorlar

ayarlanırdı.

Böylece

şair,

dönemin

genel

politik

hassasiyetinin yanı sıra festival taleplerini de yerine getirme baskısıyla
yüzleşecektir. Malcolm Heath’e göre oyunlar Aristofanes seyircisinin önyargı
ve beklentilerine göre öyle güzel bir şekilde uyarlanmıştır ki oyunların
Aristofanes’in

politik

görüşlerini

düşünülmesi

gerekmektedir.4

ortaya

Aristofanes

koyup

koymadığı

eserlerindeki

konusunda

politik

imaları

küçümsemenin sonuçlarından biri, oyunlardaki bayram, karnaval veya hayal
öğelerine ve oyunun içinde geçtiği sahneye karşı artan bir beğenidir.5 Ancak
bu, beğeniyle Aristofanes komedyalarındaki politik unsurların o dönemin
bağlamı

ve

seyircisi

tarafından

tamamıyla

“ehlileştirildiği”

anlamına

Bu satırlarda J. P. Euben, Corrupting Youth: Political Education, Democratic Culture,
and Political Theory (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), Aristofanes oyunlarındaki kahramanların
sıradan yurttaşın erdemlerini ve yanlışlarını dikkate değer kılan “genel ve abartılı” karikatürler olduğunu
hatırlatır. Ayrıca bkz. A. M. Bowie, Aristophanes: Myth, Ritual and Comedy (Cambridge: Cambridge University
Press, 1993), 14-15.
4
M. Heath, Political Comedy in Aristophanes (Gottingen, Almanya: Vandenhoeck and Ruprescht, 1987), 40-41.
Ayrıca bkz. A.W. Gomme, “Aristophanes and Politics,” Classical Review 52 (1938):97-109; ve S. Halliwell,
“Aristophanic Satire,” The Yearbook of English Studies 14 (1984):6-21.
5
J. Winkler ve F. Zeitlin tarafından yayına hazırlanmış Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in Its
Social Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990) adlı eserdeki makaleler, bu argümanların
muhteşem bir değerlendirmesini sunar. Bu ciltte özellikle bkz. O. Longo, “The Theater of the Polis, and S.
Goldhill, “The Great Dionysia and Civic Ideology.” Ayrıca bkz. S. Goldhill, “Comic Inversion and Inverted
commas: Aristophanes and Parody” in The Poet’s Voice: Essays on Poetics and Greek Literature (New York:
Cambridge University Press, 1991), 176-188; Kenneth Reckford, Aristophanes’ Old and New Comedy (Chapel
Hill: University of North Carolina Press, 1983), 3. bölüm; ve S. Halliwell, “Comic Satire and Freedom of Speech
in Classical Athens,” Journal of Hellenic Studies 111 (1991):48-70.
3

232

Elit Otorite Ve Akıllı Yurttaş: Aristofanes’in Kömürcüler Ve Atlılar Oyunları

gelmemektedir.6 Burada, oyunlarındaki açık hiciv unsurlarıyla fantastik,
politik ve alternatif Aristofanes projeleri arasındaki etkileşimi vurgulamak
isterim. Bu etkileşim bizzat dönüştürücü bir potansiyele sahiptir. Kenneth
Reckford’a göre komedya sahnesi “yer çekiminden kaçabileceğimiz ayrıcalıklı
bir yerdir ve bize gerçeğin ne olduğu konusunda alışılmışın ötesinde bir
farkındalık kazandırır.”7
Bu hayal edilmiş imkânlar ve abartılmış politik gerçeklik algısı bu yazıdaki
önemli bir noktayla bağ kurmaya yardımcı oluyor: ‘agonist (mücadeleci)
demokrasi’. Dana Villa’ya göre “modern agonistler (mücadeleciler) bize
kamusal alanın barışı korumak, adaleti sağlamak ya da fikir birliğine
ulaşmak için tasarlanmış bir prosedürler ya da kurumlar bütünü olduğu
kadar tartışmalar ve söylemler için iyi bir zemin olduğunu da hatırlatıyor.”8
Agonist demokratlar, bürokratikleştirilmiş ve ehlileştirilmiş modern liberal
siyasete karşı endişe duyarken, politikayı bir agon (mücadele) ruhuyla
yeniden canlandırmaya yönelik arzularını ifade ediyorlar. Aynı şekilde onlar,
demokrasinin kalbinde yatan agonist değer yargılarını ehlileştirilmesine karşı
oldukları gibi liberalizme karşı komüniter ve katılımcı alternatifleri de
reddetme eğilimindedirler.
Bu ortak kaygılar dışında agonist demokratların çok bağlı oldukları çok çeşitli
politik ve teorik meseleler de vardır. Agonist demokrasi terimi, William
Connolly’nin

Identity/

Difference

adlı

yazısında

kullanmasıyla

ortaya

çıkmıştır. Connolly’nin iddiasına göre “zorlu” ve “mücadeleci” demokrasi,
“yurttaşların sabitleşen toplantılarının doğallaşmasının önüne geçer, değişmez
kimlikleri onları meydana getiren ihtimallerle karşı karşıya bırakır ve kimlik
farklılıklarının onaylanmasının kamu yaşamında bir ifade şekli bulma

Euben, Corrupting Youth, 114, “ehlileştirilme” argümanının hem tanımını yapar hem de bunu reddeder. Ayrıca
bkz. D. Konstan, Greek Comedy and Ideology (New York: Oxford University Press, 1995); ve A. Edwards,
“Aristophanes’Comic Poetics: TRUX, Scatology, SKÔMMA,” Transactions of the American Philological
Association 121 (1991):157-170.
7
Reckford, Old and New Comedy, 210.
8
D. Villa, Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1999), 108.
6
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olasılığını artırır.”9 Bunun tersine böyle terimler kullanmayan ama agonist
mücadele şeklinin savunucusu olarak tanınan Sheldon Wolin, kimlik ve
farklılıklar üzerinden yürüyen politikalar konusunda çok dikkatlidir.10 Wolin’e
göre politika, esas olarak birbiri arasında eşitlik bulunmayan örgütlü
toplumsal iktidar odaklarının, resmi mercilere ait kaynakları ele geçirmek için
giriştikleri meşru ve kamusal savaşımı tanımlamak için kullanılan bir
terimdir.11 Ona göre demokrasi, kimlik ve farklılıklarla ilgili mücadelelerden
ziyade yurttaşların üzerlerindeki baskıyı sona erdirmek için kendi politik
güçlerini, yeni bir halk yapılanmasına şekil vermek üzere kullandıkları bir
isyandır. Bu önemli farklar bir yana Wolin, Connolly ve diğer agonist
demokratların ortaklaştığı politika algısı, Wolin’in dile getirdiği şekliyle kimlik,
farklılıklar

veya

mücadelelerden

kaynaklar

üstünden

yürüyen

aralıksız

ve

sonsuz

oluşur.12

Kömürcüler ve Atlılar üzerine olan yorumum Aristofanes’i Connolly’den ziyade
Wolin’e daha yakın bir konuma yerleştirirken13 daha kapsamlı bir nokta
üstüne eğilmek isterim: Aristofanes, bize Atina demokrasisinde egemen olan
elitlerle politik uğraş içinde olan sıradan Atinalı yurttaşların fantastik
tasvirlerini göstererek demokrasi kuramındaki agonizme (mücadelecilik)
yönelik son safhayı da tamamlamıştır. Böyle yaparak sadece sıradan
yurttaşların politik potansiyelleri üzerine değil onların ve genel olarak agonist
demokrasinin

sınırlamaları

üzerine

düşünmemize

yardımcı

olur.

Bu

sınırlamaların bir kısmı, agonizm yanlılarınca öne çıkarılmıştır. Villa’ya göre

9

W. Connolly, Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 1991), 192-193. Ayrıca bkz. Connolly, “A Critique of Pure Politics,” Philosophy and Social Criticism 23,
no. 5 (1997):1-26.
10
Villa, Politics, Philosophy, Terror, 107-108, agonist demokratlara Chantal Mouffe ve Bonnie Honig ile
beraber Wolin ve Connolly’yi de dahil eder. Bkz. Mouffe, “Democracy, Power and the Political” in Democracy
and Difference, haz. S. Benhabib (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996); ve Honig, Political Theory
and the Displacement of Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993). Ayrıca bkz. Benhabib’in
Democracy and Difference önsözü. Farklılık politikaları üzerine bkz. S. Wolin, “Democracy, Difference, and ReCognition,” Political Theory 21 (1993):480; ve W. Connolly’nin Democracy and Vision: SheldonWolin and the
Vicissitudes of the Political eserindeki “Politics and Vision” bölümündeki cevabı, haz. A. Botwinick ve W.
Connolly (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).
11
SheldonWolin, Democracy and Difference eserinden “Fugitive Democacy,”, haz. Benhabib, 31.
Ayrıca bkz. Wolin, “The Liberal/Democratic Divide: On Rawl’s Political Liberalism,” Political Theory, 24 (1996),
97-119.
12
Wolin, “Fugitive Democracy,” 31.
13
Benim Atlılar ve Kömürcüler incelemem, elitlerin savaş politikası üzerine kurdukları hakimiyete karşı
mücadele örgütleyen sıradan yurttaşlara odaklanmıştır. Ancak bu oyunlarda kimlik meseleleri de su yüzüne
çıkmaktadır. Ayrıca Aristofanes, kimlik sorunlarını Lysistrata ve Ekklesiazusai oyunlarında da konu eder.
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agonist demokrasi, uzlaşmaya teşvik etmekten ziyade toplum içindeki
bölünmeyi alevlendirme ihtimali yüzünden liberallerin dayatmacı itirazlarına
maruz kalmıştır. Villa, ahlaken ciddi ve toplum odaklı bir agonizm arayışında
istediği şeyi Arendt’te bulur.14 Bu kısımda Connolly, agonist demokraside
kimlik sorunsalını ortaya koymanın, tepkisel bir dogmatik kimlik politikası
yaratma ihtimalinin daima var olduğunu kabul eder.15 Bu muhakkak,
farklılıklara saygı duyulmamasından meydana gelir ve Connolly de herkesin
bunu benimseyemeyeceğini ya da buna istekli olmadığını kabul eder.16
Agonist demokrasinin toplumsal seviyede istenmeyen sonuçlar doğurabilecek
olmasından kaynaklanan endişeye paralel olan bir şey de, aslında genel
olarak herhangi sonuç doğurup doğuramayacak olmasıdır. Özellikle de son
dönem modern yönetim yapısının büyüklüğü ve kurumsallaşması göz önünde
bulundurulursa, Wolin’in “gelip geçici” demokrasi tasviri, onun vardığı şu
sonuca dayanır: kolektif olarak iktidar, kamu refahını sağlamak için
kullanıldığı sürece politik mücadeleler, “müşterekliğin hissedildiği politik
durumlarla” ancak nadiren sonuçlanacaktır.17
Bu yüzden agonist demokratik politikanın yüzleştiği zorluklar, hem sıradan
yurttaşların politikaya olan yatkınlığını hem de ister kaotik veya tepkisel ister
son derece önemsiz olsun agonist politikanın değerler yargılarının kolektif
sonuçlarını ilgilendirir. Taşlamalar ve hayal gücüyle bir araya gelmiş
komedyalarının değişken ve karmaşık politik hedeflerini hesaba katarsak;
Aristofanes, sıradan yurttaşların mücadele gücüne övgüler düzer, aynı
zamanda da “müşterekliğin hissedildiği politik durumlar” yaratmak için bir
yöntem olarak agonizmin önündeki engelleri kabul eder. Kömürcüler ve Atlılar
oyunlarında Aristofanes’in bu meselelerle ilişkilenmesi, Atinalı demagog
Kleon’la

arasındaki

agon’dan

ortaya

çıkar,

bunu

ikinci

bölümde

inceleyeceğim. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde elit tabakayla mücadele

Villa, Politics, Philosophy, Terror, 109. Connolly, Wolin ve diğerleri, bu tür karşı çıkışları hesaba katmakta
tamamen başarısız olduklarına dair Villa’nın eleştirilerine maruz kalsalar da, ikisi de agonizmin demokraside
yarattığı sınırlamaların farkındadırlar. Ayrıca bkz. Honig’in yaratılan virtu-erdem ayrımını aşabilme olasılığı
üzerine ortaya koyduğu tartışma, Political Theory and the Displacement of Politics, 200f.
15
Connolly, Identity/Difference, s. 193.
16
Aynı eserde, s. 167.
17
Wolin, “Fugitive Democracy”, s. 31.
14
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içindeki akıllı yurttaşların nasıl keşfedildiğini anlayabilmek için bu iki oyuna
döneceğim. Son bölümde de bireysel sınırlamaları ne olursa olsun elit tabaka
üzerinde denetim sağlayabilecek bir akıllı ve mücadeleci yurttaşlık kavramına
Aristofanes’in nasıl yaklaştığına değineceğim.
II. ARİSTOFANES VE KLEON
Günümüze ulaşamadığı için Aristofanes’in ilk iki oyunu Bilgelerin Şöleni (MÖ
427)

ve Babilliler (MÖ 426) hakkında çok az bilgiye sahibiz. Babilliler’de

Kleon’la açıkça alay edildiğini sonrasında da Kleon’un Aristofanes’e dava
açtığını biliyoruz. Dava düşmüş ve Aristofanes de Kleon’u eleştirmeye kaldığı
yerden Kömürcüler (MÖ 425) ve Atlılar (MÖ 424) oyunlarıyla devam etmiştir.
Kömürcüler oyununda Peloponez Savaşı, Kleon gibi savaş çığırtkanı liderler ve
bu durumun sıradan Atinalıların hayatları üzerindeki etkisi açıkça eleştirilir.
Oyunda Dikaiopolis adlı Atinalı, elitlerin hâkimiyetindeki meclisin barışı
sağlayamadığı bir ortamda kendisi için Spartalılarla özel bir barış antlaşması
yapar. Atlılar’da ise Kleon doğrudan hedef alınır ve beşinci yüzyılın sonlarında
Atina’ya hâkim olan politikaların bir alegorisi sunulur. Açıkça Atinalıları
temsil eden Pynks’li Demos, evin reisini ve bazı Atinalı politikacıları temsil
eden kölelerin efendisini oynar. Olay, Kleon’u temsil eden Paphlagon adlı
kölenin zamanında Kleon’un iktidarı ele geçirmesini sağlayan bazı demagog
taktikleriyle bir sosis satıcısı tarafından yenilmesi etrafında döner.
Aristofanes’in
amacıyla

elitlerle

demokratik

sıradan
politikayı

yurttaşlar
kullanma

arasında

etkileşim

düşüncesinin

sağlamak

içine

Kleon’la

arasındaki ihtilaf yerleşmiştir. Kömürcüler ve Atlılarda geçen bu etkileşimin
perde

arkasını

anlamak

için

Thukydides’in

Kleon’a

meşhur

Midilli

tartışmasında (MÖ 427) demokratik politika hakkında neler söylettiğine
bakmak gerekir. Bu, hiç kuşkusuz riskli bir hareket. Thukydides’in
Kleon’unu, Atlılar oyununda karikatürize edilen Kleon’la veya Aristofanes’in
gerçek hayatta mücadele içinde olduğu Kleon’la tabi ki bir tutamayız. Ama en
azından Kömürcüler ve Atlılar’ın yazıldığı dönemde Atina’nın içinde bulunduğu
durumu, Thukydides’in Kleon’unun demokrasi hakkında söylediklerinden
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yola çıkarak kavrayabiliriz. Hiç olmazsa Thukydides’in Kleon’u bu iki oyunda
gördüklerimizle taban tabana zıt bir demokratik politika görüşü sunuyor.
İsyankâr Midillililer için sert cezalar talep etmesinin yanında Kleon’un
demokraside hitabetin ve konuşmacıların alacağı roller üzerine demagojik ve
kendiyle çelişen demeçleri daha çok dikkat çekmiştir. 18 Burada Kleon’un daha
kapsamlı

bir

iddiası

üstünde

durmak

istiyorum:

“Sıradan

insanlar

[phauloteroi tôn anthrôpôn] şehirlerini yetenekli olanlardan [ksynetôterous]
daha iyi yönetir.” Kleon, burada sıradan insanları anlatmak için, Aristoteles’in
Poetika’da komedyanın karakterlerini tanımlamak için kullandığı Yunanca
sözcüklerin aynısını kullanmıştır. Bu terimi yalnızca bir kere kullanmış ve
demokrasi üzerine yorumları ayrıntılı bir analizden ziyade bir polemik olarak
kalmıştır. Yine de Kleon, Atinalıların kötü politik alışkanlıkları ve düzgün
yurttaşların davranış tarzı arasında birtakım keskin ayrımlar ortaya koyar.
Sıradan-yetenekli ayrımını yapmadan önce daha net bir iddiada bulunur:
Atinalılar “kendine hâkim olabilen [sôphrosynes] bir cehaletin [amathia],
umursamaz [akolasias] bir akıllılıktan [deksiotes] daha faydalı olduğunu” fark
edememektedirler. Böyle olunca Kleon’a göre sıradan yurttaşların cahil ve
makul, yetenekli olanlarınsa akıllı ve umursamaz olduğunu keşfederiz.
Yetenekli yurttaşların aklını küçümserken Kleon, kendi hitabet gücüne çok
güvenen rakibi Diodotos gibi akıllı bir konuşmacıyı düşünmüş olabilir.
Deksiotes sözcüğü İngilizcedeki dexterity (hüner) sözcüğünü akla getiriyor ve
özellikle sofist öğretim bağlamında akıllılığı, sözcükleri kullanmadaki özel bir
hüner olarak düşünebiliriz. Aslında, Kleon sıradan yurttaşları överken,
onların

iyi

konuşmacılarla

karşılaştırıldığında

argümanları

dikkatle

inceleyebilme becerilerinin daha az olduğunu söylüyor. Ancak Kleon’un savı,
akıllı sofist konuşmacılardansa cahil dinleyici yurttaşlara güvenmemizi
gerektirecek kadar basit değil. Seyirciler arasında akıllı yurttaşlar da
bulunduğu için aktif bir dinleme eylemi Kleon için daha makbuldür: “Her
birinizin isteği kendi başınıza konuşma yapabilmek. Bunu yapamıyorsanız

Kleon ve Diodotos üzerine farklı görüşler için bzk. Saxonhouse, Athenian Democracy, 75; ve C. Orwin, The
Humanity of Thucydides (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 159f.
18
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bile akıllıca söylenmiş bir sözle anlatılanı kavrayıp alkış tutun.” Demek ki
Kleon’un sıradan yurttaşlarda hayran olduğu cehalet, kısmen de olsa bir
belagat

anlayışı

gerektirmektedir.

Yani

ne

sıradan

yurttaşların

kendi

başlarına zekice ancak yanıltıcı argümanlar sunabilmelerinden ne de
başkalarının bu tarz argümanlarını kabul edip onaylamalarından (bir bakıma
kandırılmalarından) endişe duymamıza gerek vardır.19
Sıradan yurttaşın ölçülü tavırları ve zeki yurttaşın umursamazlığı arasında
Kleon’un yaptığı ikinci ayrım, Yunan ahlak tartışmalarında öyle ya da böyle
sık sık karşımıza çıkar. Örneğin Gorgias’ta Sokrates, konuşmacıların şu
konuda etraflıca düşünmeleri gerektiğini söyler: “dinleyenlerin ruhlarında
ölçülü [sôphrosyne] bir mizacın yer etmesi nasıl sağlanır, edepsizlik [akolasia]
nasıl yok edilir, erdem nasıl doğar ve kötülükler nasıl kovulabilir.” Aynı
terimleri kullanmasına rağmen, şüphe yok ki, Kleon dinleyicilerin gelişimiyle
daha az ilgileniyor. Yetenekli olanların umursamazlığını yererken onların
mevcut kanun, karar ve adetler karşısında nasıl davrandıklarını akılda tutar.
Kanunlardan daha bilge gözükmek isteyen yetenekli konuşmacılar, mecliste
kanunların

aleyhinde

konuşurlar.

“İmkânsız

şeylerin

kölesi”

yetenekli

dinleyiciler ise “alışılagelmiş her şeye burun kıvırır ve yeni üsluplar işitmek
için kıvranıp dururlar.” Diğer yandan, sıradan yurttaşlar kanunlardan daha
az şey bildiklerinin farkındadırlar. Yetenekli yurttaşlar “neyin denenmiş ve
doğru” olduğuna dikkat etmezken; sıradan yurttaşlar Kleon’un ölçülülük diye
algıladığı yaradılıştan bir tutuculukla bunlara istenen özeni gösterecektir.
Kleon’un söylevleri, iyi sıradan yurttaşlarla tehlikeli yetenekli yurttaşlar
arasında daha öte bir ayrım öne sürer. Genel olarak bu iki grup, politik
tartışmalara farklı bir ruh haliyle yaklaşır. Yetenekli yurttaş kategorisinde
hem dinleyiciler hem de konuşmacılar bulunmaktadır. Kendi akıllarıyla
mağrur yetenekli konuşmacılar “mecliste konuşulan saçmalıkları bastırma
amacındadırlar.” Nihayetinde “belagat ve zekâlarını yarıştırma [deinoteti
kaiksyneseôs agôni]” fikriyle çok heyecanlanır ve çoklukla “yanlış nasihatler

Kleon’un akıllı yurttaşlara karşı yaptığı akıllı saldırının özündeki çelişki için bkz. J. Ober, Political Dissent in
Democratic Athens (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), 98.
19
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verirler.” Bu gibi konuşmacılar, “tartışmaları izleyip [theatai] olup bitenden
haberdar olmak isteyenler” arasından pek çok yetenekli dinleyici bulurlar.
Midillililere verilecek cezalar gibi önemli konuları alıp kendilerine “oyuncak
ederler.” Bunun tersine sıradan yurttaşlar, “yarışmacı rakipler” [agônistai]
değillerdir fakat “kimin diğerine eş değer olduğu konusunda hüküm verirler.”
Bu iki grup yurttaşın tutumlarını özetleyen Kleon, tiyatro diliyle konuşur ve
halkın “sofistlerin gösterilerine seyirci [theatais] olmaktansa politika üzerine
düşünüp tartışan [poleôs bouleuomenois] yurttaşlar gibi olmalarını” diler.
Kleon’un cahil, ölçülü ve sadece yurttaş diye adlandırılan sıradan insanlarla
akıllı, umursamaz ve yetenekli rakipler ya da izleyiciler arasında yaptığı
ayrım, çok farklı iki demokratik politika arasındaki tercihe işaret eder.
Değişimin ve yükselmenin kural olduğu hitabet yeteneğinin mücadelesi
anlamına gelen bir politika fikrine sahip olabiliriz. Yahut işine yarayan şeylere
sıkı sıkıya bağlı sıradan yurttaşların ihtiyat ve soğukkanlılığıyla, katı ve
istikrarlı bir politika da yapabiliriz. Antik Yunan’daki bu gibi hayal ürünü
ihtimaller ve bugünün politik gerçekliği arasındaki farklar tabi ki çok fazla.
Ancak yine de Kleon’un tercih ettiği katı ve istikrarlı politikayla, agonist
demokratların liberal devlet düzeninde gördüğü ve ötesine ilerlemek istediği
“ehlileştirici, kısıtlayıcı ve sınırlar koyan politika” arasında temel bir benzerlik
vardır.20

Aynı

şekilde

Kleon’un

akıllı

yurttaşlara

sunduğu

eleştiriyle,

mücadeleci eyleme teşvik edildiği takdirde demokratik halkın insafsız, ırkçı,
kararsız ve yanardöner olacağı endişesi arasında da temel bir benzerlik
vardır.21 Kleon, özellikle Midilli tutsaklarına karşı yanlış bir müsamaha
gösteren akıllı agonist yurttaşların kararsızlıkları konusunda endişelendiğini
açıkça söylemiştir. O, bilgisinin sınırlarını kabullenecek ve sonunda Kleon gibi
elitlerin

nasihatlerini

dinleyecek

ehlileştirilmiş

sıradan

yurttaşlara

sesleniyordu. Diğer yandan Aristofanes, sıradan yurttaşların sınırlamalarını
ve potansiyelini yeniden gözden geçirerek bu demokratik politika görüşünün
yerine mücadeleci bir alternatif koyabilme ihtimalini bulmaya uğraşır.

20
21

Alıntı, Benhabib’in Democracy and Difference eserinin giriş bölümünden, 7.
Aynı eserde, 8.
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III. KÖMÜRCÜLER
Kömürcüler parabasisinde22 korobaşı, Aristofanes’in oyunlarında kendinden
asla

yetenekli

Thukydides’in

(deksios)
Kleon’unun

diye

bahsetmediğinden

“akıllı”

olanları

söz

eder.

aşağılarken

Böylece

kullandığı

aynı

Yunanca kelimeyi (deksios) olur. Aristofanes sözüne, kendini yetenekli olarak
adlandırarak devam etmez. Bunun yerine kendini eleştirenlere karşı savunur
ve biraz da küstahça eserlerinin bol ödüllere layık olduğunu belirtir.
Atinalıları
günümüze

khaunopolitas
kalan

olmaktan

herhangi

başka

kurtardığını
bir

iddia

Yunanca

eder.

metinde

Bu

terim

karşımıza

çıkmamaktadır. Aristofanes bu kelimeyi, Yunancada yurttaş anlamına gelen
polites sözcüğüyle, asıl anlamı geçirgen ya da süngerimsi, mecazi anlamı da
boş veya önemsiz olan khaunos kelimelerini birleştirerek türetmiştir. Yani
Aristofanes

Atinalıları

boşluk,

kendini

beğenmişlik

ve

ahmak

şehrin

yurttaşları olmaktan koruduğunu iddia eder.
Parabasisin sonlarına doğru Aristofanes asla Kleon gibi şehre karşı bir korkak
ve adi gibi davranmayacağını söyleyerek Kleon’u açıkça aşağılamaktadır. Bu
eleştiri bir yana Aristofanes’in parabasiste Atinalılardan yakındığı bazı temel
noktalar, Thukydides’in Kleon’unun akıllı yurttaşla ilgili öne sürdüğü
eleştirilere benzemektedir. Aristofanes, Atinalıların güzel sözlerin ve özellikle
müttefik devletlerin konuşmacılarından gelen övgülerin kurbanı olup aslında
zaman zaman khaunopolitas

olduklarını ileri sürer. Yaşlı kömürcüler

korosunun şehre karşı şikâyette bulunmalarına izin verir. Yaşlılar, retorik
konusundaki
sürükleyen

kabiliyetsizliklerinden
genç

hatiplerin

ötürü

(neaniskon…

onları

mahkeme

rhetoron)

mahkeme

eğlencesi

haline

gelmişlerdir. Kısacası Aristofanes, bu hatipleri aşağılayıcı bir biçimde
“yetenekli” ya da “akıllı” olarak adlandırmasa da, kendilerini şehre zarar veren
retorik yarışlarına kaptıran hatiplerden endişe duyar.

Şairin koro ağzından seyirciye doğrudan hitap ettiği parabasis bkz. Dover, Aristophanic Comedy, 4. bölüm; ve
T. Hubbard, The Mask of Comedy: Aristophanes and the Intertextual Parabasis (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 1992).
22
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Dahası Kleon’un Midilli tartışmasında yaptığı gibi Aristofanes de sıradan
yurttaşı hikâyesinin kahramanı yapar. Kömürcüler, Dikaiopolis oturduğu
yerde sabırsızca Atina meclisindeki oturumun başlamasını beklerken açılır.
Dikaiopolis’e sempati duymamızı ve ona gülmemizi sağlayan şey alabildiğince
sıradan olmasıdır. O, sokaktan geçerken etraftakilerin kendilerini tutamayıp
güldükleri, hatta belki göz devirip en azından kafa salladıkları yaşlı bir adam
gibidir. Dikaiopolis’in ilk sözleri şikâyetle başlar: “Ah, kaç kez yüreğim kan
ağladı benim! Sevinçlerimse ne az, ne az, beşi bulmaz. Ama çektiklerim
saymakla bitmez; Denizde kum bende dert!”23 Birkaç şikâyetini aktardıktan
sonra, meclisin toplanmasını beklerken zamanını nasıl geçirdiğini anlatır:
“Ahlar uflarım, esnerim, gerinirim. Yellenirim, sıkılır, bir şeyler çizerim.
Sakalımı yolar, bine kadar sayarım.” Özlemle köyüne bakıp orada, şehrin
curcunasından uzaktaki evini düşündüğünü söyler. Yani bu kadar basit bir
insan olan Dikaiopolis’te biraz düşünceli olmaktan ya da dâhiyane bir
yetenekten

eser

yoktur.

Yaşını,

halini

hareketlerini

ve

köylülüğünü

düşünürsek, her hangi bir değişime içgüdüsel olarak direnmesi beklenen,
Kleon’un model sıradan yurttaşı olabilecek niteliktedir.
Ancak Dikaiopolis, aslında meclise tam olarak bir değişim yaratmak için
gelmiştir. Peloponez Savaşı’nın getirdiği acıların sona ermesini ve barışı
arzular.24 Bu noktada, savaş zamanı Atina politikalarına karşı bir eleştiri
sunar. Dikaiopolis için sahip olduğu denizdeki kumlar kadar olan dertleri
arasında en büyüğü, Atinalıların politik güçlerini savaşı durdurmak için
kullanmadaki başarısızlıklarıdır: “Umurlarında bile değil barış.” Hatta birçok
yurttaş mecliste yer almak yerine “agorada gevezelik eder.” Meclisin
toplanmasından sorumlu görevliler bile meclis toplantılarına zamanında
gelmezler. Böyle giderse de, ne Atinalıların ne de yöneticilerin bu masraflı
savaşa son verecek kadar sorumlu bir şekilde davranmaları umulmamaktadır.
Sıradan da olsa Dikaiopolis bu kayıtsızlığa ayak uydurmayacaktır. En
temelinde Kömürcülerin açılışı, Kleon’un sıradan yurttaş genellemesinin

Ç.N.: Bu makale boyunca Kömürcüler oyunundan yapılan alıntılar şu eserden alınmıştır: Aristofanes,
Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, 2006.
24
Bir “barış talebi” olarak Kömürcüler için bkz. Cartledge, Theatre of the Absurd, 55-58.
23
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yanlış olduğunu öne sürer; bazıları gerçekten de değişim istemektedir. Savaş
ve getirdiği ızdırap sürer çünkü barış isteyen bu yurttaş, meclise hükmeden
elitlerin ve khaunopolitas’ların aşılması imkansız gibi gözüken engelleriyle
karşı karşıya kalır.
Atina siyaseti ve idaresine yöneltilen bu eleştiriye bir de hayal öğesi eklenir
Kömürcüler’de. Dikaiopolis o gün meclise kendi politik gücünü geri kazanma
planıyla gelmiştir: “Onun için kesin kararlarla geldim bugün” der ve ekler,
“Bağırıp çağıracağım, kıyameti koparacağım. Barıştan gayrı söz edene verip
veriştireceğim”. Seyircilerden çoğu Dikaiopolis’in öfkesini anlayacaktır ve
meclise hükmedenleri susturarak düzeni bozma fikri hoşlarına gidecektir.
Öyle ki; planın işe yaraması için Dikaiopolis’in cesurca uğraşmasına
seyircinin tezahüratlarıyla eşlik ettiğini bile hayal edebiliriz. Oturumun
başlamasıyla meclis görevlisine sataşır. Meclisin açılmasıyla beraber Tanrıgil
girer ve ölümsüz olduğunu iddia edip tanrıların Atina ile Sparta arasındaki
savaşın bitmesini istediklerini belirtir. Görevliler Tanrıgil’i dışarı sürüklerken
Dikaiopolis, “Başkan baylar, kurultaya haksızlık edersiniz bu adamı dışarı
attırmakla.” diye haykırır. Sonrasındaysa Atina tarafından Pers Krallığı’na
gönderilen elçiler girer. Dikaiopolis önce onların konuşmalarını böler.
Ardından da gösteriş meraklısı olduklarını söyleyerek onlara “tavus kuyruklu
maymun” yakıştırması yapar ve onların sahtekârlıklarını, katakullilerini
ortaya dökmeye çalışır. Trakya’dan görevden dönen Theoros da Dikaiopolis’in
gazabına uğrar. Dikaiopolis, aldığı maaş yüzünden görevinde haddinden fazla
kaldığı için “şarlatan” diyerek onu kovar.
Dikaiopolis’in mecliste kopardığı tantana sonuç vermez, Atinalılar barıştan
söz etmezler. Reddedildiğini gören Dikaiopolis’in aklına bir numara gelir ve bir
yağmur damlası düştüğünü söyleyip meclis oturumunun kesilmesine sebep
olur. Bunu takiben de çok sıra dışı bir şey yapar. Özel bir barış anlaşması için
Tanrıgil’i Sparta’ya göndermiş olan Dikaiopolis, düşmanla otuz yıllık bir
anlaşma yapmıştır ve çabucak köyüne geri taşınır. Elit otoriteye ve pasif
kitlesel sessizliğe karşı gelerek, gözlerini barışa karşı kapamış Atinalıları
uyandırmaya çalışsa da Dikaiopolis, sonunda Atina siyasetini hepten terk
etmeye yeltenir. Özel olarak alınmış bu barış, Kömürcüler oyunundaki hayal
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öğesini yeni bir düzleme çeker ve izleyenleri savaşın getirdiği ızdıraptan ve
demokratik

siyasetin

entrikalarından

uzaklaşmanın

keyfini

yaşayarak

kendilerini Dikaiopolis’in yerine koymaya davet eder.
Ancak

aslında

Dikaiopolis’in

Atina

siyasetinden

kaçışı

tam

olarak

gerçekleşmemiştir henüz. Zaferini ve barışın getirdiği mutluluğu karısı ve
kızıyla aile çapında bir Kır Dionysia şenliği düzenleyerek kutladığı sırada,
barış değil Spartalılardan intikam isteyen kömürcüler korosuyla karşı karşıya
gelir. Yurttaşlarıyla anlaşmazlığa düşen Dikaiopolis, Atina siyasetinin temel
özelliğini kullanarak kendini savunması için bir fırsat verilmesini talep eder:
“Ama neler şart koştum, biliyor musunuz? Dinleyin beni!” diye yakarır.
Retorik, oyunun ana çatışmasında belirleyici olacaktır. Galip gelebilmek için
Dikaiopolis, Kleon’un küçümsediği karmaşık retorik tekniklerine ihtiyaç
duyacaktır. Aslında az da olsa bu “akıllılığa” hali hazırda sahiptir. Ne kadar
sıradan olursa olsun seyircisini tanır, dahası bir hatibin herhangi bir talebini
seyirciye hoş gelecek şekilde nasıl süslemesi gerektiğini de bilir:
Bilirim köylülerin ne kadar hoşlandığını, kendilerini ve Atina’yı bir şarlatanın
doğru yanlış övmesinden. Alınan kim, satılan kim farkına bile varmazlar…
Onun için konuşmaya başlamadan önce izin verin de dokunaklı sözlerle
yumuşatayım yaşlı yüreklerinizi.
Kömürcülerin

duydukları

şeyden

hoşlanmayacaklarını

tahmin

ederek

haberciyi değiştirerek haberi yumuşatmaya çalışır. Euripides’in oyunla aynı
isme sahip Telephos adlı başkahramanı gibi bir dilenci kılığında görünecektir.
Ancak bunun için Euripides’ten rica edilmesi gerekecektir ve o da, yapılan
onca pazarlıktan sonra Telephos’un eski püskü giysilerini ödünç vermeye razı
olur.

Anlaşıldığı

üzere

bu

dolap

başarılı

olur

çünkü

Dikaiopolis’in

konuşmasından sonra koro ona acıyıp merhamet eder.
Bu yeni ve başarılı konuşmacı Kleon’un hor gördüğü akıllı yurttaş haline mi
gelmiştir? Hem evet hem hayır. Konuşması komik olsa bile dikkatlidir.
Savaşın

öncesindeki

entrikalardan

ve

başlangıcındaki

sebeplerden
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bahsederken de kesinlikle hatırı sayılır bir marifet gösterir.25 Yine de bu
hünerinin esiri olmaz. Telephos’un kıyafetlerini sadece kılık değiştirip
gizlenmek için giymiştir:
“Çünkü daha yoksul olmalıyım bugün dünden, olduğum gibi olmalıyım öyle
görünmeden.” Kılığıma seyirciler [theatas] kanmasa da olur, ama koronun
saflığından yararlanıp yutturmalıyım ona masallarımı.
Kurnaz sözler ve entrikalar, tıpkı Telephos’un eski kıyafetleri gibi Dikaiopolis’e
ait değildir. En azından oyunun bu bölümünde bir hatip kimliği kazanmaz.26
Seyirciyle birlikte kendisi de o hala eski, sıradan Dikaiopolis olduğunun
farkındadır. Belagati, düzenbazlığı ve yanıltmacaları sadece kendi barışını
savunmak için kullanacaktır çünkü her kim olursa olsun Atinalılarla ancak
böyle mücadele edilebilir. Ancak yine de bunlar kendi karakterine ağır
basmazlar.
Kömürcüler

oyununda

çatışma

en

yüksek

noktasına

ulaştığı

sırada,

Dikaiopolis Kleon’un basit sınıflandırmasını bozar. Aslında sıradandır fakat
değişim ister. Kendisinin ve şehrin menfaatinin düzenli bir şekilde oturup
yeniden tartışmaya ihtiyacı olduğunu görür. Önemli konularda retorik
oyunlarına başvuranlar katar yetkin değildir. Öte yandan ne bir sofisttir ne de
bir khaunopolite. Fakat kelimelere hâkim olma marifetinin zaman zaman
gerekli olduğunu bilir yeri geldiğinde bu becerisini de sergiler. Komiktir ama
saçmalamaz. Aynı anda hem Kleon’un sıradan Atinalı tasvirini taşlar hem de
meselelerin kontrolünü artık eline alan hayali bir sıradan yurttaş modeli
yaratır. Bu durumun özelde agonist demokratlarla beraber günümüz
demokratları için hatırı sayılır bir albenisi de vardır. Burada devlet işlerinin
gidişatını takip eden, elit olmayan bir yurttaş vardır. Barıştan ödün vermez,
iktidarı elinde tutanlarla mücadele etmesini sağlayacak yetenekleri keşfeder.
Son olarak da tüm bunları yaparken mizah anlayışını kaybetmeyip istediği
sonuçları elde eder. Bu açıdan Dikaiopolis, sıradan yurttaşların, “ortak

Heath, Political Comedy in Aristophanes, 16-18, konuşmanın ciddiye alınmaması gerektiği görüşünde.
Kömürcüler’de kıyafet değiştirip gizlenilmesi üzerine bkz. N. Slater, Tragedy, Comedy, and the Polis
eserinden “Space, Character and απαπη: Transformation and Transvaluation in the Archarnians,”; ve Hubbard,
The Mask of Comedy, 2. bölüm.
25
26
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meseleleri

ve

bunları

çözüme

kavuşturacak

yöntemleri

kendiliğinden

keşfederek politik bireylere dönüşebileceğinin” somut bir örneğidir.”27
Tabi ki hareket planının onu hâlihazırda şehrin kolektif politikasından
uzaklaştırmış

olmasından

dolayı,

Dikaiopolis’in

ortak

sorunlara

bağlanmasıyla ilgili bazı şüphelerimiz olabilir. Bu şüpheler, ancak oyunun
ikinci yarısında Dover’in “mutlak bir bencillik fantezisi” dediği şeyin
Aristofanes tarafından ortaya dökülmesiyle doğabilir. Bu durum hiç şüphesiz
seyircinin çok hoşuna gidiyordu.28 Artık Dikaiopolis’i zaferinin keyfini
çıkarırken görürüz. Megara şehri ile ticareti yeniden başlatır, fütursuzca
Atinalı jurnalcileri azarlar ve güzel dansçı kızların kollarında final verir. Bir
zamanlar ticaretlerini meclise üstün gören yurttaşlardan kaygı duyarken
Dikaiopolis, artık kendisi özel meselelerine odaklanmıştır. Dahası, Kleon’un
“yarışmacı rakipler” dediği, sırf tartışmaktan duyduğu hazdan ötürü tartışan
biri olup çıkmak üzeredir. Bu yüzden de oyunun ikinci yarısı boyunca
Dikaiopolis’le mücadele içinde olan Atinalı komutan Lamakhos, seferden
yaralı

olarak

döndüğünde

çektiği

ızdıraptan

ötürü

onunla

eğlenen

Dikaiopolis’in acımasız alaylarına maruz kalır. Kısacası kahramanımız taş
kalpli biri haline gelmiştir artık.
Belki de Dikaiopolis’teki bu değişimi bir hiciv öğesi olarak görmeliyiz.
Kömürcüler’in mutlak bencillik fantezisini salt bunu taşlamak amacıyla
gösterdiğini savunabiliriz. Sıradan yurttaşa verilmek istenen mesaj şu
olacaktır: “Her şeyi geride bırakıp gitmek isteyen sen miydin? Ne kadar
bencilleşip yabanileştiğine bir bak.” Yine de Aristofanes, sıkıntılarımızdan bu
kadar kolayca kaçmamıza izin vermeyecektir. Hikâye hicivli bir biçimde değil
mutlu bir sonla biter. Dikaiopolis korodan “Yaşasın şarap kahramanına!”
demelerini ister, koro da neşeyle dediğini yapar. Herkes dans ederek çıkar.
Dikaiopolis bencil bir “yarışçı” haline gelmiştir ancak zaferi de o elde etmiştir.
Oyun da zafer sarhoşu olmuş bir şekilde gösterir. Adının “şehir için adil olan”
gibi bir anlamı vardır. İsminin, Atina’yı değil kendisi ve ailesi için kurduğu bu

27
28

Wolin, “Fugitive Democracy,” 30.
Dover, Aristophanic Comedy, 88.
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yeni şehri ima ettiği seyirci tarafından kolayca anlaşılacaktır. Gözlerden uzak
ve huzur içinde köyde yaşamak, Atina’nın politik yaşamına dâhil olmanın
getirdiği yüke yeğdir.
Aristofanes gibi bir sanatçının eseri, seyircinin karmaşık tepkiler vermesine
neden olursa bunda şaşılacak bir şey yoktur. Bu seyirciler, onun oyunlarına
birbirinden

çeşitli

istekleri

ve

sorunlarıyla

malzeme

yaratmış

ve

yaratmaktadır. Gördüğünüz gibi Kömürcüler oyununda, günümüzde daha
aktif ve mücadeleci demokratik politikaları savunanlar için karışık mesajlar
vardır. Kimi zaman sıradan yurttaşlar, mevcut durumu sorgulamakta çok
istekli olabilirler. Hatta değişim yaratabilmek için gerekli politik kabiliyetlere
aslında sahip olabilir ya da bu kabiliyetleri kazanıp kullanmaya hazır
bulunabilirler. Aynı zamanda oyun bize, agonist demokratlar tarafından da
sıkça kabul edilen, sıradan yurttaşların bireyler olarak gerçekleştirdikleri
kahramanca eylemlere bel bağlamanın yarattığı sınırlamaları da hatırlatır. Bu
yurttaşlar, elit otoriteden nefret etse de, kimi zaman gerçekleştirdikleri tam
anlamıyla politik eylemlerden sonra özel hayatlarının getireceği zevkler ve
rahatlıkla daha çok ilgilenebilirler. Burada tekrar Wolin’den alıntılayarak bu
eylemlerin “episodik” ve “nadir” olduğunu belirtebilirim.29 Yahut çekişmenin
verdiği hazla Connoly’nin olmazsa olmazı “mücadeleci saygı”yı kaybederek
kendi asil amaçlarından uzaklaşabilirler. 30 Son olarak da, eğer Dikaiopolis’in
zaferini

koroyla

dans

ederek

kutlamayı

reddedersek,

Dikaiopolis

gibi

yurttaşları, şehrin politik hayatına tekrar nasıl çekeceğimizi düşünmemiz
gerekecektir.

Atlılar,

Aristofanes

tarafından

bu

zorluğu

tam

olarak

keşfedebilmek için kaleme alınmıştır.

Wolin, “Fugitive Democracy,” 42, politik eylemin seyrekliğini bugünkü modern merkeziyetçi devlete bağlar.
Kömürcüler oyunun sonunda politik olana yönelik daha temel bir zorluk ortaya çıkar: politik olmayan yaşamın
gerçek talepleri. Ayrıca Steven White, Democracy and Vision: Sheldon Wolin and the Vicissitudes of the
Political eserinden “Three Conceptions of the Political,” haz. A. Botwinick ve W. Connolly (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2001), 173, Wolin ve diğerleri tarafından ortaya konan liberalizm eleştirisine sıcak
baksa da liberal politikaların hakim olduğu bir yaşamın “ekonomik veya politik olarak kötü olmadığını” hatırlatır.
30
Connolly, Identity/Difference, 166-167, ve “A Critique of Pure Politics,” 21.
29

246

Elit Otorite Ve Akıllı Yurttaş: Aristofanes’in Kömürcüler Ve Atlılar Oyunları

IV. Atlılar
Atlılar oyunu, genellikle Nikias ve Demosthenes ile özdeşleştirilen Demos’un
iki kölesiyle açılır. Kleon’u temsil eden evin yeni kölesi Paphlagon hakkında
endişelenmektedirler. Bu iki köle bir an “kahrolası Paphlagon” ve “onun
entrikalarından” kaçmayı düşünürler. Demosthenes, yeni kölenin çetin
numaralarından

bihaber

Demos’un

komik

duruma

düşmesini

şakacı

üslubuyla dile getirir. Paphlagon, “yaşlı adamın karakterini kavramıştır...
efendisinin önünde eğilir ve yaltaklanarak, dolandırmaya çalışır.” 31 Bu
taktikler işe yarar ve bunun çetelesi diğer kölelere çıkar. Bu sahne bittiğinde,
Demosthenes yeni geleni kovmak için bir plan arayışıyla Nikias’a döner.
Sonrasında Paphlagon’un gizli kehanetlerinden çalmaya karar verirler. Bu
kehanet Paphlagon’un beklenmedik bir zamanda ortaya çıkacak bir sosis
satıcısı tarafından yenileceğini ön görür.
Kömürcüler’de Dikaiopolis’e olduğu gibi, Atlılar’da da oyun kahramanı sıradan
bir yurttaşa dönüşür. Sosis Satıcısı, kaderinde yazılmış olan ileride elde
edeceği büyük güce bir türlü inanamazken, Demosthenes onu, ağzı kalabalık
ve alt sınıftan bayağı biri oluşunun kehanete tamı tamına uyduğuna ikna
eder. Sosis Satıcısı, Nikias’ı ve Demosthenes’i uyarır: Okuma yazma dışında
tahsilsim yoktur benim, hatta bunlar da bile beterim. Espri, seyircinin aşina
olduğu hiciv öğelerinden oluşur. Politikacıları ağlayan sızlayan hile hurdacı
köleler gibi göstererek hem diyaloglarda hem oyunun temel alegorisinde Atina
politik elitini taşlamak amaçlanmıştır. Demosthenes bu sebeple politik liderlik
artık eğitimli ve iyi karakterli adamların değil, cahil ve adi insanların işi der. 32
Kleon gibi bir dolandırıcının bile Atina’da böylesine gücü varsa, ne kadar cahil
olursa olsun sıradan bir yurttaş da yönetimi elinde tutabilir, hatta şu anki
lider bozuntularından bile daha iyi olabilir.

Ç.N.: Bu makale boyunca Atlılar oyunundan yapılan alıntılar eserin Türkçesi olmadığı için makalenin
çevirmenleri tarafından tercüme edilmiştir.
31

Henderson’ın, “Comic Hero versus Political Elite,” 309, belirttiği üzere Sosis Satıcısı, Aristofanes’in diğer
kahramanları arasında öne çıkmaktadır çünkü onlar kadar saygı duyulacak biri değildir ve olduğu gibi sıradan
Dikaiopolis’tir.
32
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Gerçek

gücünü gösterebilmesi

Dikaiopolis

gibi,

kendini

için

Atina’da

Sosis

Satıcısı

savunabilmesini

da,
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Kömürcüler’deki

sağlayacak

politika

becerilerine gerek duyacaktır. Thukydides’in Kleon’unun zeki yurttaşa atfettiği
ve Atlılar’da Paphlagon’un iktidarı elde etmesini sağlayan bazı yeteneklere
Sosis Satıcısı da ihtiyaç duyacaktır: bir demagogun yeteneğine. Kehanetin
doğruluğuna ikna olmayan Sosis Satıcısı Paphlagon’u yenmeye kafa yorarken
“insanları yönetmeye uygun kişi olmam ne kadar muhteşem bir fikir” diye
düşünür. Demosthenes onu rahatlatır:
Bu işten daha kolayı yok [phaulotaton]. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et:
işlerin altını üstüne getirip ortalığın içine et. Tatlı sözlerle insanları yumuşatıp
onları hep kendi tarafında tut. Bir demagogun ihtiyacı olan her şeye sahipsin:
tam bir tüccar ahlakına sahipsin, avamsın ve iğrenç bir sesin var. Siyasette
kariyer yapmak için bundan iyisi can sağlığı!
Yine Dikaiopolis gibi Sosis Satıcısı da var olan elit ile mücadele için gerekli
olan vasıflardan çok azına sahiptir başta. Kömürcüler hikâyesi ilerledikçe
Dikaiopolis’in yeteneklerinin ortaya çıkması gibi Sosis Satıcısı’nın retorik
yarışlarında Kleon/Paphlagon’u art arda yenerek daha akıllı ve kendinden
emin bir konuma kavuştuğunu görürüz. Koro onun en büyük müttefiki ve
taraftarıdır. Paphlagon ile ilk karşılaşması sırasında Kelimelerinin maharetiyle
[poikilôs] onu nasıl da iyice haşladın derler. Sosis Satıcısı’nın mahkeme
önündeki ikinci zaferini duyduktan sonraysa koro, şerefsizlik, dallı budaklı
entrikalar [poikilois] ve yaltaklanarak dil dökmekte Paphlagon’u alt ettiğini
duyurur. Koro tarafından kullanılan poikilos kelimesi, kurnaz Odysseus’tan
beri Yunan edebiyatında köklü bir yere sahiptir.33 Sıradan yurttaşımız ilk
tereddüt ettiği ilk zamanlarından beri çok yol almıştır.
Dikaiopolis ve Sosis Satıcısı bu sebepten yakın bir yol izlerler. İkisi de politik
belirsizlikler içinden, bilhassa akıllarını ve kurnazlıklarını geliştirerek gizli
politik vasıflarını ortaya döküp iktidarlı elitlere karşı koyacak cesareti ve
mücadele ruhunu göstermişlerdir. Aristofanes aynı vurguyu, Kömürcüler’de

33

M. Detienne ve J. Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, çev. J. Lloyd (Sussex, UK:
Harvester Press, 1978), 8-23.
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çok net olmasa da Atlılar’da açıktan açığa yapar: Kleon, Atina politikasında
kendi otoritesini

kabul ettirmek

için

sıradan

yurttaşa

kayıtsızca

bel

bağlayamaz. Atlılar da, Kömürcüler gibi sıradan bir yurttaşın demagoglara
karşı koyması gibi fantastik bir olasılık sunar.34 Bu açıdan ele alınırsa Atlılar,
temel olarak mücadelenin mekânı anlamında Kömürcüler’den ayrışır. Burada,
sıradan yurttaşın mücadelesi Atina siyasetinin sınırları içerisinde gerçekleşir.
Sosis Satıcısı, Demos’un ilgisini çekmek için uğraştıkça Dikaiopolis’in aksine
meclisten ayrılamaz. Orada savaşmalıdır: savaşır ve kazanır da.
Bu, sıradan yurttaşın elitlere karşı kazandığı muhteşem bir zafer gibidir. Yine
de Dikaiopolis’te olduğu gibi, sıradan demokratik yurttaş modeli olarak Sosis
Satıcısı ile ilgili şüpheler de devam eder. Fakat Dikaiopolis, nihayetinde politik
arenadan çekilip nispeten özel meseleler içinde kaybolmuşsa da, en azından
barış getirmek gibi yüce bir amaçla yola koyulmuştur. Ancak Sosis Satıcısı’nı
eyleme iten şey, başından beri şüphe uyandırır. Aslına bakılırsa iktidar hırsı,
sırf çekişmenin verdiği haz ya da daha basit olarak Nikias’la Demosthenes’in
ortaya attığı şüphe uyandırıcı kehanetlerin vaat ettiği macera uğruna atılır bu
işe. Ancak tabi ki de Kleon’u yenmek için bir noktada Kleon’a dönüşmesi
hatta demagogdan daha demagog olması gerekmektedir. Bu demokrasi
kahramanından bekleyeceğimiz en son şeylerden biridir.
Atlılar’da kahraman olabilecek bir başkası daha vardır. Demos karakteriyle
Aristofanes, bütün Atinalı yurttaşları tek bir sıradan yurttaşın suretinde
resmeder. Demosthenes onu tasvir ederken aslında Dikaiopolis’ten de
bahsediyor olabilir: İkimizin efendisi de, çiftçi mizaçlı, aksi mi aksi, sağır, tuhaf
bir moruk. Adına da Pnyksli Demos derler. Ancak tabi ki de Demos, sıradan
olsun olmasın oyunun başında güçsüz biri değildir, aksine tüm otoriteyi
elinde tutar. Sonuçta evin efendisidir. Kararları (ya da hevesleri), nice
kölenin/politikacının mevkisini belirlemektedir. İştahı ve acayip huyları
eylemlerini şekillendirir. Fakat Atlılar bu iktidarı sorunsallaştırır. “Kendisine
yaltaklanılmasından,

aldatılmaktan”

ve

“hatiplerin

onu

ağzı

açık

Reckford, Old and New Comedy, 114, akademisyenlerin Aristofanes’in seyircisi içindeki sıradan yurttaşlar ın
aksine “Sosis Satıcısı’nı takdir edip onunla özdeşleşmekte başarısız olduklarını” belirtir.
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bırakmasından” [kekhenas] ne kadar zevk aldığını ve onun “mutlak iktidarını”
gözler önüne seren koro, Demos’u ayak oyunlarına karşı olan zaafıyla
yüzleştirir. Koro, “Aklın var ama dışarı midesini doldurmaya çıkmış.” diyerek
sözlerini bitirir. Demos buna karşın, asıl kendisinin hatipleri kendi keyfine
göre ayak oyununa getirdiğini söyler: Çalıp çırpan siyasetçilerden birini alır,
onu besler büyütürüm, doyduğu vakitse böcek gibi eziveririm. Yani Demos,
kendisinin de dediği gibi Atina siyasetinin kontrolünü elinde tutup kendi
nefsini tatmin etmektedir.
Yine de onlar Demos’un “hinoğlu hin [pyknotes]” olduğunu bilirler. Eğer
planları bu şekildeyse, ne koro ne de biz buna tam anlamıyla ikna oluruz.
Aristofanes de Demos’un bu hinliğini daha incelikli bir şekilde ele alır. Sosis
Satıcısı’nın zaferiyle sonuçlanacak agona

tanıklık etmeye hazırlanıldığı

sırada, Demos herkesin Pynks’e doğru ilerlemesini ister. Bu Sosis Satıcısı’nı
alt üst eder:
Vay benim kara bahtım, bittim ben! Evinde oturduğu vakit ondan açıkgözlüsü
[deksiotatos] yoktur bu dünyada. Amma şu taşın üstünde oturdu mu da, ağzı
açık ayran delisi bakar kalır [kekhenen] öyle!
Bu

kısımda

Atlılar’ın

temel

alegorisi

kırılma

noktasında

zedelenir.35

Aristofanes, Demos’u bize evin reisi olarak sunar, oyunun oikos meseleleriyle
de ilgilendiğini varsayabiliriz yani. Bu açıdan Demos’un “evde” olduğu başka
bir mekâna atıfta bulunmak pek anlamlı değildir. Zira oyun boyunca evdedir.
Bu kısım, ancak Demos’un “evde” oluşunu Atinalıları evlerindeymiş gibi
düşünürsek anlam kazanır. Burada bir Demos yoktur, birçok Atinalı vardır.
Bu özel kitle içerisinde, elitlerin manipülasyonlarına karşı koymak için gerekli
zekâya sahiptirler.
Bu zekâyı Kömürcüler’de bir Atinalı bireyin özel hayatında görmüştük.
Dikaiopolis sıradan yurttaşın evde neler başarabileceğini bize gösterdi. Yine
Dikaiopolis, bizi onun gibi sıradan bir yurttaşın politik vasıflarıyla tekrardan
siyasetin içine dâhil olması için nasıl cesaretlendirebileceğimiz sorusuyla baş

35

Benzer bir görüş için bkz. Dover, Aristophanic Comedy, 99.
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bırakırken,

akıl

sahibi

sıradan

yurttaşın

evde

kalmayı

tercih

edebileceğini de göstermiş olur. Atlılar daha karmaşık bir soruya odaklanır.
Dikaiopolis gibi özel meselelerinde yeterince akıllıca davranan bir yurttaşlar
topluluğundan, khaunopolites yığınına dönüşmek yerine, kolektif politik
gücünü uygulamaya sokmaya kafa yoran düzgün bir akıllı yurttaşlar
topluluğuna nasıl ulaşabiliriz?
Atlılar kendi gerçeküstü çözümünü ortaya koyar. Sosis Satıcısı, final
sahnesinde Demos üzerinde büyülü bir değişim gerçekleştirir. Yahut da bu
değişimi final sahnesi öncesinde sahne arkasında gerçekleştirir. Koronun
ikinci parabasisi sırasında Demos artık kendisiyle ilgilenecek olan Sosis
Satıcısı’yla beraber sahneden çıkar. Sosis Satıcısı Demos’un mucizevi
değişimini duyurmak için geri döner: Çirkindi ama artık yakışıklı oldu. Koro
tam bir açıklama ister, Sosis Satıcısı da Aristides ve Miltiades ile sofraya
oturduğu zamanki gibi. diyerek cevap verir. Bu, demokrasinin genç ve daha az
radikal olduğu, Maraton Savaşı’nın görkemli günlerindeki halktır. Dover, yeni
Demos’un “Kleon gibi politikacılara karşı sosyal sınıfların oluşturduğu bir
duygu birliğine” işaret ettiğini iddia eder.36 Aslında Demos, artık herkes için
bir şeyler sunmaktadır: alt tabaka için Atina donanmasındaki kürekçilere
yapılacak

peşin

ödemeler, daha

iyi durumdaki askerler içinse birlik

transferlerinde adil bir yasa.
Böyle bir kamusal birlik ve dayanışma canlı bir demokrasi ile uyum içerisinde
olmalıdır; tabi ki bazıları da bunların bir demokrasi için gerekli öncüller
olduğunu savunabilir.37 Aynı zamanda Demos’un değişimi demokratik bir
yenilenmeyi yansıtmaz. Bu daha çok cömert elitin işidir. Demos ile adının
Agorakritos olduğunu öğrendiğimiz Sosis Satıcısı, son değişim için sahneden
ayrılmadan önce şu diyaloga tanık oluruz:
Demos: Öyleyse kendimi Agorakritos’un idaresine bırakıyorum ve Paphlagon’u
da onun gözetimine veriyorum.

36
37

Aynı eserde, 99. Ayrıca bkz. Henderson, “Comic Hero versus Political Elite,” 313.
Wolin’in de, “Fugitive Democracy,” 44, belirttiği üzere dayanışma “sıkıntılı bir birliktelik” anlamına gelmemeli.
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Sosis Satıcısı: Bana güvenebilirsin Demos, Malatinalıların [Kekhenaion] şehrine
güzelce hizmet edecek benden daha iyi birinin olmadığını sen de göreceksin.
Sosis Satıcısı’nın Demos tasvirine özellikle dikkat etmeliyiz. Kekhenaion
kelimesi Athenaion kelimesiyle oynayarak yapılmış bir başka Aristofanes
buluşudur. Kökeni kechena, esnemek ya da bön bön bakmak anlamına gelir.
Sosis

Satıcısı

ve

koronun

daha

önce

Demos’tan

bahsederken

bunu

kullandığını görürüz. Zaferini ilan edip sıradan vasfını da üzerinden atan
Sosis Satıcısı için gözetimi altına giren yine o aval aval bakınan aptaldır, yani
aynı khaunopolite. O zaman Demos’taki değişimin daha ziyade elitlerin
manipülasyonundan kaynaklandığını farz edebiliriz. Şans eseri sadece burada
elit tabakadan belli bir bireyin dahiliyeti görece ulvi amaçlara sahiptir. Yine de
Atlılar, demokratik olasılıklar üzerine daha incelikli bir bakış açısının önüne
geçen keyifli bir fantezi unsuruyla son bulur.38
V. SONUÇ: AKILLI YURTTAŞ?
Aristofanes, Thukydides’in Kleon’undan daha gelişkin ve umut verici bir
sıradan yurttaş portresi sunar. Karamsar ve küçümseyen bir havaya girip
sıradan yurttaşları değişim karşıtı, çok temel politik kabiliyetlerden yoksun
veya mevcut düzene meydan okuyamayacak kadar çatışma karşıtı olarak
düşünmemeliyiz. Hareketsiz ve kayıtsız bir yurttaşlar yığınından önce elit
tabaka entrikalarının insanın ümidini kıran o değişmez görüntüsü altındaki
sahte

politikalarından

daha

fazlasına

odaklanmalıyız.

Dikaiopolis

ve

Agorakritos karakterlerinde kendileri için mücadele edip zekâları, belagat
yetenekleri ve politik hilelerle seçkinleri alt ederek düzene meydan okumaya
istekli ve bunu yapabilecek potansiyele sahip sıradan yurttaşları görürüz.
Fakat Aristofanes, agonist demokrasinin kahramanı haline gelen sıradan bir
yurttaşın

gerçekleştirdiği

değişim

hayallerine

fazla

kapılıp

kendimizi

kaybetmeyelim diye bizi gerçek dünyaya geri getirir. Sonuçta sıradan yurttaş,
belki de kamusal yaşamla bağlarını kesmenin çarelerini arıyor olabilir. Zafer
kazanmak için gerçekte bir elit olmak gerekse bile, elitlerle mücadele etmek

Sosis Satıcısı’nın “kötülüğü” üzerine bkz. Bowie, Aristophanes: Myth, Ritual and Comedy, 74-77. Sosis
Satıcısı üzerinde farklı görüşler için bkz. Strauss, Socrates and Aristophanes, 107; ve Reckford, Old and New
Comedy, 105-120.
38
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için meydanı terk etmeyen sıradan kahramanımız, Sosis Satıcısı gibi zafere
kavuşabilir. Ayrıca eğer zafer kazandıktan sonra halktan yana durmaya
devam ederse yurttaşlar için hiç de demokratik olmayan bir paternalizme
tutulabilir.
Otoriteye karşı mücadele eden kahramanlar olarak sıradan yurttaşların
sınırlarını anlayan bir kavrayışla birlikte bu yurttaşların potansiyeline yaptığı
vurgu, Aristofanes’i agonist demokrasinin günümüz savunucularıyla uyumlu
bir pozisyona koyar. Ayrıca Aristofanes, kolektif düzeyde gerçekleştirilecek bir
agonist politikanın başlı başına bir zorluk olduğuna işaret eder. Demos
karakteriyle,

meclise

girdikleri

an

yurttaşlarda

Atinalı

aklında

eser

kalmadığını iddia eder. Burada da, modern politika gerçekliğine karşı duyarlı
ve tam anlamıyla mücadeleci bir siyaset görüşü tasavvur eden agonist
demokratlarla temel bir benzerlik vardır. Buradaki siyaset görüşü, kabaca
“farklılıklar bağlamında karşılıklı olarak bazı ortak noktaların aranması” 39
olarak düşünülebilir. Bu nedenle, gerçekten demokrasinin hâkim olduğu
zamanların nadir olduğuna inanan Wolin, demokrasinin “eksiksiz bir politik
sistem olamayacağı” sonucuna varır. Wolin, “sıradan yaşantıların ortak
sorunları” etrafında örgütlenen yerel demokrasilerden umutlanır ve Polonya
Dayanışma Hareketi’ni model alarak “geniş kapsamlı bir politika” olasılığına
işaret eder. Fakat bunun gibi “isyan anlarının” uzun ömürlü olamadığını da
kabullenmiştir.40
bölgelerindeki

Aynı

halklar

şekilde

Connolly

arasında

hoşgörü,

de

“birbirine

cömertlik

ve

bağlı
özenli

seçim
işbirliği

politikasına” ihtiyaç olduğundan bahseder. Ama “agonist saygının” güçlüğünü
tekrar düşündüğünde bu gibi işbirliklerinin önünü açacak “politik hayatın
ahlaki boyutunun” ise “zaruri ama kırılgan” olduğunu kabul eder.41 Bence
Aristofanes de, (Demos olarak tasvir ettiği) halkın, ister mücadeleci yanını
kaybedip elitlerin manipülasyonlarına kolayca yem olduğunu göstersin isterse
bencil amaçlar uğruna elitleri manipüle edip ellerindeki güçten zevk aldığını

Buradaki dil White’a ait, “Three Conceptions of the Political,” 175.
White, “Three Conceptions,” 177, Wolin’in politika anlayışını “mevcut demokrasi dinamiğinden uzakta
algılanmasına neden olacak kadar sıradışı” olarak görür.
41
Connolly, “A Critique of Pure Politics,” 21-22. Öte yandan White, “Three Conceptions,” 183, Connolly’nin
cömertlik fikrinin fazla “genel” olmasından endişe duyar.
39
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göstersin, daima benzer bir endişe duyuyordu. Her iki durumda siyaset,
otorite

ve

manipülasyona

karşı

durulan

bir

mekân

olma

özelliğini

kaybetmiştir.
Aristofanes sıradan yurttaşların bir araya gelebileceği farklı bir olasılığa daha
işaret eder. Şaşırmaya gerek yok, onun modeli tiyatro seyircisidir. Nasıl ki
meclisteki halk, politikacıların siyaset hayatındaki geleceklerini avuçlarında
tutuyorsa, tiyatrodaki halk da komedya şairlerinin elde edeceği başarıları
elinde tutmaktadır. Demos örneğinde olduğu gibi gerçekten de bazen seyirci
konumundaki

halk,

şaire

istediğini

yaptırabilir

veya

ona

haksızca

davranabilir. Koronun Atlılar’ın ilk parabasisinde bahsettiği büyük şair
Krates’in başına aynı şeyler gelmiştir: O güzelim kafasından çıkan esprili
fikirlerini ısıtıp ısıtıp önünüze koyar, sizleri de evlerinize ucuz lokmalarla
yollardı. Amma velâkin o da tüm Atinalı şairler gibi yeri geldiğinde “fırçayı
yemiş” yerine geldiğinde de “bir kaybedip bir kazanarak zar zor yaşayıp
gitmiştir.” Birinci parabasisin başka bir yerinde koro seyircilerin beğenisinin
her yıl değiştiğini söyler. Nasıl ki Atlılar oyunundaki politikacı-köleler,
efendilerinin geçici heveslerinden endişe ediyorsa, Aristofanes de Atina
seyircisinin bu heveslerinden korktuğu için ilk eserini imzasız olarak
oynatmıştır.
Bir şair olarak Aristofanes, bu çekme akıl Atinalılardan çekince duyar. Yine de
Aristofanes, Demos tasvirinde olduğu gibi Atinalılara bir çeşit akıl atfetmiştir.
Atlılar

oyununda

Paphlagon’un

sahneye

ilk

çıkışından

önce

köle-

Demosthenes, rakibinin geliyor olmasından dolayı Sosis Satıcısı’nın duyduğu
korkuyu yatıştırmaya çalışır:
Sakın korkma, gerçeği gibi yapılmadı maskesi. Maske ustalarının hiçbiri onun
maskesini yapacak yüreğe sahip değildi. Ama yine de tanıyacak onu herkes
çünkü seyirci [theatron] akıllıdır [deksion].
Aristofanes burada farklı bir çeşit akıllılığı tanımlamak için deksios’u
kullanıyor. Meclisi dolduran sıradan yurttaşlar gibi buradaki seyirciler de tabi
ki konuşmazlar. Onların bu akıllığı, Dikaiopolis’in ya da Sosis Satıcısı’nın
belagat ustalığı veya kelimelerdeki hüneriyle ilgili değildir. Aksine Aristofanes,
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onların geniş bakış açılarına ve olan biteni gerçekte olduğu gibi görebilme
yeteneklerine güvenir. Sahnede Kleon’un yüzünü, hatta ona benzetilerek
yapılmış maskesini bile göremeseler de, gördükleri kişinin Kleon olduğunu
bilirler. Sürekli fikir değiştirseler de, kimi zaman ayak oyunları yapıp kimi
zaman aynı tuzaklara kendileri düşse de, Paphlagon’un eylemleri ve
ifadelerindeki demagojik üsluptan onun Kleon olduğunu fark edebileceklerini
varsayar. Kömürcüler’de de Dikaiopolis’in benzer bir iddiada bulunduğunu
görürüz. Telephos’un paçavralarıyla kendisini saklamasa da, bu kılığını
görünce seyircilerin aslında onun kim olduğunu anlayacağını söyler.
Aristofanes’in akıllı seyircilere olan bu inancını, Thukydides’in Kleon’u
tarafından öne sürülen sıradan yurttaşların demagojik tasvirine vereceği nihai
karşılık olarak düşünebiliriz. Buradaki akıllılık, elit aktörlerin maskeleri
arkasındaki gerçeği fark edebilme yetisi olarak görülebilir. Kleon da,
Atinalılara seyirci benzetmesi yapar ve meclisteki en berbat Atinalıların
yurttaş değil, sofistlerin göz boyamalarına seyirci kalan izleyiciler [theatais]
olduklarını

iddia

eder.

Belki

de

mesleğinin

getirdiği

bir

sıkıntı

da,

Aristofanes’in seyirciye olan aşırı inancıdır. Aristofanes bu inancı siyaset
alanına da aktarma gerekliliğini açık açık belirtmese de, sıradan yurttaşların,
elit siyaset oyunlarını daha gözü açık bir şekilde gözlemlemelerine olanak
sağlayan bir aklın mücadeleci yanını açıkça görebiliriz. Bu çeşit bir akla sahip
yurttaşlar,

Dikaiopolis

ve

Sosis

Satıcı

gibi

bireylerdeki

kahraman

potansiyelinden yoksun olacaklardır. Yine de akıllı izleyici konumundaki
yurttaşlar, demokrasinin temel niteliklerce yenilendiği durumlar mevcut
olmadığında veya bu gibi durumlar arasına mesafe konduğu zamanlarda,
elitlerin entrikaları üzerinde geçici bir kontrol mekanizması yaratabilirler. Bu
bakış açısından bakıldığında yapılması gereken şey, Aristofanes’in de ısrarla
üzerinde durduğu sıradan yurttaşın potansiyelini, böyle bir aklın ortaya
çıkması için cesaretlendirip harekete geçirmektir. Asgari düzeyde bu, eleştirel
bir biçimde retoriğe karşı çıkabilmeyi gerektirir. Böylece sıradan yurttaşa
hitap

edebilir

ve

elitlerin

taktıkları

maskelerin

altındakileri

ortaya

çıkarmalarına yardımcı olabiliriz. Ana hatlarıyla bu durum, akıl meselesinde
kapsamlı bir eğitimi gerektirir. Bu eğitimse Aristofanes’in komedyalarıyla
nihai olarak hedeflediği türde bir eğitimdir.

