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BUO YILLIK 7. SAYI ÇIKARKEN..

BÜO Yıllık'm 7. sayısı ile tüm tiyatro severlere merhaba diyoruz.
Sanatla ve özelde tiyatro ile ilgili değerlendirme ve yorumların sadece seyredilen ürün
üzerinden yapılması artık neredeyse kanıksanmış bir durum. Ortaya çıkarılan
ürünün hangi şartlarda, kimler tarafından ve nasıl üretildiğini büyük ölçüde göz ardı
eden bu eğilim, profesyonel anlamda teatral üretim yapan topluluklar ya da kişiler
için her ne kadar zaman zaman önemli bir referans noktası olsa da; aynı
değerlendirme kriterleri amatör tiyatro uğraşma uygulandığında çok riskli olabiliyor.
Zira BÜO'da da yıllardır teatral üretim sonucunda çıkarı ürün kadar ve hatta daha
fazla, o ürünün çıkış aşamasında nasıl bir kültürel ve sanatsal eğitim ve gelişim
sürecinden geçildiğine dikkat ediliyor. Bu doğrultuda da; olumlu ve olumsuz
değerlendirmeleri ile bu süreçleri yazılı olarak raporlamak ve kamuya açmak bizim
için çok önemli. Özellikle amatör tiyatro alanında üretilen yayınların azlığı da göz
önünde bulundurulursa; hem içinden geçilen süreçleri değerlendirmek, hem de bu
değerlendirmeleri diğer amatör gruplar ile paylaşmak BÜO'nun yayıncılık faaliyetini
de temel kulüp faaliyetlerinden biri olarak yürütme çabasını özetliyor.
2000 yılından beri senelik olarak çıkarmaya çalıştığımız BÜO Yıllık'm elinizdeki 7.
sayısı; 2005-2006 döneminde yürütülen çalışmalar ve üretilen projelerin içeriklerini,
değerlendirmelerini ve entelektüel çalışma raporlarını içeriyor.
2005-2006 yılında BÜO'da yürütülen teatral faaliyetlerin kronolojik sırasına paralel
olarak yıllık; temel oyunculuk çalışmalarının konu edildiği eğitim çalışmaları
değerlendirmesi yazısı ile başlıyor.
Bu yazıdan sonraki ilk dosya, uzun bir aradan sonra, reprodüksiyon olarak, BÜO ve
BÜFK'ün ortak çalışması ile sahneye konan Düğün adlı dans-tiyatro- müzik gösterisi
ile ilgili yazıları kapsıyor. Dosyada, gösterinin yaz çalışmalarında başlayıp Kasım ayı
sonunda sahnelenmesi ile sona eren sürecin değerlendirme yazısı, 2005
gösteriminde üzerinde değişiklikler yapılan senaryosu, gösteri ile ilgili bir öğrenci
çalışması ve oyun fotoğrafları bulunuyor.
İkinci dosya ise; yine çalışmalan BÜFK müzisyenleri ile birlikte yürütülen ve Kilyos
kampüste BÜO'nun çıkardığı ikinci oyun olan Çingene'nin Şarkısı oyunu dosyası.
Kilyos'ta ilk yıl çalışmalarının ürünü olarak Berber Hikâyeleri adlı oyunu
sahneledikten sonra; Kilyos'taki kampüs şartlarının daha da kötüye giderek devam
etmesi ve bu kampüste tiyatro ile ilgilenmek isteyen yeni üniversite öğrencilerinin
olmasına bir kulüp olarak yanıt üretebilmek açısından, BÜO bu kampüste
çalışmalarını sürdürmek yönünde karar aldı. Bu sürecin sonunda çıkan ürün de
Çingene'nin Şarkısı oldu. Dosyada, oyun sürecinin değerlendirmesi ve dramaturji
notlan yazısı ile oyun fotoğrafları bulunuyor.
Son dosya, W. Shakespeare'in en ünlü oyunlarından biri, Can Yücel'in çevirisi ile
Bahar Noktasinm BÜO yorumuna dair notlan içeriyor. Önceki yıllarda, yine
Shakespeare ve Brecht ile başlanan klasiklerle hesaplaşma döneminin devamı
olarak; bu deneyimi geliştirmek üzere 2006 yılı Güney kampüs prodüksiyonu olarak
belirlenen oyunun süreç değerlendirmesi bu dosyada yer alıyor. Ayrıca oyundaki
kadm-erkek ilişkileri ve belki de kadm-erkek savaşı temasına, toplumsal cinsiyet
kategorilerinin varlığı çerçevesinden bakarak alternatif bir yorum geliştirme çabası

ile oluşturulmuş dramaturji notlan, bu dramaturji oluşturulurken referans alınan
iki makalenin çevirisi ve bir öğrenci çalışması da dosyada bulunuyor.
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2005-2006 Oyunculuk Çalışmaları
Değerlendirmesi

Eser Dilsöz
Burak Akyunak

BÜO'da oyunculuk çalışmaları, yaz ve kış olmak üzere iki ayrı dönemde yürütülmektedir. Yaz döneminde, kulüpte en az bir yıl oyunculuk yapmış üyelerle yürütülen çalışmalar, okulun açılmasını takiben kulübe yeni gelen üyelerle birlikte yapılan
temel oyunculuk çalışmalarıyla devam eder.
2005 yaz çalışmalarının başmda, Güney Kampüs'te Bahar Noktası oyunu; Kilyos
Kampüs'te ise Çingene'nin Şarkısı reprodüksiyonu; eğitim-araştırma projesi olarak
seçilmişti. Ayrıca bir kadro da BÜFK1 ile birlikte Düğün adlı dans-tiyatro-müzik
gösterisinin çalışmasına başlamıştı. Bir yandan bu üç oyuna yönelik sahne çalışmaları devam ederken, oyunculuk eğitimi olarak da doğaçlama çalışmaları yapılmasına karar verildi. Bu karardaki temel neden; üç prodüksiyonun da doğaçlama
çalışmasına uygun olması ve bu çalışmaya ihtiyaç duymasıydı. Amaç; herhangi bir
doğaçlama çalışmasının nasıl bir yöntem izlenirse daha verimli olacağı tartışmasının tüm kadro tarafından yürütülmesiydi. Kadro üçe bölündü ve eğitim grubu her
sahne için birer sinopsis2 hazırladı. Bunlardan ilki Düğün prodüksiyonundaki bir
sahneye benzer teması olan ve dansın teatral olanaklarının kullanılmasımn hedeflendiği "Kız İsteme" sahnesi; ikincisi Dario Fo ve Franca Rame'nin Hamile Adam3adlı
kısa oyunundan esinlenilen bir sahne ve üçüncüsü de Çingene'nin Şarkısı
prodüksiyonuna destek olması açısından "Kukla Sahnesi" denemeleriydi. Gruplar
bu sinopsislere haftada bir gün olmak üzere dört hafta çalıştılar. Bu çalışmanın ilk
aşamasında, öykü anlatılmadan oyuncular sahneye birer birer çıkartıldı. Hikâye
ilerledikçe sahneye yeni oyuncular eklendi ve eklenen oyunculara tipleme
yönelimleri söylendi. Sahnede olan oyuncular da yeni eklenen tiplemeler
doğrultusunda doğaçlamaya devam ettiler. Zaman zaman çalıştırıcıların da
müdahalesiyle sahnenin ana hatları oluşturulmaya çalışıldı. Sonraki çalışmalarda
ise, oluşturulan öykü akışı üzerinden yapılan doğaçlamalara devam edildi ve yaz
çalışması sonunda ortaya çıkan sahne parçaları sergilendi.

1

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü
Sahne taslağı
3
Dario Fo, Franca Rame, Sıradan Bir Gün ve Diğer Oniki Komedi, Çev: Egemen Berköz. Açılım Yay., 1998.
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Çalışma, eksikleriyle birlikte mütevazı bir eğitim çalışması olarak düşünülebilir. Bu
sergileme sonunda Hamile Adam oyunundan esinlenilerek doğaçlanan sahnenin
oyunculuk anlamında geliştirici olduğu ve doğaçlama çalışmalarının başlangıcında
belirlenen hedeflere en çok yaklaşan çalışma denemesi olduğu yönünde değerlendirme yapıldı. "Kız İsteme" sahnesinde ise müzikli ve danslı bir sahneleme tercih
edilmişti. Oyuncular dans kullanımında kendilerini geliştirmişler ve müzikle dans
ilişkisini etkili bir şekilde kullanmışlardı. Kukla doğacında ise temel hedef, bir anlatıcı tiplemesi denenmesiydi. Fakat bu çalışmada daha çok kurgu ve teknik olanaklara (müzik, ışık gibi) odaklanılmış ve bu yüzden oyunculuk eğitimi vurgusu eksik
kalmıştır.
Bu çalışmalarda şu yöntem izlenmiştir: İlk olarak sahne doğaçlanmış, daha sonra
metin oluşturulmuş ve tekrar metin üzerinden sahne çalışmasına devam edilmiştir.
Sonuç olarak doğaçlama çalışmalarında metin yazımı ve sahne çalışmalarının birbirini besleyecek şekilde ilerlemesi çalışmaların verimini arttırmıştır. Ayrıca, gerek
sahne üstünde, gerekse metin oluşturma aşamasında her oyuncunun bulunduğu
odağa olabildiğince fazla katkı sağlamasına özen gösterilmiştir. Bu da sahnelerin
kolektif bir şekilde çalışılmasını destekler niteliktedir. Ayrıca bu tarz serbest
doğaçlama çalışmalan prodüksiyonlara! doğaç sahneleri için hazırlık işlevi de
görmüştür.
Kış dönemi oyunculuk çalışmalan ise Eylül ayında başladı. BÜO'nun Şubat 2004'te
katıldığı, Tiyatro Boğaziçi 4 tarafından düzenlenen Fiziksel Aksiyonlar Atölyesi 5 ,
BÜO'daki temel oyunculuk çalışmalan için yeni bir metot önerisi getirmişti. Önceki
yıllardaki çalışmalarda ortaya çıkan sorunlar belli başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiş ve bundan sonraki eğitim çalışmalarının daha sistematik ilerlemesi için
analitik bir yol izlenmesi öngörülmüştü. Tiyatro Boğaziçi, atölyede icra edilen fiziksel aksiyon çalışmalarını değerlendirirken Konstantin Stanislavski ve Bertolt
Brecht'in tiyatro kuramlarını temel alan bir dizi kriteri kullanmayı öneriyordu. Bu
kriterler ekonomi ve bedensel kullanım; imgesel tasarım ve iç aksiyon; üslup ve
dramaturji; ve skor ve organizasyon başlıkları altında toplanıyordu. Eğitim çalıştıncılan kadrosunun atölyedeki çalışma kriterlerine hakim olması ve pratik olarak
bunlan tartışabilmesi amacıyla 2005-2006 kış eğitim çalışması hazırlıkları bu kriterler göz önünde bulundurularak yürütüldü. Eğitim çalışması hazırlıklarında bu
kriterlerin tartışılmasına yönelik yeni örnekler yaratmaktan ziyade, daha önceki
yıllarda çalışmalarda kullanılmış olan arşivdeki örneklerin kriterler üzerinden nasıl
çalışılabileceği üzerine yoğunlaşıldı.
BÜFK ile ortak bir prodüksiyon olarak çıkarılan Düğün adlı dans-tiyatro-müzik
gösterisinin çalışmalarına yaz aylarında başlanmışü. Düğün prodüksiyonun sene
başında çıkması planlanmıştı, fakat bu süreç Kasım ayma, yani eğitim çalışmalannın ortalarına kadar gecikti ve bu prodüksiyona süreç içerisinde ek oyuncu ihtiyacı
doğdu. Aynca iki kampüste de eğitim çalışmalan yürütülmesi nedeniyle eğitim
çalıştıncılan hali hazırda ikiye bölünmüştü. Bu nedenlerden dolayı Güney
Kampüs'te çalışma yürütecek çalıştıncı sayısında ciddi bir azalma vardı ve 20052006 eğitim çalışmalarını düzenleyecek kadronun kış eğitim döneminde zorlanacağı
öngörüldü. Hem bu ihtiyacı karşılamak, hem de kriterlerin daha verimli tartişıla4

Tiyatro Boğaziçi (TB) Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) bünyesinde çalışmalar yürüten bir tiyatro
topluluğudur. Çoğunlukla üniversite yıllarında BÜO'da oyunculuk yapmış olan insanlardan oluşan bir topluluk
olması BÜO ile organik ilişkisinin devam etmesini sağlamıştır. Ayrıntılı bilgi için www.bgst.org.
5
bkz. Cüneyt Yalaz, Fırat Güllü, "Şubat 2004 Tarihli Fizikşel Aksiyonlar Atölyesine Dair", Mimesis 11 (2005).
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bilmesini desteklemek amacıyla Tiyatro Boğaziçi'nden çalıştıncılık desteği talep
edildi. Ayrıca kadrodaki deneyimli oyuncu sayısının yetersiz olması sebebiyle ek
çalışmaların organize edilmesinde de problemler yaşandı.
Yukarıda da belirtildiği gibi, eğitim çalıştırıcıları kadrosu da prodüksiyonlar
sebebiyle üçe ayrılmıştı. Bu kadroya, kulüpte ikinci senesinde olan oyunculardan
yeni eklenenler de olmuştu. Bu yeni eklenen kadronun oyunculuk çalışüncılığında
önceki senelere nazaran daha hızlı bir eğitim süreci geçirmesine çalışıldı. Bu
yöndeki stratejinin verimli olduğu söylenebilir; bu kadro o seneki prodüksiyonun
reji ve proje grubunda yer almış ve çalıştıncılık sorumluluğu almıştır.
Kış eğitim çalışmaları boyunca daha önceki senelerde de kullanılan temel oyunculuk çalışmaları başhklan kullanıldı. Bunlar fiziksel aksiyon çalışması, ikili fiziksel
aksiyon çalışması, sabit eylem çalışması, gazete çalışması, diyalog çalışması, eklenmeli doğaç çalışması ve sinopsisli doğaç çalışmasıydı.6
Sahne üstü çalışmalan yürütülürken, bir yandan da eğitim çalışmalarının teorik
zemininin oluşturulması için okumalar yapılması hedeflenmişti. Sunduğu
kriterlerden de yararlandığımız Konstantin Stanislavski'nin makaleleri her sene
olduğu gibi eğitim süreci içerisinde okuma programına alındı. Yapılan atölye
çalışmalarının teorik arka planı bu çalışmalarda geliştirileceği ve atölyede çıkan
sorunlar üzerinden Stanislavski'nin yöntemi tekrar gözden geçirileceği
öngörüldüğünden bu seneki okumalar daha büyük önem arz ediyordu. Ne var ki,
okuma çalışmalarının örgütlenmesi ve yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlar
sebebiyle, bu çalışmalardan hedeflenen verimin alınamadığını söyleyebiliriz. Bu
noktada da, okuma çalışmalarının hem içerik hem de formaüna dair yeni
araştırmalarının gerçekleşmesine ihtiyaç duyulduğu açığa çıkmaktadır.
Eğitim çalışmalarını belirleyen bir başka etken de mekan sorunuydu. Güney
Kampüs'te yıllardır çalışmalarımızı yürüttüğümüz Demir Demirgil Tiyatro Salonu1nun yaz döneminde tadilata girmesi, ve üniversite yönetiminin salonu taahhüt ettiği
tarihten çok daha geç teslim etmesi sebebiyle, daha önceden öngöremediğimiz bir
şekilde çalışma mekanı sorunu yaşadık. Ortalama 40 kişinin katıldığı eğitim çalışmalarını, herhangi bir sahne veya sahne benzeri bir yere sahip olmadan yürütmek
zorunda kaldık. Bu gibi fiziksel koşullar sağlıklı bir çalışma ortamının kurulmasını
da önemli ölçüde zorlaştırmıştır. Oyunculuk çalışmalarının tiyatro sahnesi yerine
bu gibi geçici mekanlarda yapılması; çalışma öncesi ve sırasında yaşanan
konsantrasyon sorunlan, vücut çalışmalarında yaşanan zorluklar, oyuncuların
vokal kullanımını geliştirmede zorlanması ve mizansen sorunlan gibi problemlere
yol açmıştı.
Sonuç olarak tüm seneyi değerlendirdiğimizde, BÜO üç prodüksiyon çıkarmış fakat
kadronun yeterli olmaması nedeniyle eğitim çalışmalarında sıkıntılar yaşamıştır.
İleriki senelerde bu sorunla tekrar karşılaşmamak için prodüksiyonların kadroların
durumunu ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilerek seçilmesi önemli gözükmektedir.
Bütün bu sorunlan göz ardı etmemek kaydıyla, BÜO'nun bu üç prodüksiyonla
birlikte birçok farklı alanda deneyim kazandığını belirtmek gerekir. Düğün adlı
dans-tiyatro-müzik projesiyle kadro dans ve müziğin teatral öğelerle nasıl
birleştirilebileceği konusunda çalışmalar yürütmüştür. Çingene'nin Şarkısı
projesiyle Kilyos gibi koşullan ağır olan bir kampüste iki kulübün ortaklaşa
çalışmasıyla bir müzikli oyun çıkartılmış, oyun uzun süre oynanmış ve hem
6

Deniz Aydın, Didem Karanfil, Eser Dilsöz, "2003-2004 Oyunculuk Çalışmaları", BÜO Yıllık 2003-2004, Sayı 5.
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Kilyos'ta hem de Güney Kampüs'te büyük beğeni toplamıştır. Bahar Noktası projesi
ile Shakespeare gibi önemli bir yazarın ünlü bir eseri üzerine çalışma yürütülmüş,
gerek dramatuıji oluşturmada, gerek oyunculuk icrasında, gerekse teknik işlerde
önemli deneyimler kazanılmıştır.

Kurgu:
Ömer Faruk Kurhan
Reji Danışmanları:
Bedirhan Dehmen, Cüneyt Yalaz, Özgür Akgül
Reji:
Canan Tanır, Dicle Hasdemir, Hakan Karlıdağ, Handan Şahin,
îlker Yasin Keskin
Dekor, Aksesuar, Kostüm:
Banu Açıkdeniz, Deniz Aydın, Handan Şahin, İsmail Arı, Öner
Zafer, Pınar Gümüş, Sezin Gündoğan
Îşık-Ses:
Güven Demirel, Sezgin Topçu
Afiş Tasarım:
Öner Zafer
Müzisyen Kadro
Burhan Hasdemir, Dicle Hasdemir, Dinçer Demirci
Dansçı-Oyuncu Kadro:
Ahmet Şenkardeşler, Altan Erdoğan, Ayça Günaydın,
Banu Açıkdeniz, Beyza Gümüş, Canan Tanır, Deniz
Aydın Didem Karanfil, Gülcan Küçük, Hakan
Karlıdağ, Handan Şahin, Hekim Kılıç, İlker Yasin
Keskin, İsmail Arı, Meltem Arıoğlu, Ozan Say, Öner
Zafer, Özgür Eren, Pınar Gümüş, Piri Kaymakçıoğlu,
Türker Egemen Keskin

7

Aşık genç kız ve "lümpen kazanova " (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Kazonava büyücüler tarafından bir eşeğe çevrilir.
(Düğün'05, BÜO-BÜFK)

8

Ormana ağaç kesmeye giden usta ve çıraklar ağaç kılığına bürünmüş büyücülerle
karşılaşırlar.
(Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Fabrika sahibi ve oğlu işçi kadınları teftiş eder. (Düğün705, BÜO-BÜFK)

9

Skandali örtbas etmeye çalışan baba kasabalıları dağıtır. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

10

Örtünün altından, yüzündeki mahzun güliimsemesiyle, telli duvaklı bir bez gelin
çıkar.
(Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Marangozun yanına gelen kadın elindeki bebeği kocasına uzatır. (Düğün'05,
BÜO-BÜFK)

12

Fabrika sahibi ve karısı düğün salonunu teftiş ederler. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Gelin ve damadın ailesi birbirlerini tebrik ederler.
(Düğün'05, BÜO-BÜFK)

13

Kamber düğün müzisyenlerini sunar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

14

Gelin ve Damat salona
gelir. (Düğün'05,
BÜO-BÜFK)

15

Kadınlar düğünde dans ederler. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)
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Fabrika sahibi evlenen çifte çeyizlerini sunar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

16

Fabrika sahibi geline elini öptürürken yanağından makas almayı da ihmal etmez
(Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Marangoz, ustası düğünü üzüntüyle izler. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Artık iyice sarhoş olan marangoz ayağa kalkar ve cebindeki mendili çıkartarak herkese meydan okur.
(Düğün '05, B ÜO-B ÜFK)

18

Marangoz mendili gelin ve damada da gösterir. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

19

Patron, çıkardığı sustalıyla marangozu tehdit eder. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Dansöz büyücülerin mest edici danslarının büyüye dönüşmesi sonunda biitiin kasaba
halkı uykuya dalar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

20

Marangoz ve gelin sevda dansı yaparlar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

21

Marangoz ve gelin kaçarlar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Bıçağın yere saplanma sesiyle Kamber, Damat ve delikanlılardan ikisi uyanır. Dramatik
bir aksiyon içerisinde yavaşça bıçağa yaklaşırlar. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)

Büyücüler, sakladıkları çifti avcılara gösterirler. (Düğün'05, BÜO-BÜFK)
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DÜĞÜN REPRODÜKSİYONU DEĞERLENDİRMESİ

Düğün, ilk olarak 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Oyunculan ve Boğaziçi Üniversitesi
Folklor Kulübü tarafından sahneye konmuş bir dans-tiyatro-müzik gösterisidir.
BÜO ve BÜFK, 90'lı yılların başından bu yana dans, müzik ve tiyatro gibi sahne
üstü disiplinlerini birbirinden soyutlanmadan ele almayı hedeflemiş ve bu doğrultuda ortak prodüksiyonlar ortaya çıkarmış kulüplerdir. 1992 yılında sahneye konan Düğün dans-tiyatro-müzik gösterisi de bu hedeflerle yapılmış bir çalışmadır.
Daha sonra 1994'te Galip Sokaklara Talip, 1997'de Düşlerin Gördüğü İşler ve son
olarak 1998 yılında 24.00 adlı dans tiyatrosu gösterileri sergilenmiştir.
2005 yazında, BÜO ve BÜFK'ün ortak bir dans-tiyatro-müzik gösterisi hazırlaması
fikri her iki kulüpte de, bu sahneleme formuna dönük denemeler konusunda
uzunca bir süredir eksik kalındığının fark edilmesi üzerine gündeme geldi. Dolayısıyla birincil hedef iki kulübün üyeleri için de bu çalışmanın bir eğitim çalışması
olarak yürütülmesiydi. Bu eğitim çalışmasının esas amacı; halihazırda BÜFK ve
BÜO'da sanatsal çalışmalar yürüten üyelerin, deneyimli olmadıklan farklı bir formda, farklı sanatsal disiplinleri bir araya getiren çalışmalar yapma pratiği
kazanmala- n ve bu çalışmalardan elde edilecek kazanımların her iki kulüp için de
gelecek yıllara taşınabilecek bir deneyim oluşturmasını sağlamaktı. Proje sürecinin
planlandığı gibi bir eğitim süreci olarak yürütülebilmesi için ulaşılabilir, gerçekçi,
mütevazı hedefler belirlemek gerekiyordu. Bu nedenle daha önceden sahneye
konmuş bir gösterinin gerekli revizyonlarla reprodüksiyonunun yapılması bu
alanda henüz deneyim sahibi olmayan bir kadro için daha uygun bulundu.
Prodüksiyon kadrosuna, BÜO ve BÜFK'ün görece daha deneyimli dansçı, tiyatrocu
ve müzisyen üyelerinin yanı sıra üniversiteden henüz yeni mezun olmuş ve BGST
dans, müzik ve tiyatro birimlerine katılarak mezuniyet sonrası sanat çalışmasına
devam edeceğini beyan etmiş icracılar da katıldılar. BGST bu projede sadece icracı
desteğiyle değil aynı zamanda sanatsal danışmanlık desteğiyle de yer aldı.7
Projeye yönelik çalışmalara 2005 yılının Temmuz ayında başlandı. Temmuz ve Eylül ayları boyunca yürütülen çalışmalar sonucu Ekim ayında gösterinin sahnelenmesi planlanmıştı.
Düğün reprodüksiyonunun çıkış süreci iki dönem halinde ele alınabilir:
1. Dönem: Yaz dönemi
2. Dönem: Eyliil'den Ekim sonuna kadar olan prodüksiyon dönemi
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BGST Dans Birimi'nden Bedirhan Dehmen, Tiyatro Birimi'nden A. Cüneyt Yalaz ve Müzik Birimi'nden
Özgür Akgül projenin danışmanlık ayağında sorumluluk almışlardır.

25 Düğün
1.

Dönem

Temmuz ayı boyunca yapılan yaz çalışmalan için belirlenen hedef, kadronun prodüksiyonun gerektirdiği sanatsal donanımı edinmesi için bir takım eğitim
çalışmaları yürütülmesi ve sahne çalışmalarına giriş yapılmasıydı. Bu dönemde
daha önce BGST Dans Birimi tarafından oluşturulan Fiziksel Aksiyondan Dansa
adlı atölye çalışması kulüp üyeleriyle birlikte gerçekleştirildi.8. Aynca projede yer
alacak kadronun beden kullanımını geliştirmek amacıyla modern dans çalışmaları
yapıldı. Düğün prodüksiyonunun dramaturji notlan kadro tarafından okunarak
dramaturji tartışmalan yürütüldü. BÜO ve BÜFK'ün daha önceki senelerde ortak
çalışmalarla çıkardığı dans tiyatrosu gösterileri ele alınarak kullanılan sahneleme
yöntemlerinin incelendiği bir eser analizi çalışması yapıldı ve bu çalışma tüm kadro
ile paylaşıldı. Yaz çalışmalarının ikinci bölümünde haftada iki günlük bir tempoyla
sahne çalışmalarına da giriş yapıldı.
2.

Dönem

Prodüksiyon sürecinin başında reji grubunun 9 üretken bir çalışma yürüttüğü
söylenebilir. Belli sahneler kısa süre içinde çalışılmış ve üzerinde daha ayrıntılı
çalışma yürütmeye hazır hale getirilmişti. Proje grubunun bu dönemde reji
danışmanlarıyla karşılıklı dinamik bir ilişki geliştirdiği, gerek kuramsal
eğitim-araştırma alanında gerekse sahne üstü çalışmalarında mesafe kat
edilmesinde etkin bir rol üstlendikleri söylenebilir.
Ancak bu süreçte yaşanan önemli bir problem Eylül ayının sonlarından itibaren
gösteri sürecinin sıkışmasıyla birlikte çalışmalardaki eğitim-araştirma vurgusunun
zayıflaması hatta kimi zaman geri plana itilmesidir. Örneğin, sahne üstü
çalışmalan sırasında dramaturji tartışmalarının da devam etmesi gerekirken
bunlar ikinci planda kalmış ve bu durum eğitim-araştırma vurgusunun
kaybolmasında önemli rol oynamıştır. Bunun yanı sıra çalışmalar dışında ek olarak
yürütülmesi gereken odak çalışmalarının son derece önemli olduğu konusunda
ortaklaşılmış, ancak buna rağmen bu çalışmaların organize edilmesinde bazı
sorunlar yaşanmıştır. Her ne kadar yeterli sayıda ek çalışma yapıldığı söylenebilse
de, yaşanan sorun ek çalışmaların sayıca yetersiz olması değil yeterince verimli
yapılamamasıydı. Çalışmalar ilk dönem atölye çalışmalarında özellikle vurgulanan
stilizasyon, ekonomi, anlamlandırma, vb. terimler çerçevesinde sahnelerdeki
sorunlan gidermeye yönelik biçimde örgütlenmiyor, basit bir tekrarlama mantığıyla
yürütülüyordu. Bu yüzden kimi odak çalışmalarına reji danışmanlarının dahil
olması gerekti ve daha önemlisi birçok sorun kalabalık toplu çalışmalarda
halledilmeye çalışıldı. Bu durumun ciddi şekilde zaman kaybına yol açtığı
söylenebilir. Ancak kadronun ek çalışma mantığı konusunda önemli dersler
çıkarması açıcı olmuş, bundan sonraki eğitim projelerinde bu konuda daha titiz
davranılmaya çalışılmasını sağlamıştır.
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Fiziksel Aksiyondan Dansa, bir fiziksel aksiyon cümlesinden yola çıkarak belirli yöntemlerle bir dans cümlesi
oluşturmayı hedefleyen bir atölye çalışmasıdır. BGST Dans Birimi tarafından oluşturulan bu atölye çalışması
ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Dans Müzik Kültür Folklora Doğru Çeviri Araştırma Dergisi Sayı 66, s.
371-386.
9
Reji grubunda BÜFK'den Dicle Hasdemir, Hakan Karlıdağ, Handan Şahin, BÜO'dan İlker Yasin Keskin,
BGST'den Canan Tanır yer aldılar.

Gösteri yoğun bir ek çalışma ve teknik hazırlık sürecinin sonunda belli bir sanatsal
seviyeden ödün verilmeden çıkartılmış oldu. Düğün, toplam sekiz defa seyirci karşısına çıkü ve yaklaşık 3000 seyirciye ulaşmış oldu.
Ortaya çıkan üründe yüksek bir sanatsal seviye yakalanmış olsa da eğitim vurgusunun süreç içinde geri planda kalmış olması prodüksiyonun hedeflerinin kadronun tamamı tarafından içselleştirilemediğini göstermekteydi. İzleyici tepkileri genel
olarak gösterinin farklı bir formata sahip olmasının, dans müzik ve teatral anlatım
olanaklarının beraber kullanılmasının izlenirliği arttırdığı yönündeydi. İki kulübün
kendi sanatsal anlatım olanaklarını bir araya getirerek ortak bir gösteri çıkarması
da ayrıca beğeni toplamıştı.
Öte yandan gösterinin yeterince sergilenmediği ve okul kamuoyundan da bir seyir
talebi olduğu hesaba katılarak, ek gösterimler organize edilmesi, turnelere
gidilmesi ve oluşturulan sanatsal birikimin mümkün olduğunca çok paylaşılması
taahhüdü verilerek prodüksiyon bahar döneminde tekrar çıkarılmak üzere rafa
kaldırıldı.
Bahar aylarında kulüpler kendi eğitim prodüksiyonlarının yoğun süreçleri içerisine
girmişlerdi. BÜO; Kilyos'ta Çingene'nin Şarkısı adlı oyunu planlanan tarihte çıkarmış; ancak Güney Kampüs'te W. Shakespeare'in Bahar Noktası ile yoğun bir prodüksiyon süreci içerisine girmişti. BÜFK'ün tüm deneyimli üyeleri ise Sesler adlı
dans-müzik gösterisinin prodüksiyon sürecinde yer alıyordu. Tam da böylesi bir
dönemde DüğürCün tekrar ele alınması gündeme geldi. Fakat BÜFK Dans Birimi
üyeleri içinde bulunduklan prodüksiyon sürecinin yoğunluğu ve bundan dolayı
oluşan yorgunlukla, kadronun Düğünü tekrar çıkarmakta zorlanacağını belirtti ve
daha önce verilen taahhüdün gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıktı, Bu koşullar altında Düğün gösterisi için tekrar çalışma organize edilemeyeceği anlaşılınca, prodüksiyon turnelere götürülemeden iptal edildi. Yoğun emekler harcanarak
çıkanlan bir gösterinin iptal edilmek zorunda olması ve B.Ü. seyircisi haricinde
kamuoyuyla buluşmamasının büyük bir kayıp olduğu belirtilebilir. Ancak bu
sürecin sonunda edinilen deneyimin de kadro açısından aynı derecede mühim
olduğu vurgulanmalıdır. Nitekim bir sonraki senenin yaz çalışmalarında iki kulüp
yeniden ortak bir eğitim-araştırma sürecine girdiğinde bu süreçten çıkarılan
derslerle hareket edilmiş olması önemli bir gelişmedir.
■

Düğün1005 Dans-Tiyatro-Müzik Gösterisi
Senaryosu

Aşağıda yer alan sahne akışı, 1992 yılında sergilenen Düğün dans-tiyatro
gösterisinin senaryosu üzerinde yapılan kimi değişiklik ve kısaltmalan
kapsamaktadır. 10 Yapılan değişiklikler kimi zaman seyir zevkini arttırmak kimi
zaman da keşfedilen yeni yöntemlerin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla
gerçekleştirilmiş, aynca bu alanda deneyim sahibi olmayan bir kadroyla çalışılması
göz önünde tutularak, reprodüksiyonun ihtiyaçları doğrultusunda değişikliklere
gidilmiştir.
1. PERDE
KASABA UYKUDA
Sahne karanlıktır. Kasabalılar öbekler halinde uyumaktadır. Üç büyücü ellerinde
fenerlerle sahneye girerek bu öbeklerin önünde rahatça dolaşırlar. Büyücülerin bu
rahatlığı içeriden gelen şuh bir kadın ve çapkın bir erkeğin kahkahalanyla bozulur.
Sahnenin bir köşesinden bir samanlıktan çıktıklan anlaşılan aşık bir genç kız ve
"lümpen kazanova" girerler. Kazanova genç kızı kötü emellerine alet etmiştir. Olayı
izleyen büyücüler adama bir oyun oynamaya karar verirler. Onu önce ayartıcı bir
kadın kılığına girerek baştan çıkarıp süründürür, en sonunda da bir eşeğe çevirirler.
KASABA UYANIR
Çalar saat sesleri eşliğinde sahne aydınlanır. Az önceki sahnede ayrı öbekler
halinde uyumakta olan kasaba halkı birleşerek işe koyulurlar.
Sahnede dört öbek vardır: Marangoz ustası ve çıraklan, balıkçılar, dokumacı aile,
fabrikada çalışan işçi kızlar. Sahnenin başında doğrudan bir iş figürü sergilenmez
veya diğer bir deyişle insanların ne iş yaptığı seyirci tarafından doğrudan anlaşılmaz. Sadece her grubun kendine özgü bir iş yaptığı gösterilir.
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Gösterinin orijinal senaryosu ve dramaturji notları için bkz. Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi, sayı:5,
(Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1994) s. 323-349

28 Düğün' 05
Bu sırada büyücüler de sahnededir. Her odakla kendilerince ilişki kurarlar. Odağın
işlerini taklit ederler, dalga geçerler, kılıktan kılığa girerler... Büyücülerin ilgi odağı
haline gelen her grup kendi işini mim hareketleriyle anlatmaya başlar. Bu geçiş
büyücülerin bir dokunuşuyla veya bakışıyla vb. olabilir. Örneğin marangoz ve çıraklan büyücüler geldiğinde ellerindeki tahtayı zımparalayıp boyama işini, balıkçılar balık tutma eylemini icra ederler. Üç büyücü de birer odakla ilişki kurar ve onları büyü yoluyla şaşırtarak eğlenir. Büyücülerin ve dolayısıyla seyircinin ilgi odağı
haline gelmiş grup dışındaki diğer öbekler ise sahnenin başındaki soyutlanmış iş
figürlerini küçülterek danslarına devam ederler. Büyücülerin her odakla tek tek
ilişki kurmasıyla "kasaba" toplumsal birimi içindeki mesleki dağılım, sınıfsal ayrımlar ve az sonra gelişecek öykünün kahramanları çalışma odaklan içinde seyirciye
kısaca tanıtılır: Marangoz ustası ve çıraklan, balıkçılar, dokumacı aile, fabrikada
çalışan işçi kızlar ve fabrikatör baba ve yardımcı oğlu. Cadılar ilk önce balıkçılann
olduğu öbeğin yanma giderler. Daha sonra sırasıyla marangoz atölyesi, fabrika ve
dokumacı aile ziyaret edilir. Bu tanıtım bölümüyle, odakların kendi içindeki ilişkiler
ayrınülandınlmaya ve oyunun öyküsü de şekillenmeye başlar.
İlk olarak Balıkçı odağı ziyaret edilir. Balıkçılar değişen müziğin etkisiyle balık avını
andıran bir dansa başlarlar. Bu arada büyücülerden biri balık kılığına bürünerek
balıkçılara oyun oynar. Tam balıkçıların ağına takılacağı sırada diğer büyücülerin
de yardımıyla av olmaktan kurtulur. Balıkçılar şaşkınlık içinde işlerinin başına geri
dönerler.
İkinci odakta marangoz ustası ve çıraklarının çalıştıklarını görürüz. İşlenecek kalas
kalmadığı fark edilince ormana ağaç kesmeye giden usta ve çıraklar ağaç kılığına
bürünmüş büyücülerle karşılaşırlar. Uygun buldukları bir ağacı kesip atölyeye
getirir ve ağaç-büyücüden güzel bir masa yaparlar. Bu sırada marangoz ustasının
kansı kucağında çocuğu, elinde kumanya ile girer. Marangoz ve çıraklan yemek
yemek için işlerine ara verirler. Çırakların yemeği silip süpürmesinden sonra marangozun kansı boş tepsiyi alıp çıkar. Onu uğurlamaya koyulan usta ve çıraklar
geri döndüklerinde masanın yerinde olmadığını görüp şaşınrlar. Büyücüler bir kez
daha oyunlarını oynamıştır.
Bir sonraki odak fabrikada çalışan genç kızlardır. Her zamanki rutin işlerine devam
eden kızlar büyücülerden birinin müziği göbek havasına dönüştürmesiyle
dansetmeye başlar. Yüksek ritimli müzik eşliğindeki bu eğlenceyi, fabrikayı teftişe
gelen patron ve oğlunun düdüğü keser. Teftiş sırasında patron işçi kızlardan birini
taciz eder ve kızdan tokat yer. Patronun kansı olduğu anlaşılan bir kadın da sahneye girer. İlk kez bir araya gelen bu odağın çalışan kızlarla ve birbirleriyle ilişkilerini
görürüz ve daha sonra bu odak sahneyi terk eder.
Paydos zilinin çalmasıyla birlikte odaklar dinlenmeye çekilir. Bir tek dokumacı odağındaki genç kızın babası çalışmaktadır. Kansı ve kızının ara verdiğini görünce
kızar. Dokunacak ipliğin bittiği fark edilince büyücülerden biri hemen yumak kılığına girer ve ailenin genç kızının ellerinde dokunarak güzel bir halı olur. Fabrika
sahibi, kansı ve oğlu alışveriş bahanesiyle anne-baba-kız odağına gelirler. Sıkı bir
pazarlık sonucu gerçekleşen halı alışverişinden sonra benzer bir pazarlık daha
başlar. Fabrika sahibi dokumacının kızını oğluna istemektedir. Anne-babanın razı
olması ve kızın da (memnun olmasa da) karşı çıkmaması üzerine anlaşma sağlanır.
İki genç sözlenmiş olurlar. Bu sırada patron tarafından satın alınan halı-büyücü
ortadan kaybolacaktır. Karşılıklı vedalaşmalardan sonra patron ve ailesi çıkarlar.
Kızın yüzü asılmıştır. Bu alışverişten memnun olan anne-baba kızlanyla birlikte
dinlenmeye çekilir.

Senaryo
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MENDİL DANSI
Sessizlik büyücülerin müdahalesiyle bozulur. Büyücüler ortaya çıkarttıkları kırmızı
bir mendille kızlar ve erkekleri flörte çağıran bir dans yapar ve sonunda mendili
genç kızların önüne bırakırlar. Bunun üzerine kızlar ve erkekler arasında bir oyun
başlar. Bu arada patronun oğlu da sahneye girip delikanlıların arasına kanşır.
Biri kendinden emin diğeri utangaç iki genç kız sırayla mendili seçtikleri erkeğin
önüne bırakırlar. Buna karşılık olarak erkekler mendili yerden alarak dans etmeye
çıkar. Üçüncü genç kız mendili bu kez gelin adayına götürerek onu da "oyun"a dahil
etmeye çalışır. Gelin önce reddeder. Arkadaşlannın ve ailesinin ısranyla mendili alır
ancak dansa başlamaz. Gelinin mendili damat adayına götürmesi beklenmektedir.
Kızın dansa başlamadığını gören damat adayı kendisi harekete geçer ancak mendili
kızın elinden almayı bir türlü başaramaz. Ve beklenmedik bir şekilde kız mendili
alıp evli marangoz ustasının önüne bırakır. Herkes durumu şaşkınlıkla izlerken
marangoz mendili yerden alır. Babanın olaya müdahale edip mendili istemesinin
üstüne marangozun sert bir tavırla mendili yere bırakıp çıkması daha büyük
şaşkınlık yaratmıştır. Skandali örtbas etmeye çalışan baba kasabalıları dağıtır. Bu
sırada anne, kızı olay yerinden uzaklaştırır. Baba damat adayının eline cebinden
çıkardığı başka bir mendil tutuşturur. Damat mendille dans ederek uzaklaşır.
Sahne boşalmıştır; mendil ortada kalır.
Üç büyücü sahneye girer ve mendilin başına gelirler. Ne kadar çabalasalar da mendili yerden kaldırma konusunda başarılı olamazlar: Mendil çok ağırdır. Çeşitli denemeler sonucunda büyüye başvurarak mendille başa çıkmayı başarırlar. Mendil
elden ele dolaşırken ona yönelik tavırlar da değişir; korku, şefkat, nefret, yüceltme,
iğrenme...Büyücüler, mendile tiksinerek baktıkları bir tablonun ardından koşuşarak dışan çıkarlar. Işık söner.
Gösterinin eski versiyonunun oldukça uzun sürdüğü düşünülerek "Mendil Dansı"ndan sonra gelen "Söz Kesme" ve "Sevinç Dansı" sahneleri gösterinin izlenirliği
kolaylaştırmak amacıyla reprodüksüyondan çıkarılmıştır. Yine bu bölümde yer
alan 'Tehdit Dansı" sahnesinin bir bölümü ise benzer kaygılarla "Sevda Dansı"
sahnesinin sonuna eklenmiştir.
SEVDA DANSI
Marangoz ustası ve gelin adayının yalnız oldukları sahne, büyücülerin marangozun
beline kırmızı bir kuşak bağlaması ve genç kıza kendi kostümlerine benzer bir
kostüm giydirip ortadan kaybolmasıyla hareketlenir. Yalnız kalan marangoz ve
genç kız birbirlerine yönelirler. Çeşitli aşamaların bulunduğu bir sevda dansı
yaparlar. Çiftin dansı marangozun kansının sahneye girmesiyle kesintiye uğrar.
Tehditkâr bakışlarla marangozun yanına gelen kadın elindeki bebeği kocasına
uzatır ancak adam yüzünü çevirerek reddeder. Bir daha uzattığında ise adam
sırtını döner. Üçüncü kez bebeği uzatan kadın sonunda dayanamayarak çocuğu
almak için ellerini uzatan kocasına bebeği vermez ve yavaşça uzaklaşarak
karanlığın içinde kaybolup gider. Bu sahnede, sadece büyücülerin yer aldığı
sahnelere benzer şekilde düşsel bir atmosfer kurulmaya çalışılmıştır.
NİŞAN
Işık açıldığında gelin-damat aileleri sahnededir. Daha sonra davetliler dizilerek nişan tablosunu oluşturur. Son olarak, "önemli" olduğu anlaşılan bir kişi,
korumalarının sahnedeki kalabalığın arasına dalarak güvenlik kontrolünü
gerçekleştirmelerinin ardından sahneye girer. Yaptığı kısa bir konuşmanın
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ardından, damadın yaşlı dedesi tarafından yüzükler takılır ve müzik başlar. Farklı
dans türleri ve üsluplarda yan yana eğlenen insanlan görürüz. Tören neşe içinde
biter. Damat omuzlardayken alkışlar eşliğinde ışık kararır.
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2. PERDE
BEZ
GELİN
Üç büyücü, gerilimli bir ritim eşliğinde, ellerinde örtüye sanlı bir cesedi andıran bir
cisimle sahneye girerler. Çocuksu bir oyun oynuyormuşçasına cismin üzerindeki
örtüyü açmaya çalışırlar. Cisim, sırasıyla bir ceset, taşınan bir ağırlık, üstünden
atlanan bir oyun nesnesine dönüşür. Birkaç başarısız deneme sonrasında örtü
kaldmlır: Örtünün altından çıkan ise, yüzündeki mahzun gülümsemesiyle, telli
duvaklı bir bez gelindir. Büyücüler bez gelin eksenli bir tür evcilik oyunu oynarlar.
Bu garip oyunun içeriği bir düğün hazırlığı, düğün halayı, gelinle damadın ilk gecesinden oluşmaktadır. Düğün halayında yüceltilen bez gelin gerdekte damadın sadist saldınlanna uğrar. Ve büyücüler oyunlarını damadın bez gelini saçlarından
tutup sürükleyerek götürdüğü bir düğün halayıyla sonlandırırlar.
DÜĞÜN
Kamberin bir işe yaramayan koordinatörlüğünde birkaç delikanlı düğün mekanını
hazırlarlar. Gelinin ve damadın ailesinin el sıkışma merasiminden sonra kasaba
ahalisi sahneye girer. En son gelin ve damat sahneye girerler. Gelinin yeni konumunu benimsemeye başladığı görülür. Diğer sahnelerden farklı olarak tebessüm
etmektedir.
Gerilimli kısa bir komparsita dansının ardından gelinin babasının yönettiği takı
bölümüne geçilir. Daha sonra kamber eğlence bölümünü başlatır. Kamber ortada
kızları dansa kaldırmaya çalışır. Kızların isteksiz danslarından sonra delikanlıların
dansına geçilir. Delikanlılar ısrarla marangozu da kaldırmaya çalışırlar fakat aldıklan cevap net bir "hayır"dır. Bu dansın son bulması patronun gelini taciz ettiği ana
denk gelir. Patron geline elini öptürürken yanağından makas almayı da ihmal etmez. Bir anlık sessizlikten sonra Kamber ortamı toparlar. Genç kızlar dansa kalkarlar. Marangozun kansının oynaya oynaya marangozun yanına gittiği fakat marangozun oralı olmadığı görülür. Kızlar dans ederken dünürler ise para yapıştırma
yarışına girerler. Gelinin babası pintilik yapar, öte yandan patron oldukça bonkördür fakat o da ilk sahnede tokat yediği kıza para yapıştırmaya çalışırken görmezden
gelinir ve ağzının payını alarak yerine oturur.
Kızlı erkekli dans bölümü oynandıktan sonra dünürlerin dans bölümü başlar.
Birbirleriyle yarışırcasına dans eden dünürler sonunda ritmin hızına dayanamayıp
bitap düşerler. Bu sefer Kamber daha yumuşak bir ezgide kız-erkek dansını başlattığı sırada artık iyice sarhoş olan marangoz ayağa kalkar ve cebindeki mendili çıkartarak herkese meydan okur. Her ne kadar marangozun sarhoş olması ve mendili
gösterirken ayakta bile duramaması çıkışını zayıflatsa da bu jest büyücülerin kurduğu ikinci düzeyin inşası yolunda aülan ilk adımdır. Patron, çıkardığı sustalıyla
marangozu tehdit eder. Marangozun kansının yalvar yakar olmasından sonra
ortalık yatışır. Tatsız olay savuşturulmuştur. Kamber sahneye yüzleri peçeyle
örtülü üç dansöz davet eder. Bu üç dansöz üç büyücülerden başkası değildir.
KANLÎ DÜĞÜN

Dansöz-büyücülerin mest edici danslarının büyüye dönüşmesi sonunda bütün
kasaba halkı uykuya dalar. Herkesin uyuduğundan emin olan büyücüler marangoza sevda dansındaki kostümlerini giydirirler.
Büyücüler önceden yapılmış bir planın heyecanı içindedirler. Marangoz ve gelinin
bu kez birbirlerine dokunarak icra ettikleri dansın girişi sevda dansını anışünr.
Fakat utangaç ve çekinik formun yerini şiddetli ve tutkulu bir form alır. Çift el ele
tutuştuktan sonra büyücüler marangozun kuşağına bir bıçak yerleştirip kaçarlar.
Marangoz ve gelinin kaçmaya başlamasından sonra ikinci bir bıçağı sahnenin
ortasına saplarlar. Bıçağın yere saplanma sesiyle Kamber, Damat ve
delikanlılardan ikisi uyanır. Dramatik bir aksiyon içerisinde yavaşça bıçağa
yaklaşırlar. Bir anlık bir tereddütten sonra Kamber bıçağı alarak Damat'a verir.
Damat atına biner, iki delikanlı da onu izler ve üçü birlikte çıkarlar. Böylece Kanlı
Düğün'ün ikinci aşamasına geçilir.
Marangoz ve Gelin yorgun düşmüş şekilde sahneye girerler. Bir kenara çekilip birbirlerine yaslanarak uyurlar. Onların çıktığı kapıdan bu kez damat ve iki delikanlı
girer. Büyücüler ilk sahnede giydikleri kara pelerin ve baş örtüleriyle belirirler. Ellerinde yine oyunun başındaki fenerler vardır. Bir süre marangoz ve gelini gizledikten
sonra müziğin temposu yükselirken sakladıklan çifti avcılara gösterirler ve aynı
zamanda da uyuyan çifti uyandırırlar. Bir kaçma kovalamaca sahnesi oynanır.
Büyücüler araya girer ve iki delikanlıyı yaptıklan büyüyle uyutur. Damat ve Marangozu karşı karşıya bırakırlar. Kavga iki gencin birbirini öldürmesiyle son bulur.
Gelin ise çaresiz bir şekilde yığılıp kalır.
FİNAL
Büyücülerin zılgıtı duyulur. Neşeli bir cadı halayına başlarlar fakat gelinin çaresiz
durumunu fark etmeleriyle halaylan kesilir. Büyücülerin biri gelini teselli ederken,
diğer iki büyücü ise damat ve marangozu düğündeki yerlerine oturtur. Büyücüler
oluşan matem havasını bir çözüm bularak dağıtırlar: Gelin de artık onlardan biri
olacaktır. Geline yeni elbiseleri giydirilir. Hep birlikte eğlendikleri halayın sonunda
kasabayı terk etmek üzereyken gelin sandalyesinin boş kaldığını fark ederler. Dışarı
çıkan iki büyücünün sahneye getirdiği bez bebek boş kalan gelin sandalyesine
oturtulur. Her şey tamamdır. Ellerindeki fenerleri söndürürler. Işık sönmeden önce
uykudaki kasabanın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme olduğu fark edilir. Sanki
kasaba mutlu bir düş görmektedir...

■

Senaryo
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Gülcan Küçük

Düğün, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncu ları'nın, ilk olarak 1990 yılında sahneye koydukları ve 2005 yılında reprodük- siyon
olarak tekrar sergiledikleri bir dans-tiyatro-müzik gösterisidir. Düğün, küçük bir
kasabada geçen bir evlenme sürecinin tüm evrelerini iki düzlemde anlatmaktadır:
Birinci düzlem kasaba hayatının ve evlenme basamaklarının doğal akışını anlatan
düzlemdir. İkincisi ise, üç fantastik karakterin hâkim olduğu, birinci düzlemde
ilerleyen kasaba hayatında yaşanan kırılma teşebbüslerinin (geleneklere uygun
biçimde ilerleyen evlenme süreçini aksatabilecek müdahalelerin) anlatıldığı
düzlemdir. Bu performansta, baskın kadınlık ve erkeklik rolleri ve bu rollerin nasıl
yeniden üretildiği gösterilirken bir yandan da bu rollerin dışına çıkabilmenin
mümkün olabileceği ima edilir.
Bu yazıda, toplumdaki kadınlık ve erkeklik rolleri; oyundaki gelin ve büyücüler
(cadılar) arasında özellikle ikinci düzlemde kurulan ilişkiler üzerinden
tanımlanmaya ve irdelenmeye çalışılacak.
1. Düzlem
1.Bölüm: Kız İsteme
Sahnede ilk olarak, kasabalıları çalışırken görürüz: Balıkçılar, marangoz, fabrikada
çalışan kızlar ve halı dokuyan aile. Kasaba geleneksel ile modern arasındadır.
Örneğin, genç kızlar fabrikada çalışarak bir anlamda kamusal alanda var olurlar,
bu durum kasabanın geleneksel yapısıyla bir tezatlık oluşturur. Öte yandan
dokumacı ailenin kızının kamusal alana (sokağa) çıkışı kısıtlanmıştır. Bu ise
geleneksel yapıyı pekiştiren bir durumdur. Ancak dokumacı ailenin geleneksel aile
yapısına uymayan özellikleri de vardır: Ailedeki baba figürü "kadınsı" özellikler
taşır, ailedeki mutlak otorite değildir ve dolayısıyla "ideal aile babası" olmaktan
uzaktır. Ayrıca bu ailede para, zaman zaman geleneksel değerlere nazaran öncelikli
olabilmektedir.
Bir gün, kasabadaki fabrikanın sahibi, onun karısı ve oğlu dokumacı ailenin evine
gelirler. Sözüm ona halı bakmaya gelen fabrikatörün asıl amacı dokumacı kızı
oğluna istemektir. Bunu anlayan dokumacı baba, halı (kızı) için çok yüksek bir fiyat
verir. Varlıklı ve prestijli olan fabrikatör biçilen fiyata hayır diyemez çünkü bu kız
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kolay elde edilebilecek bir kız değildir. Ev içinde ailesiyle çalışan dokumacı kız,
fabrikada çalışan kızlardan daha "namuslu" olduğu için daha tercih edilebilir bir
konumdadır. Kültürün (Culture) içinde yer almayan ve doğanın (nature) içinde
kalmış olan kız gönül eğlendirilecek değil evlenilecek kız konumundadır.
Kızın babası fabrikatörün teklifini kabul eder. Kız bu olup bitene tepkisiz kalırken,
annesi zengin dünürü sayesinde sınıf atlayacağı için oldukça mutludur.
Kız isteme olayından sonra kasabanın gençleri kırmızı bir mendille birbirlerine kur
yaparak dans etmeye başlarlar. Kırmızı mendil sırayla ellerde dolaşır ve herkes
mendili dansa kaldırmak istediği kişiye verir.
Mendil dans etmesi için dokumacı kıza uzatıldığında ailesi kızın dans etmesine izin
verir, hatta onu dans etmeye teşvik eder. Kızın kamusal ortama çıkmasına bu kez
izin verilmektedir çünkü artık onun bir "sahibi" vardır. Ancak mendili alan kız
beklenenin aksine mendili fabrikatörün oğluna değil, evli ve çocuk sahibi olan
marangoza verir. Kasabanın karizmatik ağır abisi marangoz, kızın gözünde de
gerçek ve ideal bir erkektir. Marangoz olması onun kendi işinin patronu olduğunu,
kimseye boyun eğmediğini ve dolayısıyla güçlü olduğunu göstermektedir. O
toplumda kabul gören, güvenilir bir erkektir: Evli ve çocuk sahibi, yani erkekliğini
kanıtlamış bir erkek. Öte yandan fabrikatörün oğlu (yeni damat adayı) babasının
gölgesinde kalmış ve kendi kişiliğini oluşturamamış bir çocuk-adamdır.
Kızın marangoza kırmızı mendili vermesi, kasaba halkını çok şaşırtır. Kızın babası
bu olayı örtbas etmeye çalışır çünkü, geleneklere göre marangozdan ve kızından
bunun hesabını sormalıdır. Ancak baba da kasaba halkı da bir şey yapmazlar,
böylece kasabanın statik yapısı değişmemiş olur.
2. Bölüm-Nişan
Yaşanan bu olaylar düğün sürecinde herhangi bir kırılmaya neden olmaz ve sıra
nişana gelir. Nişan sahnesinin başında damadın büyükbabası gelini uzun uzun
öper. Fakat bu taciz girişimi de diğer olaylar gibi görmezden gelinir çünkü
büyükbaba oldukça yaşlıdır ve yaptığı toplum tarafından hoş görülür (görmezden
gelinir). Ve kasaba hayatının normal akışına devam etmesi için bu olaya müdahale
edilmemelidir. Şaşırtıcı bir biçimde birbirlerine benzeyen büyükbaba, baba ve
damat güçlerini özellikle etrafa para saçarak teşhir etmektedirler. Son kuşağı temsil
eden damat, miras aldığı erkeklik kimliğinin altını dolduramaz, babayı taklit etme
aşamasındadır. Nişan sahnesinde, kasaba halkının onayladığı bu evliliği gelinin de
yavaş yavaş kabullenmeye başladığını görürüz. Nişan eğlenceli bir biçimde son
bulur.
3. Bölüm-Düğün
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Evlenme sürecinin son basamağı olan düğünde, gelinin başka birini sevmesine
rağmen artık evliliği tamamen kabullendiğini görürüz. Beyaz gelinliği giymek, bir
üst statüye atlamak ve dolayısıyla diğerleri tarafından kıskanılıyor olmak, onun bu
evliliği kabullenmesini kolaylaştırır. Damat, gelinin gözünde "gerçek/ideal" bir
erkek olmamasına rağmen, bu evlilikle birlikte dâhil olacağı ailede babasından
daha "gerçek/ideal" bir erkek vardır: Kayınpederi. O, geline güvence sağlamaktadır.
Düğün sırasında kayınpeder geline tacizkâr davranışlarda bulunur, ancak gelin
bunların taciz olduğunu düşünmez. Gelin ve kayınpeder arasında gizil bir çıkar
ilişkisi vardır ve gelin avantajlı statüsünü kaybetmek istemez. Kasaba halkı
tarafından görülmesine rağmen, büyükbabanın nişandaki tacizi gibi bu olay da
görünmez kılınır. Düğünde yaşanan bir diğer önemli olay ise marangozun herkesin
ortasında kırmızı mendili çıkarmasıdır. Sarhoş olduğu için marangozun meydan
okuması zayıf ve gerçek dışı kalır. Her şeye rağmen kamusal alanda kırmızı
mendilin çıkarılması kasabada bir skandala neden olur. Gelin bu durumdan çok
rahatsız olur ama hiçbir şey yap(a)maz. Gerçek bir erkek görünümünde olmayan
damat bu saldırı üzerine "erkekleşir" ve marangozun üzerine yürür (gelinin ve
çevrenin bir erkekte aradığı özelliklere dair mesajlar alan damat evlenme sürecinde
kendini değiştirme çabalarına girmiştir.) Kayınpeder olaya el koyar ve marangoza
bıçak çeker. Ancak marangozun karısı araya girince, marangozu karısı için bağışladığını gösteren bir jestle birlikte onu bıçaklamaktan vazgeçer. "Bir erkek tarafından
korunmaya ihtiyacı olan zayıf kadın"m hatırına kocasını bağışlaması kayınpedere
güç kazandıran bir hamledir. Öte yandan, bu skandal dahi düğünün bozulmasına
neden olmaz. Kamber insanları neşelendirmek için dansözleri çağırır.
2. Düzlem
Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu performans üç cadının bulunduğu ikinci bir
düzlemde de ilerlemektedir. William Shakespeare'in Macbeth adlı oyunundaki
cadılara bir gönderme olarak da ele alınabilecek üç büyücü kadının tam olarak ne
oldukları Macbeth!de olduğu gibi burada da bir tartışma konusudur. Bu kadınların,
toplum tarafından dışlanan marjinal kadınlar oldukları düşünülürse' tüm kuralları
yıkmayı ve insanların bilinçaltını açığa çıkarmayı kışkırttıkları söylenebilir. Oyunda
cadılar düğün sahnesinin sonuna kadar kasabanın statik düzeninde -görünür bir
şekilde- herhangi bir kırılmaya neden olmazlar. Ancak, onlar insanların ikinci
düzleme yani bilinçaltına geçmelerini sağlarlar ve böylece düzendeki değişimlere
neden olurlar (ya da olur gibi gözükürler). Ama görünenler birer yanılsamadır:
Çünkü ikinci düzlem kasabalıların iradesini yansıtır, cadıların değil. Cadıların
hareketlerinde neden-sonuç ilişkisi yoktur, her şey çok hızlı değişir ve hiçbir şey
birbirini takip etmez, çünkü bilinç söz konusu değildir.
Cadıları ilk olarak oyunun başında kasaba halkı uyurken görürüz. Sahneye siyah
cüppelerle ve fenerlerle giren cadılar aksak adımlarla kasaba halkının arasında
hareket ederek sahnenin ortasında seyirciye karşı durur ve rahatsız edici bir
kahkaha atarlar. Bu kahkahanın hemen ardından dışarıdan gelen kahkaha
seslerini duyunca geceyi onlarla paylaşan birilerinin olduğunun farkına varırlar ve
bundan rahatsız olurlar. Kahkahayı atan bir çifttir: Bir genç kız ve bir "kazanova".
Erkek kadından sıkılıp onu kovunca, cadılar adamla bir oyun oynamaya karar
verirler. Tüm cazibelerini kullanarak adamı ayartan cadılar büyü yaparak, onu
olmak isteyeceği en son şeye; kasabalı bir kadına çevirirler. Bunu yaparken
cadıların, kadının öcünü almak gibi belirli bir amaçları yoktur, onlar sadece
oynamaktadırlar. Ancak sahnede oluşan etki kadının intikamının alındığını ima

eder. Daha sonrasında kasaba halkı- nm uyanmasıyla birlikte birinci düzlemin
doğal akışı devam eder. Yukarıda anlatılan üç sahneden her birinin öncesinde
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cadıların hakim olduğu ikinci düzlemi yansıtan sahneler bulunur.
1. Bölüm-Mendil
Kız isteme sahnesinden sonra dans etmeye başlayan kasaba gençlerinin elinde
bulunan ve daha sonra gelinin marangoza vermesiyle skandala neden olan kırmızı
mendil sahnenin ortasında dururken (olayı örtbas etmek için gelinin babasının
insanları olay yerinden uzaklaştırmasının ardından) büyücüler tedirginlik içinde bu
mendile yaklaşırlar. Başlangıçta, aşkı simgeleyen mendil onlar için ürkütücüdür.
Büyü yaparak onu yerden kaldırmaya çalışırlar ama güçleri bunu yapmaya yetmez.
Uzun denemelerden sonra, büyücülerden biri büyü yapmadan mendili eline almayı
başarır. Üç büyücünün her biri ona ayrı bir anlam yükler. Aşkın çekiciliği,
ürkütücülüğü ve iticiliği onları etkiler. Biri onu gelin duvağı yapar ve yüceltir, sonra
aniden çeker, küçümseyerek diğerine verir. Diğer büyücü sanki küçük sevimli bir
hayvanmış gibi mendille oynamaya başlar ve en sonunda onu öldürür. Son büyücü
mendili eline aldığında onu bir erkek yapar ve onunla sevişmeye başlar, sonunda o
da öldürür. En sonunda üçü birden kendilerini mendilin büyüsüne kaptırırlar ve
birden akıl- lanna bir oyun gelir.
Büyücüler sahneye gelini ve marangozu getirirler. Kıza kırmızı bir etek giydirip
erkeğe de kırmızı bir kemer takarlar. Artık ikisi de sevda dansına hazırdırlar. Onları
baş başa bıraktıktan sonra marangozun karısını sahneye getirirler ve kaçarcasma
sahneden çıkarlar. Kendi içlerinde de çelişkili olan cadılar aslında kuralları
herkesin adına yıkmaktadırlar. İkinci düzlemde bunlar yaşansa da birinci düzlem
akışına devam etmektedir ve sıra nişana gelmiştir.
2. Bölüm-Bez Gelin
Nişan sahnesinden sonra cadılar omuzlarında cesede benzer bir şeyle yine aksak
adımlarla sahneye girerler ve seyircinin karşısında durup rahatsız edici bakışlarla
adeta onları taciz ederler. Aniden ellerindekini kutsal bir nesneymiş gibi taşımaya
başlarlar. Sonra onunla çocuklar gibi oynarlar. Amaçları bu nesnenin üzerindeki
örtüyü açmaktır. Defalarca büyü yaparlar ama açamazlar. Sonunda içlerinden biri
büyü kullanmadan örtüyü kolayca açar. Siyah örtünün içinden yüzünde donuk bir
gülümseme olan gelinlikler içinde bir bez bebek çıkar. İlk önce bir düğün alayı
çevirirler, büyücülerden biri anne olur, üzgündür. Sonra aniden akıllarına bir oyun
gelir: Büyücülerden biri damat, diğeri ise berber olur, damat tıraşı yapılacaktır.
Kendini aynada gören damat- cadı jest ve hareketleriyle bir erkeğe dönüşür ve yeni
rolünü icra etmeye başlar. Gösteriş yaparak beşibiryerdeyi geline takan damat-cadı
böylece erkeklik gücünü arttırır ve daha sonra bu altınla (gücüyle) gelini boğar.
Buna aldırış etmeyen yenge-cadılar, erkek-cadıyı bez gelini göstererek ayartmaya
çalışırlar. Kadının sunulması toplum tarafından çok onaylanabilecek bir davranış
değildir, ancak birinin bunu yapması gerekir. Yengeler gelinle kan bağları olmadığı
ve evlenmiş kadınlar oldukları için en uygun kişilerdir. Erkek ilk başta etkilenir,
ama bir şey yapmaz. Çünkü o ağır abi rolünde güçlü bir erkektir. Ama onun
erkekliği o kadar güçlüdür ki tahrik olduktan sonra artık kendine hâkim
olamamaktadır: Ve geline saldırır. Gerdek gecesi, yenge-cadılar erkek- cadıyı da
aralarına katarak gelinin bekâretini kaybetmesini kutlarlar. Sonra birden akıllarına
gelin gelir ve yenge-cadılar üzülmeye başlar, erkek-cadı ise yine damat olur.
Erkek-cadı gelini boynundan tutup sürükleyerek sahneden çıkartırken,
yenge-cadılar zılgıt atarak arkasında ağır ağır yürürler. Zılgıtın burada özel bir
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anlamı vardır: Doğu halklarına ait bir gelenek olan zılgıt genelde düğünlerde ve
eylemlerde kadınlar tarafından atılır. Toplumda zılgıtı duymanın rahatsız edici bir
etkisi vardır, çünkü o dışlanmış olana, "öteki"ye aittir. Bu sahnede cadılar gelin,
damat, anne ve yenge gibi toplumsal rollere girerek bu rollerin evlilikle nasıl
yeniden üretildiğini gösterirler. Birinci düzlemde nişan bitmiştir ve artık sıra
düğündedir.
3. Bölüm: Kanlı Düğün
Düğünde marangozun çıkardığı skandaldan sonra kamberin insanları neşelendirmek için çağırdığı dansözler aslında cadılardır. Bu sahnede cadılar cazibelerini amaçlarına ulaşmak için bir strateji olarak kullanan kadınları oynarlar.
Büyü yaparak düğündeki insanları uyuturlar. Ardından da gelin ile marangozu
uyandırıp kaçmaya hazırlarlar. Kaçarken marangoza bıçak verirler. Kasabalılar
uyumaya devam ederken cadılar sahneye tekrar girerler ve bu sefer ellerindeki
bıçağı yere atıp damadın ve kasabanın genç erkeklerinin uyanmasına neden
olurlar. Gençler bıçağın etrafında "güçlü" ve gösterişli bir dans yaparak
erkekliklerini sergileyip birbirlerini harekete geçirdikten sonra gelinle marangozu
kovalamaya başlarlar. Cadılar bir yandan kaçanlara yol gösterirken bir yanda da
kovalayanlara kaçanların yerini gösterirler. En sonunda damat ve marangoz
karşılaşır. Artık damat da "gerçek" bir erkektir. Damat ve marangozun birbirlerini
bıçaklayarak öldürdüklerini gören cadılar sevinç zılgıtı atarak başarılarını
kutlarlar. Gelin bu sırada etkisizdir. Üzülmekten başka bir şey yap(a)maz. O artık
iki erkeğin ölümüne neden olan bir femmefatal (öldüren cazibe)'dir. Mutluluktan
dans eden cadılar gelinin üzgün olduğunu fark ederler ve onu teselli etmek için
yanına giderler. Onu bu durumdan kurtarmak için akıllarına bir fikir gelir: Geline
cadıların cüppesine benzer bir cüppe giydirilir ve eline bir fener verilir, artık o da bir
cadı olmuştur! Kızın bu pozisyonundan kurtarılıp büyücülerin arasına karışması
erkek- egemen bir kadınlık imgesi olan femmefatal imgesinin reddi olarak da
okunabilir. Cadılar ilk defa biri tarafından görülmektedir. Gelin bilinçaltını keşfedip
yaşadıklarının farkına varır ve bir cadı olur. Birlikte etrafta uyuyan kasabalılarla
dalga geçerler. Tam kaçacaklarken bir şeyin eksik olduğunu fark ederler: Damadın
yanındaki sandalye boş kalmıştır. Akıllarına bir fikir gelir: Bez gelini gelinin
sandalyesine oturturlar, böylece bez gelin onun yokluğunu hissettir- meyecektir.
Bu koşullarda gelin arzulan ve düşünceleri olmayan, hoş -ama gereğinden büyük
olmayan- bir gülümsemeye sahip olan bezden bir geline dönüşmüştür.
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Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Müzik Birimi (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Çingene: İşte orda bir kasaba var. Kasabanın içinde bir
hane; hanenin içinde üç geçkin, bir de taze...
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Pepe: Bir kavanoz reçelim var; annemin hatıratı, yolluk
niyetine. (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

M
Pepe: Kuklalarım var! Hepsi meşe ağacından. Üstelik de cilalı, pırıl
pırıl. Hepsini kendi ellerimle yonttum.
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Maria: Dalgın değilim ben. Dikmek istemiyorum bu gelinliği!

(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Hizmetçiler Endülüs 'ün bülbülleriyle eğlenirler. (Çingenenin Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)

Bernarda: N'oluyor burada? (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

¥

Rernarda: Bu zamanda böyle damat adayı bulmak hiç de kolay değil. (Çingenenin
Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Ricardo: Evet, ip. Hani böyle kendini asarsın. (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Maria Jozefa: Ne güzel! Simsiyah da benekleri var. (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Don Alfonso: Bülbül ölür, kanı gülde kaim Gül ölür, kokusu hatırlanır. Söyle be o zaman
sevdiğim, bülbül ölmüş mü sayılır? (Çingenenin Şarkısı '06, BÜO-BÜFK)

Don Alfonso: Yaşlı kurt Luise Henrike'nin yere indirdiklerini sayamıyordum bile.
(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Don Alfonso: Uğursuzluk sözlerimde değil; burada. (Çingenenin Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)
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Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Müzik Birimi (Çingenenin Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)
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Meddah: Susun! Sessizlik babasının evindeymiş gibi dolaşsın dursun. Susun. Susun da, son söylenen sözlerin tatlı kalıntıları
süzüle süzüle suyun dibine otursun.
(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Matador'un dansı (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Marcello Muzzi gösterisini yapar. (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Çingene ve Bülbüller dans
ederler. (Çingenenin Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)
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Düğün alayı, Adela ve Don Carlos'un düğününde eğlenmektedir. (Çingenenin
Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Maria Jozefa: Eğer gerçekten düşmüşse sevdiğin aklına, bir gün mutlaka
gelecektir geri, sakın unutma.
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(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)

Maria, Adela 'nın duvağını takar. (Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Don Carlos, Bernarda ve kızları düğün eğlencesini izlemektedir. (Çingenenin
Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Baba: Ah Rosita ah! Belki sen evlenmek isteseydin, her şey değişirdi. (Çingenenin
Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
Cocoliche: Göklerde uçuyor iç çekişi sevgilimin. Uçuyor göklerde, göklerde uçuyor.
(Çingenenin Şarkısı'06, BÜO-BÜFK)
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Don Cristobita:
belin börtüden
gelişine, şu
bacaklara
(Çingenenin
Şar
lası'06, BÜO-BÜFK)
Meddah:
Onu uçan Şu
kuştan,
böcekten,
herbak.
şeyden
kıskandı.
(Çingenenin
Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)

Don Carlos: Şimdi yüzünü dağıtacağım! Köpeklere yem edeceğim seni! (Çingenenin Şarkısı'06,
BÜO-BÜFK)

ÇİNGENE'NİN ŞARKISI SÜREÇ
DEĞERLENDİRMESİ VE DRAMATURJİ NOTLARI

Nevzat Eser
Pınar Gümüş

SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ
BÜO ilk kez 2004-2005 döneminde, Kilyos Kampüs'te çalışma yürütmeye
başlamıştı. Bu dönemde, yeni katılan oyuncularla birlikte eğitim çalışmaları
yürütülmüş ve ardından, daha önce 2002 yılında Tiyatro Boğaziçi tarafından
sergilenen Berber Hikayeleri adlı oyun, Kilyos'ta Berber Hikayeleri adıyla yeniden
oynanmıştı. 12 Aynı dönemde kadronun geriye kalan kısmı Güney Kampüs'te
çalışmalara yeni katılan üyelerle beraber eğitim çalışmalarını sürdürmüş ve dönem
sonunda Aklayıcılar Kongresi adlı oyunu sergilemişti. Aslında ilk yılın Kilyos
deneyimi, BÜO'nun bundan sonraki yıllarda da, en azından Kilyos Santepe
Kampüsü varlığını sürdürdükçe, ikili bir çalışma yapısı oluşturacağının; Güney
Kampüs'te yürütülen eğitim çalışmalarının ve çıkarılan oyunun yanında, Kilyos
Kampüs'te de eğitim çalışmalarını sürdüreceğinin göstergesi olmuştu. 2006 yılma
gelindiğinde de, BÜO'nun Kilyos'ta ayrıca bir eğitim çalışması yürütmesine temel
oluşturan nedenler devam ediyordu. Kilyos Santepe Kampüsü, üniversite hayatına
yeni adapte olmaya çalışan öğrenciler açısından ciddi sorunlar doğurmaktadır. En
temelinde; şehir merkezine bir saat mesafede olan, sadece yurt binaları ve
dersliklerden oluşan, gazete almak için 30 dakikalık yürüme mesafesinin kat
edilmesini gerektiren, tek kantinli, ücretli 13 servisi kaçırdığınızda kampüste
mahsur kalabileceğiniz izole bir ortamdan bahsediyoruz. Tesadüf olarak
değerlendirilemeyecek bu izole etme politikası, gerek kültürel-sanatsal, gerekse
politik anlamda tepkisiz, üniversitenin "başını ağntmayacak" öğrenciler
hedeflemektedir. Söz konusu ortam dikkate alınırsa, BÜO'nun Kilyos'ta çalışma
yapmasını sadece sanatsal kaygılarla anlamlandırmak mümkün değildir. Pek tabi
BÜO'nun Kilyos'ta tiyatro yapmak isteyen öğrencilere ulaşma isteği temel hedeftir.
Fakat böyle bir kampüste tiyatro yapmak demek; kuruluşuyla birlikte kültür-sanat
ortamının neredeyse imkansız kılındığı bu ortamı yeşertmeye çalışmak ve oradaki
öğrencilerin dertlerine ortak olup, var olan kayıtsızlık durumuna birlikte yapılacak
teatral üretimle cevap vermek anlamına gelmektedir.
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bkz., Ömer Özdinç, Senem Han, 'Kilyos'ta Eğitim Çalışması Notları ve Kilyos'ta Berber Hikayeleri Süreci",BÜO
Yıllık 2004-2005, s. 87-93.
13
2006-2007 eğitim yılıyla birlikte Kilyos servisi ücretli hale getirilmiştir.
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Yukarıda da bahsettiğimiz Berber Hikayeleri dönemi, bahsedilen teatral üretimin
Kilyos'ta nasıl yapılabileceğinin yollarını keşfetme ve koşullara uygun bir çalışma
modeli oluşturma anlamında oldukça olumlu olmuştur.
Gerek Kilyos'ta devam eden tarif ettiğimiz koşullar, gerekse önceki yıla dair sözünü
ettiğimiz değerlendirme göz önünde bulundurularak; 2005 yaz döneminden
itibaren 2005-2006 döneminde Kilyos Sarıtepe Kampüs'ünde yapılacak
çalışmaların hazırlıklarına başlandı. Geçen yıldan farklı olarak Kilyos'ta oynanacak
oyun yaz döneminde seçildi. BÜO'nun 1999 yılında F. Garcia Lor- ca'nm
metinlerinden kolaj yaparak oyunlaştırdığı Çingene'nin Şarkısı adlı müzikli oyunun
BÜO ve BÜFK'ün (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) ortak çalışması ile
oynanmasına karar verildi. Bu oyunun tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden
biri reprodüksiyon olmasıydı. Oyunun reprodüksiyon olması; estetik seviyesinin
kanıtlanmış olması -Kilyos gibi çalışmaların fiziksel koşullarının kısmen daha zor
olduğu, çalışma vakitlerinin yol sebebiyle kısaldığı bir çalışma alanında- yoğun
masa başı çalışmasına ihtiyaç duyulmadan, özellikle yeni oyuncularla birlikte
yoğun oyunculuk çalışması yapmaya olanak tanıması gibi avantajlar sağlıyordu.
Ayrıca BÜFK'le birlikte oyun çıkarılacak olması ile Kilyos'a benzer hedeflerle
çalışma taşıyan iki kulübün çalışmalarını ortaklaştırması, böylece daha verimli bir
çalışma örgütlenmesi hedeflenmişti.
Yaz-Eylül Dönemi
Oyunun seçilmesiyle beraber Kilyos çalışmalarını yürütecek kadro da belirlendi.14
Kadro belirlenirken, geçen yıl Kilyos'ta çalışma yürütmüş insanlar ile birlikte
Kilyos'ta çalışma yürütme deneyimi olmayan insanların kadroda bulunması ve bu
anlamda bir deneyim aktarımının yapılması en önemli kriterlerdendi. Yaz
döneminde entelektüel ve sahne üstü çalışmalar bir arada yürütülmeye çalışıldı.
Federico Garcia Lorca'ya dair bir birikim elde edildi; yazarın oyunları okundu ve
tartışıldı. Bu dönem entelektüel çalışmalara müzisyenlerden de katılım oldu15. Aynı
zamanda oyunun belli başlı sahneleri ve bazı çatı tiplemeleri çalışıldı.
Eylül döneminde ise, sahne çalışmalarında yaz döneminde ilerlenmiş olması ve bir
yandan Güney Kampüs'te yürütülen çalışmalarda deneyimli oyunculara ihtiyaç
duyulması sebepleriyle; bu dönem için Kilyos oyunundan sahne çalışılmaması,
Güney Kampüs'te çalışmalarının devam ettiği Bahar Noktası çalışmalarına destek
olunması yönünde karar verildi. Bunun yanında, Lorca'ya dair entelektüel
çalışmalara devam edildi; makaleler tarandı ve grup içinde aktarıldı. Bunun
dışında, Kilyos'ta eğitim çalışması anlamında bu yıl ilk defa sorumluluk alacak
kişilerin eğitim çalıştırıcılığı formasyonlarını ilerletecekleri Stanislavski okumaları
ve eğitim çalışması hazırlıkları yapıldı. Sonrasında bu çalışmaların ciddi anlamda
olumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu dönem müzisyenlerle ortak çalışma
yapılmadı. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Eylül sonunda oıyantasyon programı
dahilinde, Kilyos'ta Berber Hikayelerinin oynanması, Kilyos'taki çalışmalara
katılımı arttırması anlamında olumlu olmuştur. Bu oyunu izleyen ve sonrasında
tiyatro kulübüne katılan bir çok kişi; Berber Hikayeleri'ni izlemelerinin; onları
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Duygu Dalyanoğlu, Nevzat Eser, Ömer Özdinç, Pınar Gümüş, Taner Olçum.
Birgül Serçe.
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Kilyos'un koşullarında dahi sanatsal seviyesi düşük olmayan ve keyifle izlenir bir
oyun çıkarılabileceğine ikna ettiğini belirtti.
Yaz ve Eylül döneminde yürütülen çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde;
gerek sahne üstü gerekse entelektüel çalışmalar anlamında önemli aşamaların
kaydedildiği söylenebilir. Geçirilen bu iki çalışma döneminin ardından bu oyunun,
mevcut kadronun götürücülüğünde, Kilyos'taki yeni oyuncularla birlikte çok sorun
yaşanmadan çıkarılabileceği kanaatine varılmıştır.
Ekim Ayı-Eğitim Çalışmaları Dönemi
Eğitim çalışmaları döneminde; Kilyos'un özgül koşulları da özellikle dikkate
alındığında, istikrarlı bir çalışma düzeni oluşturmak büyük ölçüde önem kazanıyordu. Herhangi bir dağınıklık, çalışmaların disiplinli takip edilmesinde
sorunlara neden olabiliyor ve bunlar ilerleyen süreçte prodüksiyon dönemine
yansıyordu. Bu kaygıyla beraber, bu dönemde, teatral araçlar vasıtasıyla,
çalışmalar yeni oyuncuların mümkün olduğunca katılımlarını ve motivasyonlarını
arttıracak hale getirilmeye çalışıldı. îlk çalışmalardan itibaren şimdiye kadar
uygulanan çalışma formlarında değişikliklere gidildi. Mesela; sabit eylem
çalışmasında, önceki dönemlerdeki çalışmanın yapılış tarzından farklı olarak,
seçilen eyleme doğaçlamalar doğrultusunda eklemeler yapılmasına, vokal
kullanılmasına, yeni ve eski oyuncuların sahneye eklenmesine ve tek bir eylemin
icrasından ziyade bir sahne parçacığının oluşmasına olanak sağlandı. Çalışma
yöntemindeki bu değişiklikler motivasyonu arttırma ve katılımı kışkırtma
açısından olumlu sonuçlar getirdi.
Aralık Dönemi ve Prodüksiyona Giriş
Eğitim çalışmaları Kasım sonuna doğru bitirildi ve oyun dönemine geçildi. Aslında
Kasım ayında oyun çalışmalarına geçilmesi ile birlikte eğitim çalışmaları dönemi
kısa tutulmuştu. Bu durumun yeni oyuncuların oyun döneminde de; aslında
eğitim çalışmaları döneminde üstesinden gelinmesi hedeflenen, temel oyunculuk
problemleri ile karşılaşmasına ve dolayısı ile oyuna ısınma aşamasının uzamasına
neden olduğu söylenebilir. Ancak oyun çalışmalarının eğitim yönünün olabildiğince
öne çıkarılması ile bu sorunlar aşılmıştır.
Aralık ayının sonunda oyunun büyük bir kısmı çalışıldı ve kulübün geriye kalan
üyelerine sergilendi. Bu haliyle oyunun temel çizgisinin oluşturulmuş olması
önemli bir artıydı. Ancak bu sergileme sonrasında deneyimli oyuncuların sahne
üstünde çok sorumluluk almadıkları, çalıştırıcı olarak inisiyatif alıp, sahne üstü
ağırlığını yeni oyunculara bıraktıkları değerlendirmesi yapıldı. Bu durum büyük
ölçüde; yeni oyuncuların tipleme çalışarak oyunculuklarını geliştirmeleri
konusundaki vurgunun deneyimli kadro tarafından uca çekilmesi ile alakalıdır.
Yeni oyuncuların eğitimi konusundaki bu kaygı haklı olmakla beraber; hedeflenen
eğitimin, deneyimli oyuncuların yeni oyuncuları çoğunlukla sahne önünden
çalıştırması ile değil; onlarla beraber sahnede oyuncu-reji faaliyetini de sürdürerek
gerçekleş-tirilebileceği bir kez daha hatırlanmış ve sonraki çalışmalar bu
değerlendirme ışığında yürütülmüştür.
Şubat-Prodüksiyon Dönemi
Prodüksiyon dönemi, çalışmaların iyi örgütlenmesi ve tüm kadronun oyunu
sahiplenip, enerji sarf etmesi ile genel olarak verimli geçti. Bu dönemde, rejinin, reji
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grubunun sorumluluklarına ve tanımına dair sorunları/soruları olduğu
değerlendirmesi yapıldı. Reji kadrosunun büyük kısmında reji sorumluluğun
sadece sahne önünde durmak ve çalıştırıcılık yapmak olduğu algısı hâkimdi.
Halbuki her anlamda prodüksiyonun ve kadronun sahiplenilmesinin ve
sorumluluk hissedilmesinin rejinin geri plana atmaması gereken işlevleri olduğu
aşikardı. Çalışma örgütlenmesi ve kadronun durumunun gözetilmesi konusunda
inisiyatifin rejideki daha deneyimli insanlara devredilmesinin de reji algısmdaki bu
eksikliklerden kaynaklandığı söylenebilir.
Teknik kadro çalışmalarının örgütlenmesi ve ortaya çıkarılan ürünler anlamında
da olumlu bir süreç yaşandı. Bu dönemde belli bir kadro perspektifiyle hareket
edilerek, mevcut dekor-aksesuar, kostüm, ışık kadrolarına yeni insanlar eklendi.
Oyun Dönemi
Oyun ilk olarak 14 Mart 2006 tarihinde Kilyos Sarıtepe Kampüsü Necmi Tanyolaç
Salonu'nda sergilendi. Sonrasında ise Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs, Ege
Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi dahil olmak üzere
çeşitli salonlarda toplam 18 kez sergilendi, yaklaşık 3000 seyirciye ulaştı.
Oyun çalışmaları sonlandıktan sonra, oyuncu kadro, Güney Kampüs'te çalışmalarının sürdürüldüğü Bahar Noktası oyununun teknik işlerine ve sahne üstü
çalışmalarına eklendi.
DRAMATURJİ NOTLARI ve ÖYKÜLEME
BernardaAlba'rıın Evi oyunundaki bazı karakterler temel alınarak oluşturulan
Çingene'nin Şarkısv, Kanlı Düğün, Eskicinin Tazesi oyunlarındaki bir takım öğeleri
de içinde bulundurmaktadır. Ayrıca Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı
Güldürüsü adlı kukla oyunu da yan öykü olarak kolajda yerini almıştır. 2006
reprodüksiyonunda, 1999 16 yılındaki metnin ilk oluşturulduğu halinden fazla
değişiklik yapılmamış; sadece, doğaçlama çalışmalarından çıkan bazı tiplemeler
oyuna adapte edilmiştir.
Lorca, oyunlarında baskıcı ve muhafazakar toplumsal yapıları eleştirir. Fakat bu
eleştiriyi yapan çoğu sanatçıdan farklı olarak "gelenekselin" karşısına "modern"
olanı koymaz; çünkü bu iki anlayış da aykırı olana yaşama hakkı tanımaz. Peki,
bunların karşısında direnç göstermesi beklenen nedir? Lorca bu sorunun karşısına
cevap olarak lirizmi yerleştirir. Lorca'nın oyunlarında maddi gerçekliğin yanında
lirik bir gerçeklik de yer bulur. Pek çok oyununda bu lirik gerçeklik radikal
denebilecek bir romantizm ile şekillenir. Bu lirizm Çingene'nin Şarkısı'nda da temel
alınmıştır.
Oyunda "terk edilen", "aldatılmış aşık" Pepe'nin aslında terk eden olduğunu
söyleyen Çingene, aşkı için mücadele etmek yerine gitmeyi tercih eden Pepe'yi
zayıflığını yüzüne vurarak bir karar almaya zorlar. Sahne son bulurken, Pepe ve
kuklaları aydınlık bir yüz ifadesiyle kasabanın yolunu tutarlar.
Bir sonraki sahnede Bernarda Alba'nın evinde hizmetçiler gelinliği dikmektedirler.
Adela'nm evliliğini simgeleyen gelinlik, hizmetçiler için farklı anlamlar
taşımaktadır. Maria için baskıyı, tahakkümü temsil eden gelinlik diğer hizmetçiler
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için evliliğin, yani saadet, cinsellik ve güvenin ifadesidir. Maria ve hizmetçiler
arasındaki gerilim Bülbüller'in girişi ile sonlanır. Bülbüller avare avare gezip
düğünlerde bahşiş koparmaya çalışan çingenelerdir. Hizmetçi Poncia'nın sahneye
girip, Bülbüller'in çıkmasının ardından Maria Jozefa'yı görürüz. Jozefa kırk yıl önce
ölen Don Alfonso'nun hayaliyle yaşayan ve ev ahalisi tarafından deli olarak
adlandırılan bir kadındır. Jozefa ortalığı birbirine katarken Bernarda Alba ve kızları
sahneye girer. Evdeki otoritenin simgesi Bernarda, annesi Jozefa'yı odasına yollar
ve hizmetçileri uyarır. Bernarda için düğün çok önemlidir; zira kızını evlendirdiği
kişi zengin ve tanınmış adam; sadece kızma değil annesine ve kardeşlerine de
faydası dokunacak bir damattır. Evlilik, Bernarda için adeta ticari bir zafere
dönüşmüştür. Bir yandan da kızlarından hiç olmazsa birini (diğerleri "evde
kalmıştır") iyi bir kısmetle evlendirerek geleneksel ideolojinin devamını sağlamaya
katkıda bulunacaktır. Bernarda, dört kızı ve annesi ile birlikte yaşayan dul bir
kadın olarak yaşadığı koşulların etkisi ile iyice sertleşmiş, neredeyse
duygusuzlaşmıştır. Onun kontrolündeki ev ortamı da grotesk bir biçimde disiplinli
ve dolayısı ile oldukça sıkıcıdır. Bu ortamda kızlar için evlilik evden kurtuluş
ümididir. Ancak oyunda sözü geçen evlilik diğer üç kız için, kendi evlilikleri
olmadığından, umutlu ya da sevinilecek bir olay değildir. Dahası kendilerinden
daha genç olan Adela'nm onlardan önce evleniyor olmasına haset ederler. Evin
aşçıları Ricardo ve Pancho sahneye girer ve Bernarda'nm onlarla olan diyalogundan
Adela'nm aşçıdan ip istediğini öğreniriz. Herkes Adela'nm intihar etmesinden
korkmuştur ve panik halinde, hep beraber onu aramaya çıkarlar.
Evin boş kaldığını anlayan Jozefa, Don Alfonso'nun kuklası ile sahneye gelir ve onu
canlandırmaya çalışır. Kırk yıldır Alfonso'nun dönüşünü bekleyen Jozefa çocuksu
bir sitemkarlık içerisindedir. Jozefa bir ağlama sesi duyar, bu Adela'dır. Elindeki
bıçağı kendine doğrultmuş, evlenmeyeceğini haykıran Adela'nm ilgisini, Jozefa
yarattığı düşsel atmosferle başka yöne çeker ve bıçağı elinden alır. Adela'nm bıçağı
geri istemesi üzerine bıçağı ona doğrultan Jozefa, Adela'nm korkmasına sebep olur.
Bu davranışı Adela'nm kendini öldürme kararının aslında çocuksu bir isyandan
ibaret olduğunu gösterir.
Alfonso'nun ölümüne de sebep olan tüm silahlara lanet eden Jozefa, Alfonso ile
ayrılık anlarını Adela'ya anlatmaya başlar. Burada Alfonso'nun kuklası yavaş yavaş
canlanır ve adamları da sahneye eklenir. Jozefa da bu sırada gençleşmiştir. Jozefa
ve Alfonso son buluşma sahnelerini canlandırırlar. Alfonso neden buluşmalarına
geç kaldığını anlatır. Adamlarıyla beraber jandarmaların pususuna düşmüş ve
öldürülmüştür. Bu sahnede Alfonso ve adamları dramatik bir hal içinde değillerdir;
çünkü onlar çoktan ölmüşlerlerdir ve daha çok alaycı, masalsı bir halleri vardır.
Alfonso geri döneceğinin haberini vererek kukla haline döner. Jozefa, olanları
izleyen Adela'ya,
Alfonso'nun ona söylediklerini fısıldar: "Eğer geçekten düşmüşse sevdiğin aklına,
bir gün mutlaka dönecektir geri, sakın unutmal" Ardından sahneye Bernarda ve ev
ahalisi girer ve Adela'yı düğüne hazırlanması konusunda uyarırlar.
Sahne aydınlandığında Çingene oturmuş, olanları düşünmektedir. Tüm parçaları
birbirine bağlamaya çalışır. Bülbüllerin sahneye girip Don Carlos'un düğününde
okumak üzere şiir istemesi ile Çingene hikayeyi bağlamayı başarır. Bülbüller'e gün
doğumundan itibaren başından geçenleri ve gördüklerini anlatır. Sabah yolcu
(Pepe) ile karşılaşmıştır, onu yolundan çevirmiş; eğer gerçekten aşıksa uzağa değil,
sevdiğine gitmesini öğütlemiştir. Şimdiyse, yolcu kuklalarıyla, artık bir meddah
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olarak Bülbüller ve Çingene'ye selam vererek Bülbüller'in anlattığı düğüne gider;
meddahın sevdiğinin yaşlı ama zengin bir adamla evlendirileceği düğüne...
Düğün Bülbüller'in methiyeleri ile başlar. Bülbüller düğün boyunca çeşitli sürpriz
konuklarla sahnenin akışını belirlerler. Öncelikle müzik eşliğinde danslar edilir ve
ardından sahneye Muzzi girer. Muzzi opera sanatçısıdır. Gösterisinin parçası olan
silahını çıkarması ile Jozefa'nm tokadıyla karşılaşır. Jozefa tüm silahlara bir kez
daha lanet eder. Muzzi düğünü terk eder ve ardından Bülbüller de onu ikna etmek
için çıkarlar. Bernarda Alba misafirlerinden özür diler ve Jozefa'yı azarlamak ister.
Fakat Don Carlos'un müdahalesi ile Jozefa da konuklar arasındaki yerini alır.
Bülbüller sahneye tekrar girerler ve sıradaki eğlenceyi, yani meddahı sunarlar.
Meddah, aslında maskesiyle gizlenen Pepe, kuklalan eşliğinde Don Cristobita ile
Dona Rosita'nm acıklı güldürüsünü anlatmaya başlar. Bu hikayeyi meddahın
anlatış sebebi, hikayenin, tıpkı Adela gibi bir kızın; Rosita'nm, tıpkı Pepe gibi bir
oğlanla; Cocoliche ile, sevgili iken zengin Don Cristobita ile evlenmesini konu
almasıdır. Pepe bu hikayeyi anlatırken Adela'ya göndermeler yapıp; Adela'nm onu
terk ettiğini, gidip para için zengin zorba biriyle evlendiğini ima edip, onu alttan alta
suçlamaktadır ama sahnelenen hikaye itibariyle seyirci durumu böyle izlemez.
Çünkü Rosita da aslında Cocoliche ile evlenmeyi isterken babasının baskısı ve
yoksullukları gibi koşullar sebebiyle Don Cristobita ile evlenmek zorunda kalmıştır.
Hikaye bittiğinde düğün boyunca hiç konuşmayan, sadece izleyen Adela kalkar ve
bu hikayenin meddah tarafından dillendirilme tarzının "olsa olsa kadınlara kara
sürmek" olduğunu söyler. Ardından hikaye sayesinde bir kez daha düşünmüş ve
istemediği bir evlilik yapmaktan vazgeçmiş, bir yandan da meddahın Pepe
olduğunu artık anlamış olarak, Don Carlos'a onunla evlenemeyeceğini çünkü
başkasını sevdiğini söyler. Düğünde olay çıkmıştır; Don Carlos meddahın üstüne
yürür ve maskesini düşürür; meddah aslında Pepe'dir, artık herkes görmüştür. Bu
kargaşayı Maria Jozefa son hayaliyle keser, ölmek üzeredir, Alfonso'nun ona doğru
geldiğini görmektedir. Torununun kucağında, yıldızlar alıp, uzaklara götürür
canını... Buradan sonra sahnede herkes donmuştur. Don Alfonso sahneye girer,
Maria Jozefa yattığı yerden kalkar, gençtirler, dans ederler.
Oyun Çingene'nin hikayeyi sonlandırmasıyla biter. Bu kez Çingene günün batışını,
bir de salyangozun ağzından düğünü ve yaşlı kadının cenazesini tarif etmektedir.
Onun da buraya kadardır gördükleri, gerisini ancak hayal edebilir...
Teşekkürleriyle selam verir, hikayeyi bitirir:
Gün Batıyor! Gitarları duyalım artık, Çingene, sen de başla
şarkına, Selam sana ay! Merhaba karanlık! Yıldızlar, hoş
geldiniz! Hepinize binlerce kez teşekkür, Bize düş kurmayı, düş
kurup, peşinde koşmayı öğrettiniz!
(Perdeye Federico Garcia Lorca'nın fotoğrafı yansıtılır.)
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Ege, Hermiya, İskender ve Dimitri Tezeus'un sarayına girer. (BaharNoktası'06,
BÜO)
Hermia: Affınıza mağraren, sorabilir miyim ne gelecek başıma, Dimitri'ye
varmakta diretirsem?
(Bahar Noktası'06, BÜO)

Tezeus: Ya öleceksin tezelden, ya da vazgeçeceksin erkek denen cinselden.
(BaharNoktası'06, BÜO)

İskender :[...] Ben de onun kadar asilim, haşmetlim, onun kadar gelirliyim, giderliyim.
(Bahar Noktası'06, BÜO)
c
o
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Eleni: [.. .] Onun gözünde çoban yıldızı senin
gözlerin. (BaharNoktası'06, BÜO)

Testere: Oynayacağımız oyun hüngür hüngür bir güldürü.
(BaharNoktası'06, BÜO)

Testere: Senin oynayacağın rol, olsa olsa Piremuz.
(Bahar Noktası'06, BÜO)
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Peri: Hoşça kal kabakanat, handiyse Ece'm gelir avanesiyle. (Bahar Noktası '06, BÜO)
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Babarorı ve mahiyeti ormana gelirler.
(Bahar Noktası'06, BÜO)
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Müzeyyen: Kocaya bak, süngüye davran! (Bahar Noktası'06, BÜO)

Periler Müzeyyen ve Babaron 'un kavgasını izlemektedirler. (BaharNoktası'06, BÜO)

Periler Müzeyyen'i uyuturlar. (BaharNoktası'06, BÜO)

Babaron Müzeyyen'i uykusunda yakalar.
(BaharNoktası'06, BÜO)
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Babaron: N'olur yâni onu verirsen benim yanıma? Alt yanı, sümüklü bir oğlan, bacak kadar bir velet.
(Bahar Noktası '06, BÜO)

Eleni: Sen öyle "Seni sevmiyorum!" dedikçe, ben sana tutuluyorum büsbütün. (Bahar Noktası
'06, BÜO)
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Periler ormanda eğlenmektedirler. (Bahar Noktası '06, BÜO)

İskender: [...] Ne dersin, sevgilim, pek lüks bir yatak sayılmasa da, şu
kekiklerin içinde yatsak?
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(Bahar Noktası '06, BÜO)

Öreke: Bu Piremuz'la Teşbih dalgasında bir alay çakaralmaz nokta
İskender: Çıplakvarmışıma
yat o zaman
ruhlar
(Bahar Noktası '06,
geliyor
da,gibi,
onuruhum.
diyecektim.
BÜO)
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(BaharNoktası'06, BÜO)

Testere: Cin, min yok! (Bahar Noktası '06, BÜO)

Müzeyyen: Hadi uzan şuraya, şu çiçekten yatağa, mis gülüyle bezeyim ipek şakaklarını.
(BaharNoktası'06, BÜO)
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Babaron: Kader be güzelim, kader! Takdir-i ilahi de diyebilirsin.

Periler eşek şeklindeki Öreke 'ye hizmet ederler.
(Bahar Noktası'06, BÜO)

(BaharNoktası'06, BÜO)
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Ipolita: Bir tarihte Girit'te Herkül'le, Kadmus'la birlikte ayı avına
çıkmıştık. (Bahar Noktası '06, BÜO)

Ege: Adalet, adalet istiyorum! Bu ifritin başına satır gibi inmeli
kanun! (Bahar Noktası '06, BÜO)
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Testere: Haber saldınız mı Öreke'nin evine? Gelmemiş mi daha? (Bahar Noktası '06, B ÜO)

Cin, eşek halini düzelttiği Öreke 'yle eğlenir. (Bahar Noktası'06, BÜO)
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Esnaf kumpanyası kasap havası oynayarak çıkar. (Bahar Noktası '06, BÜO)

Düğün eğlencesi (BaharNoktası'06, BÜO)
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Piramus: Benim nazenin meralim, sana kıyan hangi zalim? (BaharNoktası'06, BÜO)
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Aslan kükremesiyle seyircileri korkutur. (Bahar Noktası '06, BÜO)

Piramus: Etme duvar, tutma duvar, n'olur duvar, güzel duvar. Bir gedik
açıver ki bana, ardından görünsün yâr!
(Bahar Noktası'06, BÜO)
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Testere: Kusur edersek affola niyetimiz halis zira. (BaharNoktası'06,
BÜO)

Tezeus, Ipolita, Ege ve aşıklar kumpanyanın oyununu
izlemektedirler. (Bahar Noktası '06, BÜO)

Müzeyyen, Babaron ve Cin eğlenmekte olan düğün ahalisini izler. (Bahar Noktası'06, BÜO)
Satır: Yahu bir haller olmuş buna.

105

(Bahar Noktası '06, BÜO)
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Babaron: Çekme bu kadar oltayı, salıver bir parça misinayı. (Bahar Noktası '06,
BÜO)

BAHAR NOKTASI SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Çiçek
Senem Han

BÜO, 2005 yaz döneminde, Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyununu
Güney Kampüs çalışmaları için eğitim prodüksiyonu olarak belirledi. Oyunun
seçim aşamasında önümüzdeki yıl çalışma yürütecek oları kadronun durumu,
ihtiyaçları ve oyunun kadroya uygunluğu gözetilmeye çalışıldı. Bir Yaz Gecesi
Rüyası oyununun oynanması, klasik bir metni yorumlama anlamında geliştirici
olacak ve önceki iki yılda17 klasik metinler üzerinde kazanılan deneyimin bir adım
ileri götürülebilmesine imkan verecekti. Ayrıca oyun toplumsal cinsiyet üzerine
çalışmalar yapan feminist kadınların bulunduğu ve uzun zamandır alternatif
dramaturji çalışmalarının kadın duyarlılığı ile ele alınmaya çalışıldığı BÜO'da;
dramaturjinin merkezine, tartıştırılmak istenen bir konu olan toplumsal cinsiyet
temasını yerleştirmeye de elverişliydi.
Yaz Çalışmaları ve Eylül Çalışmaları
Yaz çalışmalarında oyuna giriş yapmak amacıyla; sahne, metin analizi ve
entelektüel arka plan çalışmaları yapılması hedeflendi. Bu çalışmaların koordinasyonu ve yürütücülüğünü yapmak üzere de bir proje grubu belirlendi.
Metin analizinin hedefi metnin anlamının keşfedilmesi ve bu doğrultuda bir
alternatif dramaturji oluşturulmasıydı. Metin analizi çalışması proje grubu
yürütücülüğünde tüm kadro tarafından yapıldı. Bu çalışma, kadronun metne ve
dramaturjiye hâkim olması anlamında olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ancak
sahne çalışmasında metin analizindeki verilerden faydalanılmaması, dolayısıyla
ulaşılan sonuçların sahneye yansıtılmaması sonucunda iki çalışmanın paralel
yürütülmesi hedefine ulaşılamamış; metin analizi rafa kaldırılmıştır. Ayrıca hem
metin analizi hem de entelektüel çalışmalar için temel olarak, İATP'de düzenlenen
ve Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunu üzerinden yürütülen Dramaturji
Sahneleme İlişkisi atölye çalışmasının ürünlerinden18 faydalanıldığını ve bunların
daha ileri bir noktaya taşınamadığı söylenebilir. Bunun yanında oyunun Can Yücel
çevirisi olan Bahar Noktası versiyonunun mu yoksa Bir Yaz Gecesi Rüyası
versiyonunun mu oynanacağının netleşmemesi, metin analizi çalışmalarını sekteye
uğratmıştır.

17

BÜO, 2004-2005 döneminde Shakespeare'in Troilos ile Kressida adlı oyunu ile, sonrasında da 2005-2006
döneminde Bertolt Brecht'in Aklayıcılar Kongresi adlı oyunu ile klasik metinler üzerinde çalışmıştı.
Analiz sırasında İstanbul Alternatif Tiyatrolar Topluluğu'nun 17-26 Eylül 2005 tarihinde yaptığı Dramaturji
Sahneleme İlişkisi başlıklı atölyenin metin analizi notlarından ve yapılan aktarımlardan faydalanılmıştır.
18
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Entelektüel arka plan çalışmalarının temel hedefi ise Shakespeare'e, oyunu yazdığı
döneme hâkim olmak ve bunlar ışığında oyunu yorumlarken faydalanabileceğimiz
bilgilere ulaşmaktı. Bu amaçla Shakespeare dönemi ve oyunla ilgili çeşitli
makaleler kadro tarafından okunup proje grubunda aktarıldı. Ancak makalelerin
oyunla kesişen noktaları üzerinde durulmaması ve proje grubunun neredeyse tüm
kadro tarafından yürütülen bu çalışmaları yeterince takip etmemesi bir sorun
oluşturdu. Dolayısıyla bu çalışma, metin analizini besleyecek bir çalışma olamadı.
Bunun yanı sıra, İATP'nin Dramaturji Sahneleme İlişkisi atölyesinde yapılan tüm
aktarımlar19 kadro tarafından okunup tartışıldı.
Sahne çalışmalarının temel amacı; oyuna bir tanışıklık sağlanması, tipleme
nüvelerinin yakalanması ve sahnelere dair önerilerin geliştirebilmesiydi. Yoğunluklu olarak metin analizi çalışmaları yapılmasının etkisiyle de, sahne üstünde
çok ilerleme kaydedilmesi hedeflenmiyordu. Bu doğrultuda, yaz dönemi sahne üstü
çalışmalarının belirtilen hedefler çerçevesinde verimli geçirildiği söylenebilir.
Eylül döneminde sahne üstü çalışmalarında ilerlenmesi ve entelektüel arka plan
çalışmalarının devam ettirilmesi düşünülüyordu. Bu sebeple, oyunun üç farklı
odağının seyirciye tanıtıldığı sahneler 20 üzerine ayrıntılı sahne çalışmaları
yürütüldü. Bir yandan da proje grubu içerisinde makale aktarımları devam etti.
Eylül sonunda sahnelerin eskizi çıkmış, birkaç çatı tiplemeye dair nüveler
yakalanmıştı. Bu dönem sonunda tespit edilen temel sorun; çalışılan sahnelere
dair yapılan yorumun ve alternatif dramaturjinin netleşmemiş olmasıdır.
Yaz ve Eylül çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde, kadronun oyunu sahiplenmesi ve çalışmalardaki motivasyonu anlamında olumlu bir süreç olmuştur.
Ancak Eylül sonunda bakıldığında; oyundaki dramaturjik vurgu noktalarının,
sahnelerin ayrıntılarında kaldığı görüldü. Oyuna dair bütünlüklü bir alternatif
dramaturji çalışması yapılmamış, oyunun temelde anlatmak istediği ana cümlesi
belirlenmemişti. Bu değerlendirmeyle birlikte Eylül'den sonraki süreçte proje
grubu, oyunun alternatif dramaturjisini oluşturmaya yönelik çalışmalara
odaklandı.
Eğitim Çalışmaları Dönemi
Ekim ayında kulübe yeni üyelerin de katılımıyla eğitim çalışmaları dönemine
başlandı. Ancak BÜO kadrosunun üç ayrı prodüksiyon21 çalışması için bölünmesi
ve Güney Kampüs'teki eğitim çalışmalarında sorumluluk alacak deneyimli oyuncu
sayısının azlığı nedeniyle Tiyatro Boğaziçi'nden çalıştırıcılık desteği alındı. Bu arada
Güney Kampüs'te çalışmalarımızı yürüttüğümüz Öğrenci Faaliyetleri Binası (ÖFB)
tadilatta olduğu için çalışmalar Mart ayma kadar çeşitli dersliklerde yürütüldü.
Bu dönem proje grubu; metin analizinin toparlanmasına, makale çeviri ve
aktarımlarına ve alternatif dramaturji tartışmalarına yoğunlaştı. Ancak eğitim
döneminde BÜO'da yıllardır yapılan Stanislavski okumalarının tüm gruplarca
tamamlanmaması ve bu dönem kulüpte yapılan tek aktarımın "20.yy'da
Avant-Garde Tiyatro" 22 olması, proje grubunda yapılan aktarımların kadroya
yayılmaması ve raporlanarak arşivlenmemesi, bu dönemde nitelikli ve verimli bir
entelektüel eğitim-araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi önünde ciddi engeller
oluşturmuştur.

19

bkz. www.iatp-web.org
Birinci, ikinci ve üçüncü sahneler.
Düğürı dans-müzik-tiyatro gösterisi, Çingene'nin Şarkısı ve Bahar Noktası prodüksiyonları.
22
BGST'den Fırat Güllü ve Özgür Çiçek tarafından yapılmıştır.
20
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Eğitim dönemi sonunda Aralık ayında sahne çalışmalarına
geçildi. Aralık ayından
ara tatile kadar olan bu kısa dönemde, yazın çalışılmış sahneler yeni üyelerin de
katılımıyla tekrar düzenlenmeye çalışıldı. Bu dönemde yapılan çalışmaların temel
amacı kulübe yeni katılan oyuncuların sahneye ve oyuna adaptasyonunu
sağlamaktı. Bu noktada çalışmaların hedefine ulaştığını belirtmek gerekir.

Prodüksiyon Dönemi
Oyun çalışmalarına ara tatil sonrası yoğun bir şekilde devam edildi, yeni sahnelere
girilerek oyunda ilerlendi. Sahne çalışmalarıyla paralel olarak proje grubu, bu
dönemde Kasım ayında başlayan alternatif dramaturji çalışmalarına ve bu
doğrultuda oyunun finalinin nasıl değiştirilebileceği tartışmalarına yoğunlaştı.
Şubat ortasında proje grubu reji grubuna evrildi.23 Ancak reji grubunun Şubat
sonu gibi geç bir tarihte oluşturulmuş olması; alt yapı, prodüksiyon işlerinin takip
edilmesi ve oyuna dair genel bakış oluşturulması konusunda problemler
yaşanmasına sebep oldu. Bu durum en belirgin şekilde teknik işlerde ortaya çıktı.
İşlerin gecikmesi, özellikle kostüm kadrosu açısından zorlayıcı bir süreç
yaşanmasına sebep oldu. Teknik alandaki bu sıkıntılar, teknik kadroda yaşanan
kadrolaşma probleminin bir uzantısıydı. Her yıl teknik kadronun yürütücü
sorumluluğunu alabilecek yeni insanların bu kadroya eklenmemesi sebebiyle, işler
birkaç eski üyenin üzerinden yürüyor bu da aksaklıklara sebep olabiliyordu. Ancak
bu durum prodüksiyona çok yansımadan bir toparlanma yaşandı.
Şubat ayında, Tiyatro Boğaziçi'nden Gülbahar Tunç ve Ayşan Sönmez'in
"Shakespeare" ve Mart ayında BÜO'dan Tuğçe Çuhadaroğlu'nun "Toplumsal
Cinsiyet ve Erkeklik" aktarımları düzenlendi. Bunun yanında proje grubunda, yaz
ve eğitim dönemlerinde taranan makalelerin çevirileri ve aktarımları tamamlandı.
"Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik" aktarımı kadro içerisinde toplumsal cinsiyet
kavramını tartıştırmak için bir fırsat olmuştur. Ancak Mart sonu gibi dramaturjinin
büyük ölçüde netleştiği bir dönemde yapılması bu tartışma için geç kalındığını
göstermektedir.
Otuz dört kişilik oyun kadrosu ilk kez 20 Nisan tarihinde seyirci karşısına çıktı.
Oyun, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu'nda toplam beş kez
sergilendi. Bunun dışında, İATP Girişimi'nin düzenlediği Alternatif Tiyatrolar
Buluşması kapsamında, Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği, Anadolu Üniversitesi
Tiyatro Şenliği ve ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği'nde birer kez oynandı. Oyun
yaklaşık 1500 seyirciye ulaştı. Gerek kampüs içindeki oyunlarda gerekse
turnelerde seyirci sıkıntısı çekilmedi ancak oyunun geç bir tarihte çıkmış olması
oyunun istenildiği kadar sergilenememesine neden oldu.
Genel Değerlendirme
Bir eğitim prodüksiyonu olarak değerlendirildiğinde; yeni oyuncu sayısının ağırlıklı
olduğu bir kadroda, tüm üyeler hem sahne üstünde hem de teknik işler konusunda
sorumluluk almıştır. Oyunun, hem teknik işler hem de sahneleme anlamında belli
bir estetik seviyenin üstüne çıktığını da söylemek gerekir. Ancak Demir Demirgil
Tiyatro Salonu tadilatının eğitim çalışmalann- dan Şubat sonuna kadar sürmesi
tüm prodüksiyon çalışmalarını zora sokmuştur. Bu durum teknik işlerde, sahne
tasarımı konusunda yapılması gereken denemelerin gecikmesine, oyun
çalışmalarının büyük çoğunluğunun küçük sınıflarda yürütülmesine sebep
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olmuştur. Küçük sınıflarda çalışmak özellikle yeni oyuncularda mizansen ve vokal
kullanımı konusunda sıkıntıları da beraberinde getirmiştir.
Oyun dramaturjisi reji grubu tarafından yapılmıştı ve yapılan dramaturjinin
kadroya yayılmasında ve kadroyla tartışılmasında gecikildi. Dramaturji çalışmasının kadroya yayılmaması, sahne üstünde de kafa kanşıklıklarına yol açtı.
Aynca dönem dönem Shakespeare ve Bahar Noktası için araştırma çalışmalarına
girildi; ancak yapılan çalışmalann toparlanıp kadroya aktarılmaması ve
arşivlenmemesi, çalışmalann hedefine ulaşmasını engelledi. Bu sorunlann,
çalışmalann bir eğitim-araştırma perspektifiyle yapılmasından çok; sadece ürün
çıkarmaya odaklı yürümesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Oyunun müzikleri, BGST Müzik Birimi'nden Emin Çiftçi ve Tolga Çoğulu tarafından yapıldı. Müzisyenler, Şubat ayından itibaren yapılan sergilemeleri takip
ettiler ve oyun dramaturjisi konusunda bilgilendirildiler. Bundan sonraki süreçte,
sahnenin dramaturjisine ve aksiyonuna uygun beste ve düzenleme denemeleriyle
oyun müziklerine karar verildi. Önceki yıllarda son günlere kalan müzik seçiminin
BGST'li müzisyenlerle ortak bir şekilde ve sahne çalışmalarına paralel yürütülmesi
olumlu bir deneyim oldu. Ayrıca oyunun birçok sahnesinde kullanılmak istenen
danslı kareografiler ve şarkı icraları için BGST'li dansçı ve müzisyenlerden
çalıştırıcılık desteği alındı. Sahne çalışmalarıyla paralel yürütülen bu eğitim
çalışmalan kadro açısından geliştirici olmuştur.
Bahar Noktası bir eğitim prodüksiyonu olarak değerlendirildiğinde; zaman zaman
sahne üstü çalışmalarının fazlasıyla merkeze alınması ve diğer çalışmalardaki
eğitim-araştırma vurgusunun göz ardı edilmesi, süreçte sorunlara yol açmıştır.
Ayrıca entelektüel çalışmaların ve oyun dramaturjisinin reji grubu dışındaki
üyelere yayılması konusunda da sorunlar yaşanmıştır. Ancak, özellikle yeni
oyuncuların sahne üstünde ve teknik işlerde sorumluluk alması ve ortaya nitelikli
bir ürün çıkması bakımından olumlu bir dönem geçirildiği söylenebilir.

BAHAR NOKTASI ÖYKÜLEME VE DRAMATURJÎ
NOTLARI

T. Egemen Keskin
Volkan Mantu
Can Yücel'in Türkçe söyleyişiyle Bahar Noktası, orijinal adıyla Bir Yaz Gecesi
Rüyası, Shakespeare'in en çok yorumlanan oyunlarından biri. Oyunun, yazarın
diğer oyunlarına oranla bu denli ilgi görmesinin nedeni; toplumsal hayatta kolay
kolay zikredilmeyen, fakat zikredilmediği ölçüde de toplumsal hayatın merkezinde
yer alan aşk, cinsellik gibi temaları barındırması olarak yorumlanabilir. Bu
temalar, çoğunlukla ataerkil sistemin sunduğu çerçeveden beslenen
kadınlık-erkeklik rolleri gibi ataerkil sistemin önemli baskı aygıtlarını
barındırmaktadır. Tam da bu noktada, oyun yorumlanırken ve dramaturji
oluşturulurken, feminist literatürden yararlanılması ve toplumsal cinsiyet
kavramının tartışılması BÜO açısından önemli bir noktada durmaktadır. Bu yazı
toplumsal cinsiyet rolleri ekseni temel alınarak oluşturulan, Bahar Noktası
yorumunun dramaturjik vurgu noktalarını ve hedeflerini değerlendirmek üzere
kaleme alınmıştır.
OYUNUN KISA ÖYKÜSÜ
Oyun, Atina Dükü Tezeus ve savaş yoluyla elde ettiği Amazonlar Kraliçesi
İpolita'nm evlilik hazırlıklarıyla başlar. Ataerkinin temsilcisi Tezeus, kadın
iktidarının simgesi olan İpolita'yı savaş alanında yenilgiye uğratmıştır. Tezeus dört
gün sonraki düğünü sabırsızlıkla beklemektedir. Düğün hazırlıkları, kızı
Hermiya'nm yasalar önünde yargılanması talebiyle Tezeus'a başvuran Ege
tarafından kesintiye uğratılır. Babasının kendisine koca olarak seçtiği Dimitri'yi
reddedip kendi seçtiği eşle (İskender) evlenmek isteyen Hermiya yasaları
çiğnemiştir ve cezalandırılması gerekir. Tezeus, yasaları Hermiya'ya hatırlattıktan
sonra kararı açıklar: Cezası ya ölüm ya da sonsuza dek bakire kalmak olacaktır.
Bunun üzerine Hermiya ile sevgilisi İskender yasaların ulaşamayacağı bir yere;
ormana kaçmaya karar verirler. Hermiya'ya aşık Dimitri ile Dimitri'yi seven Eleni de
onların peşlerinden ormana giderler. Bu sırada Tezeus'un düğününde bir tiyatro
oyunu oynamak için seçilmiş olan esnaf kumpanyası da prova yapmak üzere
ormanın yolunu tutmuştur.
Ormanda ise işler biraz karışıktır. İpolita'nm peşinde koşan cinler şahı Babaron ile
Tezeus'la ilişkisi olan periler kraliçesi Müzeyyen, Atina'nın yakınındaki ormanda
karşılaşırlar. İkilinin ilişkileri Müzeyyen'in himayesine aldığı Hintli bir oğlan
yüzünden tam bir iktidar savaşına dönüşmüştür. Babaron oğlanı Müzeyyen'in
elinden almak ister. Fakat Müzeyyen buna izin vermez.
Bunun üzerine Babaron Müzeyyen'i cezalandırıp alt etmeye karar verir. Özü,
gözüne sürülen kişiyi ilk gördüğü insana aşık eden çiçeği bulup Müzeyyen'in
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gözüne sürmesi için uşağı Babacan Bican'a emir verir. Şanslı kişi Bican tarafından
eşeğe çevrilmiş olan, esnaf kumpanyasının başrol oyuncusu Öre- ke'dir. 24
Ormanda yollan kesişen bu üç odağın başından geçen olaylarla hikaye devam eder.
Bican'm büyüsü aşıkların eşlerini karıştırmasına sebep olmuştur. Babaron
toplumsal düzenin bu derece çığınndan çıkmasına razı gelmez. Tüm karışıklıkları
düzeltir; Hermiya ve İskender yeniden birbirlerini bulmuş, Dimitri ve Eleni de artık
bir çift olmuşlardır. Oyun esnaf kumpanyasının oyununu sergilediği, aşıkların
buluştuğu, Ege'nin Hermiya'yı affettiği, Tezeus ve İpolita'nm evlendiği bir düğünle,
toplumsal bir uzlaşı tablosuyla son bulur.
ALTERNATİF DRAMATURJİ ÇALIŞMALARI
Oyunun hikayesi üç temel odak (Saray ve aşıklar, orman, esnaf odaklan) üzerine
kurulmuştur. Alternatif dramaturjiyi de bu odaklar üzerinden tartışmak faydalı
olacaktır.
Saray ve Aşıklar Odağı
Saray odağıyla, daha çok dönemin üst sınıfı ve bu sınıfın ilişki ağları imlenmektedir. Bu odağı iki alt bölümde inceleyebiliriz: Birincisi Tezeus, Ege ve İpolita;
diğeri ise genç aşıklar, Eleni, Dimitri, İskender ve Hermiya.
Tezeus, Ege ve İpolita
Atina Dükü Tezeus var oluş zincirinin 25 başındadır ve her konuda son sözü o
söylemektedir. Savaş galibiyeti ile iktidarını yerle bir ettiği İpolita'ya tam anlamıyla
"sahip" olabilmek için sabırsızlıkla düğün gününü beklemektedir. Evlilik,
Tezeus'un İpolita'nm efendisi olmasının ötesinde, kadın iktidarının alt edilişinin
yasalar önünde onaylanması ve erkeğin galibiyetin perçinlenmesi anlamına
gelmektedir. Öte yandan, İpolita kendini tamamen Tezeus'a teslim etmek istemez
ve bu cinsel birlikteliği geleneklerini öne sürerek erteler.
Amazonlar kraliçesi olan İpolita savaşta yenilmiştir, ancak düşkün bir konumda
değildir. Yenilgi koşullannı bir tür karşı avantaja çevirmek için iktidarla işbirliği
içine girip ondan güç ve rant sağlayarak minimum hasarla yenilgiden kurtulmaya
çalışmaktadır. İpolita, hayatını ve saygınlığını yitirmemek (köleleşmemek) için
rasyonel bir tutum geliştirir: Evlenmeyi ve süreç içinde iktidann küçük ortağı
olmayı kabul eder.
Ege'nin kızı Hermiya ise babasının evliliği için yaptığı seçime karşı çıkmakta ve
kendi seçtiği erkekle evlenmek istemektedir. Hermiya tarafından "baba" otoritesi
sorgulanmış ve bu otoriteye baş kaldırılmıştır. Ailenin "baba"sı olan Ege, sorunu
devlet "baba" olan Tezeus'a taşıyarak yasalann işletilmesini talep etmiştir.
Hermiya'nın jesti, erkeğin tekelinde olan politik ve hukuki gücü sorgulamakta ve
bu gücün kadınların dünyasını sınırlamasına itiraz etmektedir. Ama bu itirazın
önü erkek egemen iktidar ve yasalar tarafından kesilecektir.

24

Bican, çiçeği Müzeyyen'in gözüne sürdükten sonra, düğün hazırlıkları için ormanda bulunan esnaf
kumpanyasıyla eğlenmeye koyulur. Esnaf kumpanyasının başoyuncusu Terzi Öreke'yi eşeğe çevirmiştir ve bu
sırada güzellik uykusundan uyanan Müzeyyen ise Öreke'yi karşısında bulur. Müzeyyen büyünün etkisiyle
Öreke'ye; yani bir eşeğe aşık olur.
25
İngilizcesi chain of being' dir. ilahi düzendeki ideal toplum yapısına tekabül eden hiyerarşik varoluş zinciri.
Shakespeare'in oyunlarında sıkça kullandığı bu kavram, bozulduğunda topyekün bir yok oluşa sebep
olacağından, seçilmiş bir kişi tarafından yeniden inşa edilmesi gereken düzeni anlatır.

Dramaturji Notlan ve Öykülendirme

107

Genç Aşıklar (Eleni-Dimitri-İskender-Hermiya)
Atinalı gençler orta sınıf kökenlidir, yaşları birbirine yakındır. Hepsi çocukluk
arkadaşıdır, giyim kuşamları benzerdir. Fiziksel özelikleri dışında ayırt edici
belirgin bir farkları yoktur. Bu karakterler, birbirinin kutbu olabileceği gibi
rahatlıkla yer de değiştirebilirler: Çıkarları doğrultusunda iktidarın savunucusu
"uslu çocuk" (Dimitri) ya da iktidarla çıkarları çelişen "yaramaz çocuk" (İskender)
olarak çıkarlar karşımıza. İskender ve Dimitri, iktidarla kurdukları mesafe
anlamında ayrışmakta fakat yüzlerinin iktidara dönüklüğü noktasında
aynılaşmaktadır.
Atina yasalarının aşıklar üzerindeki etkileri kadınlık ve erkeklik durumlarına göre
değişir. Kadınlar yasalardan doğrudan etkilenmekte ve davranışlarının bedelini
ödemeye mecbur kalmaktadırlar. Oysa erkekler daha avantajlı bir konumdadırlar
ve ne yaparlarsa yapsınlar ağır cezalara maruz kalmayacaklardır. Birlikte kaçtıktan
sonra ormanda, Hermiya'nın İskender'i arzuladığı halde ondan ayrı yatması yine
benzer bir sebebe tekabül eder, ayrıca Hermiya İskender'in aşkının geçici olup
olmadığını test eder ve kendisine olan bağlılığının devamlılığını sağlayarak ormanda
yüz üstü kalma olasılığını azaltmaya çalışır.
Eleni için de benzer bir çelişki söz konusudur. Eleni'nin Dimitri'nin peşinden deliler
gibi koşmasının nedeni sadece ona karşı hissettiği aşka bağlanamaz. Eleni geçmişte
Dimitri'yle bir süreliğine aşk yaşamıştır ve kamusal alanda "sahibi" Dimitri
olmuştur. Bir başka deyişle, artık Eleni'nin bir başka erkeği seçmesi imkânsızdır.
Hermiya ise her ne kadar ataerkil kanunlara baş kaldırmış da olsa, yine ataerkil
düzenin içselleştirdiği "saklanması gereken bekaretini" kaybetmek istemez.
Eleni'nin "yitirmiş" olduğunun bedeli onu "özgür" kılarken, Hermiya "özgürlüğünü"
kazanmak uğruna da olsa bekaretini "yitirmek" istemez. Oyun boyunca, genç
aşıklar odağının dramaturjisinin ana eksenini bu çelişkiler yumağı oluşturur.
Orman sahneleri boyunca Bican'm büyülü çiçeğinin etkisiyle dörtlünün aşkları
sürekli yön değiştirir. BÜO'nun yorumunda çiçek sihirli bir etkiden ziyade bir
afrodizyak, bilinçaltını açığa çıkaran bir katalizör olarak yorumlanmıştır. Bu
yorumun seçilmesinin sebebi aşıkların büyülü bir çiçeğin etkisiyle değil kendi
iradeleriyle bu karmaşık ve yoz ilişkilere sürüklendiklerini vurgulamaktır.

Orman Odağı
Bahar Noktasında birçok sahne ormanda geçer. Aşıklar, aşklarını özgürce
yaşayabilmek ve yasaların erişemeyeceği bir yere gidebilmek için ormana kaçarlar.
Tezeus'un düğününde oyun oynaması için seçilen esnaf kumpanyası rahatça prova
yapmak üzere ormana gider. İktidar odağı içinse avlanma mekânıdır orman. Birçok
araştırmacıya göre ise orman arzuların ve isteklerin "özgürce" hareket edebildiği
"özerk" bir alan (toplumsal bilinçaltı bölgesi)'dır.
BÜO'nun orman hakkında yapmaya çalıştığı dramaturji de bu doğrultudaydı.
Elizabethyen dönemde yasalar, özellikle kadınları kısıtlayan yasalar, çoğu zaman
insanların arzularına da engel teşkil etmiştir. İnsanlar arzularına kamusal alanda
ket vurup onları bilinçaltlarına sürüklemişlerdir. Doğal olarak oyundaki orman bu
insanlar için hem bir kaçış hem de bir özgürlük alanı haline gelmiştir. Keza tüm
toplumsal normların kısa bir süreliğine unutulduğu, tüm "ahlak dışı" davranışların
serbest olduğu bahar bayramları (may day) da ormanda kutlanır. Shakespeare'in
oyununu yazarken bu bayramdan esinlenmiş olması fazlaca olasıdır. Oyunda
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ormanın sahip olduğu özellikler Ati- na'nınkilere tamamen zıttır. Karakterler
yasalardan veya kamusal alandan uzaklaşmak için ormana gelirler. Fakat
ormanında kendine özgü kural koyucuları vardır: Babaron ile Müzeyyen.
Babaron-Müzeyyen ilişkisi (Ormandaki libido savaşı ve iktidar çatışması)
Müzeyyen ve Babaron, libidonun kadın ve erkek iktidar figürlerini simgelerler. Hem
Müzeyyen, hem de Babaron karı-koca olmalarına rağmen çok eşli bir yaşam
sürdürmektedirler. Atina'da sert yasalarla kısıtlanmış cinsel yaşam ormanda diğer
tarafa savrulmuş ve uç boyutlarda yaşanmaya başlamıştır. Fakat erkek egemen
sistem içerisinde, erkek açısından doğal kabul edilen çok eşlilik, kadın açısından
cezalandırılması gereken bir şey olarak kabul edilmektedir.
Müzeyyen'in alışılagelmiş "kadınlık" kalıplarından uzak davranışları Babaron'un
iktidarını sarsmaktadır. Babaron ise "eşi" olan bu kadının, kendi varlığının
tamamlayıcısı olarak davranması yerine, kendi başma haraket eden, kendince
kararlar alan ve tek başına var olabilen güçlü bir birey olarak davranmasından son
derece rahatsızdır. Bu rahatsızlıktan kurtulmak ve "Müzeyyen'in aklını başına
getirmek" için Müzeyyen'e bir kumpas hazırlar. Kumpasın başarılı olması halinde,
ormanda Müzeyyen tarafından oluşturulmuş olan kadın iktidarının altını oymuş ve
kendi iktidannı yeniden tesis etmiş olacaktır. Bu eril iktidara karşı duran,
ormandaki güç dengelerini eşit konumlandıran Müzeyyen'in ormandaki var oluşu
da Babaron'dan çok farklı değildir. Babaron'un cinler üzerinde kurduğu
hükümdarlığı, Müzeyyen de periler üzerinde kurar. O da Babaron gibi çok eşliliği
seçmiştir. Ormanda Babaron'a karşı çıkışını yalnızca iktidar üzerinden tanımlayan
ve Babaron'un iktidarını dayadığı değerleri değiştirmek için çaba sarf etmeyen
Müzeyyen her ne kadar Babaron iktidarına karşı çıkmış gibi görünse de, asıl yaptığı
bu iktidarın "tehlikeli" bir altkültürü olmaktır. Babaron onun altkültürüne
dokunmadığı sürece kendi iktidarını sürdürmesinin bir önemi yoktur. Böylece
ataerkiye tümüyle karşı çıkmayan bu altkültür Babaron'un eril iktidarı tarafından,
birkaç küçük hileyle kolaylıkla alt edilir.
Kumpanya: Esnaf Tiyatrosu Odağı
Dük'e düğün gününde bir oyun sergilemek için farklı mesleklerden altı esnaf bir
araya gelmiştir. Can Yücel, esnaf kumpanyasını alt-orta sınıf olarak yorumlayarak
sınıfsal çelişkiyi daha da belirgin hale getirmiştir. Böyle bir vurgu, oyunun
sergilendiği 12 Eylül sonrası dönem itibariyle anlamlı bir yere oturur. Fakat
günümüz toplumsal muhalefetinde, tek boyutlu ve yalnızca sınıf çeliş- kişini
merkeze alan bir tutum yerine, muhalefet çeşitliliğini temel alan bir yaklaşım daha
doğru olacaktır.
Farklı meslek gruplarında çalışan esnaflardan oluşan kumpanya, amatör bir
tiyatro topluluğuna benzemektedir. Tiyatro yapma sebepleri ise, sınıf atlamak ya
da ekonomik olarak kazanım elde etmek olarak yorumlanabileceği gibi, gönüllü
olarak bu işi yaptıkları yönünde de yorumlanabilir. BÜO'nun dramaturjsinde iki
ihtimal bir arada değerlendirilmiştir. Grubun özelikle amatör bir tiyatro topluluğu
olarak yorumlanması, sahne üzeri yorumunda seyircinin empati ile izleyebileceği
bir odak olarak sergilenmelerine imkân vermiştir. Öyle ki Piremus ile Tisbe
oyununda anlattıkları aşk, oyundaki tüm diğer aşklardan daha sahicidir. Bu
noktada oyunun finalinde esnaf kumpanyası düğünde oyunlarını sergilerken,
saray ahalisinin grotesk oyunculuk yorumuyla, esnaf kumpanyasının yalın
anlatısı tezat bir biçimde sunularak, bu yorum vurgulanmaya çalışılmıştır. Diğer
bir yandan kumpanya, tiyatro yapabilmenin sıkıntılarını da yaşamaktadır. Oyun
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hazırlanırken saraylıların tepkilerinden korktukları
için sürekli olarak otosansür
uygulamaktadırlar.

Oyun, Babaron'un kumpasıyla "doğru eşi" bulan dört aşığın Tezeus ve İpolita'nın
düğününde evlenmesiyle son bulur. Üç çiftin düğünü oyunun sonunda Müzeyyen
ve Babaron tarafından kutsanır. Toplumsal uzlaşı sağlanmış, ataerkil sistem
kendisini tekrar tesis etmiştir. Düğünün sonunda esnaf kumpanyası hazırladığı
oyunu sergiler. Can Yücel metninde oyun saray ahalisinin, naif bir aşk hikayesi
olan Piremus Tisbe aşkına verdiği rahatsız edici tepkilerle sona erer. BÜO'nun
finalinde de benzer bir yorum benimsenmiştir. Fakat farklı olarak, oyun esnaf
kumpanyasının başından geçen olayları değerlendirmesiyle bitirilmiştir. Bu
doğrultuda eklenen finalin metni şu şekildedir:
Final-Ek
(Tezeus'un aşıkları kutsaması ile eğlence başlar. Tezeus, îpolita, aşıklar ve düğüne
davetli olan üst tabakadan topluluk dans etmeye başlarlar. Dans bir süre sonra
bütün dans edenlerin birbirleriyle karıştığı bir hal alır. Müziğin bitmesi ile oyuncular
sahnede donmuş bir şekilde kalırlar. Sağ taraftan esnaf kumpanyası 26 sahneye
girer. Olta saçlarını taramış, süslenmiştir.)

26

Satır

: Yahu bir haller olmuş buna.

Öreke

: Yıkandın mı sen?

Olta

: Evet. Denizden gelir gelmez yıkandım

Diğerleri
Olta

: Sen?
: Evet, ben. Tıraş da olacaktım ama, böyle daha yakışıklı
oluyorum diye vazgeçtim

Testere
Olta

: Yahu ne oldu hele? Anlatsana.
: Bilmem ki, anlatsam mı ki?

Satır, Olta vb. esnaf odağında kullanılan tipleme isimleri yukarıda belirtilen dramaturji çerçevesinde
doğaçlanan tipleme isimleridir.
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Diğerleri : Yahu arılat! Çatlatma insanı!
Olta

: Bu sabah erkenden balığa çıktım. Deniz çarşaf gibi Ha
vada tek bir bulut yok. Ben de baharın güzelliğine kaptırdım
kendimi, vurdum eşek adasına gittim. Bir de ne göreyim?

Diğerleri : Ne gördün?
Olta

: Eşek adası ışıl ışıl, rengarenk, yok böyle bir ahenk. İşte o
zaman gördüm onu.

Diğerleri : Kimi?
Olta

: Denizkızını. O kadar güzeldi ki, o kadar olur yani. He
men attım oltamı bekledim uzunca bir süre, sonra bana güvenince,
geldi yeme. Ama zokayı yutmasıyla başladı hengame. Ben
çekiyorum bir taraftan o asılıyor öbür taraftan, ben çekiyorum bir
taraftan o asılıyor öbür taraftan. Sonra her şey durdu. (Yavaşça
sahnenin diğer tarafına geçer ve anlatıya orada devam eder.) Önce
hava durdu. Sonra deniz durdu. Sonra benim kayık durdu.
(Babaron ve Bican sahneye eklenirler. Olta'nın anlattığı hikayeyi
canlandırırlar.) Teknenin kıç tarafında bir şey var ama ben
görmüyorum ne olduğunu. Tırstım Döndüm baktım! Ha? Bir de ne
göreyim? (Babaron'u göstererek) Saçı uzun boyu kısa bir ecinni
Korkudan çığlığı bastım, oltayı moltayı havaya fırlattım, tam
kendim de denize atlayacaktım ki...

Diğerleri : N'oldu?
Olta

: (Bican, Olta'nın sırtına çıkar) Üzerime bir ağırlık çöktü.
Atlayamıyorum, atlayamıyorum Derken oltayı havada kaptı ecinni

Babaron

: Çekme bu kadar oltayı, salıver bir parça misinayı.

Bican

: Bırak rahatlasın, kendini kurtuldum sansın.

Babaron

: Bak, azaldı çırpınması haspanın. Artık nereye çekersen
gelir oraya. Ona sorsan yakalanmadı, hala denizinde dalgasında.

Bican

: Ama bilmiyor ki aslında ovucunun içinde.

Babaron

: Zokayı yuttu mu bir kere, olta. artık senin elinde.

Esnaf
Olta

: Sen n'aptın?
: Yahu n'apacağım? Manyak mıyım ben dedim kendi ken
dime. Böyle götü yere yakın bir ecinninin sözüne kanıp (Babaron'u
tokatlar) böyle bir şey yaparsam bana da ayıp. Denizkızı çekti
kendini. Olta da kay iverdi elimden. Ama o çekip gitmedi. Kaldı
yanımda. Sonra güle oynaya geldik Atina Limanı'na. Sonra bana
bir şiir okudu. Şiiri bir zamanlar kendine Datça'yı mesken tutmuş,
ölümsüz bir ozandan duymuş...
Başka türlü bir şey benim istediğim,
Ne ağaca benzer ne buluta.
Burası gibi değil gideceğim memleket.
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava.
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Nerede o beklediğim?
Rengi başka, tadı başka...
Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Bahar Noktası metinlerinden farklı olarak, oyun yukarıdaki finalle bitirildi. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi; Bahar
Noktası, ataerkil sistem tarafından belirlenen toplumsal cinsiyet rollerinin varlığı ve
sistemin bu rolleri kullanarak kendisini yeniden üretiyor olduğu dramaturjik
noktaları temel alınarak yorumlandı. Yazılan bu finalle birlikte ise, Babaron gibi
ataerkil sistemin bire bir uygulayıcısı olmanın ya da Müzeyyen gibi sistemin
tuzaklarına kolayca kanıp yeni bir altkültür örgütlemenin olumlu seçenekler
olmadığı, bir üçüncü yolun mutlaka bulunduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.

Bahar Noktası Oyununda Ataerkil Tuzaklar ve
Ehlileşen Kadınlar

Senem Han
Bu oyunda toplumsal cinsiyet tartışması yapabilmek için kadın karakterleri ve
içinde bulundukları koşullan incelemek gerekir. Oyundaki kadın karakterler,
dönem koşullan içinde toplumsal cinsiyet rollerine karşı radikal olarak
değerlendirilebilecek çıkışlarda bulunsalar da, ataerkiye karşı mücadele etmek
yerine, kendi altkültürlerini yaratmayı tercih ederek sistemin tuzaklanna
düşmekten kurtulamazlar. Bu konuyu tartışmak için öncelikle oyunun geçtiği
antik dönem Atina'sının ve yazann yaşadığı 16. yy. İngilteresi'nin tarihsel arka
planından bahsedeceğim. Ardından oyunu ve oyundaki dört önemli kadın
tiplemesinin (Müzeyyen, İpolita, Eleni ve Hermiya) toplumsal cinsiyet rollerine
hangi noktalarda karşı durduklarını ve bu rolleri hangi noktalarda içselleştirdiklerini anlatmaya çalışacağım.
Oyun 16. yy'da, İngiltere'de yaşamış ünlü şair ve oyun yazan William Shakespeare
tarafından yazılmıştır. Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunu 1594 yılında yazılmış ve ilk kez
1596 yılında sergilenmiştir. Bazı kaynaklar oyunun bir aristokrat düğünü için
yazılmış olduğunu söylerken, bazılan Aziz John'un kutlama etkinliklerinde
oynanmak üzere Kraliçe Elizabeth için yazıldığını iddia eder. Daha önce de
Türkçe'ye çevrilmiş olan oyun, 1980'li yıllarda ünlü şair Can Yücel tarafından
Bahar Noktası ismiyle Türkçeleştirilmiştir.
Shakespeare İngiltere'de anlamların ve değerlerin sürekli değiştiği bir geçiş
döneminde yaşamış ve bu da kaleme aldığı eserlere yansımıştır. Feodalizmden
kapitalizme geçişin yaşandığı bu dönemde feodal değerler silikleşmeye başlamış;
aile, para, mevki gibi pek çok şeyin anlamı sürekli bir değişim içine girmiştir.
Bahar Noktası oyununda toplumsal cinsiyet temasını tartışabilmek için yazarın
yaşadığı Elizabetyen dönemde ve oyunun geçtiği antik dönem Atina'sında
kadınların hangi toplumsal koşullar içinde bulunduğundan bahsetmek faydalı
olacaktır. Elizabetyen dönemde kadınlara değer verilmesinin tek sebebi aile ve
hanedanlığın devamını sağlamak için onlara ihtiyaç duyulmasıydı. Onlar "güçsüz",
"sessiz" ve "uysal" varlıklardı. Kadına atfedilen bu tanıma Shakespeare oyunlarında
da rastlamak mümkün. Örneğin yazar Hırçın Kız adlı oyununda kadınlar için şöyle
bir tanımlamaya yer verir; "Kadının görevi kocasına itaat etmektir, kadiri kocasına
itaat etmeli, onu sevmeli ve kendini ona adamalıdır." Ancak daha önce de
belirttiğimiz gibi Shakespeare bir geçiş döneminde yaşamaktaydı ve o dönem pek
çok anlam gibi, kadın erkek ilişkileri ve kadınlığa dair anlamlar da, sürekli
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değişmekteydi. Bu geçiş dönemi içerisinde aile özel alan, kadınlar da erkeklerinin
kamusal alandaki eşleri olarak görülmeye başlandı.
Antik Yunan dönemine baktığımızda da, kadınların ya kocalannm ya da babalannm malı olarak sayıldığını görüyoruz. Babalar, kızlarını kocaları olacak başka
bir adama teslim edebilmek için drahoma usulüyle para veriyorlardı. Bundan
sonra kadınlar artık kocalarının malı oluyordu ve kadınlar genelde on dört-on beş
yaşlarında evleniyorlardı. Evlenen kadının sosyal yaşamı kocasıyla paylaşmasına
izin verilmiyordu. Kadınlar tek başlarına sokağa çıkamıyor, eğitim görmeleri,
okumalan ya da yazmalanna izin verilmiyordu. O dönemde bir erkeğin evden
çıkarken kansını eve kilitlemesi olağan bir olaydı. Kadının tüm sorumluluğu
çocuklarla ilgilenmek ve ev işlerini yapmaktı. Onlardan erkek çocuk doğurmalan
bekleniyordu ve kadın bebek cinayetleri çok yaygındı. Ayrıca kadınlar her yönden
şiddete maruz kalıyorlardı. Kocası tarafından öldürülen kadınların yanı sıra, erkek
çocuk doğurmak uğruna yedinci ya da sekizinci doğumunda ölen kadınlar vardı.
Bahar Noktası oyununda da gördüğümüz gibi, bir kadının babasına karşı
çıkmasının cezası ya ölüm ya da sonsuza dek cinselliğinden arındırılıp rahibeliğe
mahkûm edilmesiydi.
Oyundaki toplumsal cinsiyet tartışmasını anlamak açısından kadın karakterler
önemli bir yerde durmaktadır. Öncelikle oyunda önemli bir kadın karakter olarak
karşımıza çıkan Amazonlar Kraliçesi İpolita'dan söz açılabilir. Oyunun ilk
sahnesinde Atina Dükü Tezeus'un Amazonlarla olan savaşı kazandığını ve bu yolla
îpolita'yı evlenmeye ikna ettiğini görürüz. İpolita yaşamaktan yana bir tercih
yapmış ve evlenmeyi seçmiştir. Tezeus İpolita'ya "tamamen sahip olmak" için
düğün gününü sabırsızlıkla beklemektedir. Evlilik Tezeus için İpolita'nm efendisi
olmaktan çok, kadın iktidarını alaşağı etmenin kanunlar yoluyla onaylanmasını
ifade etmektedir. Öte yandan Amazonlar Kraliçesi İpolita düşmüş durumda
değildir, savaşı kaybetmiştir ama şimdi aleyhine olan koşullan lehine çevirmeye
çalışmaktadır. İpolita Tezeus'la evlenerek köle olmaktan ve saygınlığını
kaybetmekten kurtularak iktidarın küçük ortağı olacaktır.
Oyunun ilk sahnesinde Tezeus'un İpolita'ya "sahip olmak" için nasıl bir cinsel
sabırsızlık içinde olduğunu görürüz. O İpolita'nm gücünü yok etmiştir ve cinsel
yolla ona "sahip olarak" tamamen onun "efendisi" olacaktır. Öte yandan İpolita onu
sakinleştirir, telkin eder. Çünkü o, Tezeus'a kendini tamamen teslim etmek
istemez.
Tezeus

: Eee, canım ipolita, şunun şurasında bir dört gün kaldı
baş göz olmamıza. O da geçer güle oynaya. Geçer, geçer
diyorum ya, bu mızmız, bu köhne ay da bitürlü defolup
gitmiyor ki! Mübarek sanki keyfime, arzularıma kâhya.
Ayağıma köstek, tavşanıma tilki.

İpolita

:Dört gün dediğin senin belenip gider karanlığa.
O dört gecenin de zaten ne farkı var ki bir düşten? Bi
de bakmışın ki sonra, gökte yepyeni bir ay, Kim
germişse kim germiş, öyle bir yay ki gümüşten, seyre
gelmiş oklarıyla yattığımız yatağa!
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Oyunda final sahnesine kadar İpolita'nm konuştuğunu bir daha görmeyiz. O
yorum yapmadan sadece "müstakbel kocasının" konuşmalarını dinler. Biz onun ne
hissettiğini "müstakbel kocasının" ağzından öğreniriz. Örneğin Tezeus Hermiya'nm
cezasını açıkladığında İpolita'yla konuşma ihtiyacı hisseder; "îpolita, hadi gül biraz
sevgilim" Bu replik İpolita'nm yenilgiye uğramış bir kadın olarak Hermiya'yla
kurduğu empatiyi imlemektedir. Bu replik dışında, İpolita'nm konuştuğunu ya da
bir başkasının onunla konuştuğunu göremeyiz. Çok güçlü bir kadın karakter,
kadın hâkimiyetinin olduğu Amazonların Kraliçesi, Atina koşullarında görünmez
biri haline gelmiştir. Tezeus Amazonları savaş sırasında, ama daha önemlisi evlilik
yoluyla yenmiştir.
İpolita'nm yanı sıra, oyunda iki yakın arkadaş olan Hermiya ve Eleni'ni de
incelenmesi gereken kadın tiplemelerdir. Hermiya oyunda o dönemde pek de sık
rastlayamayacağımız karşı çıkışlardan birini gerçekleştirmiştir; babasının uygun
gördüğü Dimitri ile evlenmeyi reddedip, evlenmek istediği kişinin İskender
olduğunu söylemeye cesaret etmiştir. Ayrıca bu karşı çıkışı Atina'daki asıl erkin;
Tezeus'un yanında gerçekleştirmiştir. Bu jestle Hermiya pek az kadının
yapabileceğini yapmış ve baba otoritesini sorgulamıştır. Hermiya'nm babası Egeus
da bu isyanı "devlet baba" Tezeus'a şikayet etmiş ve kanunları uygulamasını
istemiştir. Çünkü Tezeus Atina'daki ataerkil düzenin en başındaki kanun
koyucusu ve uygulayıcısı olarak bu düzeni devam ettirmesi gereken iktidardır.
Tezeus bu zamana kadar yapılmamış bir şey yapmış ve Amazon iktidarını alaşağı
ederek kraliçeleriyle evlenmiştir. Tezeus Conell'in tartıştığı "hegemonik erkeklik"e
bir örnek teşkil eder; "Hegemonik erkekliğin asıl örnekleri, günlük hayatın sıradan
başarılarından uzakta ulaşılamaz bir idealdirler."27
Bunun yanında Ege kızı Hermiya'yla bir mülk gibi ilişki kurmaktadır, bu yüzden de
kızını kime isterse ona verir. Hermiya'nm karşı çıkışı erkeğin politik iktidarını
sorgular ve bunun kadınlar üzerindeki sınırlamalarına karşı çıkar. Bu alışılagelmiş
bir şey değildir ve Hermiya bunu ortaya attığı anda büyük bir etki yaratır; odadaki
herkes bu olayla ilgili konuşmaya başlar. Hermiya bütün bu tehditlere ve olumsuz
mesajlara rağmen kararından geri dönmez ve tamamen ataerkil olan bu sistem için
ciddi bir tehdit oluşturur. Bu yüzden bu tehdit, yasalar yoluyla etkisiz hale
getirilmelidir. Ancak oyunda Shakespeare daha yumuşak bir çözüm önerir; Tezeus
Hermiya'yı öldürmek yerine düşünmesi için biraz daha zaman verir. Her ne kadar
son söz erkeğin de olsa, Shakespeare erkeklerin kadınların isteklerine kulak
vermesi gerektiğini düşünmektedir. Yapılan ayrımcılığı sahneye koyar ancak
önerdiği çözüm ataerkil sınırlar içinde kalmış bir çözümdür. Oyunda olayların
gidişatını etkileyecek bu jest dönem koşulları içinde bir kadın için oldukça radikal
bir tavır olarak değerlendirilmelidir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Hermiya'nın en yakın arkadaşı, Hermiya'yla
evlenmek isteyen Dimitri'ye aşık olan Eleni'dir. Fakat bu aşk ilişkisi iki kadının
arkadaşlıklarına engel oluşturmaz ve Hermiya İskender'le ormana kaçacaklarını ilk
Eleni'ye söyler. Hermiya'nın aksine Eleni Dimitri'ye olan umutsuz aşkından dolayı
depresif bir ruh hali içindedir.
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Bob Connell, Gender And Power, Cambridge (1987), s. 60.
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Yine de Eleni oyundaki toplumsal cinsiyet rollerini kıran önemli bir jestin sahibidir;
Hermiya'nın peşinden ormana koşan Dimitri'nin ardından ormana kaçar. Zaten
Hermiya ve İskender'in ormana kaçtığını söyleyerek Dimitri'nin peşlerine
düşmesine de o sebep olmuştur. Shakespeare bu jestin kadınlık rollerine nasıl
karşı çıktığını Eleni'nin replikleriyle anlatır: Biz kadınlar kovalanmak için
halkolmuşuz, kovalamaya değil.
Her ne kadar bu iki kadın karakterin ataerkiye karşı çıkan jestlerini görsek de,
oyunun devamında kadınlar ataerkinin kurduğu tuzaklara düşmekten
kurtulamazlar. Örneğin; sistemin yarattığı mağduriyetlerine karşı güçlü bir
dayanışma örneği göstermezler. Ormanda dört aşık buluştuğunda ve büyülü çiçek
yüzünden eş değiştirmeye başladıklarında bu iki kadının erkekler yüzünden kavga
ettiğine şahit oluruz.
Hermiya

: Seni madrabaz, oyunbaz, düzenbaz, seni bahar-karası,
sevda hırsızı! Çaldın, diğ mi, sevdiceğimin kalbini sinesinsi
yanımıza sokulup geceyarısı?

Eleni

: Tebrik ederim! Ben görmeyeli, maşallah ne edep, ne ter
biye kalmış sende! Ardamarın çatlamış senin, şekerim
Damarıma basıp beni de kendine benzetmek galiba niyetin.
Seni gidi şunun bunun maşası, seni gidi panayır kuklası!

Hermiya

: Panayır kuklası mı? O da nerden çıktı? Haaa! Bak bak,
haspam, boyumun kısalığına taş atıyor bir de! Kendi boyu
uzun ya! Göklere erdi, diğ mi, başın! Ve gözünün üstünde
kaşın tek sende var bu dünyada sanki! Hem bilmez miyim
ben malımı, dev aynasında görüp endamını, dev aynasında
gösterip boyunu poşunu, ayarttın, domuz, sevgilim olacak
vefasızı! Benim bücürlüğümü, cüceliğimi kafasına kaka kaka,
onun gözünde büyüdün, bir boya geldin, diğ mi, boyu devrilesi
karı! Yüzüme de söyle, yerden bitmesin, cücesin de!
Söylesene hadi, seni alacalı fasulye sırığı! O kadar uzunboylu
değil ama; ne sen o kadar yükseksin, ne ben o kadar alçağım.
Gör bak sen, şimdi atladığım gibi üstüne, tırnaklarımla nasıl
gözlerini oyacağım!

Hermiya böyle bir tepki gösterir çünkü İskender'i Eleni yüzünden kaybettiğini
düşünmektedir. Hermiya'mn uğruna hayatını tehlikeye attığı "mutlu bir yuva
kurmak" için İskender'le evlenme hayalleri bir anda yerle bir olmuştur. Eğitim
sisteminin de etkisinin olduğu bu ideolojiyi şöyle açıklanabilir; "Bütün bir eğitim
sistemi kadınların yaşamlarının başlıca içeriğinin bir erkeği elde etme, bir yuva
kurma ve yuvayı koruma olduğu fikri üzerine kuruludur. Kadınların hayatlarındaki
en önemli şey aşk ve evlilik olmalıdır. "28 Aşk ve evlilik Hermiya'mn bulunduğu
koşullar içinde Eleni'yle olan dostluğunun önüne geçmiştir. Aslında bu durum
Hermiya'mn içinde bulunduğu koşullarla birlikte değerlendirilmelidir. Hermiya
hayatını tehlikeye atmış ve ormana kaçmıştır. Bu sırada tek güvencesi İskender ve
onunla yapacağı evliliktir.
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Oyundaki kadınların ataerkil sistemin tuzaklarına düşmesine bir örnek de
Eleni'nin aşk ve güzellikle ilgili düşüncelerinin ataerkil imgelerle sınırlı kalmasıdır.
O güzelliğini de, değerini de Dimitri'nin onu beğenip beğenmemesi üzerinden
tanımlamaktadır. Replikleri kadınların, erkeklerin güzellik imgelerine uygun
olduklarında güzel ve mutlu olabilecekleri mesajını vermektedir. O dönemde önemli
bir yerde duran ve pek çok seyirciye ulaşan bir tiyatro oyununda verilen bu tür
mesajlar, bugün kitle medyası tarafından sıkça kullanılmaktadır. Tosun
makalesinden bu konuya şöyle dikkat çekmiştir; "Tüm benliğinin cinsel kimliğinden
ibaret olduğunu düşündüğü için zamanının çoğunu dış görünümü ile ilgilenerek
geçiren ve bu uğraşının sonucu olarak çok mutlu olan kadınların olduğu reklamlar
medyada sıkça yer almaktadır." Eleni de kendi güzelliğini Dimitri'nin onu kabul
etmesi ile ölçer, ve Dimitri'nin onayını alamadığı için de depresif ve belki de
mazoşist sayılabilecek ruh halinden çıkmayı başaramaz. O, Dimitri için ideal kadın
olmadığını düşünmektedir.
Eleni

: Tevekkeli dememişler, kime niyet, kime kısmet! Ben de
onun kadar güzelim, biliyor bunu bütün kent Bilmişler,
bilmemişler ne fayda, Dimitri kadrimi bilmedikten sonra!

118 Bahar Noktası
Oyundaki önemli kadın karakterlerden biri de periler kraliçesi Müzeyyen'dir.
Müzeyyen'i oyunun başında periler kralı Babaron'la Hintli bir çocuk yüzünden
kavga ederken görürüz. Müzeyyen çocuğu isteyen Babaron'a karşı gelir, çünkü
çocuğun gerçek annesi Müzeyyen'in eski hizmetlilerinden biridir. Hintli çocuk
aralarındaki iktidar kavgasının bir sembolü haline gelmiştir. Aslında bu olay
sırasında seyirci iki eşit güç odağının kavgasına şahit olur. Müzeyyen'in oyunun
başındaki var oluşu bile toplumsal cinsiyet rollerine ters bir durum yaratır; en az
periler kralı kadar güçlü bir kraliçe, onun eril iktidarına karşı gelmektedir. Ayrıca
Müzeyyen ve perileri doğa olaylarını, mevsimleri, hava koşullarını belirler ve
düzenler. Müzeyyen ve Babaron'un kavgası yüzünden doğa olayları gittikçe içinden
çıkılmaz bir hal almış, tüm dengeler bozulmuştur.
Ormanda çokeşlilik hem Müzeyyen hem Babaron tarafından rahatça yaşanıp, dile
getirilmektedir. Çokeşliliğin bir erkek tarafından yaşanıyor olması kanıksanmış bir
durum olsa da bir kadın tarafından da bu şekilde açıklıkla yaşanıyor olması sistem
için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bugünün dünyasında tekeşlilik erkek için
olmasa da kadın için bir "zorunluluktur". Aksi takdirde kadının "namusu" bir anda
bir kamu meselesine dönüşebilir ve toplum tarafından sorgulanır. Oysa erkek için
örtük bir çokeşlilik neredeyse olağan karşılanmaktadır. Bu noktadan bakıldığından
Müzeyyenin durumu toplumsal cinsiyet rollerini derinden sarsar.
Babaron
Müzeyyen :

: Bizim serkeş Müzeyyen bu! Hem de ayışığında! Hayırdır
inşallah!
Nerden çıktı şimdi bu ırz düşmanı herif? Şeytan görsün yüzünü!
Hadi çocuklar, toz olun burdan, yallah! Peri meri dinlemez bu
domuz, topunuzu yatağa atar, alimallah!

Babaron

: Bi de kaçıyor şıllık utanmadan! Ben senin kocan diğ mi
yim, 'lan!

Müzeyyen :

Kocaya bak, süngüye davran! Ayol, sen değil miydin binbir
düzen, binbir tertip, papaz kılıklarına girip sıvıştığın gibi
Peristan'dan doğru Konstantaniyye'ye kaçıklanan, mal
bulmuş mağribi gibi de orda, Deniz Kızı Eftalya'yla halvet olup
aylarca, elin hanende parçasına dümtek tutup zurnalık
yapan? Hadi inkâr et, sıkıysan! Onu da geçtik, ne zoruna
buralara yel yeperek yelken kürek geldin taa Hindistan'dan?
O eski oynaşın, İpolita mı ne, o at gibi karı, o çizmeli Amazon,
Tezeus'a yamanıyor diye, diğ mi, bütün cakan? Dük
düdükleyecek tavlada Düşeş'i sen de geleye yatıp,
karşılarında göbek atacağan! Aaaah, ahh!

Babaron

: Ooooo'o, ar damarın çatlamış kızım senin! Ne alıp ver
mediğim var benim îpolit'len? Ama senin ne haltlar yediğini
biliyoruz Tezeus düdüğünlen! Hatırlarsın ya, Peloponez güzeli
Begonya'nın kızlığını iyi ettiği gece hani, pek bir hayran kalıp
da muamelesine, bu işin esas kanlısını bulduk diye, Benli
Belkiz Sultan'la birlikte, zifaf döşeğinden posta edip teresi,
Corç Senk Otelinde oturak âlemine götürmedin mi sen?

Müzeyyen oyunda diğer kadın karakterlerden farklı olarak ataerkinin sınırlarını
zorlar ve eril bir iktidara eşdeğer bir kadın figürü olarak seyirciye sunulur. Ancak
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oyun boyunca görürüz ki, tıpkı Hermiya ve Eleni gibi Müzeyyen de ataerkinin
kurduğu tuzaklara düşmekten kurtulamaz. Çünkü Müzeyyen de perileriyle zevk ve
sefa üzerine kurulu bir kültür oluşturmuştur ve bundan vazgeçmemek için
ormanın düzenine ve Babaron'un eril iktidarına müdahale etmez. Bu durum,
Müzeyyen ve kadın perilerden oluşan odağı ataerkil tabula- rm görece yıkıldığı bir
altkültür haline getirir. Sonuçta Babaron Müzeyen'in "zaaflarından" faydalanarak
onu tuzağa düşürür ve oyun sonunda galip gelen Babaron olur.
Babaron Müzeyyen'in sahip olduğu iktidardan rahatsızdır. Çünkü Müzeyyen Hintli
çocuğu Babaron'a vermeyerek ya da çokeşliliği rahat bir şekilde yaşayarak
Babaron'un iktidarını ve gücünü boşa çıkarır. Bu durumdan hoşnut olmayan
Babaron oyunun sonunda büyülü çiçek sayesinde Müzeyyen'den çocuğu alır ve
onu bir eşeğe aşık ederek cezalandırır. Shakespeare Müzeyyen'in durumunu şu
sözlerle yorumlar; "Bir kadın ne Eleni kadar düşmeli ne de Müzeyyen kadar
yükselmelidir." Bu söz kadınların toplumsal cinsiyet rollerine karşı gelen tüm
tavırlarının sistem için bir tehdit unsuru olduğunu gösterir.
Oyunun final sahnesinde, Tezeus'un ve genç aşıkların düğünüyle tüm sorunlar
çözülür, herkes için "mutlu son" gerçekleşmiştir. Tezeus ve îpolita, Hermiya ve
İskender, Eleni ve Dimitri mutlu birer evlilik tablosu çizmektedir. Düzen, çekirdek
ailenin kurulması ve toplumsal cinsiyet rollerine geri dönül- mesiyle sağlanmıştır.
Oyunun başında radikal çıkışlarda bulunan Hermiya ve Eleni düğün boyunca hiç
konuşmaz, yüzlerinde mutlak bir gülümsemeyle kocalarını dinlerler. Onlar
istedikleri adamlarla evlenmiş ve artık seslerinin duyulmadığı, ve kadınlık rollerini
tamamen kabul ettikleri sonsuz bir "mutluluğa" adım atmışlardır. Her şey
"normale" dönmüş, sistem için tehdit oluşturan kadınlar ehlileşmiştir. İskender ve
Dimitri'nin erkek kardeşliği ön plana çıkmaya başlamış, Eleni ve Hermiya'nm
dostluğu silikleşmiştir. Öte yandan İpolita kocası Tezeus'la sohbet etmeye başlamış
ve artık evlilik durumunu kabullenmiştir. Periler kraliçesi asi Müzeyyen, kocası
Babaron'la düğünü kutsayarak bu mutluluk tablosunu tamamlar. Oyunun
sonunda toplumsal cinsiyet rolleri yeniden üretilmiş ve okuyucuya ehlileşmiş
kadınların kocalarının kanatları altında nasıl "mutlu" oldukları mesajı verilmiştir.
Görüldüğü gibi Bahar Noktası oyununda kadın karakterler kocalarına, babalarına
ve ataerkil toplumsal cinsiyet rollerine karşı gelmişlerse de ataerki tarafından
kuşatılmış ve oyunun sonunda ehlileştirilerek sistem için bir tehdit olmaktan
çıkarılmışlardır. Oyunun finaliyle birlikte, kurulacak ailenin sembolü olan bir
düğünle, bir mutluluk tablosu çizilmiş ve kadınlık rollerini kabul eden kadınlar bu
tablo içinde silik bir yer almışlardır. Her ne kadar içeriği toplumsal cinsiyet rollerini
yeniden üretiyor gibi görünse de, oyun, alternatif ve feminist bir yorumla sahneye
konduğunda farklı bir etki uyandırmaya fırsat tanıyan noktalar barındırmaktadır.

Çömelmiş Kaplanın Gizli Niyeti29: Shakespeare
ve Rönesans Dönemi Hıncını Feminizmden Nasıl
Alıyor

Courtney Lehmann

Çeviren ve Derleyen: Tuğçe Çuhadaroğlu
Deniz Aydın

Derleyenin notu: Bu derleme çalışması, Courtney Lehmann'uı 2002 yazında
Shakespeare Quarterly'nin 53. sayısında 260-279 sayfaları arasında "Crouching
Tiger, Hidden Agenda: How Shakespeare And The Renaissance Are Taking The
Rage Out Of Feminism" başlığıyla yayımlanan makalesinin ilk dokuz sayfasının
çevirisini kapsamaktadır. Makalenin çevrilen kısmı Elizabeth (yön. Shekar Kapur,
1998) ve Bir Yaz Gecesi Rüyası (yön. Michael Hoffman, 1999) filmlerinin feminist
eleştirisi üzerinden ilerlerken çevrilmeyen kısımda Artemisia (yön. Agnes Merlet,
1997) ve Titus (yön. Julie Taymor, 2000) filmlerinin analizi bulunmaktadır.
Shakespeare dönemi uyarlamalarını karşılaştırmalı bir şekilde feminist bakış
açısıyla analiz eden bu makalenin yalnızca ilk kısmını çevirmeyi tercih ettik; çünkü
bu bölüm BÜO'nun 2005-2006 döneminde Bahar Noktası prodüksiyon çalışmaları
sırasında ele alınan bölümdür.
Time dergisi 1998 yılında feminist hareketin geleceği ile ilgili kapak dosyasında2
"Eşit haklardan daha çok eşit reklam süreleriyle ilgilenen feminizm
Hollywoodlaştı." diyor. Bu iddiadan daha az tartışmalı bir iddia varsa, o da son on
yılda bir ekran sansasyonu yaratarak emsalsiz uzunlukta reklam süreleri toplayan
Shakespeare'in
de
"Hollywoodlaştığı"dır,
Ben
burada
Shakespeare'in
Hollywood'taki yükselişi ile feminizmin Hollywood'a -sözüm ona- sığınmasının
birbiriyle ne kadar ilintili olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bunu yaparken, son
yıllarda çekilmiş Rönesans dönemi filmleri ve Shakespeare uyarlamalarındaki
cüretkar kadın karakterlere karşı oluşan sinematik tepki üzerine odaklanacağım.
Dönem filmlerinden Elizabeth (yön. Shekar Kapur, 1998) ve Tehlikeli Güzellik (yön.
Michael Herskovitz, 1998);
Shakespeare uyarlamalan ve Shakespeare temalı ürünlerden William
Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası (yön. Michael Hoffman, 1999) ve Aşık
Shakespeare (yön. John Madden, 1998) bize politikacı, şair ve hatta oyuncu olarak
29
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yapıyor. Bu söz, karşısındakilerden gerçek gücünü gizleyen kimseler için kullanılırmış. (Y.H.N.)
Ginia Bellafonte, Time (151. 25), "VVho Putthe "Me" in Feminism?", (29 Haziran 1998), s.54-60, 3.
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başarılı kadın kahramanlar sunarak, Rönesans dönemi toplumsal cinsiyet
kalıplarına karşı çarpıcı istisnalar sahneliyormuş gibi görünürler. Halbuki bu
filmlerdeki değişken kadın öznellikleri, daha güçlü biçimde sunulan cinsellik
fetişleştirmesi eğilimi ile zayıflar. Bu cinsellik fetişleştirmesi -kadının cinselliği
reddetme ya da onun tadını çıkarma iradesi- kadın kahramanın kariyer
basamaklarını tırmanmasının tek meşru yoludur. İşte bu yüzden, bu filmler
izleyiciye "politik olarak muktedir" bir dizi kimlik sunuyormuş gibi görünerek,
aslında kadın karakterlerini kolayca çıkarılabilen kat kat kıyafete indirgerler ve bu
kostüm dramalarını tarihin ya da daha kötüsü Shakespeare'in referansıyla
zenginleştirirler.
Bu filmler ve Hollywood feminizmi arasındaki ilişkiyi incelemeden önce feminizmin
eşit haklardan çok eşit reklam süresiyle ilgili olduğu iddiası üzerine kafa yormak
istiyorum. Amacım feminist aktivizmin ya da akademik feminizmin şu anki
durumunu teşhis etmek değil30. Daha ziyade; feminizm, Shakespeare ve Rönesans
dönemi hakkındaki popüler düşüncelerin kesiştiği noktadaki politik gündeme
odaklanacağım. Time dergisinin kapağı, Susan B. Anthony, Betty Friedan ve Gloria
Steinem'in süzgün görünüşlerinden başlayıp tamamıyla yapmacık bir Ally McBeal
görüntüsüne doğru ilerleyerek ağır topların evrimsel sıralamasını çiziyor ve Ally Mc
Beal'i, bu pop ikonunu feminist besin zincirinin en tepesine yerleştiriyor.
Kapaktaki sanat kolayca anlaşılabilir nitelikte: Ally McBeal gibi kollajen-dudaklı
karakterler kadın hareketi gerçeğini yutmuştur. Daha doğrusu, magazin ve
ben-saplantısma odaklı kültürümüz bugünün feminizmine bir "yüz gerdirme"
yaptırmıştır; bu kültür Ally McBeal adlı narsistik kadın tarafından gösterişle
sunulan hayat tarzının ta kendisidir31. Ally McBeal adındaki pop-kültürel kuluçka
makinesi belki de, Ginia Bellafonte'un feminizmin yeni yüzü olarak tanımladığı
uçarılığı açıklıyor. Ginia Bellafonte bu tanımı yaparken yalnızca her taşın altından
çıkan Calista Flockhart'tan değil; aynı zamanda "kız gücü"nün çığırtkanlığını
yapan Spice Girls'ten de bahsediyor ve bu gücü, Spice Girls'ün hızlı düşüşünü de
çağrıştıracak biçimde gelip geçicilikle özdeşleştiriyor. Time'm provakatif "önce" ve
"sonra" enstantaneleri irdelendiğinde kapakta sorulan "feminizm öldü mü?"
sorusuna verilecek yanıt maalesef ki açık: Çanlar bugünün feminizmi için değil,
bildiğimiz feminizm için çalıyor; tıpkı Gloria Steinem'm savaş karşıtı
protestolarının, Eve Ensler tarafından yazılan ve Glenn Close tarafından yorumlanan Vajina Monologlarının yanında sakil durması ve Marilyn French'in
Kadınların Odası eserinin yerini Bridget Jones'un Günlüğünün alması gibi32...
Feminizmin popüler kültürdeki -ve özellikle Hollywood'taki- sözde rönesansı, yeni
binyılın kadınları için bir yeniden doğuşun değil; baskıcı toplumsal cinsiyet
algılamalarına geri dönüşün habercisidir. Pop feminizm, feminizm değildir; daha
ziyade kadınların gelişim mücadelesine duyulan tepkinin ta kendisidir. Peki,
feminizmin bu yeni yüzü Elizabeth gibi filmlerle Rönesans dönemine eski bir ayna
tutarsa ne olur? Yaratılan etki büyük bir haber dergisinin kapağında Gloria
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bkz. Susan Brovvnmiller, İn Our Time: Memoirofa Revolution (New York: Dial Press, 1999); Susan
Gubar, Critical Condition: Feminism at the Turn ofthe Century (New York: Columbia UP, 2000).
Bellafonte, a.g.e, s. 57.
32
bkz: Eve Ensler, The Vagina Monologues (New York: Villard Books, 1998); Marilyn French, The
VVomen's Room: A Novel (1977; rpt. New York: Ballantine, 1993); ve Helen Fielding, Bridget Jones's Diary:
a novel (London: Picador, 1996).
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Steinem'dan Ally McBeal'e geçilmesinin yarattığı etkinin benzeridir. Bu kötü kader
sıçraması, süregiden bir tarihsel dramayı işyerindeki etek boyu sınırlamaları
yüzünden sinir krizi geçiren orta derecede başarılı kadınların güncel kurgulanyla
karıştırır. Zira bu strateji, 90'lann sonunda çekilmiş ve feminist olduğu farz edilen
Rönesans dönem filmleri ve Shakespeare uyarlamalarının kullandığı stratejinin ta
kendisidir. Söz konusu filmler o dönemdeki zulüm politikasını yumuşatarak
zalimane olan yönünde bir tercihe dönüştü- rüverirler. Bugünün "hafifmeşrep"
feminizmi, feminist bilinçlilik adına gerçek bir rönesansa kısa devre
yaptırmaktadır; kısa devre işlemini garanti altına almak için, onu tarihin ve
Shakespeare'in attığı bir iki yumruk ile desteklemekten daha iyi bir yol var mıdır?
Tüketimin kendisini ilerlemeci bir şekilde sorunsallaştıran ters feminist besin
zincirinin izini süreceğim ve Elizabeth ile William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi
Rüyasında olduğu gibi feminizmin kostüm draması ya da daha kötüsü durum
komedisi olarak ele alınmasından başlayacağım.
Shekhar Kapur'un Elizabeth ve Michael Hoffman'm Bir Yaz Gecesi Rüyası filmleri
feminist evrim şemasının en alt basamağında yer alan bir "dönem
filmi-Shakespeare uyarlaması" çiftidir; her ne kadar Richar Schickel Elizabeth'ı,
Hoffman'm Rüya'sı gibi McBeal esintili bir filmden ayırmaya çalışsa da:
Kumpas meraklıları; İngiltere Kraliçesi'nin iktidara yükselişini, anlaşılması güç
entrika ve karşı-entrika girdaplarını sevecekler. Feministler romantik ve korkmuş
bir genç kadının kendi (ve milletinin) kaderinin iplerini eline alışma bayılacaklar.
Tarihçiler, Protestan ve Katolikler arasındaki taht kavgalarının gösterildiği seksi
melodramı mutlulukla tartışacaklar. Kısacası bu karanlık ama görkemli, hipnotize
edecek derecede karmaşık film, Ally McBeal çağında bile birçok hayrana sahip
olacak.33
Hem Elizabeth hem de Bir Yaz Gecesi Rüyası, büyük ihtimalle muktedir kadınları
resmettikleri ve arzularını yerine getirmek için çabalayan kadınlar üzerine
odaklandıkları için feminist olarak addediliyorlar34. Halbuki her iki filmde de; erken
modern dönem ile 20.yy sonu bilinçlilikleri arasındaki karşılaşma, aydınlanma
potansiyeli taşımasına rağmen bugünün feminizminin merkezi ilkelerinin
onaylanmasına dönüşür: Bir erkek olmadan başarılı bir kariyer hiçbir şey ifade
etmez. İşin en büyüleyici kısmı ise iki filmin bu mesajı bize iletme biçimleridir:
Kapur'un Elizabeth'ı ve Hoffman'm Rüya'sı yaratıcı anakronizm için postmodernist
eğilimlerden yararlanırlar ve "zirvedeki kadın heyulası"nı cinsel olarak
"özgürleşmiş" kadının teşhirine indirgerler; böylece Elizabetyenizmi, Viktoyenizmin
kehanet niteliğindeki bir eleştirisi olarak yeniden yaratırlar. İşte bu yüzden bu iki
film kadınlar için siyasi fırsatların gelişimi üzerine olumlu yorumlar geliştiriyormuş
gibi görünerek, kadın kariyerizmini bakire/fahişe temasının bir çeşitlemesi olarak
sunar. Elizabeth'i Rüya!dan ayıran şey ise şudur: Bu film; bayağılıklarını gizleme
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Richard Schickel, Time (152. 20), "Review of Elizabeth", (16 Kasım 1998), s. 120.
Örneğin Brian D. Johnson, "Kapur'un Elizabeth'i"nin "16.yy'a ait genç bir feminist ikon" portresi yarattığı
gözleminde bulunur. (Apprentice Queen: How Elizabeth I Learned to VVield Povver, Macleans [16 Kasım
1998]: 88). Hoffman'm Rüya'sında da birçok karakter "feminist" olarak tanımlanır. Örneğin, John Simon'un The
National Revievv'in 51.sayısına (31 Mayıs 1999) yazdığı film eleştirisinde Hippolyta, Theseus'un "feminist
nişanlısı" olarak tanımlanmıştır.
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çabasıyla, başkahramanmm fahişeden bakireye dönüşümünü göstermiş ve onun
için avant-garde bir kariyer çizgisi oluşturmuştur.
1.Elizabeth'in pek de gurur verici olmayan imajları reddederek kendi ikonlaşmasmı kendisinin yönettiği bilinir. Tahmin edilebileceği gibi, kraliçenin imajıyla
ilgili en hassas nokta "kendi kendine elde ettiği bakirelik 35 " konusuydu. 1558
yılında, İngiltere Kraliçesi olarak yaptığı ilk konuşmada; ülkeyi tek başına yönetme
için kişisel arzusu, yabancı taliplerinin siyasi müttefikliğe dair umutlan ve
İngiltere'nin Protestan bir millet olarak kaderini çizme duygusu arasında hassas bir
güçler dengesi kurma ve bir bakire olarak ölme kararını Kraliyet Danışma Meclisi
önünde duyurdu. Elizabeth hakkındaki eleştirim Kapur'un, Elizabeth!in bir bakire
olarak konumunu aydınlatmak istemesiyle ilgili reji kararından kaynaklanmıyor;
zaten kraliçenin iffetinin erdemli davranış için bir metafor mu yoksa cinsel perhizin
bir göstergesi mi olduğu tartışmaya açık bir konudur. Kapur'un Bakire Kraliçe'yi
ele alışında rahatsız edici bulduğum şey, Elizabeth'in kendi efsanesini yaratma
gücünü elinden alıp Dudley, Walsingham ve bilhassa bizzat Kapur gibi erkeklerin
ellerine vermesidir.
Kapur'un Elizabeth'i; kraliçenin dikkate değer "bakire iktidarı biyografisi"ni bilinen
bir melodrama, pop-feminist bir "erotik biyograff'ye dönüştürür 36 . Naomi Wolf,
Promiscuities'de yeni erotik biyografi türünü çözümler ve bu türün "gölge kaltak"la
olan ilişkisini inceler; "gölge kaltak" bizimle beraber büyür, bizi bazen tehlikeye iter,
bazen bize yeni bir özgün kimlik duygusu sunar ve bazen de her ikisini beraber
yapar37. Wolfa göre "gölge kaltak"ı bakire/fahişe paradigmasına bir alternatif haline
getirmenin yolu, bu figürü sahiplenmeleri için kadınları cesaretlendirmekten
geçiyor. Bununla beraber, Elizabethte bunu teşvik eden kişi Kapur; Kraliçe'ye,
Dudley için değişen arzusunun hem kendisini hem de ulusunu tehlikeye attığını
göstererek Bakire Kraliçe'nin içindeki "gölge kaltak"ı uyandırıyor. Filmde çizilen
erotik biyografi l.Elizabeth'in ikonlaştırılmasının popüler kültürdeki Viktoryen
görünümlerine bir tepki olarak ortaya konuyor. Zira BBC'nin Elizabeth R
dizisindeki gibi Elizabeth'in farklı temsillerinde ortak olan şey; kraliçenin "soğuk,
yaşlı, bakire, anaerk" imajıyla özdeşleştirilen "krep hamuru makyajı, korkutucu
kıvırcık peruk ve emredici ses tonu"dur38. Aksine, diyor eleştirmeniniz; Kapur,
Elizabeth Regina'yı "insan ve hatta feminist" olarak çizmeye cüret eder ve genç
kraliçenin "cinselliğini azametle teşhir ettiği, Master of the Horse 39 ile yatağa
girdiği, danışmanlarını sınadığı ve manipüle ettiği ve nihayet Sir Francis
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Susan Frye, l.Elizabeth'in eleştirel biyografisindeki (Elizabeth I: The Competition for Representation (New
York and Oxford: Oxford UP, 1993), 77) toplumsal cinsiyet politikası hakkında ilginç yorumlarda bulunur.
Frye, a.g.e, s. 71.
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Naomi Wolf, Promiscuities: The Secret Struggle for Womanhood (New York: Random House, 1997), xvii.
38
Michael Fitzgerald, Tvventieth-Century Tudor: A postcolonial cast and crew free England's Virgin Queen from
the prison of historical reference, Time International (2 Kasım 1998): 71. Elizabeth'in bu "soğuk yaşlı-bakire
anaerk" görünümü, Bette Davis'ten (The Private Lives of Elizabeth and Essex [yön: Michael Curtiz, 1939]) Judi
Dench'e (Shakespeare in Love, 1998) kraliçenin portre filmlerinde ve 1970 yılında BBC-Teievizyonu'unda
yayınlanan 1. bölümünü Claude VVhatham'ın, 2. bölümünü Herbert VVİse'ın, 3. bölümünü Richard Martin'in, 4.
ve 6. bölümlerini Roderick Graham'ın, ve 5. bölümünü Donald McVVhinnie'nin çektiği Elizabeth R dizisinde
kullanılmıştır. Bu bilgiyi elde etmeme yardımcı olan Anne- Marie Cook'a teşekkürlerimi sunmak isterim.
39
"The Master of the Horse" Birleşik Krallık'ta hükümdar malikanesinde sorumlu üst düzey bir subaydır. (Y.H.N.)
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Walsingham'ı Svengali40 olarak kabul ettiği" sahnelerde feminizminin örneklerini
övgüyle sunar41. Bu bakış, feministi seks ve diğer manipülasyon araçlarıyla güç
elde eden ama gizliden gizliye bir erkeğin ipleri eline almasını ümit eden kadın
olarak tanımlıyor. Bu Kapur'un, Elizabeth'in emri altında himaye arayan erkekler
bulunduğunu esrarengiz bir biçimde ileri süren bir güç oyunu yaratarak
Elizabeth'e dayattığı yoldur.42
Bu yüzden, Kapur'un erotik biyografisi cinsiyet politikalarının Realpolitik ile
çatışmasına dönüşüyor. Aslında Elizabeth ile Dudley arasındaki cinsel birliktelik
sahneleri kendi başlarına rahatsız edici değiller; lakin bu birlikteliğin kraliçenin en
önemli politik kararlarının temelini oluşturduğunu fark ettiğimizde sahneler
rahatsız edici bir hal alıyor. Elizabeth'in politikaları, Dudley ile sürekli değişen
ilişkisinin derinliksiz bir barometresi haline geliyor. Örneğin film; Elizabeth'in
yabancı talipleri reddetmesinin tek nedeni olarak, Dudley'e olan bağını gösteriyor;
evlilik aracılığıyla yabancı bir ülkeyle kurulacak müttefikliğin Protestan bir ulus
olarak İngiltere'nin kaderi üzerindeki etkileri hakkındaki akıl yürütmesini konu
etmiyor. Bundan dolayı; kraliçenin d'Anjou dükünün ziyaretini kabul etmesi,
Dudley'nin evli olduğunu öğrenmesine verdiği alıngan bir tepki olarak gösteriliyor.
Hatta bundan daha rahatsız edici olan şey ise şu: Kraliçenin "doğal bedeni"nin Lord
Robert'a aidiyeti gittikçe azalırken, "beden politikası"nın Walsingham'a aidiyeti
gittikçe artıyor. Elizabeth'in Lord Burghly'i meclisinden koymasıyla, her şeyi
avucunun içine alan Svengali'nin krallıktaki din çatışmasını sona erdirecek planını
açıklayarak Lord Burghly'nin yerini almasının eş zamanlı olarak gerçekleşmesi
tabii ki bir rastlantı değil. Dış politikayla ilgili kararlarının gösterilmesinde olduğu
gibi burada da, kraliçenin dini politikaya dair kararları Robert Dudley hakkında
bildikleriyle sınırlı. Aslında Elizabeth'in kendine ait bir aklı varmış gibi sunulduğu
tek an; kalbinin sesini dinlediği, yani Dudley'nin hayatını kurtarmak için
Walsingham'ın kararlarını hükümsüz kıldığı an.
Tüm bunlara uygun olarak; filmin son sahnesi, popüler kültür tarafından
kutsanmış "soğuk yaşlı anaerk" imgesini (yeniden) yaratmak için kraliçenin iki
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Svengali, George du Maurier'in 1894 tarihli Trilby isimli romanındaki kötü niyetli hipnozcu karakterin adıdır. Bu
isim, bir işin eyleyicisi üzerinde fazlaca etkisi olan ve istediklerini söz konusu eyleyiciye rahatlıkla yaptıran
kimseler için kullanılan bir sözcük olarak dilde yer edinmiştir. (Y.H.N.)
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Fitzgerald, a.g.e, s. 71.
42
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biyografisinden ziyade, Robert Dudley'nin ve George Gascoigne'un kendi iktidar taleplerini geliştirme
çabalarıyla ilgili. Kraliçenin Kenilvvorth'teki Dudley malikanesine 1565 tarihli ziyaretini anımsatma niyetiyle filme
eklenen Gascoigne'un eğlentileri, Elizabeth'in bakire iktidarı ideolojisine zarar vermek için tasarlanan eril
stratejilere tipik bir örnek. Elizabeth Gascoigne'un Diana, İris ve Sir Bruse sans Pitie piyeslerini yasaklamış
olmasına rağmen Gascoigne iki eğlentiyi de düzenler ve böylece kraliçenin iktidarının merkezindeki "temsiliyet
mücadelesi"nde yer almış olur. Frye'ın da açıkladığı gibi, ilk piyes Elizabeth'in kişisel mitolojisini bakireliğini
eleştirerek anlatır. Kraliçenin gücünü Robert Dudley ile evliliğe layık olmasına indirger. Benzer bir biçimde, ikinci
piyes tecavüze uğrayan Göl Hanımı'nı kurtarmak için askeri bir çatışmaya katılan bir yüzbaşıyı konu alır Elizabeth'i evde (yatak odasında) ve dışarıda (Hollanda'da) kurtaran Dudley'nin alegorisi. Kapur'un, Elizabeth'in
Kenilvvorth ziyaretine aşina olduğu Elizabeth'in beyaz elbisesinin bir ok darbesiyle kanlandığı sahne ile anlaşılır.
Bu sahne bir İspanyol diplomatın mektubunda geçen bir rapordan esinlenmiştir. Bu raporda Dudley
malikanesinde avlanan Elizabeth'i, bir kaza okunun sıyırıp geçtiği yazar. Dikkate değer bir ekonomi kullanarak
sahne, Gascoigne'nun piyeslerinin yasaklanmış içeriğini yeniden üretir: İlk piyesin kurgusu Dudley'nin
Elizabeth'le sahte evliliğine göndermedir. İkincisi ise Elizabeth'in kıl payı kurtulduğu okla "tecavüz"ü anımsatır.
Kenilvvorth eğlentileriyle ilişkili politik dinamiklerin ve erotik çağrışımların çarpıcı bir açıklaması için bkz: Frye,
a.g.e, s. 56-96.
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bedeninin efendilerini bir araya getiriyor. Dudley ile ilişkisi sona eren Elizabeth,
Walsingham'ın "bir bakire haline gelme" önerisine rıza gösteriyor; yani Protestan
Bakire Meryem oluyor. Kutsal Bakire'nin bir resmine bakarak diyor ki: "Erkeklerin
kalpleri üzerinde ne büyük bir etkisi var."w Walsingham ona cevap veriyor: "Onun
yerine koyacak hiçbir şey bulamadılar." Kendi kalbini idare edemeyecek halde olan
Elizabeth bir karar alıyor ve sanki baştan beri olması gereken buymuşçasma,
kalplerin Bakire Kraliçesi olma çözümünü bularak Elizabetyen düzeni yaratıyor. Ve
böylece Kapur; kraliçenin en sonunda idare gücünü erkeklere teslim ettiğini
göstererek, filmin sözde "femi- nizm"ine "pop"u ekliyor. Oysa bu final sahnesinin
unuttuğu şey şudur: Elizabeth yalnızca politika yapmadı, insanlar da yarattı.
Elizabeth, Dudley'i 1562'de krallık koruyucusu lord; 1563'te ise Leicester Kontu
ilan etti. Buna ilaveten, "her zaman, içtenlikle, politik" olan bu ilişkide kraliçenin
sevgisini itiraf ettiği anlar sıklıkla "sen kucağımdaki köpeğim gibisin" gibi
paylamalarla dengeleniyordu 43 . Halbuki Elizabeth'te bu "öteki tarih" yalnızca
sonradan akla geliyor, jenerikten önce geçen incelikli yazı ile Elizabeth'e itibar
edilmeye başlanıyor: "Öldüğünde İngiltere Avrupa daki en zengin ve en güçlü
ülkeydi." Elizabeth tüm bunları yatarak yapmadı.
William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası, Elizabeth'in bıraktığı yerden
hikayeyi devralır; Viktoryen dönemin belirgin baskısını imleyen bir görüntüyle
başlar. 19.yy sonu İtalya'smdayızdır. Burada "Yakalar yüksektir. Ebeveynler
katıdır. Evlilik nadiren aşk ile ilgili bir konudur." 44 Bu temayı büyük oranda
destekler biçimde, filmin pazarlaması "Aşk bizi şaşkına çevirir" sloganıyla yapılır45.
Ama aşk, Linda Charnes'in de belirttiği gibi; kültür üretimi politikalarında
kullanılan en uygun sis perdesidir. Bunun için aşk hikayesi olarak yansıtılan suç
hikayelerinin tarihsel popülerliğini düşünmek bile yeterlidir: Aşkın ve soykırımın
paradigmatik "bağı" olarak Troya Savaşı'ndan Bonnie ve Clyde'a; altkültürel Sid ve
Nancy'den gerçek ötesi Ron ve Nancy'ye kadar aşk olgusunun "insanileştirici" bir
faktör olarak kullanıldığını görürüz. Zira bu karakterleri "savunmak" için başka
hiçbir nedenimiz yoktur46.
Bu örnek listesine Bir Yaz Gecesi Rüyasında gördüğümüz sadomazoşist ilişkileri de
kolayca ekleyebiliriz. Sonuçta, bu oyun kötü davranışlı erkekleri eğlendirebilmenin değeri etrafında dönen bir oyundur: Helena ve Hermia; Demetrius ve
Lysander tarafından sırayla reddedilirler, terk edilirler, tehlikeye atılırlar ve tüm
bunlan tamamlayacak bir şekilde Titania bir hayvanla çiftleşmesi için tuzağa
düşürüldüğünde Oberon'un porno fantezisinin yıldızı olur. En sonunda, bütün
"sevişen" çiftler çiftleşirler. Ama aslında; Hoffman'ın filmi daha incelikli bir
fantezinin altına imza atar ve gerçek aşkı, erkekler için son derece hakiki ve
halihazırda mevcut bir tehlikenin sahnelenmesinde bir sis perdesi olarak kullanır:
Kötü davranabilecek kadınlarla karşılaşma ihtimali.
Bu pop-feminist çeşitleme, oyuna tek bir kritik figürün eklenmesiyle mümkün olur:
Bottom'm huysuz kansı. Bu buluş benim eleştirimin odak noktasını oluşturuyor;
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çünkü söz konusu figür Hoffman'ın "zamansız" bir Shakespeare imzasının
statüsünden yararlanarak cinsiyet politikalanna güncel bir bakış geliştirmesine
yarıyor. Hoffman'ın Rüya'sı aslında "aşkın bizi nasıl da şaşkına çevirdiğini" anlatan
hafif bir komediden ziyade, "başansız maskülen romans" türüne denk düşer. Yani,
"aşk hikayesinin feminist türünün",belli sosyo- seksüel tedirginliklerle,
"hanımların romansının kadınsı türü" şeklinde değer- sizleştirildiği; mübah
dramanm statüsü, saygınlığı ve ahlak kalıplan tarafından kuşatıldığı (ve eninde
sonunda "gerçek hayata uyarlandığı") bir mercek aracılığıyla yeniden
okunmasıdır47. Bottom'm kansmın oyuna kurnazca eklenmesi ataerkil kaygılann
ve bu kaygılann sıklıkla kadın düşmanı biçimlerde ortaya çıkan "çözümlerinin"
desteklenmesini mümkün kılar; çünkü söz konusu karakter Bottom'm peri
kraliçeyle gerçek aşkı bulacağı hayalini kurmasını meşrulaştmr. Dolayısıyla
Bottom'm rüyası, Shakespeare oyunundaki gibi "kaba bir zanaatkann mahrem
avarelikleri" seviyesinden "gerçek bir kabustan kaçış fantezisinin temsili"
seviyesine yükselir. Shakespeare'in Rüya'smda bu kabus, Kraliçe Elizabeth'te
vücut bulan "zirvedeki kadm"a; evlenmemiş, potansiyel olarak asi kadın heyulasına
duyulan sosyo-seksüel korkulardan kaynaklanır. Hoffman'ın Rüya'smda ise bu
kabus, kültürel olarak her yerde karşımıza çıkan "görünenin ardındaki kadın"
fenomeninden türüyor - ki bu da gölge kaltak fenomenidir: Her modern kadını
sinsice ele geçirir, ultra-kadmsı dış görünümünü ultra-kızgm bir drama kraliçesine
dönüştürme tehdidi yaratır. Bu film tamamen 90'lar hakkındadır.
"Kaltak", postmodern kültüre özgüdür ve günümüz feminist kadınının popkültürel bir yansıması şeklinde ana akıma transfer olmuştur. Eril bir bakış açısıyla,
"kaltak"; bekar, meslek sahibi, güce aç bir dişidir ve sık sık ya cinsel açıdan ruh
sağlığını yitirmiş yırtıcı bir hayvan ya da kısır bir buzdan kraliçe olarak çizilir.
Burada verilen muhafazakar mesaj şudur: Kadınların mesleki başarısı özel
hayatlarında kronik bir tatminsizlik yaşamalarını gerektirir48. Öte yandan "kaltak"
belirgin bir feminist figür olarak da görülür; davranışlannda- ki anahtar vasıf,
başkaldırmaktan vazgeçmemesi, "di(şi)namit"i uygun yerlere konuşlandırabilme
stratejisine hâkim olmasıdır. "Kaltak"m bu pop-feminist versiyonunu ayırt edici
kılan şey ise bakire/fahişe ikilemini hem iş hayatına hem de özel hayatına
yarayacak bir şekilde manipüle edebilme yeteneğidir. Böylece, "kaltak", cinsel
statüsünü "sapık" ya da "kız kurusu" olarak verili kabul eden eril klişeleri geçersiz
kılmış olur. Ancak kaltak kavramını bir nirengi noktası olarak alan bakış açısı,
kadın öznelliğini bakirelik ve fahişelik arasında istikrarsız bir tercihle
sınırlandıranlara eski mevkilerini geri kazandırır ve bu tercihi "iyi kız/kötü kız"
şeklinde yeniden adlandırarak Viktoryen temanın postmodern bir çeşitlemesini
yapmış olur.
İşte bu yüzden, Hoffman'm JRüya'sınm atmosferinin cinsel baskı/cinsel ifade
konularında yarattığı zihinsel meşguliyet; Hippolyta, Hermia, Helena ve Titania
arasında sahte bir kızkardeşlik oluşturan, "kaltak" nirengisine kurulmuş bir tuzak
işlevi görür. Hoffman'm RüycCsı oyunun cinsiyetler savaşını Bottom/Herhangi Bir
Erkek ve Helena/McBeal'in çatışan bakış açılarıyla zekice somutlaştırdığı bir
hayalperestler savaşı olarak yeniden yaratır. Helena'nın gözüyle baktığımızda,
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feminist bakış açısına dair ipuçları görürüz. Örneğin kamera Helena'nın olaylara
bakışma ayrıcalık tanıyacak olsaydı; Theseus'un Hermia'ya zalimliği karşısında
Hippolyta'mn takındığı sessizliği, "buzdan kraliçe" oluşunun kanıtı olarak değil;
ölmüş Amazon kız kardeşlerini anımsaması olarak görebilirdik. Benzer bir şekilde;
Hermia Lysander'a duyduğu tutkunun esiri olmuş bir genç kızdan, baskıcı bir
Atina yasasına karşı gelmek için hayatını riske atmaya niyetli bir kadına
dönüşürdü. Ve son olarak; Helena'nın gözlerinden Titania'nm Oberon'u reddi, kız
kardeş ve analık içgüdülerinin güçlü bir bileşimi olarak görülürdü. Kısacası; bu
kadın karakterler kendi doğrularının peşinde koşan hayalperestler olarak
biçimlenirlerdi ve ataerkinin sınırlamaları olmadan, onları erkeklere olduğu kadar
birbirlerine de bağlayan bir kültürü düşlerlerdi. Ancak Helena'nın filminin aynı
zamanda Ally Mc Beal'inki olduğunu hatırladığımızda, "kendileri için ayakta duran
kadmlar"ı anlatan bu film duygusal açıdan çöküntüye uğruyor.
Calista Flockhart'm filmde metnin dışına çıkmadan Ally Mc Beal olarak oynaması,
Hoffman'm RüycC sırım merkezini oluşturur ve filmin fragmanında TV dizisinin
reklamını da yaparak bizleri Ally McBeal'den Helena'ya uzanan dolaylı bir yolculuk
yapmaya yönlendirir 49 . Ancak Hoffman'm "aşk bizi nasıl da aptala çevirir"
temasındaki Ally, aşkın özellikle kadınları nasıl aptala çevirdiğini gösteren
pop-kültürel bir ikon olan Ally'den çok daha az ikna edicidir. Yaratıcısının -David
Kelly'nin- deyişiyle Ally, "60'lar ve 70'lerdeki gibi keskin ve sıkı bir feminist değil.
Kadın haklarını savunuyor ancak duyguları pahasına sorumluluk almak
istemiyor. 50" Ve Bellafonte'ın doğru bir şekilde gözlemlediği gibi: "Ally duygusal
hayatından başka hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor.51" Bu yüzden Helena Mc
Beal'in rüyası, sinirleri bozuk ve cinselliğini daha düşük yoğunlukta yaşayan bir
McBitch'in nevrotik fantezisi olarak kolayca yitip gidiyor.
Filmin yan ürünlerinin de altını çizdiği gibi; Hoffman'm Rüya!sının ayrıcalık
tanıdığı gerçek rüya, Bottom'm rüyasıdır. Max Factor, filmin vizyona girişinden
önce potansiyel seyircileri hedefleyen "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı bir kozmetik
serisi yarattı. Koleksiyon, Bezelye Çiçeği ruju, Hardal Tohumu ojesi gibi ürünler
içeriyordu ve bu ürünler dergilerde doğaüstü bir güzellik yayan bir manken
tarafından tanıtılıyordu. Mankenin vücudunun üzerine gelecek şekilde şu slogan
yazılmıştı: "Asla bitmesini istemeyeceğiniz bir rüya!'. Hem reklam hem de film
açıkça erkek bakışı için biçimlendirilmişlerdir ve rüyanın bitmesini istemeyecek
kişi Bottom'dır. Bottom potansiyel olarak Herhangi Bir Erkek'tir ve Herhangi Bir
Erkek'in en korkulu rüyasıdır; çünkü kadınların ancak evlenene kadar rüya kızları
olduğunu savunan kadın düşmanı korkuyu simgeler. Kadınlar evlenene kadar
rüya kızlarıdır; ancak kısa bir süre sonra erkekler uyandıklarında kendilerini bir
"kaltak"a yularla bağlanmış olarak bulurlar.
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Bottom'm rüyası bu kabusun yerine erkek fantezisinin boş telafilerini koymak için
yapılmış bir girişimi yansıtır; bu boş telafiler Bayan Doğru ile bir "gerçek aşk"
macerası kılığına girmiştir. Ancak öncelikle Bayan Doğru konumu için, evdeki
Viktoıyen meleği terk ederek ormana gelen diğer kadın adaylar, cinsel ilişkide
bulunma ihtimaline verdikleri tepkilere göre elenmelidir. Bu senaryoya Hermia'nm
ve Helena'nm verdiği tepkiler, onları sırasıyla iyi kız/kötü kız olarak ayırır; Hermia
edepli bir biçimde Lysander'dan "Biraz uzağa uzanmasını" (2.2.44) rica eder, Helena
ise Demetrius'a yalvarır: "Köpeğin olayım!" (2.1.205)52. Hoffman'm Rüya'sının en
alışılmadık yönü ise bu roller arasında oluşturduğu nirengi noktasıdır; Hermia
biraz fazla iyi, Helena ise biraz fazla kötüdür; o halde Titania tam kıvammdadır.
Bottom ve üç kız hakkındaki bu zararsız görünümlü peri masalında tehlikeli olan
şey; "hayır"m aslında "evet" demek olduğunu iddia eden kadın düşmanı fanteziden
başka bir şey değildir. Hoffman; Titania aracılığıyla pop-feminist iyi kız/kötü kız
sınıflandırmasını, iyi kız/kötü kız arasındaki sınırı yok ederek ve bu yok oluştan
ideal kaltak görüntüsü yaratarak çarpıtır. Hermia Lysander'i reddettikten sonra,
Hoffman yönetmen eliyle olaya müdahale eder ve Lysander'e "umarım hayır, hayır
anlamına gelmeyebiliyordur" demesini, çıplak biçimde kızın üzerine uzanarak ilişki
için ısrarcı olmasını salık verir. İşte tam da bu sahne bize, "Hoffman, sahnede sözlü
biçimde ifade edilmese de Hermia'nm gölge kaltak olduğunu iddia ediyor" diye
düşündürtüyor. Ancak bu durumda Hoffman'ın Titania'yı iffet abidesi olarak
çizmesi oldukça garip görünüyor. Kenneth Rothwell'in zekice değindiği gibi; peri
kraliçesinin çardağı, rahatsız edici bir şekilde genelev gibi gözükmesine rağmen;
Hoffman reji notlarında Titania'nm cinsel açıdan naif olduğu konusunda ısrar
ediyor53. Örneğin Hoffman'a göre Titania; Bottom'la olan cinsel ilişki sahnesinden
hemen önce, yalnızca onun eşek boyutlarındaki ereksiyonu yüzünden şaşkınlığa
kapıldığı için Bottom'm elini cana yakın bir biçimde göğsünün üzerine koyar.
Hoffman'm buradaki iması Titania'nm şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmediğidir;
ancak hemen sonra "yumuşak eşek aşığının üzerinde yuvarlanması... esriklikle
başını arkaya savurması... [ve] inlemesi" Titania'nm iffetli bir tanrıçadan başka bir
şey olmadığını gösterir54. Fonda duyulan Bellini'nin NormcCsmdan "Casta Diva"
adlı arya, Shakespeare'in efsanevi periler kraliçesinin temsiline operatik bir ironi
ekler. Film müziğinin belirttiği gibi, belli ki kraliçe bakire değildir.
Aryanın sözlerinin oyuna yaptığı gönderme, gücü sebebiyle Hoffman'm filmine dair
bir ironi olmaktan öteye geçer ve hakaretin ötesinde zarara yol açar. Titania gibi,
Norma da ormandaki bir bakireler mezhebini yöneten yüksek mevkide bir
rahibedir. Seyirci, onun gizlice iki oğlan çocuğu doğurduğunu bilir. Tahmin
edilebileceği üzere trajedi, Norma'nın çifte hayatı su yüzüne çıktığında başlar.
Bottom'm rüyasını Bellini'nin operasının devamı olarak görürsek; Hoffman,
Titania'yı "sinsi bir kaltak" (Othello, 4.2.21) ruhuyla yeniden yaratır; sinsi bir
kaltak, Norma gibi "evet" olarak yorumlanabilecek şekilde "hayır" diyen bir
kadındır. Bu iddiayı barındıran film; yalnızca tarih boyunca cezai adalet sisteminde
tecavüz mağdurlarına karşı kullanılan bir mantığı onaylamakla kalmıyor, aynı
zamanda Oberon'un Titania'ya kötü muamelesini de haklılaştırıyor. Rüya'nın
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yüksek mevkideki rahibesi Titania, Bottom'la vahşi bir eşek ilişkisine girdikçe
doruk noktasına yükselen "Casta Diva" aryası; 'Bottom Herhangi Bir Erkek'in
rüyasında hiç bir bakireye yer olmadığını gösterir, rüyada bakireler varsa bile en iyi
fahişeler onlardan çıkar.
Ancak Bottom uyandığında etrafında yalnızca kaltaklar vardır. Film boyunca kadın
öfkesi, kadınları seksi kılan bir şey olarak gösterilmiştir. Zıt bir şekilde, gerçek
kaltak Bayan Bottom, meşru ve zincirinden boşalmış bir öfke gösterir. Ve isimsizliği
JRüya'nm diğer dikbaşlı kadınlarını da sinsice takip eden gölge kaltağın ta kendisi
olarak sahip olduğu önemin altını çizer. İşte bu yüzden; Hoffman'm .Rüyası'nın
merkezi teması, Bottom ve Titania arasındaki aşk hikayesidir. Kutsal eşek,
Bottom'a empati duymamızı sağlar; o hepimizin içindeki umut dolu romantiktir ve
dolayısıyla Bottom'un yanılsamasını filmin gerçek şiddet alanı olarak görürüz.
Ancak küçük kadınlarla gerçeküstü aşkların bu kutsal epistemolojisinin altında,
toplumsal cinsiyet ilişkilerine eşek ilkelliğinde bir yaklaşım vardır55; bu yaklaşım
romans evrenini erkekler için bir tür sinematerapi biçimi olarak yeniden yazar. Ve
bu yaklaşım erkekleri, insan türünün ve tarih boyunca aşk adı altında sömürülere
maruz kalmış bir cinsin56 gerçek kurbanları konumuna zekice yerleştirir. Daha da
kötüsü; film, amaçlarına ulaşmak için Shakespearyen araçları kullanan çağdaş bir
maskülenizmin altına imza atıyor. Bugünün kadınlarıyla evlenmeyi bırakın, onları
sevmek bile çok zordur, diyor film. Filmin sonunda artık Tinkerbell boyundaki
Titania, arkasında bir sürümlük göz fan kadar bir peri tozu parıltısı bırakarak
Bottom'a son bir elveda dediğinde, reklamın bize anlatmak istediğini en sonunda
anlıyoruz: gerçek bir kadının kılığını değiştirebilirsiniz; ancak içindeki kaltağı yok
edemezsiniz.
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Mr. William Shakespeare'in Komedileri

Laıvrence Danson
Derleyen: Burak Akyunak

Derleyenin notu: Bu yazı Laıvrence Danson'ın "Shakespeare's Dramatic Genres"
(Oxford University Press, New York, 2000) adlı kitabının 57'irıci sayfasında
başlayan "Mr William Shakespeare's Comedies" makalesinden derlenmiştir.
Makalenin derlenen bu kısmında "Bahar Noktası" prodüksiyonundaki dramaturjik
noktaların oluşturulmasına yardımcı olabilecek olan, Shakespeare oyunlarının
sınıflandırılması ve Shakespeare oyunlarında toplumsal cinsiyet konuları yer
almaktadır. Burada yer verilmeyen diğer kısım On İkinci Gece oyunu üzerine
tartışmalar üzerinden ilerlemektedir.
(...) Heminges ve Condell, Shakespeare'in oyunlarını 1623 Folyosu'nda topladıklarında on dört oyun listelediler. İlk başta Fırtına gelir, sonda ise Kış Masalı;
aradaki on iki oyunun konumları için belirli hiçbir sebep yoktur. Bir bakıma, o
zamanlar, Heminges ve Condell, onların eksiklerini "türe göre sınıflandırma" ve
"kronolojiye göre sınıflandırmayla" tamamlayan haleflerinden ziyade, tür
eleştirmenleriydiler. Daha sonra gelen bu eleştirmenler ve editörler son yazılan
oyunlar olan Fırtına ve Kış Mascdim, Pericles ve Cymbeline ile ayrı bir "romanslar"
kategorisi altında toplarken, geri kalanını, 1588 ile 1600 arasında yazılanları,
komediler mertebesine yükseltme ve kronolojik sırada yazma eğilimi gösterirler.
Kronoloji biyografi hakkında varsayımlarda bulunur. (Örneğin, bir yazarın son
düşüncelerinin ilk düşüncelerinden daha değerli olduğu, genç yazarların yaşlı
yazarlardan daha az ciddi olduğu, yazarların yaşlandıkça daha iyi oldukları gibi.)
Bu varsayımların hepsi de şüpheli olmalarına karşın, bir kalemde silinip atılması
zor iddialardır ve bunlar, kasıtlı olsunlar veya olmasınlar, türün kendisi
hakkındaki yargıları etkilerler.
Bu nedenle modern eleştirmenler, komedileri kronolojik ve biçimsel olarak,
birbiriyle denk olmayan üç grup altında toplama eğilimi gösterir. Çıraklık oyunları:
Yanlışlıklar Komedyası, Verona'nın îki Asilzadeleri, Aşkın Çabası Boşuna, ve
Huysuz Kız yazarın muhteşem hayalleriyle doludurlar ve daha iyi şeylerin
geleceğinin haberini verirler. İkinci grup, daha olgun olan "festive" veya "golden"
komedileridir ve bunlar Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan On İkinci Gece'ye kadar olan
oyunlardır. Son olarak felsefi ve biçimsel açıdan insanı şaşırtan "problem play"ler
gelir: Yeter ki Sonu İyi Bitsin, Kıssasa Kıssas ve
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Troilos ile Kressida. Bunların üçünde de artık yüzünü tragedyaya dönmeye
başlayan komedyen neredeyse gülmeyi keser. Bu bölümlendirme değerlidir:
Kuşkusuz Kıssasa Kıssas'm Viyana'sı Size Nasıl Geliyorsa!nm Arden Ormanı'ndan çok daha korkunç bir mekandır ve Verona'nırı îki Asilzadelerinin On İkinci
Gece ile karşılaştırılması, pratiğin insanı mükemmelleştirdiğini gösterir. Bununla
beraber, bir oyundan sonrakine doğru giden bir ilerleme aldatıcı olabilir ve şu
soruları cevaplamamızı zorlaştırabilir: Neden bu çok çeşitli oyunlar tek bir sınıf
çatısı altında toplanmak zorunda? Ayrı ayrı her bir komedinin birbirleriyle ve ait
oldukları sınıfla ne ilgisi var?
Hepimiz komedi konusunda uzmanızdır -bir kişi hakkında söylenebilecek en kötü
şey onun mizah anlayışından yoksun olduğudur- yine de komedinin ne olduğuna
dair bir şey söyleme konusunda şaşırtıcı derecede zorlanırız. Gülme testinin
güvenilmezliğini çoktan fark ettik. Shakespeare'in yarattığı gelmiş geçmiş en
keskin zekalı mizah karakteri olan Jack Falstaff, Heminges ve Condell'in tarih
olarak sınıflandırdığı bir oyunda hayat bulur ve tüm tarihi ve kültürel farklar göz
önüne alındığında Shylock'un son çıkışının kahkaha uğultulan oluşturduğunu
hayal etmek zordur. Öte yandan, Rönesans teoris- yenlerinin komedi ile tragedya
arasındaki çizgiyi çizme anlamında farklı yöntemleri vardır. Bu yöntemler,
genellikle gülme testi kadar güvenilmezdir. Aristoteles'ten doğan geleneğe göre,
komedi orta ve alt sosyal statülere sahip karakterlerle ilgiliyken, tragedya
standartlardan daha büyük karakterlerle ilgilenirdi. Shakespeare'in çağdaşlannm
bazılan bu ayrımı, özellikle de 1600 sonrasındaki yıllarda, tüccarlar, eşleri ve
düşük aristokrasinin üyeleriyle yaptık - lan ticari ve cinsel anlaşmalar hakkındaki
hicivli şehir komedilerinde gözlemlemiştir. Bununla beraber Shakespeare'in
komedileri sosyal açıdan düşük olanlan işlese de; dük ve düşesler, prens ve
prensesleri de içine alacak kadar çıtayı yükseltebilmektedir. Sosyal sınıf aynmınm
varlığı ört bas edilemez bir gerçektir -sıradan halkın başından geçenler ıvır zıvırdır,
yani komedinin malzemesidir, ama yönetenlerinin başına gelenler büyük
tragedyalardır- ama Shakespeare'in karakterlerinin geniş sosyal yelpazesi bu
aynmın altını oyar.
Skolastik teori bir test daha uygulamıştır: "Tüm komedilerin konuları kurgulardan
ibarettir, ama tragedya konulan çoğunlukla tarihsel gerçekliklerde yer almıştır".57
Bu noktada Shakespearyen pratik ve skolastik teorinin birbiriyle uyum içerisinde
olduğunu söylemek zordur. Fark eder mi? Evet. Çünkü tüm tarihsel figürler
hakkında söyleyebileceğimiz tek şey, tıpkı bizim gibi, öldükleridir; sahnede temsil
edilen hayatları ise daha önce bitmiş olanın gölgelerinde vuku bulur: Ölümlü
kaderlerinden kaçamazlar. Öte yandan Shakespeare'in komedilerindeki
karakterler görünüşe bakılırsa sınırsız olasılıklara sahip karakterlerdir. Onlann
başına gelebilecek olan hiçbir şey, tarih ve tragedya karakterlerinin başına
gelebilecek tek bir olay kadar önemli ve büyük değildir. Shakespeare'in komedileri
ölüm hakkında, onun önüne geçebilecek kadar bilgi sahibidir.
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Cinsiyet, Evlilik ve Mutlu Son Mitleri
Tür tanımını ararken sırada komedilerin mutlu sonla bitmesi, tragedyaların kötü
sonla bitmesi ayrımı var. Bu hem eski teori hem de bizim Shakespeare'in oyunları
hakkındaki deneyimimiz tarafından onaylanan bir ayrımdır. Kıssasa Kıssas'm
sonu ile ilgili sorunları olmasını ve Venedik Tacirinde mutluluk dozunun kasıtlı
olarak azaltılmasını bilmemize rağmen bu ayrımı iddia edebiliriz. Shakespeare'in
komedilerinde sonların mutluluğu bir ölçüde oyunun karakterlerine bağlı;
karakterlerin çoğunluğunun, en azından kalplerinin arzuladıklarını elde
etmelerine ve bir ölçüde de izleyicilerin oyunun sonu hakkındaki umutlarının
gerçekleştiğini hissetmelerine bağlıdır. Ama bu sonların mutluluğu aynı zamanda
olay örgüsünün kendisine de bağlıdır, olaylar arasındaki basit bir fark: Eğer
oyunun ana karakterleri oyunun sonunda ölürse bu kötü sondur ve biz buna
tragedya deriz, ama eğer evlenirlerse, bu mutlu sondur ve biz buna komedi deriz.
Bu ayrım herkesin kötü son/mutlu son karşılaştırmasına dair düşüncesini tatmin
etmeyebilir (Hamlet, ölümün sadakatle arzulanması gereken bir son olduğunu
düşünür, Kısasa Kıssas'taki Lucio zorla evlenmesinin "cehennem azabından da,
ebedi işkenceden de, kamçıdan da darağacından da beter"58 olduğunu düşünür,
Isabelle ise düşüncesini kendine saklar), ama en alaycı kişi bile bunu aynı şekilde
iddia edecektir.
Komedi-evlenme kuralı hakkında tabi ki istisnalar da vardır- herhangi bir türün
tarihi, değişimlerinin tarihidir. Ne var ki model, ihlal edildiğinde bile başvurulan bir
şey olduğu için, değişimler netlikle tanınabilir olurlar. Aşkın Çabası Boşuna'da
Biron itiraz eder:
"Uymadı yakarışlarımızın sonucu eski masallara Buluşamıyor Aslı ile Kerem,
Küçükhanımlann şakaları Komediye dönüştürdü oyunumuzu. "59
Kapanışın gecikmesi her daim önceden sezilebilecek bazı sahne dışı geleceklerde
komedi biçiminin tamamlanması için neyin gerekli olacağını tanımlar. Huysuz Kız
üçüncü sahnede düğün günü gelir, ama son gecikir: Düğün gecesinde Petruccio
Katherine'e bir "bağlılık yemini" eder -bu, onu ev halkının diğer bir üyesi olan Kate
kadar kabul edilebilir kılmak için kullandığı taktiklerden biridir- böylece onun
rızası kapanışın bir parçası olabilir. Yeter ki Sonu İyi Bitsin'deki Helen, daha önce
evlenen Kate'e benzer, ama Kate'in aksine, sonunun zamanını belirleyen ve
gönülsüz eşinin rızasını er geç yerine getiren kendisidir.
Shakespearyen komedinin nişan, nikah veya evli çiftlerin yeniden birleşmesi ve
uzlaşmasıyla biten oyunlar olduğu iddiası, onun gerektiğinden daha özensiz bir
şekilde incelenmesi tehlikesini beraberinde getirir. Dört çiftin evlenmeye giden
yolda ilerledikleri bir oyun olan Size Nasıl Geliyorsa'nın sonunda, evlilik tanrısı
Hymen "mutlu son olarak evliliğin" farz edilen evrenselliğini dile getirir: Yeryüzünde
işler yçlundaysa, / İnsanlar buluşup uyuştuysa / Şenlik olur gökyüzünde
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enikonu60. Evlilik kişileri -çiftler halinde, uyumlarına göre- eşleştirerek, kutsal bir
"neşe" oluşturur; cennetin kahkahaları bu insan kurumunu, cennetin yas ve
öfkesine sebep olabilecek hataları "telafi ederek" mühürler. Hy.nen'in çabası,
evliliği evrenselleştirir ve doğallaştmr, böylece teatral ve sosyal uzlaşma tam olarak
kutsal komedinin damgasına dönüşür. Ama Hymen'ia otoritesine rağmen,
Shakespearyen komedideki ilahi mecburiyetiyle ilgili çok az şey doğaldır; bireysel
bir sanatçının olağanüstü hassasiyetinin üzerinde çalışan belirli kültürel koşullara
bağlı olmayan çok az şey. Shakespeare'in de üzerinde çalıştığı, Yanlışlıklar
Komedyası'nda taklit ettiği ve radikal bir biçimde değiştirdiği Plataus'un Roma
komedilerindeyse tam tersi bir durum söz konusuydu. Plautus'un Menaechmus
İkizleri, ikiz kardeşlerden birinin evi terk etmesi ve dırdırcı eşini en yüksek fiyat
veren alıcıya satılmak üzere geride 'bırakmasıyla biter. Yanlışlıklar Komedyası ise
tam aksine, evli çifti yeniden bir araya getirir, evli olmayan kardeşe bir eş bulur ve
otuz üç yıllık bir ayrılığın ardından ikizlerin babası ve annesini tekrar birleştirir.
Yine, Shakespeare'in tür açısından en önemli çağdaşlarından biri olan Ben
Jonson'un komedilerinde de durum farklıydı. Valpone, mecazi veya gerçek olarak,
karakterlerin kendi kişisel hapishanelerine kapatılmasıyla biter; Epicoene
sözleşmenin fesedilmesiyle mutlu sonla biter; Bartholomeıv Fair evlilik arayışını
yrtıcı bir oyuna dönüştürür. Tüm bunların ışığında, evlilik ile Shakespeare't ı
komedi konuları arasındaki bağlantı biraz açıklama gerektiriyor.
Evlilik cinsel arzuya lisans verir, burada "lisans vermek'-' hem izin vermek hem de
kontrol etmek anlamındadır. En (bize) özel ve kişisel konular kilisenin veya devletin
siperi altına alınır; ki bunlar bu konuda güçlerini bireylerin ne istiyorlarsa onu
yapmalarına izin vermeye yönelik kullanırlar. Jack, Jill'i elde edebilir, çünkü
kendini yöneten güçler aracılığıyla toplum buna izin verir. Size Nasıl Geliyorsa!da
Hymen'in oynadığı rol, diğer oyunlarda farklı otorite figürleriyle doldurulur. Bir Yaz
Gecesi Rüyasında Theseus, Dük olmanın verdiği gücü, Hermia ile Demetrius'un bir
araya gelmesini reddeden ebeveynlerin otoritesini ezmek için kullanır, onların
arzularının, kendisinin üstün yetkisi sayesinde tatmin edilmesini sağlar; Venedik
Tacirinde Portia'nın ölü babasının "iradesi", onun Bassanio ile evlenme kararma
gizemli bir onay verir; Yeter ki Sonu İyi Bitsiride Helen Bertram ile evlenebilir çünkü
Fransa Kralı onun seçimine izin verir; Fırtındda Miranda'nm Ferdinand'la
evlenmesini isteyen Prospero önce önlerine engeller koyar, Ferdinand'ı bir dizi
sınavdan geçmeye zorlar ve sonrasında onların nişanlanmalarını kutlamak için
muhteşem bir düğün yapar.
Bu örneklerin de gösterdiği gibi, Shakespeare'in evliliğe dair komik olay örgüleri bir
çatışan çıkarlar karmaşası barındırır; ve bu barındırma -aslında dramatik olarak
otoriteyi bireylerin isteklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlayan bu konularkomedi sonlarının mutluluğu dediğimiz şeyi oluştururlar.
Bu komedilerin her birinde dük, baba ya da kralda vücut bulan eril otorite yeniden
onaylanmış olur, öte yandan yine hepsinde yetki otoritesi, aşıkların arzularının
yerine gelmesini kolaylaştırmaktan çok engelleyen, rakip ve daha az hayırlı olan
başka bir eril otoritenin yetkisini geçersiz kılmak zorundadır. Theseus Hermia'nm
babasının yetkisini ezer; Portia'nın ölü babası, "borç senedi" evliliği değil ölümü
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onaylayan yaşayan bir babanın yani Shylock'un üstesinden gelir; Fransa Kralı'nm
yetkisi Bertram'm Helen'in değerini görmesini engelleyen narsistik genlerinin
üstesinden gelir; Prospero uysal Ferdinand'ı, arzuları evlilikten ziyade tecavüz
ağırlıklı olan Caliban'la değiştirir. Daha da belirgin olarak, bu oyunların hepsinde
de kadın karakterler başka koşullarda geleneksel eril otoriteye ait olacak olan
değerler üzerinden var olurlar: Hermia "Tanrı neyse baban da odur senin için"61 diye
uyarılmasına rağmen sevdiği kişiyle olmayı seçer; Portia, erkek kılığına girer ve
erkek bir hâJkimin yetkisini kullanarak "Daniel bir seçim yap" 62 der; Helen
babasından öğrendiği tıbbi yetenekleri kullanarak kralı iyileştirir ve ancak bunun
karşılığında eşini seçme hakkını kazanır; Miranda babasının sözde
onaylamamasına rağmen Ferdinand'ı seçer. Her durumda, komedinin kadın
kahramanı, erkek kılığına girmiş olsun veya olmasın, kendi adına hareket eder ama
aynı zamanda komedi dışında eril olan bir otoritenin temsilcisidir.
Otoritenin komedide kadmsılaştırılması, komedinin fantastik dünyasıyla sınırlı
olan bir oyun değildir. 1556'dan 1603'e kadar Kraliçe Elizabeth güçlü kişiliğinde
hep bir erkeğin dünyasını yöneten bir kadın olma paradoksunu taşımıştır ve bu
Shakespeare'in komedi sahnesinde çoğunlukla zorlukla, çoğunlukla eksik bir
biçimde uyum sağlayabildiği bir şeydir. Elizabeth, St. Paul'un bir Hıristiyan
evliliğinde erkeğin kadınının başı, lordu ve efendisi olması gerektiğine dair
emirlerinden seküler bir gerçeklik çıkarmaya çalışan yasalara sahip bir ulusu
yönetiyordu. (Elizabeth'in kendisi bekar kalarak hem kişisel hem de siyasi düzeyde
bu çelişkiyi kontrol etmiştir.) Huysuz Ktz'daki Petruccio, kendi süpermaço
performansının altını boşaltan göz kırpmalara rağmen, "Kate benim malım,
mülküm. O benim evim / Benim eşyalarım benim arazim benim ahırım / Atım
öküzüm eşeğim her şeyim" 63 derken Elizabethyen evliliği yöneten yasalar
hakkındaki gerçekleri dile getirir. Ama beşinci sahnede oyunun en uzun (ve
günümüzde en çok tartışılan) konuşmasını yaparken sahnenin ortasındadır; diğer
tüm kadınlar karşısında zafer kazanan ve tüm erkekleri şaşkına çeviren Kate'tir.
"Senin kocan senin lordundur, senin hayatındır, senin bekçindir / Senin başındır,
senin hükümdarındır" 64 diye tanımladığı bir kurumu kabul etmesi, günümüz
perspektifinden bakıldığında aşağılayıcı olabilir, cinslerin eşitliği kesinlikle bu
değil. Ama Shakespeare'in sahnesinde Kate ve Petruccio'nun birleşmesi komedinin
mutlu sonu anlamına gelir ve çeşitli bağlantılı sebeplerden dolayı gerçekleşir.
Kate'in Petruccio'nun faal bir şekilde uysal eşi olması konumunda sadece kişisel
bir dramatik gücün etkisi yoktur. Aynı zamanda toplumsal gücün de etkisi vardır.
Elizabethyen evlilik sadece iki insanı değil aynı zamanda iki aileyi birleştirir;
toplumda bir soyun sağlığı ve etkinliğini artırmak ve pekiştirmek için önemli bir
yoldur. Huysuz Kız'da, Katherine'in Petruccio ile olan evliliğin- deki finansal
hisseler hakkında sıra dışı bir biçimde açıktır; ama Shakespeare hiçbir
komedisinde, toplumsal ve ekonomik durumların müzakere edilmesini gizleme
çabası içerisine girmez; ister Wirıdsor'un Şen Kadınlarında saygı değer orta sınıf
Anne Page ile evlenen küçük aristokrat genç Fenton olsun, isterse de Venedik
Tacirinde fakir ama gururlu bir centilmen olan Bassanio ile evlenen zengin Portia
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olsun, ya da On İkinci Gece'de Kontes Olivia ile evlenerek "Kont Malvolio" olma
rüyasını gerçekleştiremeyen Malvolio. Ama Shakespeare'in komedileri, diğer tüm
türlerdeki oyunları gibi, hiçbir zaman için sadece tarihsel durumların onları
anlatan kopyaları değildir. Eğer Shakespeare'in mutlu sonlan toplum geneli için
evliliğin ekonomik önemini onaylıyorsa, aynı zamanda, daha belirgin bir biçimde,
bireyler arasındaki aşkı da kutluyordur; ve mutluluk ailevi birleşmenin kamusal
meselesiyle duygusal ve cinsel uyumluluğun özel meselesi arasındaki çelişkinin
üstesinden gelinmesinde yatmaktadır. Huysuz Kız'da Katherine'in babası Baptista,
evlilikte önemli yer tutan faktörler olan toplumsal ve kişisel, finansal ve duygusal
faktörlerin kombinasyonunu açıkça belirtir: Petruccio Baptista'nm çeyiz konusundaki taleplerini kabul eder ve Baptista da Petruccio'nun eşi ondan uzun
yaşadığında geçerli olacak bir anlaşma önerisini kabul eder, ama anlaşmaların
geçerliliği sadece bir şeye bağlıdır: "Evet, ama önce onun aşkını kazanmak gerek /
asıl önemli olan bu onsuz hiçbir şey olmaz."65
Aşk ve para güçlü bir kombinasyondur ve Shakespeare'in oyunları bu kombinasyonu, mitsel açıdan, daha da güçlü kılar. Kate ve Petruccio'nun birleşmesine,
çoğu komedinin sonundaki evlilikler gibi, Kate'in belirgin dönüşümünü
tanımlamak için tekrar tekrar kullanılan bir kelime olan "mucize" retoriği
bahşedilmiştir. Vurdumduymaz Padua'da bile Hymen'in evlilikle biten bir sonun
"cennetin neşesini" getireceğine dair verdiği sözün yankılarını duyarız: "Bütün bu
tuhaflıklar hep aşk yüzünden" 66 der Lucentio ve Kate'in kendi babası şöyle
düşünür: "O kadar değişti ki kızım, sanki eskisi gitti yenisi geldi."67eskisinin "uysal"
bir hali değil, tamamen yeni bir kişi... Baptista şunu da ekler: "Yeni kıza yeni çeyiz
olsun diye, yirmi bin altın da ben ekliyorum"68 Kate'in oynamayı reddettiği evliliğe
yatkın kadın rolü, kız kardeşi Bianca tarafından açıkça mükemmel bir şekilde
oynanır. Bianca, Padua'ya bir kriz durumu getirmiştir: Büyük kardeş evlenene
kadar küçük kardeş evlenemez. Bianca gözyaşı dökecektir, Lucentio aşkından
eriyecektir, Elizabethyen evliliğin mümkün kıldığı para ve mülk birleşmesi sadece
düş olarak kalacaktır ve Minola ailesi Katherine'in rızası evliliği mümkün kılana
dek araları açık kalacaktır. Kate ve
Petruccio'nun evliliği bir verimlilik ritüelinin toplumsal açıdan kabul edilebilir bir
özdeşi olur; onların lisanslı cinselliğe olan düşkünlüğü topluma yeni bir hayat
kazandırır.
Shakespeare, mevsimlerin döngüsünü anlatan ve açıklayan ritüeller ve mitler ile
komedi arasındaki antik bağlantıyı anlatmak için antropolojiye ihtiyaç
duymuyordu. 69 Eski Yunan komedilerinde sözde mitsel kahraman devasa bir
erkeklik organı takıyordu; Petruccio görgü kuralarına daha uygundur, ama hırçın
Kate'in meydan okumasını "Gün olmuş aslanlar kükremiş bizim kulağımızın dibinde
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/ Fırtınayla kabaran dalgalar / Ağzından köpükler saçan azın yaban domuzu gibi |
kudurmuş tepesinde" 70 diye kabul ederken kullandığı absürd ve abartılı dili,
şakayla karışık, evlilik arayışında kahramanca bir tutum izlenimi bırakır.
Hıristiyanlık mevsimsel döngünün bir tanrının ölümünün ve yeniden dirilmesinin
kutlanmasını konu alan antik bir miti kendi revi- ze ederken mucizeyi
cinsiyetsizleştirmeyi de ihmal etmemiştir; Shakespeare'in komedilerindeki evliliğe
dair olay örgüleri cinsel bağlantıyı eski durumuna geri döndürür. Shakespeareyen
komedide erdemin (ve bazen de ahlaksızlığın affedilmesinin) ödülü evliliğin lisanslı
arenasında ihtiva edilen seksin mitsel olarak hayat veren enerjisi olur.
Artık evliliğe dair olay örgüsü Shakespeare'in komedinin verimlilik ve gelecekle olan
antik birliğine katılmak için kullandığı bir yol olur; bu onun komedinin ölümün
üzerindeki zaferini rasyonalize etme yoludur. Kuru Gürültü'de iftiraya maruz kalan
Hero "ölüme terk edilir"; kıskanç Claudio mezarı üzerinde "yas tutma gösterişi"
yapar ve "kefaret" olarak Leonato'nun görünür olmayan kız yeğeniyle evlenmeyi
kabul eder: "Neredeyse ölen çocuğumun bir kopyası".71Diğerinin yerine geçen gelin
ailevi birleşmenin gereksinimlerini karşılayabilecektir, çünkü (Leonato'nun
açıkladığı şekilde) erkek kardeşinin kızı da onun tek varisidir. Ama evlilik sadece
bir toplumsal sözleşmede olacağından daha fazla şeyi onarır. Yeni gelin örtüsünü
açtığında Claudio görür ki, "Eski Hero, Ölen Hero/": Leonato "Lordum iftira
yaşadıkça kızım ölüydü" der.72 Papaz sahnedeki şok olmuş dinleyicilere daha fazla
açıklama sözü verir: Kutsal tören bittikten sonra / Bu Hero'nun bu şaşırtıcı ölümü
hakkında açıklama yaparım size.73 Kesin açıklamanın gecikmesinin bir sebebi de,
bizim, sahnede olmayan izleyicilerin daha önce izlediğimiz bir oyunun hikayesini
dinlemeye gerek duymamamızdır; Hero'nun ölmüş olduğunu hiçbir zaman
düşünmeyiz. Öte yandan bir sebebi de "şaşkınlığın" açıklamalar veya gerçekler
tarafından dağıtılmadan kalmasını sağlamaktır. O anın şaşkınlığı -açıkça ölmüş
olan bir kişi keder, pişmanlık ve günah çıkarma sayesinde yeni bir hayata kavuşurgerçek mucizenin sadece Shakespeare'in eski bir folklorik olay örgüsünü dramatik
bir biçimde hayata döndürmesi olduğunu anlamamızdır.
Mizahi Kimlik: Karakter, Dil, Toplumsal Cinsiyet
Shakespeareyen komediyi keşfetmeye devam ederken, türün gelenekleri, istisnaları
ve yeniliklerini gözlemleme adına On İkinci Gece üzerinde özellikle biraz daha
odaklanacağım. Aşağıda mizahi karakter düşüncesini, komedinin kimlik
düşünceleriyle ilişkisini ve komedinin ortaya koyduğu tanıma çeşitlerini gözden
geçiriyorum; sadece olay örgüsünde değil (bir kadının bir erkek kılığına girmesini
içeren olay örgüleri de dahil), aynı zamanda kelime oyunlarında ve esprili
diyaloglarda da yükselen toplumsal cinsiyet sorunlarını ve toplumsal düzenin hem
dostu hem de düşmanı olan hem geniş hem de özel bir türün gerilimlerini.
Başlık bir olayı niteler: On İkinci Gece Noel döneminin sonudur. C.L. Barber'in
deyişiyle, bir "festival" zamanıdır, Orsino'nun ilk repliğinde geçen şeylerle dolu bir
festival: Müzik, yemek, oyun ve hepsinde de aşırılık. Öte yandan Noel döneminin
70 VVilliam Shakespeare, Huysuz Kız. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul:Remzi Kitabevi, 2000
71 VVilliam Shakespeare, Kuru Gürültü, Çev: Sevgi Sanlı, (istanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2002),
72 VVilliam Shakespeare, Kuru Gürültü, Çev: Sevgi Sanlı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2002),
73 VVilliam Shakespeare, Kuru Gürültü, Çev: Sevgi Sanlı, (İstanbul: Türkiye iş Bankası Yayınları, 2002),
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sonu olması itibarıyla aynı zamanda çaresiz bir süreç da olabilir, ertesi günden
önce hoşgörüyle geçen bir gece ve Orsino'nun mısraları bu aşırılığı da çok güzel
özetler:
"Müzik aşkı besliyorsa eğer, durmadan çalın, Bana bol bol verin ondan, İsteğim tıka
basa doysun, hatta düşsün de ölsün".74
On İkinci Gece, tıpkı On İkinci Gece yortusu gibi, karnaval unsurlarına sahiptir,
sadece Malvolio'nun otoritesinin aristokrat ailenin "mekanı, kişileri ve zamanı"
üzerindeki yıkıcılığı değil, aynı zamanda Viola'nın belirsiz maskülen "Cesario"
kılığına girmesi -onun, toplumun en belirgin otorite emareleri olan sabit cinsiyet
rollerine meydan okuyuşu-. Ama On İkinci Gece'nin sefahatçile- rinin kendileri için
tehlikeli olan bir sınırı vardır. Malvolio deliliğin sınırındaki tek karakter değildir.
Antonio, Sebastian, Olivia ve hatta Viola: Hepsi de, kendi yanlışlıklar
komedyalarında yakalandıklarından dolayı, kişisel kimliğin sabit sınırlarında bir
tehdit hissederler.
On İkinci Gece tatili aynı zamanda Epifani yortusu olarak da bilinen bir kutsal
gündür. Bu Yunanca sözcük görünme, ortaya çıkma anlamına gelir ki; oyunu
teknik olarak bitiren "tanıma sahnesinde" de kimlikler ortaya çıkar. Shakespeare'in
On İkinci Gece'si ilk olarak aristokrat bir ailenin On İkinci Gece kutlamasında
sahnelenmiş olabilir; daha da önemlisi, oyun adını aldığı tatil / kutsal gün (holiday
/ holy day) doğasını da taklit eder: bu oyun ortaya çıkmaların ve tanınmaların
oyunudur, açığa çıkarılan gizemler kutlamalarla şaşkınlığı birbirine karıştırır.
Örtülü olan ve açığa çıkarılmayı bekleyen şey nedir? Shakespearyen komedinin son
sahnelerinde neyin farkına varılır? Bunun cevabına kısaca "kimlik" diyebiliriz;
Cesario adındaki bu kişi aslında Viola'dır, ve Cesario olduğunu düşündüğünüz kişi
aslında Seba; tian'dır, ve onu seven adam Orsino'dur, Orsino, Olivia'nm, Cesario
olduğunu zannettiği Sebastian'ı sevdiğini anlayana kadar Olivia'yı sever; ama
öncelikle kimlik düşüncesini Elizabethyen komedinin koşullannda tartışmalıyız.
Tragedyanın ayn ayrı bireyselleştirilmiş karakterlerine benzer şekilde, komedi
karakterlerinin de yumuşatılmış ve bulanık- laştınlmış bir niteliği olduğunu
hatırlayabiliriz. Desdemona ve Othello, Ophelia ve Hamlet, Cordelia ve Lear: Kimse
kimin kimle olması gerektiğini hatırlamakta sorun yaşamaz. Ama Viola, Olivia,
Orsino, Cesario, ve hatta Malvolio, birbirlerinin patates baskılan olarak anılma
tehlikesiyle karşı karşı- yadırlar.
Bir Yaz Gecesi Rüyası okuyuculan (ve hatta izleyicileri) zaman zaman Hermia ve
Helena'nm hangisinin Lysander ile Demetrius'un hangisiyle birlikte olduğunu
unutabilir, ki bu doğaldır, bunlann kendileri bile bazen unuturlar. Bir kadın
uzundur ve bir kadın kısadır; kendilerini her zaman çok farklı, çok ayn, yegane
görürler. Ama Helena Hermia'ya daha derin bir ilişkiyi hatırlatır: "Birlikte büyüdük:
Bir çift kiraz gibi; / Görünüşte ayrı ama ayrım yerinde birleşmiş, / Bir sap üzerinde
şekillenmiş iki şirin tane" 75 Karanlık korulukta, Atina'nın gün ışığındaki
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VVİlliam Shakespeare, Toplu Oyunları 1. Kısasa
Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı. istanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
75 VVİlliarn Shakespeare, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Çev. Bülent Bozkurt, (istanbul: Remzi Kitabevi, 1999).
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ayrancılıklarından uzakta, bu yüksek bağlılık ayırt edilemezlik üzerine bir espri
konusu olur: Lysander-Hermia-Demetrius-Helena Puck'ın gözünde Jack'ler ve
Jill'ler gibidirler. Komedinin insan farklılığına dair laubali bakışı batı kültürü
geleneklerinde bireylerin gururu açısından aşağılayıcı bir durum yaratabilir; biz
kendimizi yegane, değiştirilemez olarak görmeyi severiz. Bertram veya Angelo
uygun eşi seçme konusunda aldanabilirler çünkü yataktaki sıcak bir beden
yataktaki bir başka sıcak bedenle aşağı yukan aynı hissi verecektir zaten; "yatak
aldanmacası" ve diğer başanlı değişiklikler -örneğin Kıssasa Kıssas'ta, ölü bir
mahkumun kafası yerine başka bir ölü mahkumun kafası- sadece kimlikleri
birbirlerinden çok daha farklı olmayan, ki biz bizimkilerin öyle olduğunu
düşünürüz, karakterler tarafından gerçekleştirilebilirler. Öte yandan, karaktere
yönelik bu saldırı kazanımlarla dengelenir. Ephesus'lu Antipholus'a tıpa tıp
benzeyen Syracuse'lu Antipholus'un, Ephesus'lu Dromio'yu sadece ve sadece
Syracuse'lu Dromio'ya benzediği için dövmesine gülebiliriz (ya da tam tersi), çünkü
herkesin birbirine benzediği komedide, neredeyse kimse (genellikle) ağır yaralar
almaz. Komedi karakterlerinin yumuşatılması ve bulanıklaştırılması aynı zamanda
komedi karakterlerinin kopyalanmasına da olanak verir, böylece prensip olarak,
her karakter denk bir çift oluşturacağı başka bir karakter bulabilir.
Artık komedideki kimlik ile tragedyadaki kimlik, bakış açısı meseleleridir. Puck'm
baktığı yerden tüm Atinalılar birbirine benzer: "Bu ölümlüler ne de budalalar".76
Puck bireyleri değil, sistemleri görür. Aşkın Çabası Boşuna'daki Biron aşık
olduğunu itiraf eder, daha sonra bir ağaca tırmanır ve arkadaşlarının bir bir gelip
aşık olduklarını itiraf etmelerini seyreder: "Oturmuşum bir yarı ilah gibi bende ıiiz
gökte, / Ve yukarıdan izliyorum dostlarımın çılgınlıklarını", 77 Biron'un Puck Aari
konumundan, müteakip aşıklar sadece "değirmenden çıkan birer çuval
daha"dırlar. Yere indikçe olay başka bir görünüm kazanır. Bir Yaz Gecesi Rü
/ası'nda, Hermia cinsel aldatılma yaşadığını gördüğü rüyasından gerçekliğe
uyandığında şok olur: karanlık bir ormanın ortasında, yapayalnızdır: "Ya ölürüm ya
da seni hemen bulurum!'.78 Hermiya'yı canlandıran aktris (ya da : hakespeare'in
zamanında olduğu gibi aktör) bu dehşeti fark etmelidir ve bı ıu yapabilmek için
Hermia'nın konumunda oturmalıdır: İzleyicinin yarı-tanı vari durumunda bildiği
gibi Puck'm berbat ettiği her şeyi bir çırpıda eski haline getireceğini unutmalıdır.
Hata yapan kimlikler Shakespeare'iı ı ilk komedilerinde yaygındır, ama bu sadece
genç Shakespeare'iii çaylaklık yıllannda kullandığı bir numara değildir.
Cymbeline'de, innogen gaddar Cloten'm kellesiyle kocası Posthumus'un kellesini
karıştırır. O, hata yapan kimlikler arasında yalnız değildir: erkek kardeşleri onu
erkek kılığına girdikten sonra, hatta sözde ölümünden sonra bile tanıyamazlar.
Sadece beşinci sahnedeki tanımalar silsilesinde kimlikler açığa çıkar, koca ve karı,
baba ve kız ve oğulları ilişkilerinin iyileştiği noktada kendilerini bulurlar.
Komedilerde, artık gözler önüne serilen olay örgüsünde keşfedilen "kimlik" daha
önce bastırılan kişiliğin gömülü bir özü değildir. Kimlikleri ilişkilerinde yatan diğer
karakterlerle ilişkileri üzerinden açığa çıkan bir kimliktir, bu nedenledir ki
komedilerdeki karakterler kayıp olan ilişkilerini yani çocuklarını, babalarını,

76 VVilliam Shakespeare, Bir Yaz Gecesi Rüyası. Çev. Bülent Bozkurt. 1987. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
77 VVilliam Shakespeare, Bir Yaz Gecesi Rüyası. Çev. Bülent Bozkurt. 1987. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
78 VVilliam Shakespeare, Bir Yaz Gecesi Rüyası. Çev. Bülent Bozkurt. 1987. istanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
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kanlannı, kocalarını bulduklarında kendilerini de bulduklarını söylerler.
Shakespeare'in komedilerinde diğerini bulmak kendini bulmuş olmaktır ve
bulunmuş olmak yalnız olmamak anlamına gelir.
Tüm bu komedilerin her birinde karakterlerin ayırt edilebilirliği arasındaki oranlar
ve ilişkilere yönlendirilmeleri, çıkarılmaları ve tekrar sokulmalarının
kolaylıklarının farklı farklı denendiğini görebiliriz. Windsor'un Şen Kadınlarında
Falstaff evli adamların yataklarında onların yerine geçebileceğini düşünürken,
kıskanç koca, Ford, Falstaff m aslında düşündüğünü başardığına inanır. Ama
kadınlar, Mrs Ford ve Mrs Page kimin kim olduğunu hiçbir zaman unutmazlar;
kocalarının şüpheleriyle ve Falstaff m kendine olan absürd sevgisiyle oynayabilirler
ve uygun zamanda onlara aslında ne olduklarını ortaya çıkarmakta hiç de
zorlanmazlar. Kıssasa Kıssas'ta Dük olayların dışında kalmaya çalışır, tıpkı
ellerinde çubuklarla kuklaları yönlendirmeye çalışan Puck gibi; ama olay örgüsü
onun kontrolünden çıkar ve akışın teknik bir meselesi olarak, karakterlerin
geleneksel rollerini oynamaya yönelik isteksizliklerine ve karşı gelmelerine karşılık
bir yanlışlıklar komedyası başlayıverir. Troilos ile Kressida, her zamanki gibi, kuralı
kanıtlayan bir istisnadır. Kressida Diomedes'i Troilos'un yerine koyacak biri olarak
görür; ama Troilos Kressida'nm bakış açısından bakarak bir koruyucunun en az
diğeri kadar iyi olabileceğine inanmak istemez ve Kressida'nm hareketinin "birlik
kuralının kendisini" kimlik belirliliği prensibini sorgulamaya sevk ettiğini düşünür:
Bir Kressida olması gereken yerde şimdi iki Kressida vardır, onun Kressida'sı ve
Diomedes'in Kressida'sı. Her ikisi de birbirinin aynısı olan, trajik bir kadere
sürüklenen komedi ikizleri gibi iki Kressida.
On İkinci Gece'deki Viola'nm konumu her şeyi gören Puck ile tökezleyen Herrnia
arasında bir yerdedir: Karmaşanın sebebini bilmektedir ama ona nasıl son
vereceğini bilemez. Viola'nm hareketlerinin özeti meseleyi aydınlatmaya yöneliktir
ama söyledikleri tam aksi bir şekilde, karmaşayı artırmaktan başka bir işe
yaramaz:
"Bu iş nasıl düzelecek? Efendim onu candan seviyor.
Ben ise, zavallı hilkat garibesi, efendime aynı derecede tutkunum. Kontes yanılarak,
bana vurulmuşa benziyor.
Bunun sonu ne olacak? Erkek kaldıkça, Efendimin aşkını kazanmama hiç umut yok.
Kadın olarak ise, yazık!
Zavallı Olivia için ne faydasız iç çekişlere sebep olacağım Ey zaman ben değil sen bu
karışıklığı düzeltmelisin Bu benim için çözmesi çok güç bir düğüm"79
Viola bunu oldukça iyi bilir, diğer karakterlerin bildiğinden daha çok, ama sadece o
kadar. İzleyiciler ise, öte yandan, her şeyi bilirler.
Bunu başlangıçtan beri olmasa da ikinci sahneden beri biliyoruz. Birinci sahne,
dalgın dalgın gezinen Orsino ise yas tutan Olivia'nm soğukluğunu gösterir.

79 VVİlliam Shakespeare, Toplu Oyunları 1. Kısasa Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı.
istanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
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Sahnenin sonunda, yeterince iyi bir komedinin olay örgüsü için gereken her şey
sağlanmıştır: seyircide birbirine uygun bu iki kişinin bir araya gelmesine yönelik
bir beklenti oluşturulmuştur ve Olivia'nm reddetmesiyle bu engellenmiştir. Peki bu
iki izole karakter onların On İkinci Gece'deki var oluşlarını tanımlayacak olan
ilişkiyi nasıl keşfedeceklerdir? İkinci sahnede, denizden yeni çıkmış Viola girer.
Bu noktada muhtemel bir çözüm ve yeni bir karmaşa oluşur. Ve burada da
Shakespeare komedi karakterini icat etmemiş, ama harika bir şekilde ve tarihsel
sonuçlarıyla beraber yeniden yaratmıştır. Christopher Siy bile Viola'nm gemi
kazasından sonra çıktığı ve uygun bir bekar tarafından yönetilen bir ülkede
olayların üstesinden gelme tarzına şaşırmazdı: "Kim olduğumu sakla, ve bana
yardım et / Tasarladıklarıma uygun düşecek şekilde / Kılık değiştirebilmem için".80
Bir erkek kılığına giren genç kadın olgusu, Shakespeare'in birkaç olay örgüsünü
devşirdiği, hem komik hem de trajik, dramatik olmayan masalların, veya
romansların, başlıca unsurlarından biriydi; ve biz daha önce Lyly'nin
GaLlathedsında, erkek aktörlerin "erkek kılığına girmiş kadınları" canlandırdıkları
bir oyunda sahneye çıktığını görmüştük. Shakespeare kendisi de "erkek kılığına
girmiş kadın" durumunun komik potansiyelini sömürmeye başlamıştı: VĞrona'nın
îki Asilzadelerinde Julia, Venedik Taciri'nde Portia, Size Nasıl Geliyorsa'da
Rosalind, ve On İkinci Gece'de Viola ve hatta kariyerinin sonlarına doğru
yaklaşırken Cymbeline'de Innogen. Eleştirmenler figürün çağdaş izleyiciler
karşısındaki çekiciliğini ve aslında aynı değeri taşıyan, sahnedeki çağdaş rakiplerin
korkusunu belirlemek istemişlerdi: Sahnede gördükleri bir erkeğin vücudu muydu,
bir kadının vücudu muydu, yoksa kadınlaştınlmış bir erkeğin vücudu muydu? Bir
erkeğe başka bir erkeğin kur yaptığını mı, yoksa bir kadına başka bir kadının kur
yaptığını mı, yoksa heteroseksüel bir şekilde bakıp, bir kadının ve bir erkeğin
birbirlerine kur yaptığını mı görüyorlardı? Doğru cevap tabii ki yukarıdakilerin
hepsidir, ama bu komedinin bir tür olarak doğurduğu sorulan artıran bir cevaptır.
(...)

80 VVİlliam Shakespeare, Toplu Oyunları 1. Kısasa Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı.
İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
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