
büo 
yıllık

2016-2017

boğaziçi üniversitesi oyuncuları

14



büo yıllık  
2016–2017 

sayı: 14

BÜO adına sahibi 
Tülin Ebcioğlu

sorumlu yazı işleri müdürü 
Tülin Ebcioğlu

yayın kurulu 
Ahmet Berk Büyükyılmaz, Elif Berfin Demir, İlker Ergün, Maral Çankaya

bu sayıya katkıda bulunanlar 
Ahmet Berk Büyükyılmaz, Büşra Karpuz, Cansel Kademli, Çağıl Güner, 

Doğukan Özlü, Duygu Dalyanoğlu, Elif Berfin Demir, Elif Karaman,  
Esranur İşcan, Fadimenur Uslu, Feyza Arlı, Görkem Örskıran,  

Günkut Güven, Hazal Aydın, İlker Ergün, İlkim Özen Kapız, Maral Çankaya, 
Mehmet Can Engül, Melisa Damla Telli, Mine Nur Şen, Pınar Bektaş,  

Recep Hazır, Selen Çakırhan, Seril Aksoy, Sezin Gündoğan, Tolgahan Ener, 
Türkü Su Sakarya, Yunus Emre Yılmaz

kapak tasarımı 
İlkim Özen Kapız, Recep Hazır, Yunus Emre Yılmaz 

baskı 
Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 

Kasım 2018

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, büo yıllık  
80815 BEBEK – İSTANBUL 

www.buoboun.com 
buo.boun@gmail.com



On dördüncü sayı çıkarken…

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları olarak Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi’nde 
artan baskı ve korku ortamının oluşturduğu; ifade özgürlüğümüzün 
hukuksuz yollarla kısıtlandığı, aydınlık yüzlerin ve fikirlerin bir bir karanlığa 
mahkum edildiği bir zamandan, sizlere büo yıllık’ın on dördüncü sayısıyla, 
ısrarla merhaba diyoruz! Oyunların yasaklandığı, kadınların sahnelerden 
indirilmek istendiği, sanatın giderek itibarsızlaştırıldığı bir tiyatro ortamında 
bizler; bir amatör tiyatro topluluğu olarak yaptığımız eğitim - araştırma 
çalışmalarını sizlerle paylaşarak tiyatro sanatının gücünü ve bu gücün 
yaratacağı dayanışma ortamını sahiplenmekten vazgeçmiyoruz. Karanlığın 
ta içinden bizlere mücadele etmenin her zaman mümkün ve elzem olduğunu 
hatırlatan Bertolt Brecht’in de dediği gibi:

	 “Karanlık	dönemlerde	peki	şarkı	da	söylenecek	mi?

	 	-Elbette,	şarkılar	da	söylenecek

	 	Belgeleyen	karanlık	dönemleri.”

büo yıllık’ın bu sayısında William Shakespeare’nin yazıp Can Yücel’in 
Türkçe söylediği Bahar	Noktası ve Bertolt Brecht’in Aklayıcılar	Kongresi	
oyunlarının prodüksiyon süreçlerinde yapılan eğitim-araştırma çalış-
malarını içeren iki dosya bulunuyor. Bunlara ek olarak Drama Komisyo-
nu’nun yeniden canlandırılması sürecinin anlatıldığı Drama	Komisyonu 
dosyası yer alıyor. Ayrıca yıllığın en sonunda, İstanbul Amatör Tiyatrolar 
Platformu–Girişimi’ne üye tiyatrolar ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Ku-
lübü ile gerçekleştirdiğimiz OHAL’in sahne sanatlarıyla ilgilenen amatör 
gruplar üzerindeki yansımalarını irdeleyen bir söyleşi bulunuyor.

büo yıllık 14. sayının ilk dosyası 2015-2016 döneminde ele alınan Bahar 
Noktası’nın prodüksiyon süreci ve dramaturji tartışmalarını ele alan yazı 
ile başlıyor. Dosyanın geri kalanı, dönem içinde yapılan okumalardan 
esinlenerek oluşturulan “Bahar Noktası’nda İktidar ve Arzu” adlı yazıdan 
ve “İpini Koparan Hödüklerin Hepsi Doluşmuş Buraya” adlı çeviriden 
oluşuyor.

İkinci dosya, 2016-2017 eğitim döneminde Aklayıcılar	Kongresi oyunu üze-
rine yapılan arka plan çalışmalarının sonucunda derlenen yazılardan olu-
şuyor. Dosya; oyun metni, bu metnin hangi dramaturjik noktalar ışığın-
da güncellendiğini ve prodüksiyon sürecini anlatan bir yazı ile başlıyor. 
Ardından, dönem içinde hazırlanan “Almanya’nın	 Kısa	 Tarihi’nin İzinde 
Brecht, Hayatı, Dönemi ve Oyunları”	adlı sunumdan derlenen notlar, yine 
aynı dönem hazırlanan Noam Chomsky ve entelektüellik tartışması üze-
rine “Noam Chomsky Işığında İktidar, Medya, Üniversite ve Entelektüel-
ler” yazısı, ve Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” adlı makalesinden 
derlenerek hazırlanan “Althusser’in Tanımı ile Devletin İdeolojik Aygıtla-
rı” adlı aktarım notları yer alıyor. Ayrıca Althusser’in İdeoloji kavramını 
Brechtyen tiyatro üzerinden tartışan bir özgün yazı bulunuyor. Dosyanın 
devamında, oyundaki toplumsal cinsiyet dramaturjisi tartışmalarından 
doğan “Brecht’in Turandot’u ya da Aklayıcılar Kongresi” adlı yazı yer alı-
yor. Ayrıca; Marc Silberman’ın “Bertolt Brecht, Politika ve Komedi” adlı 
makalesinin çevirisi ve Brecht’in	 Aklayıcılar	Kongresi	oyununun romanı 
olmasını hedeflediği ancak bitiremeden hayatını kaybettiği Der	Tui	Roman 
adlı roman taslağının birinci ve ikinci kısımlarından belirli bölümlerin 
çevirisi yer alıyor.



büo yıllık 14. sayısında bulunan son dosya ise aynı zamanda Boğaziçi 
Üniversitesi Oyuncuları’nda çalışma yürüten tiyatrocuların Boğaziçi 
Üniversitesi Edebiyat Kulübü çatısı altında yürüttüğü Drama Komisyonu 
çalışmalarını belgeliyor. En son 2011 yılında çalışma yapan Drama 
Komisyonu’nun yeniden canlandırılması sürecinin anlatılması adına BÜO 
yayın kurulunun onayıyla hazırlanan dosyadaki yazılar şunlardır: Drama 
Komisyonu’nun tarihi ve 2017 yılından başlayarak yeniden canlandırılması 
sürecinin aktarıldığı Drama Komisyonu Tarihi ve Yeniden Canlandırılması” 
adlı yazı ve dönem içinde yürütülen “Drama Komisyonu okumalarındaki 
tartışmalardan derlenen “Drama Komisyonu Tartışma Notları”.

BÜO olarak tiyatro alanında yapılan eğitim-araştırma çalışmalarını arşivle-
meyi ve kamusallaştırmayı misyon edindik. Sanatsal, entelektüel ve kültürel 
çalışmaların kısıtlandığı bu dönemde yürütülen yayıncılık faaliyetinin gele-
cek dönemlere bugünleri anlatmasını ve yazılı kaynak oluşturmasını hedef-
liyoruz.
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Amazonlarla savaştan zaferle çıkmış bir şehir Atina… Atina Dükü Tezeus ve yenik 
Amazon kraliçesinin düğünü yaklaşmakta! Sarayın ve surların taşlarına sinmiş, 
insanların yazgılarına hükmeden bir yasa. İtaat edene mükafatlar sunulur, isyan 
edene ölüm. Bu ceberrut yasadan kaçıp kendilerini ormana atar genç âşıklar. Ve 
ormanda bir oyun prova etmek için buluşur bir esnaf kumpanyası…

Gümüş yüzünü suların aynasında seyretmektedir ay, aksine hayran. İşveyle, gü-
lüşle fısıldar kulağına bütün orman mahlukatının: Uyanın! Ve o saat başlar or-
manda pusuya sinmiş ecinniler, periler, mecnunlar, leylalar için gecenin ülkesinde-
ki cümbüş. En olmayacak şeylerin hayali katmerlendirir ruhların arzusunu. Dolup 
taşar kabından bu hayal, sızar fanilerin penceresinden içeri. Gündüzün taşınan 
suretler bırakır gecenin maskelerine yerini. Kalkar gerçekle düş arasındaki perde. 
Ve kırılır düzenin zincirleri, bozulur sıkı sıkıya bağlı yeminler, kumpaslar kurulur. 
Faniler kapılıp gider maskenin ardına sığınıp sonu bilinmez bir düşe. Halbuki her 
şey yalnızca bir oyundur, gündüzün çehresini güzellemek için gecenin maskeleriy-
le.

Ve bu oyunun sonu mutlu biter; tabii ormanın yaramaz mahluku Babacan Bican 
yalan söylemediyse eğer…

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) olarak, William Shakespeare’in Bir	 Yaz	
Gecesi	Rüyası	ismiyle kaleme aldığı ve Can Yücel’in Türkçe söylediği	Bahar	Noktası	
adlı oyunu sahneliyoruz. Eğitim prodüksiyonu olarak Bahar	 Noktası	 adlı oyunu 
seçmemizin nedeni klasik metinler yoluyla tiyatro sanatının yapı taşlarını öğrenmek 
ve Shakespeare gibi bir tiyatro üstadının eserleri, bu eserleri ürettiği dönemin 
koşulları ve Shakespeareyen tiyatro anlayışıyla tanışıklık sağlamaktır. Bu eğitim 
prodüksiyonunun temel amacı kulübe yeni katılan üyelerin oyunculuk ve teknik 
başlıklar alanlarında deneyim kazanmaları; deneyimli kadronun ise oyunculuk, reji 
faaliyeti ve çalıştırıcılık alanında kendini geliştirmesidir. Her ne kadar Can Yücel’in 
ustalıklı çevirisini kurmak istediğimiz dramaturjiye en yakın çeviri olarak görsek 
de A	Midsummer	Night’s	Dream metninin Nurettin Sevin, Bülent Bozkurt, Özdemir 
Nutku çevirileri ve ayrıca orijinal İngilizce metin, kurgulanacak dramaturjinin 
güçlendirilmesi amacıyla karşılaştırmalı okumaya tâbi tutulmuştur.

2015 yılında restorasyona giren ve 2016 Şubat ayında yeniden tiyatro faaliyetine açı-
lan ÖFB Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda sahneleyeceğimiz bu ilk prodüksiyonu-
muz için özel bir heyecan taşıyoruz. Sizleri üstadın 400. ölüm yıl dönümünde, ku-
şaklardır tiyatro severleri heyecanlandıran bu zamansız oyunu seyre davet ediyoruz.

İyi seyirler…
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Ege:	Değil	mi	ki	bu	kız	bugüne	bugün	benim	malım,	mülküm;	ya	benim	sözümü	
dinler	girer	bu	delikanlının	koynuna	ya	da	seçer	ölümü,	girer	onun	koynuna	

ölüm!
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)

Testere:	Beyler,	böylece	dağıtmış	bulunuyorum	rollerinizi.	Siz	de	meyhane	kö-
şelerinde	dağıtmayın	kendinizi!	Hepinizden	rica	ederim,	hasseten	istirham	ede-

rim,	yarın	geceye	kadar	su	gibi	belleyin	ezberlerinizi.
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)



Orman’da	karşılaşan	kanlı	bıçaklı	Babaron	ve	Müzeyyen	birbirlerine	meydan	
okur.

(Bahar	Noktası’16,	BÜO)

Müzeyyen,	perileri	ile	Orman’da	cümbüş	düzenler.
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)



Cin:		Ecem	Sultan	şu	anda,	affedersiniz	efendimiz,	bir	merkeple	zina	halinde!
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)

Eleni:	Ne	yaptım	ki	sana?	Hermiya,	niye	saldırıyorsun	bana	böyle?	Seni	sevdim,	
kardeş	bildim	kendimi	bildim	bileli.	Sözünden	çıkmadım,	üzmedim,	incitmedim	
seni	 bir	 gün	 bile.	 Sade,	 o	 da	 Dimitri’ye	 aşkımdan,	 bu	 koruya	 kaçacağınızı	

söyledim.
(Bahar	Noktası’16,BÜO)



Müzeyyen:	Sen	uyu,	ben	de	sana	sarmaş	dolaş	olayım.	Haydi,	siz	de	çocuklar,	
buradan	toz	olun	bakayım!	(Periler	çıkar.)	Acem	laleleri	nasıl	sarılırsa	karaağacın	
gövdesine,	 ben	 de	 sana	 öyle	 sarılacağım.	 Bilemezsin,	 ah,	 ah,	 bitiyorum,	

kahroluyorum,	mahvoluyorum	sana,	kocacığım!
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)

Esnaf	kumpanyası	İpolita	ile	Tezeus’un	düğününde	oyunlarını	sergilerler.
(Bahar	Noktası’16,	BÜO)



BÜO, 2015 senesinde sahnelediği Pera’da	Bir	Akşam	Vakti oyunuyla elde ettiği 
metin yazımı deneyiminin ardından 2016 yılında tiyatro tarihinde klasikleşmiş 
yazılı bir metnin nasıl yorumlanacağını araştırmayı hedefleyerek Mayıs 
ayında farklı metinlerin projelendirme çalışmalarına başladı. Projelendirilen 
metinler arasında Bertolt Brecht’in Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyunu ve William 
Shakespeare’in yazdığı Can Yücel’in Türkçe söylediği Bahar	 Noktası	 adlı 
oyun bulunmaktaydı. Üç	Kuruşluk	Opera projesinin canlı müzik ile birlikte 
sahnelenmesi gerektiği fakat bunu yapabilecek bir müzisyen kadrosunun 
bulunmadığı değerlendirildi. Öte yandan Bahar	Noktası	2006 senesinde BÜO 
tarafından sahnelenmiş ve yapılan eğitim araştırma çalışmaları belgelenmişti. 
Bu da kadroya daha önce William Shakespeare ve	 Bahar	 Noktası üzerine 
yapılan çalışmayı geliştirme ve özellikle iktidar ilişkilerinin toplumsal cinsiyet 
alanında nasıl kurulduğu üzerine derinlikli bir çalışma yapma imkanı 
sunmaktaydı. 2015 yazında BÜFK ve BÜKAK ile birlikte yapılacak ortak 
bir çalışma1 kurgulandığı için, daha önce BÜO’nun sahnelediği bir oyun 
üzerine çalışmak kadro tarafından makul bir tercih olarak değerlendirildi 
ve Bahar	 Noktası	 çalışmalarına başlandı. Özellikle Can Yücel çevirisinin 
tercih edilmesinin sebebi ise Can Yücel’in metni ele alırken yerel imgeleri ve 
yerel söyleyişi Shakespeare’in kurduğu oyun dünyasına ustalıkla adapte etmiş 
olmasıdır.

Yaz Dönemi

Yaz döneminde Bahar	Noktası	çalışmaları sahne ve masa başı çalışmaları ol-
mak üzere iki alanda yürütüldü. Çalışmanın yürütücülüğünü yaz başında ku-
rulan proje grubu üstlendi.

1 Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nün ve Boğaziçi 
Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nün deneyimli üyelerinin katıldığı, kadronun sanatsal 
açıdan kendini geliştirebileceği ve entelektüel anlamda derinleşebileceği bir ortak çalışma 
kurgulanmıştır. Çalışma ikinci aşama bir prodüksiyon çıkarma hedefiyle başlamış, ancak bu 
hedefe ulaşılamamıştır.

Bahar Noktası Süreç ve Dramaturji 
Notları

Der.: Görkem Örskıran
Maral Çankaya



16 Bahar	Noktası	Süreç	ve	Dramaturji	Notları

Yapılan masa başı çalışmaları iki başlık altında kurgulandı. Öncelikle Bahar 
Noktası’nın tartışma noktalarını belirlemek ve 2006 senesinde sahnelenen 
BÜO yorumunu geliştirmek amacıyla bir metin analizi çalışması yürütül-
dü. Yapılan bu çalışmada, oyunda bulunan tiplemelerin birbirleriyle kurdu-
ğu ilişkiler, yönelimleri, amaçları ve fiziksel eylemleri tespit edildi. Özellikle 
cinsiyetler arası kurulan ilişkilerin hangi bağlamda değerlendirilebileceğini 
analiz etmek adına Ayşan Sönmez’in “William Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi 
Rüyası adlı komedisinin Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Bir Yeniden Okuması” 
adlı tezinden faydalanıldı. Aynı zamanda William Shakespeare’in hayatını 
araştırmak amacıyla Stephen Greenblatt’ın kaleme aldığı Shakespeare	
Olmak2 adlı biyografi kitabı proje grubu tarafından okunmaya başlandı. 
Bu çalışmaların yanı sıra Shakespeare’in Hamlet,	Macbeth,	Romeo	&	Juliet 
ve Coriolanus adlı oyunlarının tartışması tüm kulüp üyelerinin katıldığı otu-
rumlarda gerçekleştirildi. Yapılan bu tartışmalara BGST Tiyatro’dan Aysel 
Yıldırım, İlker Yasin Keskin ve Uluç Esen katıldı. Bu tartışmaların amacı; 
William Shakespeare’i tanımak, oyunlarının yapısını ve karakterlerini nasıl 
oluşturduğunu anlamak, aynı zamanda iktidar ilişkilerini nasıl şekillendir-
diğini analiz etmek olarak belirlendi. 

Sahne çalışmaları ise benzer bir şekilde iki başlıkta ilerletildi. Yaz çalışmala-
rında tipleme yönelimlerini keşfetmek ve sahneleme önerisi geliştirmek adına 
oyunun ilk üç sahnesi üzerine çalışıldı. Yapılan sahne çalışmalarında metin 
analizinde tespit edilen fiziksel aksiyonların denenmesi hedeflendi. Bu çalış-
malara bütün kadro dahil oldu. Aynı zamanda kulüpte ilk yılını tamamlayan 
kadronun eğitim çalışması kapsamında oyundan belirli tiratlar çalıştı.

Temmuz ayı boyunca devam eden yaz çalışmalarının değerlendirilmesinde yaz 
boyunca yapılan masa başı çalışmalarının sahne çalışmalarına yansımadığı 
tespit edildi. Yapılan masa başı çalışmalarında metin analizinin ilk perdesi ta-
mamlandı. Fakat sahne çalışmalarında yapılan metin analizinden faydalanıl-
madığı ve bu nedenle sahnelerde bir yorum önerisi bulunmadığı değerlendirildi. 
Bunun bir nedeni deneyimli kadronun kendi arasında bir iş bölümü yapmadan 
hem Bahar	Noktası çalışmalarına hem de ikinci aşama çalışmalara katılması 
olarak tespit edildi. Öte yandan, yapılan tirat çalışmaları kulüpte ilk yılını ta-
mamlayan kadro için geliştirici oldu, bazı tiplemelere dair yönelimler keşfedildi.

Eğitim Dönemi

Ekim ayında kulübe yeni gelen üyeler ile eğitim çalışmalarına başlandı. 
Büo’nun yıllardır çalışmalarını yürüttüğü Demir Demirgil Salonu tadilata 
girdiği için Güney Kampüs eğitim çalışmaları Şubat ayına kadar Garanti Kültür 
Merkezi’nde yürütüldü.
2 Stephen Greenblatt, Shakespeare	Olmak:	Biyografi, çev. Cem Alpan, Can Sanat Yayınları, 2010.
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Kasım ayında BGST Tiyatro’dan tiyatrocuların3 yürüttüğü Shakespeare	
Oyunculuk	Atölyesi düzenlendi. Atölyenin amacı Shakespeare’in şiirsel dili-
nin nasıl yorumlanabileceğini öğrenmek, Shakespeareyen oyunculuğa giriş 
yapmak ve aynı zamanda Shakespeare oyunlarının dünyasını keşfetmek idi. 
Bu çalışmalar sırasında kadronun Shakespeare metinlerindeki şiirsel dili 
yorumlama konusunda zorlandığı gözlemlendi.

Prodüksiyon Dönemi

Proje grubu Aralık-Ocak döneminde dramaturji çalışması yapmak ve tiple-
melere dair yorumlar geliştirmek amacıyla tekrar çalışmalara başladı. Bu 
dönemde Terry Eagleton’ın “Arzu”4, Jan Kott’un “Titania ve Eşek Başı”5 ma-
kaleleri ve Başar Sabuncu’nun Can Yücel’in Bahar	Noktası çevirisine yazdığı 
önsöz okundu ve tartışıldı. Bu makaleler ışığında yazın yapılan metin ana-
lizinin eksik olduğu tespit edildi ve metin analizi çalışması yeniden gerçek-
leştirildi.

Bu çalışmanın yanı sıra İngilizce orijinal metin, Nurettin Sevin’in Bir	Yaz	
Dönümü	Gecesi	Rüyası, Bülent Bozkurt’un Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası, Özdemir 
Nutku’nun Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası çevirileri ile Can Yücel’in Bahar	Noktası 
çevirisi karşılaştırmalı olarak okundu. Bu okumalar neticesinde, Can Yücel’in 
oyunu çevirirken bazı dramaturjik değişiklikler yaptığı fark edildi. Bunun 
üzerine bir metin grubu oluşturuldu ve bu grup bahsi geçen kaynakları 
kullanarak Can Yücel’in şiirsel çevirisini bozmadan Bahar	Noktası metnini 
oluşturulmak istenen yoruma en yakın hale getirdi.6 

Şubat ayında kadro bir araya geldiğinde yapılan metin analizi ve düzen-
lemeler bütün kadroya aktarıldı ve tartışıldı. Ardından sahne çalışmaları 
başladı. İlk sergilemenin sonrasında, yapılan tipleme dağılımının oyunun 
esas tartışmasının belirlenememiş olmasından dolayı hatalı olduğu ve bu 
nedenle yeni kadronun bazı tiplemeleri yorumlamak konusunda zorlandığı 
değerlendirildi. Aynı zamanda dekor, kostüm ve ışık tasarımlarının henüz 
oluşturulmadığı tespit edildi. Bunlara ek olarak oyunun müziklerine dair 
bir yorum keşfedilemediği belirlendi. Bu bağlamda tipleme dağılımı yeni-
lendi ve prodüksiyon çalışmalarına başlandı.

Yapılan ikinci sergilemenin ardından sahne ve tipleme yorumlarının 
oluşmaya başladığı değerlendirildi. Fakat dekor, kostüm ve ışık tasarımları 
sanatsal anlamda gelişkin değildi. Bu prodüksiyonel kriz prömiyer gününe 
3 Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, İlker Yasin Keskin, Özgür Eren.
4 Terry Eagleton, “Arzu”, çev. Cüneyt Yalaz,İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2010.
5 Jan Kott, Çağdaşımız	 Shakespeare, “Titania ve Eşek Başı”, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 
1999.
6 Karşılaştırmalı okuma çalışması Maral Çankaya ve Semih Alalu’nun da bulunduğu oturum-
larda gerçekleştirilmiş, metnin son halini reji danışmanları Elif Karaman ve Özgür Eren oluş-
turmuştur.
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kadar devam etti. Bahar	 Noktası 8 Nisan’da prömiyer yaptı ve toplamda 
on altı kere sahnelendi. Oyun, Boğaziçi Üniversitesi’nin dışında Ankara’da 
ODTÜ Oyuncuları’nın Tiyatro Şenliği’nde, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi 
Tiyatro Şenliği’nde ve İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi İktisat Oyuncuları’nın 
Tiyatro Şenliği’nde sahnelendi. İATG kapsamında ise Yeditepe Üniversitesi’nde 
oynandı.

Bahar	Noktası, deneyimli kadronun oyunculuk anlamında yol katedip rejisel 
faaliyet ve eğitmenlik alanlarında geliştiği; kulübe yeni gelen kadronun ise 
temel oyunculuk eğitimi aldığı ve Shakespeare ile tanışıklık kazandığı bir 
eğitim–araştırma prodüksiyonu olarak değerlendirildi. 

Oyunun Öyküsü

Yaptıkları savaş sonucu Amazonlar Kraliçesi İpolita, Atina Dükü Tezeus’a 
yenilir ve bu mağlubiyet sonucunda onunla evlenmeyi mecburen kabul 
eder. Tezeus, İpolita ile evliliklerini bir gövde gösterisi olarak tüm Atina’ya 
sergilerken bu tören Ege’nin gelişi ile kesilir. Bir Atina soylusu olan Ege, 
kendisine karşı gelen kızı Hermiya’nın yasalar önünde yargılanması için onu 
Tezeus’un huzuruna getirir. Hermiya babasının kendisine koca olarak seçtiği 
Dimitri’yle evlenmeyi reddetmiş ve âşık olduğu İskender ile evleneceğini 
dile getirmiştir. Tezeus önce Hermiya’yı ikna etmeye çalışır fakat Hermiya 
ikna olmayınca hükmü verir: Dimitri ile evlenmezse ya idam edilecektir ya 
da bir rahibe olarak yaşayacaktır. Bu hüküm üstüne İskender Hermiya’ya 
bir teklif sunar: Ormandan geçerek hem Atina’dan hem de Atina’nın zalim 
yasalarından kaçmak. Hermiya’ya âşık olan Dimitri onların bu kararını 
Hermiya’nın çocukluk arkadaşı Eleni sayesinde öğrenir ve âşıklara engel olmak 
için peşlerine takılır, Eleni de âşık olduğu Dimitri’nin peşinden gider. Bu sırada 
Tezeus ve İpolita’nın düğününde oyun sahneleyecek olan bir esnaf kumpanyası 
provalarını yapmak üzere ormana doğru yola çıkmıştır.

Orman ise en az Atina’daki kadar büyük bir karmaşaya gebedir. Cinler padişahı 
Babaron ile periler kraliçesi Müzeyyen arasında, Müzeyyen’in himayesi altına 
aldığı Hint oğlanı yüzünden bir iktidar savaşı vardır. Babaron Hint oğlanını 
kendisine ister, Müzeyyen ise müridinden kendisine yadigar kalan bu çocuğu 
Babaron’a vermeyi kabul etmez.

Babaron Hint oğlanını Müzeyyen’in elinden almak için bir plan yapar: Özü, in-
sanı gördüğü ilk canlıya âşık eden efsunlu bir çiçeği bulmak için sağ kolu Cin’i, 
nam-ı diğer Babacan Bican’ı görevlendirir. O çiçek ile Müzeyyen’i herhangi bir 
canlıya âşık edip oyalayacak, böylece Hint oğlanını alacaktır. Cin, Müzeyyen’in 
âşık olacağı kişiyi ormanda oyunlarını prova eden esnaf kumpanyasından 
Öreke olarak seçer, onu bir eşeğe dönüştürüp Müzeyyen’in huzuruna sunar. 
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Âşıkların ormana gelmesiyle birlikte, bu üç odağın yolları kesişir. Cin’in 
büyüsü ile âşıklar eşlerini karıştırır. Öreke’nin aşkından gözü kör olmuş Mü-
zeyyen, Hint oğlanını Babaron’a vermeyi kabul eder, âşıklar eşlerine kavuşur; 
böylece karmaşa sona erer. İpolita ve Tezeus’un düğünün gerçekleşmesi ile 
oyun son bulur.

Dramaturji Notları ve Odak Yorumları

Bahar	Noktası	oyununun dramaturji çalışmaları yapılırken Terry Eagleton’ın 
William	 Shakespeare adlı kitabındaki “Arzu” ve Jann Kott’un Çağdaşımız	
Shakespeare adlı kitabındaki “Titania ve Eşek Başı” makalelerinden yararla-
nıldı7. Bu iki kaynak, hem saray odağındaki (Tezeus, İpolita, Ege ve Âşıklar) 
hem de orman odağındaki (Babacan Bican, Babaron, Müzeyyen, cinler ve 
periler) iktidar ve güç ilişkileri, aşkın doğası ve haz üretimi/tüketimi üzeri-
ne belirli tartışmalar açıyordu. Bu doğrultuda yapılan tartışmalar sonucun-
da, her iki makaleden de faydalanılarak bir yorum geliştirildi: Atina Dükü 
Tezeus, Amazonlar Kraliçesi İpolita ile girdiği savaştan galip çıkmış olsa da 
eril iktidarının meşruiyeti, kendisine tam anlamıyla boyun eğmeyen İpolita 
ve toplumsal kurallara karşı gelerek diledikleri kişilere âşık olan kadınlar/
erkekler yüzünden yıkıma sürüklenmektedir. Saray’daki eril odaklar (Tezeus 
ve Ege) iktidarlarını yeniden sağlamak ve sağlamlaştırmak adına afrodizyak 
etkisi yaratan bir çiçek ile güçlerini sarsan odakları (İpolita ve Âşıklar) gece 
çöktüğünde, Atina’nın bir yansıması olan Orman’da dize getirirler. Bu doğrul-
tuda, Orman düzlemi Başar Sabuncu’nun yazdığı önsözden de yola çıkılarak 
bir maskeli balo olarak yorumlandı: Tezeus, Orman’da düzenlediği maskeli 
baloda kendisine boyun eğmeyen İpolita’yı efsunlu çiçeğin etkisiyle bir eşeğe 
âşık ederek küçük düşürür. Âşıklar bu maskeli baloda güvensiz ilişkileriy-
le yüzleşir, ayak takımından sayılan Öreke ise soyluların maskarası haline 
gelir, eşeğe dönüşür. Bu anlamı güçlendirmek adına Tezeus ile Babaron ve 
İpolita ile Müzeyyen ile aynı kişiler olarak yorumlandı ve aynı oyuncular 
tarafından oynanması tercih edildi. Afrodizyak etkisi yaratan çiçek gerçek 
anlamda efsunlu bir çiçek olarak değil, bilinçaltını, güdüleri ve bastırılmış 
arzuları/hazları ortaya çıkaran alkol veya uyuşturucu, yani bir katalizör 
olarak yorumlandı. Oluşturulan bu yorum önerisi bağlamında odakların na-
sıl yorumlanacağı şekillendi.

Atina Sarayı

Tezeus	ve	İpolita

Yapılan metin analizi çalışmasında Tezeus’un İpolita’yı bir savaş ganime-
ti olarak Atina’ya getirdiği tespit edildi. Bu anlamı güçlendirmek adına 

7 “Arzu” makalesinin tartışma notları için bkz. s.29.
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metin çalışması yapılırken bir ön oyun yazıldı.8 Ön oyunda savaş sıra-
sında Tezeus’un müttefikleri olan veya müttefiki olarak görünüp aslında 
Amazonları destekleyen prens ve prensesler ona düğün hediyelerini sun-
maktadır. Misafirlerin amacı yeniden güçlenecek olan Tezeus ile ilişkilerini 
düzeltmek ve güçlendirmekken, Tezeus’un amacı anaerkil bir figür olan 
İpolita’yı nasıl kontrolü altına aldığını teşhir etmektir.

Gerçekleşecek olan bu birleşme İpolita’nın duygularının peşinden giderek 
kabul ettiği bir evlilik olarak değil, politik bir evlilik olarak yorumlandı: 
İpolita hem hayatta kalmak hem de farklı bir yerde de olsa iktidar sahibi bir 
kraliçe olarak hayatına devam etmek için Tezeus’un eşi olmayı kabul eder. 
Ancak anaerkil bir toplumun kraliçesi olan İpolita’nın Atina’ya gelmesi ile 
birlikte, Atina’daki toplumsal roller sarsılmaya başlar: Babasına isyan eden 
Hermiya ve kendisini terk eden erkeğin peşinden koşan Eleni gibi kendileri-
ne atfedilen toplumsal görevlere karşı çıkan kadınlar Atina’daki toplumsal 
düzeni bozmaktadırlar.

Bu bağlamda Tezeus’un İpolita ile yaptığı evlilik, Atina’daki eril iktidarını 
yeniden güçlendirmek ve bozulan toplumsal rolleri düzeltmek adına gerçek-
leştirilen bir evlilik olarak yorumlandı. Oyunun sonunda İpolita Tezeus’a 
karşı koymanın sonuçlarından ders çıkarır ve düğün gerçekleşir. Böylece 
düzen yeniden kurulur, komedi son bulur.

Tezeus,	Ege	ve	Âşıklar

Tezeus’un müttefiki Ege’nin kızı Hermiya, babasına karşı gelmiş ve baba-
sının kendisi için uygun gördüğü Dimitri ile evlenmeyi kabul etmemiştir. 
Kızını yasaların önünde yargılanması için Tezeus’un huzuruna çıkarıp 
onu kendi istediği kişi ile evlenmeye zorlaması; Ege’nin, Hermiya’yı istekleri 
doğrultusunda dilediği gibi yönetebileceği bir mülk olarak görmesi şeklinde 
yorumlandı.

Orijinal metinde İskender ve Dimitri arasında herhangi sınıfsal veya toplum-
sal bir fark yoktur. Ancak BÜO yorumunda Ege’nin, damat olarak İskender 
yerine Dimitri’yi istemesinin sebebi Ege ile Dimitri arasında bulunan ticari 
bir ilişki olarak kurgulandı. Bu noktada önemli olan Hermiya’nın babası-
nın sözüne, eril iktidara karşı gelmesidir. Ege, Tezeus’tan iktidarı sarsılan 
bir baba olarak yardım talep eder, Tezeus bu yardım isteğini geri çevirmez. 
Tezeus ve Ege de bu doğrultuda bir iş birliği kurarlar. Bu iş birliği sarsıl-
mış iki iktidarın koalisyon kurma isteği olarak yorumlandı. Bu bağlamda 
Tezeus hem Ege’nin ittifakını kaybetmemek hem de bozulmuş toplumsal 
düzeni yeniden kurmak amacıyla Ege’ye yardım etmeyi kabul eder.
8 Eklenen ön oyunun metni bu yazının sonunda yer almaktadır.
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Âşıklar	(Hermiya,	İskender,	Dimitri,	Eleni)

Âşıklar odağındaki Hermiya, İskender, Dimitri ve Eleni tiplemeleri birbirle-
rinden toplumsal anlamda ayrışmayan dört genç âşıktır. İskender, Eleni ve 
Hermiya yakın arkadaşlardır, Dimitri ise Eleni’yi terk edip Hermiya’ya âşık 
olunca üçlüyle arası açılmıştır. Eleni Dimitri’nin, Dimitri ise Hermiya’nın pe-
şinden koşar. Atina’dan kaçan Hermiya ve İskeder’in peşine takılan Dimitri ve 
Eleni’nin Orman’da birbirlerine karşı duyduğu bastırılmış arzular Babaron’un 
iksirli çiçeği ve Cin’in hatası nedeniyle ortaya çıkar: İskender Eleni’ye büyü 
nedeniyle âşık olur. Dimitri de Eleni’ye âşık olması için Cin tarafından büyü-
lenir. Böylece İskender ve Dimitri bu sefer Eleni için kavga etmeye başlarlar. 
Hermiya ise Eleni’yi İskender’i kendisine âşık etmekle suçlar. Oyunun so-
nunda Babaron/Tezeus bozulan ilişkileri düzeltir ve düzeni yeniden sağlar. 

Âşıklar odağının yorumu Terry Eagleton’un “Arzu” makalesi temel alınarak 
şekillendirildi. Âşıkların arasında sınıfsal ve toplumsal açıdan bir farklılık  
yoktur dolayısıyla âşıkların birbirleriyle kurdukları ilişki toplumsal kaygı-
lardan ziyade bireysel güdüleri üzerinden şekillenmektedir. Kişilerin âşık 
olduğu özneler, başka bir deyişle arzu nesneleri, sürekli değişir ve karşılıklı 
kurulan bu “haz” tüketimi ilişkisi sınıflarının sağladığı bireyci eğilimlerin-
den bağımsız düşünülemez. Örneğin; Dimitri’nin Eleni’den sıkılıp Hermiya’ya 
âşık olması, Eleni’den alabileceği hazzı tüketip artık yeni bir arzu nesnesi 
arayışıyla Hermiya’ya yönelmesi şeklinde yorumlandı. Fakat bu durum âşık-
ların bilinçli bir şekilde verdikleri kararlar doğrultusunda gerçekleşmez. Bu 
yüzden; oyunda bilinçdışının yansıması olarak kurulan Orman düzleminde, 
efsunlu çiçek yoluyla âşıkların bilinçdışları ortaya çıkar. Böylece, “büyük 
aşk” mitinin yıkılıp yerine arzu nesnesinin sürekli değiştiği, “arzunun kay-
gan zemini” kurulur. Bu kaygan zemin ise iktidar tarafından dizginlenir ve 
âşıkların arzuları Tezeus/Babaron’un talepleri doğrultusunda dengelenir. 

Oyunun ilk sahnesinde Hermiya babasının sözüne karşı gelmiş ve aşkını, 
kendisini ölüme terk edebilecek bir iktidarın karşısında savunmuştur. Ölü-
mü, bakireliği veya Dimitri’yi seçmesi için yalnız bırakıldığı sahnede Hermi-
ya umutsuzluğa düşer, İskender onu teselli eder. Fakat İskender, Hermiya’yı 
teselli etmeye çalışırken kendi aşkını sorgulamaya başlar. Hermiya, zor bir 
durumla karşılaşınca aşkından hemen vazgeçebilecek bir tavır takınan İs-
kender’i aşklarının büyüklüğüne ve gücüne inandırmaya çalışır. İskender, 
Hermiya’nın sözleri sayesinde aşkına olan inancına yeniden tutunur ve Her-
miya ile kaçmaya karar verirler.

Eleni tiplemesi, zamanında kendisine vaat edilen aşkı kaybetmiş, bu nedenle 
öz yıkım yaşayan, aşktan gözü kör olmuş bir kadın olarak yorumlandı. 
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Eleni, Dimitri tarafından ısrarla geri çevrilmesine rağmen Hermiya’dan 
Dimitri’yi kendisine nasıl âşık ettiğine dair tüyolar almaya çalışır. Eleni’nin 
bu umutsuz çabası gururunun önüne geçer ve Hermiya ile İskender’in 
kaçacağını Dimitri’ye sadece bir teşekkür karşılığında söylemek ister. Eleni, 
bu irrasyonel davranışlarının farkındadır fakat yaşadığı öz yıkım o kadar 
büyüktür ki bu davranışları kendi içinde haklılaştırır. Bu durum kendini 
asla sevilmeye layık olmayan bir kadın olarak görmesine sebep olur. Öyle 
ki İskender ve Dimitri efsunlu çiçek yüzünden kendisine âşık olduklarında, 
onların aşkına inanmaz ve kendisiyle dalga geçtiklerini düşünür.

Dimitri ise Eleni’yi ilişkilerinden alabileceği cinsel ve duygusal hazzı tüket-
tikten sonra terk eder. Bu sebeple yeni bir haz nesnesi olan Hermiya’ya âşık 
olur. Fakat hala Eleni’ye karşı bastırdığı birtakım cinsel güdüleri de vardır. 
Bunlar Eleni ile Orman’da Hermiya ve İskender’i ararken ortaya çıkar.

Benzer bir tutum İskender tarafından da sergilenir. İskender, Hermiya’yı sev-
mektedir fakat Hermiya ile ormana kaçtıktan sonra İskender efsunlu çiçeğin 
etkisiyle Eleni’ye âşık olur. Böylece hazzı Eleni’de arar, gözü ondan başkasını 
görmez. Başka bir deyişle, Hermiya’ya olan aşkını tükettikten sonra yeni bir 
haz arayışına girer. Öyle ki uğruna Atina’dan kaçmayı göze aldığı Hermiya’ya 
hakaret etmeye başlar.

Efsunlu âşıkların arzusu ve aşkını kaybetmiş Hermiya’nın öfkesi o kadar 
büyüktür ki aşklarına sahip çıkmak için kavga etmeye başlarlar. Hermiya en 
yakın arkadaşı Eleni’ye hakaretler yağdırır, Dimitri ve İskender ise birbirleri-
nin canına kastederler. Düzen o kadar bozulmuştur ki efsunlar çözüldüğünde 
ve gündüz olduğunda yaşananları bir rüya olarak kabul etmeyi tercih ederler. 
Düğün sahnesinde, düzen yeniden kurulduğunda ise İskender ve Dimitri’nin 
iktidarın sözlerine eklendiği bir yorum tercih edildi. Orijinal metinden yola 
çıkılarak geliştirilen bu yorumda esnaf kumpanyasının oyunu izlenirken 
Dimitri ve İskender, Tezeus ve diğer soylular ile birlikte oyuna hakaretler 
yağdırır. Hermiya ve Eleni ise evlenecekleri insanların bu denli gaddarlaş-
malarından rahatsız olurlar. Oyunun finalinde; Tezeus, Dimitri ve İsken-
der arasında hem kamusal hem de özel hayatta ortak bir iktidar kurulaca-
ğı imlenir. Bu ittifakın karşısında ise İpolita, Hermiya ve Eleni’nin her za-
man birbirlerine destek olacaklarını ima eden bakışları ile tablo son bulur.

Esnaf Kumpanyası

Esnaf odağı zanaatkarlardan oluşan ve oyunda alt sınıfı temsil eden ye-
gane odaktır. Orijinal İngilizce metinde esnaf odağı dışındaki diğer tüm 
karakterler Yunanca isimlere sahiptir. Esnaf odağı ise İngiliz isimlerine 
sahiptir. Bunun nedeni esnaf odağının diğer odaklardan farklı olarak 
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halktan kimseler olmasıdır. Aynı zamanda bu sayede Shakespeare kendini dö-
nemindeki iktidarların hışmından da korumuştur. Can Yücel bu anlamı es-
nafların isimlerini mesleklerini imleyecek şekilde çevirerek muhafaza etmiştir. 
Bu sayede orijinal İngilizce metinde isimlerle de desteklenen sınıfsal fark Can 
Yücel’in çevirisinde de korunmuştur.

Esnaf odağı; Terzi Yanni, Mengene, Teneke, Öreke, Testere ve Körük’ten olu-
şur. Bir yandan esnaflık yaparak hayatlarını kazanırlar, bir yandan da 
boş vakitlerinde tiyatro yaparlar. Bu esnaf kumpanyası, Tezeus’un dü-
ğününde sergilemek üzere bir oyun hazırlamaya hak kazanmış-
tır. Oyunun ikinci sahnesinde bir pazar yerinde İpolita ve Tezeus’un 
düğünü için bir tiyatro oyunu tertip ederken görünürler. Kumpanya bu oyun 
sayesinde bir şekilde iktidarın gözüne girip mevki ve gelir elde etme amacın-
dadır. Dük ile girilen ilişkinin riskinin farkındadırlar ve ondan korkmakta-
dırlar. Fakat sınıfsal koşulları gereği düğüne oyunu hazırlarlar.

Oyunun hazırlığına rol dağılımı yaparak başlarlar. Testere ekibi toplayan, 
rol dağılımını ve oyunun organizasyonunu yapan kişidir. Kumpanyanın 
diğer üyeleri Testere’nin yaptığı dağılıma uyarlar ve onun dediklerini uy-
gulamaya hazırdırlar. Ancak Öreke diğerlerinin aksine Testere’nin yaptığı 
rol dağılımına müdahale eder. Tüm rolleri kendi oynamak ister.  Bu tavrı, 
kumpanyanın en öne çıkan üyesi olup bu sayede dükün dikkatini çekip bir 
mevki elde etmeyi amaçlaması olarak yorumlanmıştır.

Öreke, öne çıkmaya çalışırken kumpanyanın yöneticisi olan Testere’nin 
iktidarını sarsar. Öreke bu çıkışlarını hırsları ve tanınan bir oyuncu 
olma isteği doğrultusunda yapar. Dolayısıyla gerçekleştirilmesi mümkün 
olmayan teklifler ile gelir. Öreke’nin bütün rolleri oynaması ve bu şekilde 
öne çıkması gerçekçi bir tahayyül değildir. Ayrıca bu tahayyüllerinin 
tüm kumpanyayı tehlikeye atma ihtimali vardır. Testere ise Öreke’nin 
hülyalardan oluşan isteklerinin gerçekleşemeyeceğinin ve oluşabilecek 
risklerin farkındadır. Testere hırs ve hülyadan oluşan Öreke’nin 
karşısına mantık olarak çıkar. Bu sayede Testere, Öreke’nin her çıkışında 
onu bir şekilde kontrol altına alır ve otoritesini korumayı başarır. 
Öreke başka rolleri de oynama hülyası ile coştuğunda, Testere ona gerçeği 
hatırlatır. Bu gerçek hepsinin bildiği üzere karşısında oyun oynayacakları 
kişilerin aslında ne kadar da zalim olduklarıdır.

Esnaf kumpanyası rol paylaşımını bitirdikten sonra oyunun provasını yapa-
bilmek için gözden ırak bir yer olan Orman’a gider. Alt sınıftan gelen bir esnaf 
kumpanyası olarak, soyluların izleyeceği bu oyun yüzünden başlarına bela al-
mak istemezler ve provalar boyunca oyunu sansürlerler. Esnaf kumpanyasının 
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kendi oyun metnine uyguladığı bu otosansür, iktidarın altsınıflar üzerinde 
yarattığı korkunun tezahürü olarak yorumlandı.

Cin, Müzeyyen’in ilgisini Hint oğlanından uzaklaştırmak için Orman’da onu 
âşık edecek birini arar ve prova yapan esnaf kumpanyasıyla karşılaşır. Bu 
kumpanya Cin’e oldukça gülünç gelir. Çünkü Cin için kılıktan kığa girmek 
çocuk oyuncağıdır ve bu kumpanya başka bir kılığa girmekte çok başarısız-
dır. Özellikle çaresizce her role girmeye çalışıp beceremeyen Öreke’nin du-
rumu çok gülünçtür. Bu nedenle Cin, Müzeyyen’in âşık olacağı insan olarak 
Öreke’yi seçer ve onu bir eşek kılığına sokar. Bu, sınıf atlama çabası içeri-
sinde olan Öreke’nin üst sınıftan biriyle ancak bir “eşek” olarak ilişkilenebi-
leceğinin bir metaforudur.

Esnaf Kumpanyası Öreke’nin yokluğunda oyunu nasıl oynayacaklarını bile-
mez. Ancak Orman’da düzen sağlandıktan sonra Öreke kumpanyanın yanı-
na döner ve hazırladıkları oyun düğünde sergilenir. Fakat oyunları sarayda-
ki soylular tarafından alay konusu haline gelir. Bu oyun kavuşamayan iki 
aşığı anlatır. Bu oyunla alay eden soyluların hayatında, âşıklar odağında 
bahsedildiği üzere, aşk ve haz tüketmek için var olan bir metadır. Mülkiyet 
sahibi olma pratiğinden yoksun Esnafların anlattığı aşk, metalaşmamış sa-
mimi bir hikâye olduğu için saraya yabancı ve gülünç gelir. Bunu vurgula-
mak için Esnaf Kumpanyası’nın sergilediği oyunun ölümle sonuçlanan finali 
lirik ve dramatik bir üslupla yorumlandı. Soyluların ise bu hüzünlü finali bir 
eğlence aracı olarak kullanması tercih edildi. 

Orman 

Cin	ve	Peri

Cin Babaron’un, Peri ise Müzeyyen’in emrinde çalışır. Özellikle Cin efendisi 
Babaron’un hem soytarısı hem de uşağıdır. Kimi zaman Babaron’u eğlen-
dirir, kimi zaman da onun işlerine koşturur. Cin, sadece Babaron’un değil 
oyunun da soytarısıdır. Peri ile karşılaştıklarında efendileri olan Babaron 
ve Müzeyyen ile dalga geçerek hem Peri’yi hem seyirciyi eğlendirir. İki köle 
tipi olarak yorumlanan Peri ve Cin efendilerinin öfkelerinin hedefi olma riski 
altında yaşarlar. Müzeyyen ve Babaron’un arasında Hint oğlanının paylaşıla-
mamasından doğan husumetten bu iki varlık da nasiplerini almıştır. Ancak 
en nihayetinde her iki köle de efendilerine hizmet etmek ve onları memnun 
etmek zorundadır. 

Babaron	ve	Müzeyyen

Babaron Müzeyyen’in himayesinde olan Hint oğlanını almak için Müzeyyen 
ve perilerin cümbüş mekanlarına önceden giderek kendi eğlencesini düzenler. 
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Müzeyyen perileri ile mekana geldiğinde Babaron ile kavga etmeye başlarlar. 
Bu nedenle bu sahne bir mekan paylaşım kavgası olarak ele alındı.

Babaron ile Müzeyyen gerek doğa ile gerek maiyetleri ile kurdukları ilişkiden 
yola çıkılarak hedonist varlıklar olarak yorumlandı. Doğa da maiyetleri de 
hatta diğer insanlar da onlar için kontrol edebildikleri ve tüketecekleri birer 
haz nesneleridir. Cümbüşlerinin de kavgalarının da merkezinde hazları vardır. 
Nitekim Hint oğlanı meselesinin galibi de insanların tercihlerini ve isteklerini 
yönetebilen taraf olacaktır. Hazlarına o kadar düşkündürler ki bunu elde etmek 
ya da elde tutmak için yarattıkları mağduriyetleri umursamazlar. Hint oğlanı 
için tutuştukları kavga yüzünden dünyadaki doğal dengeyi sağlamayı unut-
muşlardır.

Müzeyyen ile ona Hint oğlanını yadigar bırakan müridi arasında dostluğa da-
yanan samimi bir ilişki vardır. Müzeyyen’in Hint oğlanını vermemekte kararlı 
olduğunu anlayan Babaron son çarenin onu efsunlayarak Hint oğlanını almak 
olduğuna kanaat getirir ve Cin’e efsunlu çiçeği bulması için emir verir.

Efsunlu çiçek sayesinde Babaron, Müzeyyen’i bir eşeğe dönüşmüş Öreke’ye âşık 
edecek, bu sayede gözü Öreke’den başka bir şey görmeyen Müzeyyen, Hint oğla-
nını Babaron’a vermeyi kabul edecektir. Böylece İpolita da Tezeus’un iktidarını 
kabul edecektir. Müzeyyen uyandığında yaşadıklarının bir düş olduğunu zan-
neder, fakat yanında yatan eşeği gördüğünde içine düştüğü durumdan utanır. 
Böylece Babaron/Tezeus Müzeyyen/İpolita üzerindeki iktidarını, onu utandı-
rarak kurmuş olur. Babaron/Tezeus’un bu oyunu, gün doğduğunda ortaya çı-
kar. Kendisine oyun oynandığını anlayan İpolita bir hamle alamaz ve Tezeus ile 
düğünleri gerçekleşir.

Babaron	ve	Cin

Cin, nam-ı diğer Babacan Bican, Babaron’un sağ koludur. Babaron’un ikti-
darını korumak ve onun ihtiyaçlarını karşılamak için emrettiklerini uygular. 
Görünmezliği, her yerde ve hiçbir yerde oluşuyla, herkes ve hiç kimse oluşuy-
la arzunun kendisi, bir nevi vücut bulmuş halidir. Babaron ise Cin’in hedo-
nist efendisidir. Cin onun sözünün dışına çıktığı anda ona haddini bildirir ve 
hemen hizaya sokar. Yani aralarında tam bir efendi-uşak ilişkisi vardır. Bu 
nedenle Cin bazen Babaron’un kontrolünden çıkıp anarşiye sebep olsa da bu 
düzen sürdürülebilir değildir.

Babaron Cin’e efsunlu çiçeği Dimitri’ye sürüp onun arzusunu Eleni’ye yönlen-
dirme görevi verir. Cin de efsunlu çiçeği rastgele ilk gördüğü Atinalı erkeğin 
gözüne sürer. Bu rastgelelik arzunun rastgeleliğidir. Babaron her ne kadar or-
manlar padişahı olarak doğayı ve doğanın mühim bir bileşeni olan arzuyu 
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kontrolü altında tutmaya çalışsa da bunu istikrarlı ve sürekli bir şekilde 
yapamaz. Ancak en nihayetinde Babaron Cin’e hatasını düzelttirir. Karı-
şıklık çok sürmez çünkü Cin bir isyan içinde değildir. Arzu gibi başıboş 
dolaşmaktadır. Babaron onu nizama sokar. Efsunlu çiçeğin panzehiri saye-
sinde İskender tekrar Hermiya’ya âşık edilir ve bu kaos biter. Ardından Cin 
ve Babaron Hintli oğlanı elinden aldıkları Müzeyyen’i bir kahraman edasıyla 
uyandırıp eşek Öreke’nin elinden kurtarırlar.

Babaron rastgele olan arzuyu kullanarak, onu kontrolü altına alabildiği 
anda iktidarını ve düzeni korumuş olur. Babaron/Tezeus’un düzeni sağla-
ması ile arzunun yani doğanın kontrol altına alınması paralellik gösterir.

Müzeyyen	ve	Öreke	

Müzeyyen’in eşeğe dönüştürülen Öreke’ye âşık edilmesi; İpolita’nın 
Tezeus’un düzenlediği eğlencede Tezeus tarafından sarhoş edilerek rezil bir 
duruma düşürülmesinin izdüşümü olarak yorumlandı.  Öreke, Müzeyyen’in 
kendisine duyduğu bu aşırı ilgiden ilk karşılaşmasında korkar. Fakat daha 
sonra Müzeyyen ve perilerin kendisine hizmet etmesinden keyif alan Öreke, 
Müzeyyen’in yanında kalır. Böylelikle Öreke iktidar tarafından bir haz 
nesnesine dönüştürülür. Kendi hazzının sarhoşluğunda yaşamaya başlayan 
Müzeyyen, Hint oğlanını Babaron’a kaptırır.

ÖN OYUN

Filostrata: Anlı şanlı dükümüz Tezeus, Amazonlarla girdiği kanlı savaştan 
canlı çıkarak muzaffer döndüler Atina’ya. Döndüler eşsiz bir ganimetle: Eski 
Amazon Kraliçesi İpolita’yla!

Maiyet: Yaşa Tezeus!

Asker: Yaşa, Sultan-ı Selatin-i Cihan!

Filostrata: Yeni ayla birlikte çiçeklenecek dükümüzün başının tacı, kutlasın 
herkes dört gün sonra gerçekleşecek o muhteşem izdivacı!

Tezeus: Ey muteber prensler! Daha düne kadar Ege denizinin ortasında ayrı 
gayrıydınız hepiniz. Aranızdan kimin kimle hasım, kimlerin hısım olduğunu 
biz iyi biliriz. Lakin aynı dava etrafında birleşerek benim zaferimin tuğlası, 
harcı, kiremit taşı oldunuz her biriniz. Eh biz de yolumuzu düz edeni tersle-
yecek değiliz. Kimsenin başını eğdirmez, aşını eksik etmeyiz. Bundan böyle 
bütün husumetleri yok ederek birlikte yola devam etmeyi emrediyor bizim 
zaferimiz.
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Filostrata: Efendimiz, dilerseniz zaferinizi ve düğününüzü kutlamaya gelen 
sadık hizmetkarlarınız sunacaklar hediyelerini. İşte Eretria Kontesi!

Eretria Kontesi: Mesut olun sultanım! Bu zaferinizden sonra ülkemize is-
tikrar ve huzur getireceğinize dair inancımız sonsuz. İpolita hazretlerine 
layık olmasa da kendilerine Eretria’nın en güçlü hayvanlarının derisinden 
yapılma bu kürkü sunmak isterim! (Hediyeyi	verir.)

İpolita: Teşekkür ederim.

Filostrata: Lesbos Adası’nın hatırşinas prensesleri de buradalar!

Prenses 1: Aramızdaki bunca yıllık husumetin biteceğini duymak ne büyük 
saadet, sultanım!

Prenses 2: Dileriz bu saadet daim olur ve istikrara dair tüm vaatler yerini 
bulur. (İpolita’ya	dönerek)	İpolita hazretleri, yenik çıkmış olsanız da bu sa-
vaştan, şunu bilin ki Amazon kadınlarının cesareti de oldu dillere destan. 
Emin olun, asla unutulmayacak.

Prenses 1: Bulunmaz Hint kumaşı olmasa da size getirdiğimiz bu hediyeyi 
kabul buyurunuz. (Hediyeyi	verir.)

Filostrata: Mikonos Adası’nın en sadık prens ve prensesleri karşınızda!

Prenses 1: Sultanım handiyse kökümüze kıran girecekti. Kıran kırana gir-
diğiniz bu savaşın zaferle sona ermesi bizi yoktan var etti. (Lesbos’luları	kas-
tederek) Kimilerine rağmen refah içinde yaşamamızı sağlayacağınızın bir 
kanıtıdır bu zafer!

Prens: Bu naçizane armağanı, size olan inancımızın bir nişanesi olarak tak-
dim edeyim! (Hediyeyi	verir.)

Tezeus: Sağ olun, var olun dostlar! Ee canım İpolita, şunun şurasında bir 
dört gün kaldı baş göz olmamıza. O da geçer güle oynaya. Geçer, geçer diyo-
rum ya, bu mızmız, bu köhne ay da bir türlü defolup gitmiyor ki! Oğlunun 
mirasına göz dikmiş bir üvey ana, sıkıcı bir dul eş gibi, kavuşmamı gecikti-
riyor arzularıma.





Bu	yazı	Terry	Eagleton’ın	William Shakespeare	adlı	kitabında	bulunan	“Arzu”	
makalesinden	yola	çıkılarak	yazılmıştır.	Bahar Noktası1	adlı	prodüksiyonun	
çalışma	sürecinde	ele	alınan	bu	makale	oyundaki	 iktidar	odağının	 (Tezeus/
Babaron),	âşıkların	(Hermiya,	İskender,	Eleni	ve	Dimitri)	ve	Öreke’nin	arzuları	
üzerinde	nasıl	bir	baskı	kurduğunu	analiz	etmek	için	tartışılmıştır.	Öte	yandan	
Cin’in	bu	iktidar	ile	kurduğu	ilişkinin	ayrıntıları	bu	makale	üzerinden	belirlen-
miş	ve	âşıklar	odağı	ile	Cin’in	dramaturjilerine	dair	bir	yorum	geliştirilmiştir.	
Bu	yazıda,	yapılan	tartışmanın	notlarından	yola	çıkarak	Terry	Eagleton’ın	aç-
tığı	 tartışmalar	 genişletilerek	BÜO’nun	 bu	 odakları	 nasıl	 yorumladığına	 yer	
verilmiştir.

İngiliz yazar ve akademisyen Terry Eagleton’ın kaleme aldığı “Arzu” adlı 
makale, William Shakespeare’in Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası ve On	İkinci	Gece 
oyunlarının merkezinde bulunan aşk ve arzu temaları üzerine yapılan bir 
incelemeden oluşmaktadır. Bahar	Noktası oyununun proje grubu makale-
nin özellikle Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası	ile ilgili bölümünün üzerinde durmuş-
tur. 

Makalenin başında Terry Eagleton “Dil ve vücudun en açık biçimde kesiş-
tiği yer cinsel arzu içinde bulunur.”2 der. Başka bir deyişle, cinsel birleşim 
sahne üzerinde gerçekleşemeyeceği için bu cinsel arzular karakterler tara-
fından sözcükleriyle, seçtikleri kelimelerle ifade edilir. Yaşamak istedikleri 
duyguları dile dökerler. Bu retorik, tüketilmek istenen fakat tüketilemeyen 
cinsellikten o kadar uzaktır ve o kadar aşırıya kaçmıştır ki karakterler 
arasındaki aşkın samimiyeti sorgulanır.  Bu kadar insani bir duygunun 
samimiyetinin sorgulanması Shakespeare’in bilinçli bir şekilde oyuna yer-
leştirdiği bir çelişkidir. Çünkü Shakespeareyen komedide âşıklar kendi-
lerini sevdikleri kişiler üzerinden tanımlarlar. Sadece bu tanım doğrul-
tusunda kendilerini birey olarak tanımlayabilirler. Fakat aynı zamanda 
1 William Shakespeare’in “A Midsummer Night’s Dream” adıyla kaleme aldığı bu oyun Türkçe’ye 
Özdemir Nutku tarafından “Bir Yaz Gecesi Rüyası” olarak, Can Yücel tarafından ise Bahar 
Noktası olarak çevirilmiştir. BÜO olarak Can Yücel çevirisi tercih edildiği için yazı boyunca 
“Bahar Noktası” ismi kullanılacaktır. 
2 Terry Eagleton, William	Shakespeare, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 28.
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“tahammül edilemez derecede cılkı çıkmış ve bayağıdır, önceden milyon-
larca insanın yaptığı ve yapacağı şeydir.”3 Aşk, her ne kadar bireyler arası 
bir duygu alışverişi, kişilere özgü bir his olarak görülse de yıllardır toplum 
tarafından belirlenmiş rollerin oynandığı bir tiyatrodur. 

Seyirci oyunun aşırıya kaçan retoriği ile karakterler arasındaki aşkı sorgu-
larken, Bahar	Noktası	adlı oyunda olduğu gibi, oyundaki karakterler de aşk-
larını sorgulamaya başlarlar. Shakespeare’in aşina olduğu feodal toplum ya-
pısından burjuvaziye geçildiği dönem, tüccarların aristokrat çevreye dahil ol-
maya başladığı bir değişim sürecidir. Bu değişim sürecinde bağlılık, sadakat, 
aidiyet gibi feodal sistemin oluşturduğu kavramların sorgulanması kaçınıl-
mazdır. Shakespeare’in komedilerinde âşıkların birbirlerine duyduğu bağlı-
lık, kendi aşklarını sorgulayan bir dil oluşturur ve “Benim aşkım gerçek mi?” 
tartışması karakteri narsistleştirir. Örneğin, Hermiya ile İskender Atina’dan 
kaçma kararı almadan önce İskender, aşklarının gerçekliğini sorgular. Fa-
kat bu sorgulama aşkın yıkımına değil, karakterlerin kendilerini aşklarının 
en yüce aşk olduğuna inandırmalarıyla sonuçlanır. Hermiya da İskender de 
aşklarını ve kendilerini yüceltirler, böylece Atina’dan kaçma kararlarını hak-
lılaştırırlar. Bu narsistik yönelim ve kişinin kendini aşkı üzerinden tanımla-
ması kimi zaman kişinin yıkımı ile de sonuçlanır. Örneğin, Dimitri karakteri 
Eleni’yi terk ettiği zaman artık Eleni kendisini “Dimitri’nin sevgilisi” olarak 
tanımlayamaz olmuş, bu nedenle kişiliği bir yıkıma sürüklenmiştir. Kendini 
tamamen yeniden onun sevgilisi olmaya ve onun aşkını kazanmaya adamış-
tır. Arzuladığı şey Dimitri’yi yeniden kazanmaktır, bu arzusunu gizlemekten 
kaçınmaz ve açıkça dile getirir. 

Öte yandan Terry Eagleton arzunun her zaman bu kadar açıkça dile geti-
rilmediğinden bahseder. Arzu sadece tek bir kişiye veya nesneye odaklanır; 
fakat bu odak her an kişinin kendi iradesi dışında başka bir insan veya 
nesneye kayabilir. Arzusu başka bir odağa yönelen kişi bunu gizlemeyi tercih 
edebilir; fakat bazen de bu durumu açıkça dile getirebilir. Terry Eagleton bu 
bağlamda “Cinsel arzuya ilişkin korkulması gereken anarşik bir şey vardır ve 
bu korku ahlaki olmaktan ziyade politiktir.”4 der. Arzu, insani ve doğal olan-
dır ve eğer bir kişiye ve nesneye yöneltilen arzu her an zemin değiştirebiliyorsa 
kurulu toplumsal düzen de bozulabilir. Arzunun kurulu düzeni bozmama-
sı ve dizginlenebilmesi için belirli bir otoriteye ve baskı aracına gereksinim 
vardır. Fakat toplumsal düzeni koruyacak olan bu baskı mekanizmaları ile 
bireyler arasında bir çatışma yaşanır. Buna engel olmak için hem kontrol 
mekanizmalarının devreye gireceği hem de toplumun doğal bir süreci ola-
rak görülebilecek bir kuruma ihtiyaç vardır: evlilik. Evlilik “cinsel ve politik 

3 A.g.e., s.29.
4 A.g.e., s. 30.
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ikilemlere bir çözümdür, bireysel arzunun kamusal göstergesidir ve vücut 
bulduğu yerdir, ataerkil bir kamu yasasıdır.”5 Dolayısıyla evlilik; arzunun 
kontrol altına alındığı, kişinin başka bir kişiye veya nesneye odaklanmasını 
engellemek için kullanılan politik bir kurumdur. 

Fakat Bahar	Noktası adlı oyunun daha ilk sahnesinde işler toplumsal düze-
nin talep ettiği gibi gitmez; tam aksine evliliğe karşı çıkan kadınlar vardır: 
Hermiya ve İpolita. Hermiya, babası Ege’nin kendisine uygun bir damat ola-
rak gördüğü Dimitri ile evlenmeyi reddeder. İpolita ise Tezeus ile evlenmeyi 
kabul etmiş olsa da bu bir aşk evliliğinden ziyade iktidarın paylaşılacağı 
stratejik bir anlaşmadır. Başka bir deyişle, düzen bir türlü kurulamayacak-
tır ta ki oyunun sonunda düğünler gerçekleşene dek. O ana kadar, oyun 
boyunca İskender’in, Dimitri’nin ve İpolita’nın/Müzeyyen’in arzu nesneleri 
sürekli değişir. Tezeus/Babaron ise bu arzu nesnelerini eril iktidarın yani 
kendisinin olmasını istediği noktaya yönlendirir. Oyunun finalinde İskender 
ile Hermiya, Dimitri ile Eleni ve Tezeus ile İpolita evlenirler; düzen kurulur 
ve komedi son bulur.

Bu evlilikler nasıl gerçekleşir? İktidar arzuyu nasıl dizginler? Baskıya 
maruz kalan arzuya, aşka ve evliliğe Shakespeare nasıl eleştiriler getirir? 
Öncelikle, oyunun ilk sahnesinde Tezeus ile İpolita’nın evliliğinin bir para 
evliliği olduğu vurgulanır. Tezeus, dört gün sonra yeni ayla birlikte İpolita 
ile evlenecektir. Ancak yeni ay bir türlü gelmek bilmiyordur. Tıpkı “oğlunun	
mirasına	göz	dikmiş	bir	üvey	anne,	sıkıcı	bir	dul	eş	gibi,	kavuşmasını	gecik-
tiriyor”dur İpolita’ya. Tezeus’un ağzından duyulan bu replikler Tezeus ile 
İpolita arasındaki para bağlantısını hissettirir niteliktedir. Aynı zamanda 
miras ve para vurgusu İpolita’nın savaş sonrası elde edilmiş bir ganimet 
olduğu imgesini güçlendirir. Tezeus, hem İpolita’yı bir meta olarak kazan-
dığını teşhir edeceği hem de eril iktidarını yeniden tesis edeceği bir evlilik 
yapacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, kişinin bir başka kişiye veya nesneye duydu-
ğu arzu odak değiştirebilir. Bahar	Noktası adlı oyunda arzu nesnesinin de-
ğişebilir olduğunun en belirgin olarak görüldüğü yer Orman’dır. Orman’da 
arzu nesneleri değişir: İskender’in ve Dimitri’nin  Hermiya’ya olan arzusu 
Eleni’ye yönelir. Müzeyyen’in Hint oğlanına olan arzusu eşeğe dönüştü-
rülmüş Öreke’ye kayar. Aşktan alınan hazzı arzulayan kişi elde ettiği coş-
kuyu daha çok yaşamak ister. Bu nedenle arzunun başka bir insana veya 
nesneye kayması alınan toplam hazzı arttırırır. Hazzı arttırmak, kapita-
list bir düzende kişilerin para ile kurduğu ilişkiye benzetilebilir ve Shakes-
peare bu ilişkiye yabancılaşıp eleştirel yaklaşır. Artık haz metalaşmıştır. 

5 A.g.e., s. 31.
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Haz ile meta arasında kurulan ilişkiye bakıldığı zaman Orman bu hazzın 
sınırsızca tüketildiği ve metalaştırıldığı düzlem olarak okunabilir.

Terry Eagleton, sevmenin bir özdeşlik kurmak olduğu ve bu doğrultuda ki-
şinin sevdiği insana dönüştüğünü savunur. Aynı zamanda kişinin insanla-
ra gösterdiği ve onlardan sakladıkları düşünceleri, duyguları ve kimlikleri 
vardır. Orman’da, Babaron’un kullandığı ve arzunun başkalarına kaymasını 
sağlayan efsunlu çiçek afrodizyak etkisi yaratır ve kimlikler birbirine girer. 
Örneğin, Hermiya’ya âşık olan İskender iksirli çiçeğin etkisiyle Eleni’ye âşık 
İskender’e dönüşür. Eleni’ye duyduğu bu arzu aslında onun ormanda açığa çı-
kan gizli arzusudur. Orman’da arzuları dizginleyen yasalar yok olur ve kişiler 
yerine bastırılmış arzular konuşur. Başka bir ifade ile arzu bilinçdışı halini 
alır. Yönlendirilmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılan kişilerin bilinçdışı-
dır. Atina’da arzuları toplumsal yapı çerçevesinde dizginleyen iktidar Tezeus 
iken Orman’da Babaron’dur.

Öte yandan Babaron’un efsunlu çiçeği ile âşıkları büyülemesi ve Tezeus’un 
Hermiya’ya Dimitri’yi bir de “babanın	gözüyle	gör” diyerek Dimitri ile evlenmesini 
istemesi aynı şeydir. Her iki iktidar da âşıkları, istedikleri kişilere yönlendirir. Arzu 
yukarıda da belirtildiği üzere kaygan bir zemindir ve dizginlenmesi gereklidir. 
Büyü ya da herhangi bir tetikleyici bu dizgini kaldırır ve bu tetikleyici bir bahane 
olarak ortaya sunulur. Örneğin, İskender Eleni’yi zaten arzulamaktadır fakat 
toplum gözünde Hermiya’ya âşık olduğu için duygularını dizginlemektedir. 
İksirli çiçeğin etkisinden çıkıp arzusu tekrar Hermiya’ya yöneldiğinde çiçeğin 
etkisini unutturmak ister çünkü çiçek İskender’in bastırılmış arzusunu ortaya 
çıkarmıştır ve bunun bilinmesini istemez. 

Bunların yanı sıra Terry Eagleton; âşıkların sürekli arzu nesnelerini ve kendi-
lerini değiştirmeleri gibi, Öreke’nin birçok rol oynamak istemesini de arzunun 
değişken olmasına ve sürekli başka bir kimliğe yönelmesine bağlar. Çünkü arzu 
sabit duramaz, sürekli başka bir kimliğe yönelir. Arzuya sürekli sahip olmak 
için de başka suretlere bürünmek gerekir. Öreke de sahnede en çok öne çıkan, 
üst sınıf tarafından en çok beğenilen kişi olmak ister. Başka bir deyişle hazzın 
odak noktası olmak ister. Ancak Öreke kendinden başkasını oynayamaz, tek 
yapabildiği birden fazla rolü oynamak istemektir. Öreke her zaman tek bir ki-
şidir, başka bir deyişle sadece kendisidir. Hazzı metalaştırmış olan üst sınıfın 
dünyasına bir esnaf olarak giremez; bu dünyaya girmek için ancak bir eşeğe, 
oyundaki üst sınıfın bir eğlence nesnesi haline dönüşmesi gerekecektir. Bu se-
beple Öreke oyunun sonunda iktidarın ve varlıklı sınıfın bir metası haline gelir. 
Tıpkı Cin’in onu eşeğe dönüştürerek dalga geçmesi gibi oynadıkları oyunda da 
alay konusu olur.
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Bununla beraber Terry Eagleton Öreke’nin tek bir kişi olmasını, arzusunu bir-
çok role yönlendirirken sadece kendisini oynayabilmesini Cin’in oyundaki iş-
levi ile birlikte de okur. Öreke’nin birçok rolü oynamak istemesinin ardında 
kötü bir niyet yoktur; ama kendinden başka hiçbir karakteri oynayamaz. Cin 
ise tek bir kişi olamaz. Cin yaramaz, korkutan çocuk değil şeytani bir figür-
dür. Cin korkulan bilinçdışı ve onun vücut bulmuş halidir. Arzu sürekli odak 
değiştirirken, âşıkların bilinçdışını Babaron sayesinde ortaya çıkaran odur. 
Dolayısıyla Cin arzunun kendisi olması nedeniyle doğal olandır. Bu neden-
le anarşist bir yanı vardır. Kontrolsüz bırakıldığında kaosa sebebiyet verir. 
Cin’in anarşizmi bilinçli bir anarşizm olarak algılanmamalıdır. İşleri birbirine 
karıştırması, kaos çıkarması bilinçli bir sabotaj değildir. Yapısı gereği – tıpkı 
arzu gibi –  düzensizdir ve rastgeledir. Bu nedenle yanlış eşleşmelere sebep 
olur, İskender’i yanlışlıkla Eleni’ye âşık eder. Ancak bu durum sağlama alı-
nan kimliklerin parçalanmasına; başka bir deyişle İskender ve Hermiya’nın, 
Dimitri ve Eleni’nin pratiklerinin değişmesine neden olur. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan kaos, onu eğlendirir. Kişilerin, sahiplendikleri kimliklerin dö-
nüşümünü izlemek ona keyif verir. Çünkü arzunun kendisi olarak, kimlik 
sahiplerinin aksine, benimsenen kimliklerin geçiciliğinin ve kırılganlığının 
farkındadır.  Bu nedenle de bir kimliği yoktur. Oyunun finalinde Cin seyir-
ciye dönüp izlenilenlerin rüya olduğunu ama rüyaların da gerçek olduğunu 
vurgular. Âşıklar uyandıkları zaman saraylılar onların geçirdikleri geceye 
rüya deyip yaşadıkları kaosu ciddiye almazlar; lakin seyirci yaşananların 
rüya olmadığının farkındadır. İlk sahnede aşkı için ölümü göze almaya hazır 
olan Hermiya bir sonraki sahnede aşkını sorgulamaya başlar. Bu sorgulama 
seyirci düzleminde de gerçekleşir: Dimitri, âşıklar Orman’dan çıktıklarında 
Eleni’ye olan aşkını “doğal	 tadıma	döndüm” şeklinde açıklar; ancak seyirci 
o aşkın Babaron’un çiçeği yüzünden olduğunu bilir. Sürekli sorgulanan ve 
çelişkili bir durum vardır. Böylece Shakespeare bu oyunda aşkın ve kurulan 
ilişkilerin gerçekliğini sorgular.

BÜO’da Bahar	Noktası adlı oyun sahnelenirken bütün bu tartışmalar ışığın-
da âşıklar odağının kendi içerisinde çeşitlenerek yorumlanabileceği kanısına 
varıldı. Âşıklar bir iktidar öznesinin yönlendirmeleri doğrultusunda, ataerkil 
sistemin gerekliliklerine göre hareket eden bir odak olarak ele alındı. Örne-
ğin, Hermiya ve Eleni’nin arzu nesneleri sabit iken İskender ve Dimitri arzuyu 
meta haline getirmiş ve onu sürekli farklı odaklara yönlendiren karakterler 
olarak yorumlandı. Oyunun sonunda eril iktidar firgürünün onayladığı bi-
çimde âşıklar evlenirler, başka bir deyişle arzuları iktidar tarafından kontrol 
altına alınır.





Aşağıdaki	 metnin	 İngilizce	 orijinali	 Shakespeare	 Studies’in	 1987	 tarihli	 (cilt	 19)	 dergi	
makalesinde	s.	87-99	arasında	“‘What	hempen	homespuns	have	we	swagg’ring	here?’	
Amateur	Actors	in	Midsummer	Night’s	Dream	and	the	Coventry	Civic	Plays	and	Pageants”	
başlığı	altında	yayınlanmıştır.	

Bir1Yaz	 Gecesi	 Rüyası’nın beşinci perdesinde yer alan ve antik dönem 
Atinasındaki bir grup eğlenceli zanaatkar tarafından sergilenecek olan oyun 
içindeki oyun –Genç	Pyramus’la	Sevgilisi	Thisbe’nin	Kısa	Ama	Hazin	Hikayesi-, 
mitolojik bir öyküyü sahneye taşır. Üçüncü sahnede amatör oyuncuları prova 
yaparken gören Puck söylenir: “İpini	 koparan	 hödüklerin	 hepsi	 doluşmuş	
buraya,	Periler	Kraliçesi’nin	hamağının	yanında	ne	işleri	var	acaba?	Ne,	oyun	
mu	hazırlıyorlar	yoksa?”

Puck’ın kültürlü olduğu ve bir taşralıyı görür görmez ayırt edebilecek bir ba-
kışı temsil ettiği açıktır. Esnaflarda -yani Shakespeare’in yaşadığı dönemde 
kent ve kasabalarda bir sosyal tabakaya ait ve belli politik güç sahibi insanlar- 
görüldüğü gibi Bottom ve arkadaşları üzerinden “sınıf güzellemesi” yapılma-
mıştır. Shakespeare, öğrendiği teatral pratikleri çocukluğunda ve gençliğinde 
krallığın pek çok kentinde izlediği bu amatör aktörlere borçludur. Bu aktör 
esnaflar, Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası adlı oyunda neredeyse hiç çarpıtılmadan ya da 
karikatürize edilmeden taklit edilmişlerdir. Oyunun sonunda Shakespeare’in 
amatör oyuncuları, soylu seyirciler önünde mitolojik bir trajedinin hicvini oy-
nayan oyunculara dönüşmüşlerdir.

1 Ç. n. Çevirilerde Özdemir Nutku’nun Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası çevirisinden yararlanılmıştır.
William Shakespeare, Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası, çev. Özdemir Nutku, İş Bankası Kültür Yayınları, 
2012.

“İpini Koparan Hödüklerin Hepsi 
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Oyunun, oyun içinde oyun barındırmasının en az üç amacı vardır:

1. Hayal gücü, sahne gerçekliği ve Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası adlı oyunun tema-
ları üzerine sorular sordurmak

2. Eski ve gösterişli dilleri kullanma eğiliminde olan ve mitolojik ögelerin 
acemice kullanıldığı dramatik tarzları (özellikle 1585 öncesinde moda haline 
gelen halk tiyatrolarını) eleştirmek

3. Bu eleştiriyi de Shakespeare’in profesyonel kumpanyasıyla karşılaştırınca 
oldukça yetersiz kalan esnaf kumpanyasıyla ilişkilendirmek

Esnafların kafasındaki gerçek ile zahir, asıl ile hayalii arasındaki karışıklık 
onların ilkelliğinin ifade edilmesine hizmet eder. Aynı zamanda seyirciye, 
eski teatral pratikleri kullanan ve İngiltere’de Hıristiyan mitlerini hem kendi 
çevrelerine hem de soylu seyircilere sergileyen esnafları da anlatır. 

Puck’ın “ipini	koparan	hödükler” repliği, Shakespeare’in çocukluğunda mu-
hasebeci olan ve 1568-69 yıllarında baş memur (ya da kraliyetin en yetkili 
kişisi) olarak belediyede hizmet veren babasının da bulunduğu tüccarların 
şehrinden, yani Stratford’tan, kaçınılmaz olarak tanıdığı oyunculuk gelene-
ğinin bir parodisidiriii. Shakespeare ilerleyen yıllarda Stratford’ta profesyonel 
bir kumpanyaya katılmıştır. Eldivenci olan ve yün ticareti gibi işlerle uğra-
şan Shakespeare’in babasının bu vasıtasıyla diğer meslek gruplarıyla ilişkisi 
olmuştur. Dolayısıyla Shakespeare de aynı toplumsal sınıfın üyesi olduğu 
amatör oyuncuların oyunlarını içeren bütün tiyatro tarzlarını görmüştür.

Bilindiği gibi Shakespeare’in henüz bir çocukken Coventry’de sürekli oynanan 
ve gayet de beğenilen amatör oyunların birinde -bu oyunların konuları genel-
de Hıristiyanlıkla ilgiliydi, İsa’nın doğumundan kıyamet gününün amacına 
kadar değişen konularda oyunlar oynanırdı- rol almış olması muhtemeldiriv. 
Shakespeare’in bu oyunlarla tanışıklığı, belki de Hamlet karakterinin ken-
dini göstermek için yüksekten atan bir oyuncuya (Bottom karakterinin usta 
olduğunu iddia ettiği zorba rollerle karşılaştırılabilir) söylediği “zalimden	daha	
zalim”2 repliğine  yansımış olabilir.  Gürültüyle ve abartılı aksiyonlarla öz-
deşleşmiş, komediye takla attıran oyunculuk tekniği kesinlikle Biçicilerin	ve	
Terzilerin	Gösterisi adlı oyunun gösteriminde canlandırılan, öfkesini vahşice 
yollarla gösteren zorba Herod’da ulaşılmak istenen tekniktir3. Herod bu bö-
lümde hem sahnede hem de sokakta bağırır.

2 William Shakespeare, Hamlet, Üçüncü Perde İkinci Sahne.
3 Ç.n. Aksiyonun sınırlarını zorlayan bu oyuncu şu şekilde tasvir edilmiştir: “Here Erode ragis in 
the pagond and in the strete also.” “The Coventry Cycle” adlı Orta Çağ’da sahnelenen bir oyunda 
geçen sahne direktifi.
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Shakespeare’in çocukluğunda Coventry’de gördüğü Herod4 gibi karakterleri 
kariyerinin ileriki dönemlerinde anımsayışı, Halliwell-Phillipps tarafından bir 
asır öncesinden ima edilmiştirv. Phillips, Dugdale’in 17. yüzyılda bu oyun-
ların ilk zamanlardaki popülerliği üzerine yaptığı yorumun da altını çizer: 
“Bizzat ben, gençken bu gösterileri izlemiş bazı yaşlı arkadaşlarımla konuş-
tuğumda bana insanların gösteriyi hem önden hem de arkalardan izlemek 
için müthiş bir izdiham yarattığını ve bunun şehir için büyük bir avantaj 
olduğunu anlattılar”vi. Bu gösterilerin Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası adlı oyunda-
ki “ipini	koparan	hödükler” sözüne olan muhtemel etkisi, Howard Staunton 
tarafından şöyle savunulmuştur: “Atina esnafının bu kaba dramatik per-
formansında, Shakespeare bütün imgelemini Coventry’de ticaret kurumları 
tarafından düzenlenen, kendi zamanında da düzenlenmeye devam eden ve 
muhtemelen tanıklık ettiği gösterilerden alıyordu.”vii 19. yüzyılda Bir	Yaz	Ge-
cesi	Rüyası adlı oyun için Shakespeare’in arka planına dair kesin bir dille ya-
pılan bu eleştirileri dikkate almak pek de mantıklı olmaz fakat Shakespeare’in 
daha aşina olduğu ve belki de tipik bir ortaçağ kenti diyebileceğimiz bir kentin 
esnaf geleneklerine daha da yakından bakmak akıllıca olur.

Şehir yıllıklarında Thomas Sharp’ın ifadesine göre Coventry oyunları 1416’da 
“bulunmuştu”viii (Bu oyunlarının daha erken bir tarihte oynanmış olması 
daha olasıdırix fakat bu günümüzde tam olarak belgelenememektedir: Şehir 
yıllıklarının 16. yüzyıl kopyalarında bulunan Biçiciler ve Terziler grubunun 
İsa’nın doğumu ile ilgili gösterisi, Arınma ve 16. yüzyıl nüshalarında bulunanx 
On	İki	Yaşında	İsa	Tapınakta adlı Dokumacılar topluluğunun gösterileri hariç 
her şey kaybolmuştur). Fakat Demirciler topluluğunun Çile sahnelerini işleyen, 
Şapkacılar (1531’den önce Kartçılar) topluluğunun iç parçalayan ve Diriliş 
sahnelerinin bulunduğu oyun, Kumaşçıların	Kıyamet	Günü oyununu içeren 
geniş kayıtlar hala bulunmaktadırxi. Bu oyunlar her senexii Corpus Christi5 
zamanında düzenlenen kentin ekonomik hayatını büyük ölçüde canlandıran 
Büyük Festival ya da diğer adıyla Corpus Christi Festivalinde sergilenmek 
için programa konuyordu. Vatandaşlar arasında yaygın olan Lollardizm6 ve 
sonrasında Protestanlıkxiii bile -şehirdeki ekonomik sıkıntıların oyunları 
sahneye koyma üzerindeki apaçık etkisine rağmen- bu teatral üretim 
hevesini kıramamıştı. 1539’da Belediye Başkanı Coton, Thomas Cromwell’e 
ekonomik sebeplere dayanarak oyunların masrafından kurtulmak için 
4 Ç.n. Geleceği önceden haber verilen bebek İsa’yı öldürmek için Beytüllahim’deki tüm erkek 
bebekleri katleden Yahudi hükümdar. Metinde zorba ya da tiran anlamında kullanılmıştır. 
Shakespeare bu kelimeyi Hamlet’in gösteriş yapmak için abartılı bir üslupla oynayan oyuncuya 
söylediği sözlerde de kullanır: “out-Herods Herod” (Zalimden	daha	zalim) (Hamlet üçüncü perde 
ikinci Sahne, mısra 14). 
5 Ç.n. “Corpus Christi” veya “Corpus Domini” Katolik Kilisesi tarafından Paskalya’dan 60 gün 
sonra kutlanılan İsa’nın eti ve kanının yenildiği dini kutlamadır. 
6 Ç.n. Lollardizm veya Lollard hareketi Protestanlık öncesi 14. yüzyıl ortalarından İngiliz 
Reformuna kadar süren Hristiyanlık hareketi. Lollardların isteği batı Hristiyanlığının yenilenmesi 
idi. 
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başvurmuştu: “Corpus Christi zamanında fakir halk, oyun ve gösteriler 
için o kadar çok harcama yapardı ki yılın geri kalanında en kötüsüyle başa 
çıkmak zorunda kalırdı”xiv. Fakat oyunlar 16. yüzyılda hem Katolikler hem 
de Protestanlar tarafından oldukça ilgi görüyordu. Bunun muhtemel sebebi 
bu yüzyılın gidişatında bazı Katolik öğelerin tasfiye edilebilecek olmasıydı 
ancak 1579 yılından sonra birtakım gizemleri itibarsızlaştırması sebebiyle 
düşüşe geçen Protestanlık olmuştuxv. Buna rağmen Kraliçe Mary’nin 
zamanında yaşayan, protestanlığa bağlılığı sayesinde Foxe’un, Acts	 and	
Monumentsxvi adlı eserinde kendine yer bulmayı başaran dokumacı John 
Careless’ın “arkadaşlarıyla beraber şehirle ilgili bir gösteride oynamasına izin 
verildi. Oyun bittikten sonra Careless saati dolduğunda gardiyanıyla birlikte 
hapishaneye geri döndü.”xvii

Soylu izleyiciler, böylesine seçkin ziyaretçiler için uygun olduğu kabul edilen 
bu oyunları izlemek amacıyla zaman zaman Coventry’e geliyorlardı. Örneğin 
1456’da Kraliçe Margaret artık saat geç olduğu için sergilenemeyen Kıyamet 
oyunu hariç kendisine sergilenen bütün oyunları izlemeye gelmiştixviii. 
Oyunları görmek amacıyla 1485’te şehri ziyaret eden bir başka soylu ziya-
retçi Kral III. Richard’tıxix ama bu soylu ziyaretçiler Corpus Christi Festivali 
zamanı dışında geldiklerinde de oyunları izleyebilirlerdi. Bu gibi durumlar-
da gösteriler, çeşitli istasyonlarda sahne olarak kullanılan esnaflara ait yük 
vagonlarında sergilenirdi. Benzer bir şekilde Kraliçe Elizabeth’in 1566’da 
Coventry’e yaptığı ziyarette Tabakçılar’ın, Dokumacılar’ın, Kumaşçılar’ın ve 
Demirciler’in gösterilerinden faydalanılmıştıxx. Esnaflar bu nedenle çat kapı 
talep edilen bu gösterilere ve şehrin eğlendirebileceği seçkin ziyaretçiler kar-
şısında oynamaya alışıklardı. Kayıtlardan anlaşıldığına göre bu tarz tören-
lerde oyunlar belediye yetkilileri tarafından seçiliyordu ve bu gösteriler için 
seçilmek gösterilerde sergilenen zanaat7 sebebiyle bir onurduxxi.

Furness’ın da kuşkulandığı gibi, Shakespeare’in oyunuyla yaz (Midsummer) 
seyirliği ya da yaz gösterisi arasında bir ilişki vardırxxii. Sharp’ın alıntısına 
göre ise Coventry Yıllıklarının Ağustos 1628 tarihli bölümünde şöyle bir iba-
reye rastlanır “bu şehirde düzenlenen, gösteri ve seyirliğin yıllarca yapıldı-
ğını anlatan gösteriler ve yaz (Midsummer) seyirliği...”xxiii. Ne yazık ki daha 
detaylı belgeler bile (modern İsveç’te olduğu gibi) John Baptist ile ilintili bir 
şekilde yapılan kutlamalarla ilişkisi olan yaz eğlencelerinin içeriği ile ilgili 
çok az bilgi verirxxiv. Yine de törenlere katılım, en azından genel olarak 1541-
1543 yılları arasında Cappers’ın hesaplarına girilen günü belirsiz bir kayda 
göre şöyleydi: eğlenceler yirmi altı şilin sekiz peni değerindeydi ve “Soylular 
için yaz gecesinde ne kadar tören yapılıyorsa alt tabaka için de o kadar” 
7 Ç.n. Buradaki zanaat esnafların mesleki üretimleriyle alakalıdır. (Gösterilerde kullanılan 
dekorun marangozlar tarafından yapılmış, dokumanın dokumacılar tarafından dokunmuş, 
kostümlerin terziler tarafından dikilmiş olması vb.) 
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eğlence düzenleniyorduxxv. Ama Mayıs 1591’de halk “Yaz Günü” eğlenceleri 
için ilk kez 1584’te sahnelenen Kudüs’ün	Yıkılışı adlı oyunun tekrar göste-
rilmesini istedixxvi. Belediye de bu isteği yasallaştırmaya karar verdi: “Bütün 
sahne direkleri bir sonraki çarşambaya kadar şehir merkezinde duracak-
lar, fakat sonra kaldırılacaklar”xxvii. Oyunun her ne kadar 1584’teki göste-
ri kadar muhteşem bir şekilde hazırlanabilmesi için yeterli zaman olmasa 
da, 1591’de kesinlikle oynanmıştırxxviii. Yaz kutlamalarındaki tiyatrolara ilgi 
konusunda bulunan kanıtlar muğlaktır ancak belgeler gösterilerin kentsel 
tiyatro havasına -Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası’na ruhunu veren o havaya- uygun 
olduğunu kanıtlar niteliktedirxxix.

Genç	 Pyramus	 ile	 Sevgilisi	 Thisbe’nin	 Kısa	 Ama	 Hazin	 Öyküsü’nün 
sahnelenmesi esnafların rol taksimatı için toplanmasıyla başlar. Bu, 
Coventry’deki ya da başka bir yerdeki oyunların yapım aşamalarının 
işleyişi gibidir. Orada bulunanların -marangoz ve doğramacıxxx, dokumacı, 
körükçü, tenekeci ve terzinin- isimleri listededir ve bu isimler “Atina’da Dük 
ile Düşesin düğününden önce gerçekleştirilecek müsamerede rol almaya 
uygun kişiler”in isimleridir (I.II.5-7). Coventry’de Şapkacılar topluluğunun 
1566 yılına ait kayıtlarında böyle bir oyuncu listesi bulunur ama oyun 
gösteriler için tercih edilmemiştir. İki düzine amatör oyuncunun ismini 
içeren liste şöyle başlar: “ismi olanlar gösterideki oyunlara katılmak ve 
emredildiğinde oynamak için sıraya konmaya uygun bulunmuşlardır”xxxi. 
Coventry’deki kayıtlara göre bu loncaların hepsi oyuncuların tamamını 
kendi içlerinden seçmek durumunda değildi; örneğin 1550’de Hugh 
Heynes adında bir marangoz, Dokumacılar topluluğunda Arınma adlı 
oyunda Anna rolünü oynamıştıxxxii.

Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası’ndaki rol dağılımını oluşturmakla görevli marangoz 
Quince oyunda bir yönetmen gibi işlevlenir. Coventry’deki gösteri ustaları 
hakkında bulunan belgeler bölük pörçüktürxxxiii ama 1453’teki Demirciler 
topluluğunun kayıtlarında derici Thomas Colclow “oyuncuları bulan 
ve onları süreçte hazırlayan”xxxivkişi olarak nitelendirilmiştir. Colclow, 
Demirciler’in oynadığı oyunun yazarı değildi, aynı şekilde Quince de 
Pyramus ile Thisby oyununun asıl yazarı olarak görülmemelidir. Çünkü 
sadece bir önsöz yazmış ve Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası’nın beşinci perdesinde 
sahnelenecek oyun için birkaç değişiklik yapmıştırxxxv.

Coventry’de Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası adlı oyunun yazımından önceki on beş 
yılda oynanan bütün esnaf oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da birinci 
perde ikinci sahnede bütün oyuncuların erkek olmalarına rağmen ka-
dın rollerinden kaçınılmamıştır. Bilindiği üzere, kadın rollerini erkeklerin 
oynaması Elizabeth dönemi profesyonel sahneleme algısını da yansıtır. 
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Thisbe rolü, sakalının yakında çıkacağını söyleyerek role itiraz eden kö-
rükçü Flute tarafından oynanır (I.II.48) -rol, sesi sahnenin en arkasından 
duyulabilecek kadar tiz sesli biri tarafından oynanmaya müsaittir-. Aynı 
şekilde terzi Robin Starveling’e Thisbe’nin annesi rolü verilmiştir (Oyu-
nun beşinci perdesindeki anne rolü oyundan çıkartılmıştır). Kadın rolleri 
Coventry’de de tamamen erkek oyunculardan oluşturulan kumpanyalar 
tarafından oynanırdı. Yukarıda bahsedilen Hugh Heynes örneği dışında 
Dokumacılar oyunundaki Anna rolü 1524’te Thomas Sogdyn ve 1544’te 
Borsley’nin kumpanyasından Richard tarafından oynanırken, 1524’te Kut-
sanmış Bakire Meryem rolüne Richard Bryskow çıkmıştıxxxvi. 1496’da Plate’nin 
karısı Procula rolü Ryngold’un oyuncusu Thomas tarafından ve 1499’da başka 
bir erkek oyuncu tarafından oynanmıştıxxxvii. Şüphesiz ki bu rollere çıkan er-
kek aktörler “küçük” ama etkileyici derecede “korkunç tiz” bir sese sahip-
tiler, tıpkı Bottom’ın repliklerinde olduğu gibi (I.II.52). “Küçük” tabiri sesle 
ilgili bir sıfat olarak kullanıldığında yüksek, tırmalayıcı ya da kaba değil; 
nazik, düşük, yumuşak ve az şiddetli manasına gelir. Tabi ki Flute’un Thisbe 
rolünü alması sesinin falsetto8 olarak tanımlandığına işaret eder. Flute’un 
utangaçlığını kapamak için gerçek kimliğini gizleyecek bir maske takması-
na bile izin verilmiştir (I.II.49). Aslan rolüne çıkacak marangoz Snug için de 
hayvan maskesinin bulunması gereklidir.

Rolleri belirledikten sonra Quince oyunculara sıralarını ve repliklerini içeren 
parçalar dağıtacaktır. Bu tarz parçaların aktörlere dağıtıldığının bir diğer 
kanıtı ise üçüncü perde birinci sahnede geçen Bottom’ın sözleridir: “bütün	
parçaları,	replikleri	ve	hepsini” (III.I.99-101). “Şehrin	bir	mil	dışındaki	orman-
da”, “gece	 ay	 ışığında”(I.II.101-102) yapılacak provadan önce bu parçalar 
hızlıca ezberlenmek durumundadır “Sizden	 yarın	 geceye	 kadar	 ezberleyip	
şehirden	bir	mil	 uzaktaki	 saray	korusunda	ay	 ışığında	beni	 bulmanızı	 rica	
ve	 arzu	 ederim.” (I.II.100-101)xxxviii.Coventry’de oyunlar ya kapalı St. Mary 
Salonu’nda ya da dışarıda parkta sonraları ise güneyde şehir duvarlarının 
dışında prova edilirdixxxix. Dolayısıyla Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası	adlı oyunda yer 
seçimi alışılagelmişin dışındadır ancak bu seçim oyundaki amatör oyun-
cuları Shakespeare’in kurgusundaki diğer odaklarla karşı karşıya getirmek 
için gereklidir. 

Rol taksimatı ile sahneleme arasındaki zamanda Quince  oyun için gerekli 
malzemelerin listesini hazırlama görevini üstlenir (I.II.105-106). Muhtemelen 
bu liste yalnızca gerekli aksesuarları değil - örneğin oyun içindeki oyun-
daki kahramanların ölümüne sebep olacak keskin hançer - aynı zamanda 
kostümleri, kanatları, sakalları ve maskeleri de içeriyordu. Bu aksesuarlar 
her oyunda benzer aksesuarlar kullanıldığı için Orta Çağ Coventry’sindeki 
8 Ç.n. Tiz erkek sesi.
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oyunlarda da hazır bulunurduxl. Bundan dolayı 1591’de Coventry’de Şapka-
cılar topluluğunun alet-edevat listesinde 1579’dan beri oynanmayan Corpus 
Christi oyunlarında kullanılmış bu aksesuarların isimlerine rastlanır. Araç-
lar arasında bir oyun metni, Pilate için erkek yeleği ya da Mary Magdalene 
için cübbe gibi kostümler, Adem ve Havva için kürek ve öreke (ip örerken 
yumağı tutan değnek), cehennem ağzı, flama, kanatlar ve/veya maskeler (ör-
neğin “[…]	beş	kafası	vardı”,	“tanrıların	kafası	ruhların	kafası”), sakallar, zırh 
ve hançer, kılıç gibi silahlar vs. bulunurxli. Belki de burada, Meryem oyunu 
için kutsal ananın dirilişle ilgili bilgi veren melekle karşılaştığı bir sahne 
hazırlanmıştır. Ama diğerleri de maske ya da kanat takarken sahneye çıkmış 
olabilir -Pilate, İsa ve üç başlı mızrağı tutan zebani gibi-.

Flute’un giymesi için önerilen maske belki de geçmişi değil zamanının popü-
ler uygulamasını (belki de halk tiyatrosunu)  yansıtan bir öneridir. Eğer bu 
maskeler Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası adlı oyunun ilk sahnelemelerinde oyun-için-
de-oyunda kullanıldıysa, amatör aktörler ile Shakespeare’in topluluğunda 
Atinalı aristokratik erkek ve kadın rollerini oynayan aktörler arasında belir-
gin bir fark olduğunu ortaya koymak için kullanılmıştır. Bu konuda yaklâşık 
1220 gibi erken bir tarihte Beverly’deki Diriliş oyunununda “alışık olundu-
ğu gibi” maske kullanılmasından bahsedilmesi göz önüne alınabilirxlii. Yine 
de bu konuda daha düzenli araştırma yapmaya dikkat etmek gerekir. İlk 
kez Orta Çağ tiyatrosunu maske kullanımı açısından ele alan güvenilir bir  
kaynak hazırlayan Meg Twycross ve Sarah Carpenterxliii tarafından hala bu 
konu ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmacıların Coventry’deki 
Şapkacılar topluluğunun 1566-67 envanterini incelerken çıkardıkları sonu-
ca göre, “kafalar”a olan referanslar ile muhtemelen  “peruklar” ima edilmek-
tedir xliv. Bu tarz giyilebilen aksesuarlar sadece erkek rolleri için değil, (misal 
Coventry’deki üç kutsal kadın) Shakespeare’in oyunundaki Flute için de ter-
cih edilebilirdi. Bu yüzden Flute’un giyeceği maskenin yüzün bir bölümünü 
kapatan peruklu bir maske olduğu çıkarımını yapsak bile bu belirsizdir.

Pyramus karakterinde kullanılan maskenin yüzü kaplayan bir aksesuar ol-
duğunu düşünürsek daha sağlam bir zemine ayak basmış oluruz: Bottom 
karakteri, “Hani	şu	saman	rengi	 turuncu...	Yok	yok...	Kınalı	eflatun...	Ya	da	
Fransız	kral	altını	gibi,	hani	sapsarı	bir	sakal	var	ya	işte	onunla	oynarım” diye 
ısrar eder (I.II.93-96). Tabii bu seçeneklerden bazıları oldukça tuhaftır, ama 
kolayca takılabilen bir sakalın amatör tiyatroda standart bir biçimde kulla-
nıldığı çıkarımı yapılabilir. Şapkacılar topluluğunun envanterinde 1591’de 
üç sakal kalmışkenxlv; 1579 ve öncesinde, replikli bölümleri olan iki yetiş-
kin erkek rolünün -Symeon ve Joseph- bulunduğu bir oyun oynayan Doku-
macılar’ın envanterinde iki sakal bulunmaktaydıxlvi. 1572’deki Dokumacılar 
topluluğunun kayıtlarına göre o zamanlarda sakallar Harry Benete adlı bir 
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adamdan kiralanıyorduxlvii. Bottom karakterinin seçenek olarak saydığı sa-
kalların, zamanın İngiltere’sinde kiralanabilir ya da ödünç alınabilir olduğu 
gibi, Shakespeare’in hayali Atina’sında da aynı durumun geçerli olduğunu 
varsayamaz mıyız?

Oyun-içinde-oyunda aslan rolü için gerekli olan hayvan maskesi ve yüz akse-
suarları, bizi hayvan maskesi konusunda güçlü bir gelenek olan halk geleneği 
içinde 16. yüzyıl İngilteresi’nden beri incelenen karmâşık bir sorguya yönlen-
dirirxlviii. Aslan maskesi takan aktörler çok daha erken tarihlerde Orta Çağ’da 
peygamber Daniel ile ilgili Latin oyunlarında bulunur. Bu teatral yaratıkların 
ağızları yeteri kadar büyük açılabilmeliydi ki insanları “yutabilsinler”xlix. Ti-
yatro ya da eğlence için kullanılan diğer hayvan maskeleri ya da yüz aksesu-
arları kullanımı Twycross ve Carpenter tarafından örneklerle açıklanmıştır 
- örneğin Bodley’de M.S. 264’te hayvan kafalı maskaralar, 14. yüzyıl ortasın-
da geçit törenlerinde kafaya takılan aslan başlığı (1460’ta Aragon tarafından) 
gibil. Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası	adlı oyunda, oyun-içinde-oyunda kullanılacak 
aslan maskesi, aynı zamanda -yukarıda not edilen Bodley’deki hayvan kafa-
larından biri olan- eşek kafasını giyecek Bottom karakteri için de bir ipucu 
niteliği taşırli.

Üçüncü perde birinci sahnede Puck tarafından bölünecek provada, oyuncu-
lar yeşillik bir alanda -“Şu	yeşillik	alan	sahnemiz	olsun,	şu	çalılık	da	soyunma	
odamız” (III.I.3-5)- buluşurlar. Bu sahnede; gösteri vagonlarının aksiyonla-
rı çoğaltmak, esneklik ve görünebilirlik katmak için kullanıldığı Coventry 
kenti sokaklarına nazaran, sahne çalışmanın bu mekan kullanıldığı sürece 
zor olduğu gözler önüne serilir. Bu nedenle sahneleme fikri açık bir biçimde 
Elizabeth dönemi tarzındadır. Prova boyunca Bottom karakteri oyunla ilgili 
kaygılara oldukça komik ve kötü öneriler sunmakta ve Quince karakterini 
ona bir prolog yazmaya teşvik etmektedir (III.I.17), bu da kendini gösterebi-
leceği yeni bir bölümdür. Oyun metnini elinde bulunduran kişi olarak, oyun 
metnindeki değişiklikleri yapmak Quince karakterinin sorumluluğundadır. 
Kadroda da keskin değişiklikler olmuş; bir oyuncu ay ışığı, bir oyuncu ise 
âşıkları ayıran duvar rollerini almışlardır. Ay ışığı ve duvar rollerinin heye-
can dolu bir merakla ve komik bir şekilde sahneye eklenmesiyle Thisbe’nin 
annesi ve babası rollerinin temsilinin ilgi uyandıracak bir yanı kalmamış-
tır. Provanın Puck gelmeden önce de oldukça kaotik bir durumda olduğunu 
söylemeye gerek yoktur. Dahası bir oyundan önce iki ya da üç prova yapıl-
dığı belirtilen Coventry kayıtlarında belgelenen amatör oyuncuların genel 
pratiğinin aksinexlii, esnaf kumpanyasının Dük ve diğer soylular karşısında 
oynayacakları oyun öncesinde tek bir provaları vardır.
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Oyun ancak, eğer Flute yargısında haklıysa, Pyramus rolüyle günde altı 
peni gündelik alabilecek bir oyunculuğa sahip olduğunu söylediği Bottom’ın 
geri dönüşüyle kurtarılır (IV.II.21-24):	“Pyramus’a	ya	altı	[peni]	gündelik	ve-
rilir,	ya	hiçbir	şey	verilmez”. Oyunda yazılanın aksine esnaf kumpanyası oy-
nayacağı bu oyundan beklediği gibi para alamaz. 1579 yılındaki Dokuma-
cılar topluluğunun kayıtlarına göre oyunculara ödemeler (serinlemek için 
içilen içecek gibi provalar esnasında yapılan harcamalar hariç); melekler 
ve kucaktaki bebekler (çocuk İsa rolünde) için dört peniden, Symeon için 
(serinlemek için içilen içecek gibi provalar esnasında yapılan harcamalar 
hariç) üç şilin dört peniye kadar değişirliii.

Dördüncü perde ikinci sahnede oyuncular “sakallarına	 sağlam	 sicim” 
bağlayıp, “pabuçlarına	 yeni	 bağcıklar” takıp kostümlerini toplamak ve 
rollerini gözden geçirmek zorundadırlar. Gösteri yapılacaktır. Bottom 
karakterinin son tavsiyeleri Thisbe’nin temiz çamaşırlar giymesi, aslanın 
tırnaklarının uzun olması -”zira	o	tırnaklar	aslanın	pençesi	gibi	görünmelidir”- 
ve diğer oyuncuların oyun boyunca kokmamaları için sarımsak soğan 
yememeleri gerektiği üzerinedir. Ardından oyuna uygun kostümlerini 
giymiş bu oyuncuları ve eğlenceleri için şimdiye kadar “kafalarıyla	 emek	
harcamayan” “Atina’da	 çalışan	 zanaatkarlar”ın hazırladığı	 “Genç	Pyramus	
ile	sevgilisi	Thisbe’nin	aşkını	anlatan	can	sıkıcı	kısa	bir	sahne;	çok	trajik	bir	
eğlence”yi seçen Dük’ün ve soyluların önüne çıkarken görürüz (V.I. 56-
57, 72-73).Önsöz ve oyun trompet sesleriyle başlarliv. Trompet o dönemde 
Coventry ve diğer yerlerde sergilenen oyunlarda oldukça sık kullanılırdı. 
1571’de Terziler topluluğu trompet çalan sanatçılara oyunlara yaptıkları 
katkılar için yirmi peni öderkenlv, Kumaşçılar topluluğunun kayıtlarına 
göre 1584’te oynanan Kudüs’ün	Yıkılışı adlı oyunda trompet çalanlarla diğer 
müzisyenler ödemede farklı hesaplanmıştır. Aynı yıl Demirciler iki şilin altı 
peniye bir flüt sanatçısı, beş şiline diğer müzisyenleri ve beşer peniye de 
iki davulcu tutmuşlardı ve  “Cocckam	gaydasını	ağırbaşlı	bir	şekilde	çaldı.” 
lvi. Bir plana göre oyun-içinde-oyunun finalinde şarkı eşliğinde bir “balet”9 
gösterisi yapılacak olsaydı, muhtemelen müzikal bir eşlik düşünülürdü. 
(IV.I.214-219), Ama müzisyenler yine de Pyramus ve Thisbe’nin sonunda 
bulunan Bergomask10 için hazır bulunmak durumundaydı (bkz. V.I.361). 
Müzik eşliğinde yapılan bir sahneleme, Theseus’un oyuncuların hatalarını 
sık sık şaka yaparak dile getirdiği bir final için en uygun yöntem olurdu 
(V.I.90).

9 Bottom karakteri tekrar insan haline döndükten sonra hayal ettiği Bottom’ın Düşü oyunundan 
bahsederken “balet” sözcüğünü kullanır. Sık sık sözcükleri yanlış kullanan Bottom İngilizcedeki 
“ballet” ve “ballad” sözcüğünü karıştırıyor.
10 Ç.n. Şarkı eşliğinde icra edilen bir dans çeşidi.
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“İpini	 koparan	 hödüklerin” oynadığı oyunun sık sık kesilmesi; amatör 
aktörlerin taşlanmasının yanında oyun-içinde-oyunun, Bir	 Yaz	 Gecesi	
Rüyası	adlı oyunun ana sahnelerinden ayrılmasını da sağlar ve tiyatroda 
-Shakespeare’in kumpanyasında profesyonel olarak en üst seviyede icra 
edilen tiyatro- hayal gücünün rolü üzerine bir yorum da getirmiş olur. 
Shakespeare’in esnaf loncasından amatör oyuncuları kullanması, yetenekleri 
ve teknikleri profesyonel seviyenin aşağısında kalan pratiklerin bir parodisi 
olarak işlevlenir. Bu nedenle Shakespeare çocukken muhtemelen Coventry’de 
ya da ülkenin iç kısımlarında başka bir şehirde gördüğü oyunculuklar üzerine 
kafa yormuş gibidir. Fakat bu oyuncuların ve pratiklerinin taşlanması 
elbette 16. yüzyıl İngiltere’sinin kentlerinde gönüllü olarak oyunculuk 
yapan insanların gösterişli tavırlarına da yapılan bir eleştiri olabilir. Yine de 
Shakespeare’in bu gibi oyun ve oyunculara olan negatif bakışı muhtemelen 
abartılı ve hataya sürükleyicidir zira Coventry gibi kentlerde oynanan 
oyunlar hayal ettiğimiz gibi o kadar kaba ve “amatör” seviyesinde değildir. 
Coventry’de bu oyunlar için büyük meblağlarda harcamalar yapılmıştır ve 
gösteriler gerçekleştiğinde şehrin onuru oyunların mükemmelliğiyle bir kez 
daha perçinlenir. Oyunlar ziyaretçileri bir mıknatıs gibi şehre çekme işlevi 
görmüştür. Hatta VII. Henry bile 1493’te Coventry’deki oyunları görmek için 
kente geldiğinde oyunları “çok övmüştür”lvii. Başka bir deyişle, Coventry’deki 
oyunların kalitesi Shakespeare’in Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası	adlı oyundaki oyun-
içinde-oyunda ima edilen seviyeden kat kat daha üstündürlviii.
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“Arabayı çekene de ki 
Yakındır ölümü. 

Kim yaşayacak? Söyle ona 
Arabada oturan.”

Aklayıcılar	Kongresi – Bertolt Brecht

Buradan çok uzak bir ülke, Çin, büyük bir savaşın ve pamuk krizinin eşiğinde.

İmparator sabah piposunun kaldırılmasının, kardeşi Jau Jel ise beş para et-
meyen pamuğun derdinde.

Tuiler1 Çin’in sıkıntılı ekonomik şartlarında bilginin ticaretini yaparak para 
kazanmanın yollarını arıyor.

Çete lideri Gogher Gogh hapisten yeni çıkmış, tuilik sınavına altıncı kez giriyor.

Taşradan Pekin’e tui olmak için gelen Sen ile Eh Feh’in ise ellerinde bulunan 
tek malvarlıklarına, pamuklarına, el konuluyor.

Hiçbir yerde pamuk bulamayan Çin halkının merakı günden güne artıyor: “Pa-
muk nerede?”

“Bir tuiler kongresi düzenle. Eğer seni aklarlarsa sana bedavaya gelecek bir 
vaatte bulun onlara. 200.000 aklayıcın ne güne duruyor, 15.000 tui okulunu 
boşuna mu besliyorsun?”

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) olarak 2016 – 2017 döneminde Bertolt 
Brecht’in Aklayıcılar	Kongresi adlı oyununu sahneliyoruz. Kulübün deneyimli 
üyeleri yaz başında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yürüttüğü Ritim 
Atölyesi’nde ritim ve aksiyon üzerine çalıştı. Bu çalışmaları eğitim prodüksi-
yonu olan Aklayıcılar	Kongresi’nin sahneleme sürecine yansıtmanın yanı sıra, 
Brechtyen tiyatro ve entelektüellerin sorumluluğu üzerine eğitim araştırma ça-
lışmaları yürütüldü. Ekim ayında kulübe yeni katılan üyelerin bu başlıklarda 
tartışma yürütmeleri ve temel oyunculuk eğitimi alarak tiyatroyla tanışmaları 
hedeflendi. Yapılan metin düzenleme çalışmasında ise 1995 yılında BÜO tara-
fından sahnelenen Aklayıcılar	Kongresi metni temel alındı.

İki dünya savaşı görmüş, Nazi Almanya’sının yükselişine tanıklık etmiş, 
eserlerinin birçoğunu Hitler döneminde vermiş Brecht’in yazdığı Aklayıcılar	
Kongresi, baskıcı koşullarda aydınların aldığı tavrı sorguluyor. Biz de entelektüel 
adayları olarak Brecht’in sorguladığı bu tavrı çoğu üniversite öğrencisi olan 
seyircimizle tartışmayı değerli buluyoruz.

İyi seyirler…

1 Tui, Brecht’in Almanca entelektüel anlamına gelen Intellektuelin kelimesini Tellekt-Uell-In şeklinde 
transforme edip baş harflerine göre kısaltarak türettiği kelimedir.
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Pamuk	fazla	üretildiği	için	fiyatı	düşürülmüştür.	Geliri	azalan	İmparator;	Savaş	
Bakanı,	Saray	Tui’si	ve	Başbakan’dan	hesap	sorar.

İmparator: Sonuç?	Kuzeyde	isyan	ve	devletin	bu	isyanı	bastıracak	beş	kuruş	
parası	yok.

(Aklayıcılar	Kongresi’17,	BÜO)

Jau	Jel:	Yeter!	 (Temizlikçi	kadının	eşarbını	başından	alır	 ve	sorar.)	Bunu	ne	
kadara	aldın?

Temizlikçi	Kadın:	On	yen.
Jau	Jel:	Ne	zaman?

Temizlikçi	Kadın:	Üç	yıl	önce.
Jau	Jel:	Üç	yıl	önce.	(İmparator’a)	Şimdi	bunlar	kaç	yen	biliyor	musun?

Dört	yen!	
(Aklayıcılar	Kongresi’17,	BÜO)



Devletin	Sen	ve	Eh	Feh’in	pamuklarına	el	koyduğunu	öğrenen	Tui	çayhane-
sindeki	tuiler	pamuk	krizi	üzerine	tartışırlar.

(Aklayıcılar	Kongresi’17,	BÜO)

İmparator:	Sevgili	kızım,	artık	zengin	koca	demeye	paydos!	Bir	aşk	evliliği	yap-
mana	maddi	açıdan	hiçbir	sakınca	kalmadı.

(Aklayıcılar	Kongresi,	BÜO’17)



	Kongrenin	üçüncü	gününde	Munka	Du’nun	konuşması	protestocular	 
tarafından	kesilir.

Muhalif	Tuiler:	Savaş	kuzeyde,	pamuk	nerede?

(Aklayıcılar	Kongresi,	BÜO’17)

İmparator’un	emri	ile	devletin	paramiliter	güçleri	ve	Gogher	Gogh’un	adamları	
iş	birliği	yaparlar.

(Aklayıcılar	Kongresi,	BÜO’17)



Çamaşırcı	kadınlar,	Sen,	Eh	Feh	ve	Pazar	tuileri	Gogher	Gogh’un	emriyle	ger-
çekleştirilen	patlamanın	ardından	yanan	pamuk	balyalarını	izlerler.

(Aklayıcılar	Kongresi,	BÜO’17)

Ma	Gogh:	Ağlanıp,	sızlanmanın	bir	faydası	var	mı?
Sen:	Yok	tabii.

Ma	Gogh:	Bu	eserler	yağmalanırken	biz	burada	oturacak	mıyız?

(Aklayıcılar	Kongresi,	BÜO’17)



1. Sahne-İmparatorluk Sarayı

(Sahne	 Temizlikçi	 Kadın’ın	 şarkı	 söyleyerek	 temizlik	 yapmasıyla	 açılır.	
İmparator,	Saray	Tuisi,	Savaş	Bakanı	ve	Başbakan	sahneye	girerler.)

İmparator: Yeter! Kendimde değilim. Kötü yönetim ve rüşvet yüzünden 
devletin batışını ben üstlenmek zorunda kalıyorum. İyi, güzel, hadi bunu 
da bir sineye çekelim. Ama sabah kahvaltısında içtiğim ikinci piponun 
kaldırılmasına ne demeli?

Başbakan: Majesteleri...

İmparator: Yoo! Bu kadarı da çok fazla. Aslında Çin İmparatoru olarak 
benim buna izin vermemem gerekir.

Başbakan: Kalbiniz majeste. Kalbiniz yüzünden kaldırıldı.

İmparator: Kalbim mi? Kalbim mi? Kalbim rahatsızsa bu yeterli saygıyı 
görmediğimden ötürüdür.

(Temizlikçi	Kadın	İmparator’un	ayakkabılarını	silmeye	başlar.)

İmparator: Geçen hafta iki yüz koşu atı alındı elimden, temizlikçi. Ney-
miş efendim? Kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilecekmiş. Sustum.

Başbakan: Susmuş. (Saray	Tuisi,	Başbakan	ve	Savaş	Bakanı	gülerler.)

İmparator: Susmuş kadar oldum. Bu sabah bir bakıyorum ikinci pipom 
kaldırılmış. Niye? Kalbimmiş! Gelirler ne oldu, gelirler? Vaktiyle ipek te-
keliyle pamuk tekeli arasında bir seçim yapmam istendi benden. Ben 
tabi ki dört elle ipeğe sarıldım. Ama bana pamuğu almam söylendi! Ben 
kimsenin pamuklu giydiğini görmedim. Maşallah herkes şıkır şıkır ipekli 
giyiyor. Ben de dedim belki halk pamuklu giyiyordur, ben de halka yatı-
rım yaparım. Sonuç? Kuzeyde isyan ve devletin bu isyanı bastıracak beş 
kuruş parası yok!

(Jau	Jel	girer.)

Jau Jel: Ne oluyor burada yine?

İmparator: Jau Jel, imparatorluktan çekiliyorum.

Jau Jel: Yaa! Bu kez neden? 

Aklayıcılar Kongresi Oyun Metni
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Saray Tuisi: İmparatorsuz bir Çin?

Başbakan: Düşünülemez bile. O zaman kasa defterleri gözden geçirilir.

Savaş Bakanı: Yapma ya!

İmparator: Eğer bana birazcık değer verilseydi sabah pipom kaldırılmaz-
dı.

(Saray	Tuisi,	Jau	Jel’in	işareti	ile	Temizlikçi	Kadın’ı	İmparator’un	önüne	iter.)

Temizlikçi Kadın: Bizi bırakamazsınız imparator hazretleri. Halkın için-
den gelen basit, köylü bir kadın olarak diz çöküp yalvarıyorum size. İmpa-
ratorluğun yükünü taşımaya devam edin.

İmparator: Çok... Çok duygulandım temizlikçi. Ama yapamam, artık im-
paratorluk yapamam. Jau Jel! Hepsi senin suçun, karşı çıkma! Keşke 
zamanında tekelin senin eline geçmesine izin vermeseydim.

Başbakan: (Jau	Jel’in	yönlendirmesi	ile	Temizlikçi	Kadın’a) Majesteleri te-
keli vakarla reddettiler. Kimse yanlış anlamasın diye.

Saray Tuisi: Majesteleri ticaretle falan uğraşıyor demesinler diye.

İmparator: Elbette temizlikçi, birazcık para kazanılsın diye. Peki kazanı-
lıyor mu para? Hemen hesapları istiyorum. Hepiniz tek tek mal beyanında 
bulanacaksınız.

(Başbakan,	Savaş	Bakanı	ve	Saray	Tuisi	gevelerler.)

Jau Jel: Yeter! (Temizlikçi	Kadın’ın	eşarbını	başından	alır	ve	sorar.)	Bunu 
ne kadara aldın?

Temizlikçi kadın: On yen.

Jau Jel: Ne zaman?

Temizlikçi Kadın: Üç yıl önce.

Jau Jel: Üç yıl önce.. (İmparator’a)	Şimdi bunlar kaç yen biliyor musun? 
Dört yen!

İmparator: (Eşarbı	inceler.) Pamuklu dedikleri bu mu? Peki şimdi niye bu 
kadar ucuz bunlar?

Başbakan: Açıklayayım efendimiz. (Jau	Jel	susturur.) 

Jau Jel: (Temizlikçi	Kadın’a) Çık!

(Temizlikçi	Kadın	çıkar.)

Başbakan: Açıklayayım majesteleri. Çin üretim açısından tarihin en kötü 
yıllarından  birini yaşadı. Pamuk ülkemizde-

İmparator: Pamuk mu? Ne olmuş pamuğa? Havalar kötü mü gitti yoksa?
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Başbakan: Hayır efendim çok iyi gitti. 

İmparator: O zaman köylüler tembellik ettiler?

Başbakan: Hayır efendim çalıştılar, hatta eşekler gibi çalıştılar da dene-
bilir.

İmparator: Peki, ne oldu o zaman bu ürüne?

Başbakan: Çok fazla oldu. Sorun da bu ya, pamuk bu kadar çok olunca 
fiyatlar da düşük oldu tabii.

İmparator: İhracat?

Jau Jel: Geçenlerde öyle bir konuşma yapmışsın ki artık kimse bizden 
pamuk almak istemiyor.

İmparator: Ne demişim ki?

Jau Jel: Ne demişsin ki? Ne demiş olabilirsin acaba? Asya Ticaret 
Ortaklığı’nı isyancılara destek vermekle suçlamış olabilir misin? (Gazete	
küpürünü	İmparator’a	gösterir.)

İmparator: (Savaş	Bakanı’na	döner.) O metni sen hazırlamıştın.

Savaş Bakanı: Ulusal güvenlik her şeyden önce gelir majesteleri. Asya 
Ticaret Ortaklığı, İpek Yolu’nu tekrar canlandırma projemizi engellemek 
istedi. Bunun için kuzeydeki savaşa yatırım yaptılar. Resmen gün doğdu 
o isyancılara. Ele geçirdiğimiz silahlar…

Jau Jel: Bir ton silah mı daha ağırdır, yoksa alıcısı olmayan üç yüz bin 
ton pamuk mu?

Savaş Bakanı: Pamuk. (Jau	Jel	ve	Başbakan	dalga	geçerek	alkışlarlar.)

İmparator: Bravo siz de o zaman pamuğun miktarını düşürmenin bir 
yolunu bulursunuz.

Başbakan: Ama efendim kamuoyu ne der?

İmparator: Hem kafanda tui takkesi taşıyorsun hem de kalkmış kamuo-
yu ne der diyorsun.

Saray Tuisi: Sayın başbakan korkmakta haklı ekselansları. Kamuoyu 
zaten diken üstünde. Sürmekte olan savaş yüzünden...

Savaş Bakanı: Ne olmuş savaşıyorsak? İsyancılar silahlanırken bizim eli-
miz armut mu toplasın?

Başbakan: Siz şov yapmaya devam edin ama bu savaş yüzünden kasada-
ki para suyunu çekmekte. Sürekli artan savaş giderlerine karşılık elimiz-
deki tek gelir kaynağı beş para etmeyen pamuk balyaları.

İmaparator: İmparatorluktan çekilme belgemi hazırlayabilirsiniz.
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(İmparator	çıkar.	Başbakan,	Savaş	Bakanı	ve	Saray	Tuisi	arkasından	koşar-
lar.	İmparator	yeniden	girer.)

İmparator: Bir daha da gururuma dokunacak şeyler yapılmasın. (Çıkar.)

Başbakan: Beni yıka, ama ıslatma.

Saray Tuisi: Bir önerisi olan var mı? (Jau	Jel’e	dönerler.)

Jau Jel: Ne bakıyorsunuz öyle? Pamuğu piyasadan çekeceğiz, fiyatlar da 
otomatik olarak artacak.

Başbakan: Mecburen.

Jau Jel: Mecburen!

(İmparatorun	annesi	girer.)

Anne: Bir dilim kakaolu kekim var. Oğlum nerede? 

Jau Jel: Gitti anne. Anne, gene mi? (Saray	Tuisi’ne) Bu geri zekalı dok-
torların onu sürekli ellerinden kaçırmaları inanılır gibi değil. Kek büyük 
ihtimalle yine zehirliydi!

Saray Tuisi: Genellikle çok akıllı göründüğünden doktorlar da şaşırıyor 
efendim.

Jau Jel: Aslına bakarsanız bazen ben bile hak veriyorum ona.

Anne: Jau Jel! Sen de benim oğlum değil misin? Sen ye bari.	(Keki	zorla	
yedirmeye	çalışır.)

Jau Jel: Akıl almaz birisin anne!

(Doktor	girer.)

Doktor: Majesteleri lütfen o keki yavaşça bana verin. (İmparator’un	anne-
si	keki	doktora	verir.	Doktor	Jau	Jel’e	döner,	Anne’nin	çıktığını	fark	etmez.	
Saray	Tuisi’nin	işareti	ile	Anne’nin	tekrar	kaçtığını	görür.	Doktor	telaşlanıp	
yanlışlıkla	keki	yer.)

Savaş Bakanı: (Doktora) Evladım çıkar. Evladım, kus kus.

Başbakan: (Doktor	ölür.	Başbakan,	Savaş	Bakanı	ve	Saray	Tuisi	başına										
toplanırlar.)	Çin’e iki yıl daha tanıyorum.

2. Sahne - Tuiler Çayhanesi

(Küçük	masaların	başında	 tuiler	 oturmaktadırlar.	 “Yaratıcı	 çizim	 teknikleri»,	
«Organik	 yaşam	 sırları»,	 «Sanatın	 derinliklerine	 yolculuk”	 “Neden	 suçsuzsu-
nuz?»,	 «Zihninizin	Doktoru»	gibi	 levhacıklar	vardır.	Garson	 tuilere	çay	servisi	
yapar	ve	para	ister;	ancak	hiçbiri	para	veremezler.)
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Wen: (Elinde	“Bahaneciler	Kraliçesi”	yazan	bir	tabela	ile	acele	bir	biçimde	
sahneye	girer.)	Acele etmem gerek. Bugün çok daha zor bir formül yap-
mak zorundayım. Kent bankası veznedarı için. (Diğer	tuiler	merakla	ba-
kar.)	Rüşvet konusunda.

Ka Müh: Ben bugün formül bulma işiyle uğraşmıyorum. Dün bir demir 
tüccarına atonal müzik hakkında bir düşünce sattım.

Tuiler: Nasıl?

Ka Müh: Demirler taşınırken ses çıkartırlar ya, ben de bunları bir dü-
şüncede birleştirip reklam kampanyası olarak sattım. (Wen’e) Ama sizin 
de küçük insanlar için ürettiğiniz düşünceler fena gitmiyormuş galiba?

Wen: Evet, bir ödeme sistemi geliştirdim. Taksitli sistem! 

Tuiler: Ne?

Wen: Nasıl fikir ama? Ben buldum. (Diğer	 tuiler	bu	fikire	karşı	 çıkarak	
tartışmaya	başlarlar.) Ne yapalım canım! Zor günler geçiriyoruz.

	(Garson	bir	levha	getirir:	«Polis	kararnamesi	gereğince	yırtık	pırtık	giyimli	müş-
terilere	bundan	böyle	hizmet	edilmeyecek»	Yırtık	giyimli	bir	tui,	kibirle	çayha-
neden	çıkar.)

Diğer Bir Tui: Elbiselerin bu pahalılığında olacak şey mi bu? 

Bir Başka Tui: Bu gidişle küçük insanlar düşünce bile ileri süremeyecek 
duruma gelecekler!

Nu Shan: (Dalga	geçerek) Yaşasın Kai Ho!

(Gülüşmeler)

Bir Tui: Arkadaşlar burada politika yapmayalım lütfen.

Bir Başka Tui: O zaman çay paraları da kalksın burada lütfen.

Nu Shan: Bir dakika! Sizce Kai Ho gibi bir kışkırtıcı, en usta tuilerin bile 
başaramadığını, yani Çin’i yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi becere-
bilecek mi?

Bir Başka Tui: Evet.

(Kahkahalar)

Bir Tui: Arkadaşlar burada politika yapmayalım lütfen. Bakın etrafta bö-
cekler olabilir. Buraya her gün bir sürü müşteri geliyor, aralarında muh-
birler olabilir… 

(Bu	esnada	içeriye	bir	müşteri	girer.	Tuiler	gerilir.	Müşteri,	Wen’in	yanına	gider.)

Bir Müşteri: Kocamı aldatma konusunda küçük bir formül için ne alıyor-
sunuz? (Tuiler	rahatlar.)
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Wen: Yirmi yen.

(Saray	Tuisi	ve	Turandot	girer.)

Turandot : Demek ki tuilerin en ünlü çayhanelerinden biri burası!

Saray Tuisi: En önemsizlerinden birisi efendimiz. Büyükler yani hüküm 
verenler, kitap yazanlar, gençleri eğitenler, toplumları idealleri doğrultu-
sunda yönetenler buralara pek sık uğramazlar. Burada gördüğünüz daha 
az önemliler ise topluma değişik işlerde düşünsel açıdan yardımcı olurlar.

Turandot: İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyerek mi? 

Saray Tuisi: Daha da fazlası, ne söylemeleri gerektiğini söyleyerek.

Turandot: Harika, bayıldım!

Saray Tuisi: Denesenize!

(Turandot	tabelalara	bakar	ve	Nu	Shan’ın	yanına	gider.)

Turandot: Neden suçsuzum ben?

Nu Shan: Suçsuz mu? Elli yen. (Parayı	alır.) Neden suçsuz olduğunuzu 
bilmediğimi, ama her zaman suçsuz olduğunuzu iddia edebileceğinizi iti-
raf etsem, elli yeninizi geri ister miydiniz, sayın bayan? 

Turandot: Duygusal bir yapım var. Fi, ona beni neyin cezbettiğini anlat.

Saray Tuisi: Burada mı efendimiz? 

Turandot: Evet.

Saray Tuisi: Şimdi ve burada mı efendim?

Turandot: Sana ne diyorsam onu yap!

Saray Tuisi: Efendim en az düşünsel üstünlüklere karşı direnebilir. Belli 
bazı kibar anlatımlar heyecanlandırır onu. 

Turandot: Bedensel olarak!

Saray Tuisi: Sorunun değişik şekillerde ele alınması…

Turandot: …çeşitlendirilmesi, örneklendirilmesi...

Saray Tuisi: ...onu bir erkeğe tamamen bağlar. 

Turandot: Cinsel açıdan!

Saray Tuisi: Yani efendim demek istiyor ki, iyi yazılmış bir cümle okudu-
ğunda ya da çok şey anlatan  bir davranışla karşılaştığında...

Turandot: Hemen heyecanlanırım!

Saray Tuisi: İncelikli fikirler...

Turandot: Entelektüeller…
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Saray Tuisi: Düşünce adamları…

Turandot: Beni çok heyecanlandırır. Ben de onları hemen odama kapa-
mak isterim!

Nu Shan: Ne?

Saray Tuisi: Yani efendim diyor ki onlara sahip olmak isterim. Yani dü-
şüncelere, düşünsel açıdan, cidden.

(İçeri	koşarak	bir	kadın	girer,	tabelalara	göz	gezdirir	ve	Wen’in	yanına	gider.)

Kadın: Affedersin, hemen bir formül almak istiyorum.

Wen: Borçlu musun alacaklı mı?

Kadın: Borçluyum.

Wen: Öyleyse yirmi yen. Anlat bakalım.

Kadın: Ah efendim hiç sormayın. Benim bir tütün dükkanım var. Başka 
da bir gelirim yok. Kocam da ayyaşın teki, bütün aileye ben bakıyorum. 
Geçen biraz sıkışmıştım, borç almak zorunda kaldım. Çalışır öderim 
sanıyordum, ama olmadı. (Gogher	Gogh	ve	adamları	girerler,	kadının	ar-
kasında	beklerler.) Borç aldığım adamlar da haydutmuş meğer. Onlara 
durumu anlatmaya çalıştım. Ama o alçaklar peşimi asla bırakmıyorlar.

Gogher Gogh: Yakalayın! (Gogher’in	adamları	kadını	götürürler.)

Turandot: Fi, kim bu yakışıklı?

Saray Tuisi: Bir sokak eşkıyası efendim. Adı Gogher Gogh.

Gogher Gogh: (Wen’e) Acil bir mesele için yardımınıza ihtiyacım var, bir 
formül almak istiyorum da. (Para	uzatır.)

Wen: Bu ne ya? Bir formül yirmi yen. Ama iki tane istiyorum dersen otuza 
yaparız.

Gogher Gogh: Ne, otuza mı? Ama bu soygunculuk!

Bir Başka Tui: Ama Bay Gogh, bu daha çok sizin alanınıza girer. (Güler-
ler.)

Gogher Gogh: Bu tuiler de iyice ahlaksızlaşmış. Ama zaten tui demek 
ahlaksızlık demek.

Wen: Öyleyse ne halt etmeye tui olmaya çalışıyorsun? Tui olmayı unut. 
Sen sınavlarda asla başarılı olamazsın. (Tuiler	güler.)

Gogher: Ah şu tuiler. Tarihten hiç haberiniz yok. Siz okul sıralarında 
ineklerken ben  o sarp Kuzey Dağları’ndaki bölücü isyanları bastırmakla 
meşguldüm. Ülkeye döndüğümde krallar gibi karşılandım be. Hatta im-
paratorun sözleri dün gibi kulağımdadır:
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“Ey  Gogher! Ulu yiğit 
Ne büyük şereftir ki  
Kuzeyden gazi olarak döndün! 
Ah sen ki, orduların takip ettiği yöndün. 
Yılmadın, nice düşmanı kudretinle yerin dibine gömdün! 
Onurunla, vatan severliğinle 
Kalbimizin baş köşesine kondun!”

Bir sene sonra bir komployla hapse attılar beni! Yok efendim                                                                                       
neymiş? Kuzeyde silahlar susacak, dağdaki isyancılar ovaya inecekmiş, 
asıl hain benmişim! Neyse ki sonra hatalarını anladılar da saldılar beni, 
bütün suçlamalardan aklandım. Ama sarayın kapısından bile içeri al-
mıyorlar beni. Girebilmek için tui diploması gerekiyormuş. Neyse ki im-
paratorun verdiği bütün parayı harcamamışım. Hemen adamlarımla bir 
güvenlik şirketi kurup iş hayatına atıldım...

Wen: Yeter! Anılarını dinlemeye niyetim yok. Ücreti öde, ne soracaksan 
sor.

Gogher Gogh: Zor durumdayım. Tui sınavı için gerekli olan parayı şirke-
tin kasasından çaldım.

Wen: Borç aldım.

Gogher Gogh: Borç aldım. Evet ya, bak bunu iyi düşündün. Yalnız ikinci 
sınav için gerekli olan parayı şirketin makineli tüfekleriyle kurşunlarını 
rehineciye vererek sağlayabildim.

Wen: Temizletmek üzere götürdüm.

Gogher Gogh: Temizletmek üzere götürdüm, değil mi? (Adamlar	 girer.)	
Eyvah!

Kruker: Hey Gogh! O kadının annesi ölmüş. Bize vereceği parayla da ona 
mütevazı bir cenaze töreni yapmak zorunda kalmış. 

Kru: Bu üzücü durum karşısında biz de ödemesini bir ay daha uzatmaya 
karar verdik.

Gogher Gogh: Salaklar! O kadının annesi on yıl önce ölmüştü. (Adamlar	
çıkar.)	Bir şey daha soracağım.

Wen: Daha fazlasını istiyorsan taksimetreyi çalıştır. (Gogher’in	parası	kal-
mamıştır.	Kruker	ve	Kru	kadını	yakalayıp	gelirler.)

Gogher Gogh: Aferin aferin. (Kadının	açıklama	yapmasına	izin	vermez.)	
Dostum kalbimi çok kırdın. (Adamlar	kadını	götürür,	Gogher	de	peşlerin-
den	çıkar,	çıkarken	Turandot	ile	göz	göze	gelirler.)
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Turandot: (Nu	Shan’a)	Tui olarak yaşamak sokak eşkıyası olarak yaşa-
maktan daha mı kolay?

Nu Shan: Aradaki fark çok büyük değil. Ancak o artık sadece sokak eşkı-
yalığıyla geçinmiyor. Pahalılık başladığından beri çetesiyle birlikte kenar 
mahallerdeki çamaşırhaneleri koruyarak geçiniyor.

Turandot: Neyden koruyor onları?

Nu Shan: Baskınlardan.

Turandot: Kimin baskınından?

Nu Shan: Kendi çetesinin. Anlıyorsunuz değil mi? Para verirlerse baskın 
olmaz.

Saray Tuisi: (Alaylı)		Tıpkı devlet gibi. Vergiler ödenirse polis baskınları da 
olmaz. (Turandot	bu	benzetmeden	etkilenir.)

(İçeri	Gu,	Sen	ve	Eh	Feh	girerler.)

Gu: Görülmemiş bir durum. İnanamıyorum ve de anlayamıyorum. Bu in-
sanlar Sezuan eyaletinden geliyorlar ve iki aydır bir el arabasıyla yoldalar. 
Üstelik el arabasının içi ne ile doluymuş biliyor musunuz?

Tuiler: Ne ile?

Gu: Pamuk.

Tuiler: Pamuk mu?

Gu: Evet, pamuk. Bugün pamukları satmak isterken Üç Parmak Paza-
rı’nda mallarına el konulmuş. (Tuiler	kendi	arfalarında	tartışırlar.)

Wen: Pamuğun bu kadar kıt olduğu, bir kaşkola elli yen ödenen bir yerde!

Bir başka Tui: İplikhaneler dün kapandı, pamuk yok! Terziler birliği pa-
muğuna ne olduğunu açıklamazsa imparatoru ayaklanmakla tehdit edi-
yor.

Eh Feh: Ne! Pamuk mu yok?

Sen: Olur mu canım! Biz yola çıkarken her yer pamuk doluydu.

Bir Tui: Öyleyse şehre girmesine izin vermiyorlar.

Wen: Pekin’de herkes yırtık pırtık elbiselerle dolaşıyor.

Gu: Bir dakika. Pardon ben anlamadım. (Sen	ve	Eh	Feh’e) Siz Pekin’e ne-
den geldiniz?

Sen: Benim adım Sen, bu oğlan da Eh Feh. Biz buraya tui eğitimi almak 
için geldik. Elli yıl boyunca tuilerin, Tellekt-Uell-İn’in baş harflerine göre 
yani, kendi deyimleriyle o büyük kardeşliğe mensup olma hayalleriyle ya-
şadım ben. Çünkü insanlığı tuiler yönetiyor. Devletin bütün işlerine onlar 
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yön veriyor.

Gu: Yani pamuktan gelecek olan parayla…

Sen: Tui okuluna gidecektik.

Gu: Dostlarım! Düşünsenize, eğitime susamış iki insan. Oysa devlet ne 
yapıyor? Devlet onları soyuyor ve de soğana çeviriyor. Dostlarım bu in-
sanlar bizim geleceğimiz, Çin’in geleceği. Onlara sahip çıkmalıyız!

Nu Shan: Boşuna. Pamukla ilgili tüm kararı İmparator verir.

Bir Başka Tui: İmparator değil, İmparator’un kardeşi. (Gülerler.)

Nu Shan: Sizin eğitim işi suya düştü ihtiyar.

Saray Tuisi: (Turandot’un	kulağına	bir	şey	fısıldadıktan	sonra) Bir daki-
kanızı istirham edebilir miyim sayın tuiler? Adının açıklanmasını iste-
meyen bu saygı değer bayan bu iki köylünün başına gelen olaydan son 
derece duygulandığı için kendilerine pamuktan kazanacakları parayı he-
diye etmek istiyor. Zira bu bayan düşünceye ve düşünenlere son derece 
önem verir.

Bir Tui: İşte örnek bir davranış. Bravo! Bravo! (Alkışlarlar.	Turandot	ve	
Saray	Tuisi	çıkarlar,	tuiler	Sen	ve	Eh	Feh’in	etrafında	toplanıp	konuşmaya	
başlarlar,	sahne	kararır.)

3. Sahne - İmparatorluk Sarayı

(İmparator	 sabah	 piposunu	 içmektedir.	 Saray	 Tuisi	 ve	 Turondot	 cilveleşerek	
girer.)

Turandot: (Eteğini	kaldırır	ve	babasına	pamuklu	donunu	gösterir.)	Nasıl 
buldun donumu? Pamuklu! Fi kaşındırdığını söylüyor. Doğru ama bu 
aralar en az bulunan şey. Hem çok pahalı hem de çok popüler.

İmparator: Evet, pamuklu fiyatları artmış diyorlar. İndirsene kızım ete-
ğini.	 (Turandot	 ağlar.)	Bak yavrucuğum, bak anlamıyorsun. Evladım, 
evladım, evladım! Sevgili kızım, artık zengin koca demeye paydos. (Tu-
randot	susar.) Bir aşk evliliği yapmanda maddi açından hiçbir sakınca 
kalmadı.

Turandot: Evlenecek olursam mutlaka bir tui ile evlenirim, değil mi Fi?

İmparator: Kes! Saçmalama sabah sabah. Kendini bir tuinin kollarına 
atmana asla izin veremem.

Turandot: Ama büyükannem de gençken bir sürü tuiyle düşüp kalk-
mış. Onun bana anlattığı ateşli aşk maceraları...

İmparator: Büyükannen hakkında da böyle konuşmana izin veremem. 
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İmparatorun annesi büyük bir vatanperverdir. (Saray	Tuisi	güler.)	Kitap-
lar bile öyle yazar. Hem yavrucuğum sen bunları düşünmek için daha 
çok gençsin.

Başbakan: (Telaşla	 içeri	 girer.)	Majesteleri, majesteleri! La Me mağazası 
önünde bulunan bu bildiriyle ilgilenir misiniz? Yalnız pek de hoş olmayan 
bir içeriği var. “Çin pamuğu nerede? Çin’in evlatları açlıktan ölen ana 
babalarının, savaşta ölen kardeşlerinin mezarlarına çıplak mı gitsinler? 
İlk Çin imparatorunun yalnızca ayıbını örtecek kadar pamuğu vardı. So-
nuncusunun…” (İmparator	bildiriyi	alır.)	Kai Ho tarafından yazıldığı anla-
şılıyor.

İmparator: Pis tui!

Saray Tuisi: Yapmayın efendim. Hepimizi kırbaçlatın ama o pis yaratığa 
tui demeyin. Rezil biridir o, kışkırtıcının tekidir, adi bir heriftir! Neden 
öyle dik dik baktınız efendim?

İmparator: Bu Kai Ho denen alçak bundan sonra ciddiye alınmayacak! 
Adını bile duymak istemiyorum.

Başbakan: Ama efendim, bu adam Kuzey eyaletinde yirmi milyon kişiyi 
ayaklandırdı. Onu ciddiye almaya tenezzül buyurunuz. 

İmparator: Yapma ya! Koskoca Çin İmparatoru, yani ben, sütü bozuk bir 
baldırı çıplağı ciddiye alacağım, öyle mi? Gülerim ben sana. (Güler.	Saray	
Tuisi	de	ona	eklenir.	İmparator	onu	susturur.) Hiçbir şey yapamazsak biz de 
o yöntemi uygularız, olur biter. (Sahnenin	arkasındaki	kitli	kapıyı	gösterir.)

Turandot: Hangi yöntem?

Başbakan: Ama efendim bu yöntem uluslararası prestijimizi sarsabilir.

Turandot: Hangi yöntem?

İmparator: Nedenmiş canım, bu yöntemi kullanan bir sürü devlet var.

Turandot: Ne yöntemi? Nereye bakıyorsunuz siz öyle? (Diğerleri	 başka	
yere	bakarak	kapıdan	uzaklaşırlar.	Turandot	kapıyı	fark	eder.) Buraya ba-
kıyorsunuz. Beni kandıramazsınız. (Kapıyı	açar.	Kapının	ardında	çatışan	
insanlar	vardır.	Çatışmanın	ortasında	saraydan	onları	izleyen	birileri	oldu-
ğunu	fark	ederler.	Kapının	ardından	saraya	girmeye	çalışırlar.	Başbakan,	
İmparator	ve	Saray	Tuisi	kapıyı	güçlükle	kapatırlar.)

İmparator: (Turandot’a)	Sakın bir daha böyle bir şey deneme. Seni men 
ederim.

Başbakan: Aynı yasaklamayı kendinize de uygulamanızda fayda var ek-
selansları. Savaş Bakanı bile bunlarla zor başa çıkıyor. Ayrıca bu yöntemi 
uygulayan diğer devletlerden bazıları şu an ortada yoklar!
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İmparator: Öyle tabii, öyle. Söyleyin o Savaş Bakanı olacak zibidiye şunu 
yazanı derhal bulsun! (Bildiriyi	gösterir.)

(Jau	Jel	girer.)

Jau Jel: Günaydın. Nasılmış bakalım sabah piposunun tadı?

İmparator: Tadı madı yok. Pamuk nerde?

Jau Jel: Pamuk mu?

İmparator: Bu bildiride aşağılanıp küfrü yiyen benim. Ne yapılıyor peki 
buna karşı? Hesap istiyorum, hesap!

Başbakan: (Jau	Jel’e)	Kai Ho her şeyi öğrenmiş.

Jau Jel: Adamdaki istihbarat bizde yok!

İmparator: Baştan savmacılık. Boşvericilik. Budalalık. Bırakınız yapsın-
lar bırakınız geçsinlercilik. Adam sendecilik. Eşeklik!

Jau Jel: Beni abimle baş başa bırakın. (Saray	Tuisi	ve	Başbakan	çıkar.)

İmparator: Pamuk nerede?

Turandot: (Eteğini	açar) Burada!

İmparator: Turandot!

Jau Jel: Herkesin ortasında bana bağırıp çağırmanı anladım. Ama artık 
kes şunu!

İmparator: (Daha	yüksek	sesle) Pamuk nerede? (Turandot	açmaya	yelte-
nir,	İmparator	durdurur.)

Jau Jel: Nerede olacak, senin depolarında.

İmparator: (Fısıldayarak)	Ne! Çıldırdın mı sen? (Yüksek	sesle)	Tutuklata-
cağım seni, tutuklatacağım!

Jau Jel: O zaman tek çaren pamuğu piyasaya geri sürmek olur.

İmparator: O zaman ben de imparatorluktan çekilirim.

Jau Jel: Çekil. Ve asıl!	(Sessizlik) Bir tuiler kongresi düzenle. Seni akla-
maları halinde sana bedavaya gelecek bir ödül koyarsın ortaya. İki yüz 
bin aklayıcın ne güne duruyor? On beş bin tui okulunu boşuna mı bes-
liyorsun sen?

Turandot: Tuiler yarışması! Harika olur baba, lütfen yapalım, lütfen lüt-
fen lütfen!

İmparator: Tuiler? Kimse onların değerini benim kadar iyi bilemez. Elle-
rinden geleni yapıyorlar ama öyle her şeyi de beceremezler ki. 
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(Dışarıdan	sesler	gelir.	İmparator	ve	Jau	Jel	ne	olduğunu	anlamak	için	pence-
reye	giderler	ve	dışarıdaki	kalabalığı	görüp	korkarlar.	Pekin	Forumu	sahneye	
girene	kadar	arkada	kalabalığın	sesi	devam	eder.	İmparator,	Jau	Jel	ve	Baş-
bakan	birbirleriyle	bağırarak	anlaşmak	zorundadır.)	

Başbakan: Majesteleri! Majesteleri! Bir grup sizi görmek istiyor.

İmparator: Hangi grup? Nasıl bir grup? Niçin bu grup? Kim bu grup?

Başbakan: Pekin forumu.

Jau Jel: Kim?

Başbakan: Pekin forumu.

İmparator: (Jaul	Jel’e)	Öyle bir örgüt mü var? 

Jaul Jel: Ne bileyim be!

İmparator: (Başbakan’a)	Ne zaman kuruldu ki bunlar?

Başbakan: Örgüt değil efendim, sadece bir tartışma platformu. Tek sorun 
biraz kalabalık olmaları.

İmparator: Kaç kişiler?

Başbakan: Üç yüz bin. Bir araya gelip “Pamuk nerede?” diye tartışmış-
lar…

İmparator ve Jau Jel: Ne yapmışlar?

Başbakan: “Pamuk nerede?” diye tartışmışlar, şimdi de sizinle tartışmak 
istiyorlar. 

İmparator: Bunlar buraya sığmaz ki! Yok mu bunların bir liderleri falan?

Başbakan: Liderleri olmadığını iddia ediyorlar. Temsilen sekiz kişi belir-
lemişler.

İmparator: Peki gelsinler. Yalnız güvenlik önlemleri alınsın. Her an canı-
ma kastedebilirler.

Başbakan: (Dışarıya	seslenir.)	Muhafız!

(Muhafız	eşliğinde	içeriye	Hukuk	Tuisi,	Gazeteci	Tui,	İki	Terziler	Birliği	Delege-
si,	Ka	Müh,	Ressam	Tui	ve	İki	Baldırıçıplaklar	Birliği	Delegesi	girer.)

Hukukçu: (Diğerlerinden	onay	aldıktan	sonra	söze	girer.)	Efendim biz üç 
yüz bin kişilik Pekin Forumunu temsilen buradayız ve sizden tek bir açık-
lama talep ediyoruz. Pamuk nerede?

Herkes: Nerede?

(Muhafız	imparatora	yönelen	kalabalığın	üzerine	tüfek	doğrultur.	Kalabalık	çe-
kilir.)
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Başbakan: (Muhafıza) Bir dakika. (Forum	üyelerine) Anladığım kadarıyla 
kendi aranızda bir forum düzenleyip bu durumu tartışmışsınız. Ne gibi 
cevaplara vardığınızı duymak isteriz.

Gazeteci: Sayın başbakanım, sadece halkı bilgilendirmek için, gazetemi-
zin geçen günkü sayısında, sevgili imparatorumuzdan pamuk nerede so-
rusunun cevabını talep ettik, lakin bir açıklama henüz gelmedi. 

1. Bald. Bir. Del.: (İmalı)	Gerçi pandalarla ilgili yazmış olduğunuz yazının 
altında biraz küçük kaldı ama... 

Hukukçu: Arkadaşlar lütfen devam edelim.

1. Ter. Bir. Del.: (Öne	atılır.)	Efendim…

2. Ter. Bir. Del.: Başkanım isterseniz ben konuşayım?

1. Ter. Bir. Del.: (Duymazdan	gelir.) Efendim ben Terziler Birliği’ni temsi-
len buradayım.

2. Ter. Bir. Del.: Ben de!

1. Ter. Bir. Del.: İki gün önce güvenlik güçleri gelip bütün pamuğumuzu 
aldı.

2. Ter. Bir. Del.: El koydu!

 1. Ter. Bir. Del.:  Aldı!

2. Ter. Bir. Del.: Biz de terziler birliği olarak üretimi durdurma kararı 
alacağız. (Diğerleri	alkışlarlar.)	

1. Ter. Bir. Del.: (Başbakan’a)	Yani alabiliriz.

2. Ter. Bir. Del.: Yani her an!

1. Ter. Bir. Del.: E tabi.

2. Ter. Bir. Del.: Alacağız!

1. Ter. Bir. Del.: E bakalım. 

2. Ter. Bir. Del.: Almayacak mıyız?

1. Ter. Bir. Del.: (Geveler.) Alabiliriz, almayabiliriz...

Ka Müh: Siz de sürekli erteliyorsunuz canım!

1. Ter. Bir. Del.:  Erteleriz, ertelemeyiz...

Başbakan: Yalnız, üretimin durdurulması zaten yüksek olan pamuklu fi-
yatlarını daha da arttıracaktır. Baldırıçıplaklar Birliği bu duruma ne der 
hiç bilmiyorum doğrusu.

1. Bald. Bir. Del.: Valla biz pamuklu nedir unuttuk! Artık giymesek de 
olur diye düşünüyoruz. (Gülüşler.	Terziler	Birliği’ne)	Yeter ki arkadaşlar sa-
halara insin, biz başka bir şey istemiyoruz!
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Ressam: Evet arkadaşlar! Vakit direniş vaktidir. Bakınız işimizi yapamaz 
olduk. Sayın Başbakan’ım, bakınız üniversitedeki ödenek kısıtlamaları 
aldı başını yürüdü. Eğitime harcanması gereken paranın savaşa harcan-
masını bir baldırı çıplak olarak kınıyorum. 

2. Ter. Bir. Del.: Sen ne ara baldırı çıplak oldun yahu?

Ressam: Ben kendimi bir baldırı çıplak gibi hissediyorum.

1. Bald. Bir. Del.: Helal olsun kardeşim. Bakın ne kadar doğru söylüyor. 
Arkadaşlar mesele pamuk meselesi değil. İmparatorluk, savaş politikala-
rına devam ettiği sürece, bugün pamuk krizi, yarın... 

2. Bald. Bir. Del.: Tütün!

1. Bald. Bir. Del.: Krizi. Öbür gün de…

Ressam: Çay!

1. Bald. Bir. Del.: Krizi çıkar, yapmayın lütfen.

Ka Müh: Arkadaşlar, konunun eksenini kaydırmayalım lütfen.

Hukukçu: Evet arkadaşlar, biz bu konuyu konuşmuştuk, oylamıştık. Sa-
vaş mevzusunu açmıyorduk.

Gazeteci: (Başbakan’a)	Evet efendim bizim asıl sorumuz “Pamuk nere-
de?” sorusu.

2. Bald. Bir. Del.: Savaş sona ermedikçe o sorunun cevabını bulamaya-
caksın kardeşim. (Baldırıçıplaklar	Birliği	Delegesi	ve	Ressam	onaylar.)

Hukukçu: İsyancılar silah bırakmadıkça savaş nasıl bitsin? (Terziler	Birli-
ği	Delegeleri	ve	Gazeteci	onaylar.) Bir hukukçu olarak söylüyorum, silahlı 
ayaklanma bir suçtur!

Ka Müh: (Kafası	karışır.)	Siz de haklısınız, şiddet şiddeti doğurur. 

1. Ter. Bir. Del.: Evet. Siz önce şiddetle aranıza mesafe koyun.

1. Bald. Bir. Del.: Şunlara birkaç balya pamuk verin de sussunlar! 

Gazeteci:  (Baldırıçıplaklar’a)	Siz önce Kai Ho’yla aranıza mesafe koyun!

1. Bald. Bir. Del.: Sen önce yediğin rüşvetlerin hesabını ver be!

Gazeteci:  Ben de sizin baldırınızı pek çıplak göremiyorum beyefendi!

(Forum	üyeleri	kavga	eder.	İmparator,	Turandot,	Jau	Jel	ve	Başbakan	keyifle	
kavgayı	izler.)

İmparator: Yeter! (İmparator’un	Annesi	girer.) Bana sizinle buluşma fır-
satı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz aranızda bir anlaşma 
sağlayamadığınıza göre ben (Annesi	 ağzına	 kurabiye	 uzatır,	 İmparator	
engeller.) pamuk nerede sorusunun cevaplanması için bir tuiler kongresi 
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düzenlenmesini emrediyorum. (Annesi	ağzına	bir	şeyler	tıkmaya	çalışır.) 
Anne! Bırak allah aşkına yahu! (Forum	üyelerine)	İyi günler. (Forum	üye-
leri	toparlanıp	çıkar.) Bu iyi insanlara bir tuiler kongresi yeterli olur kanı-
sındayım. Baksanıza, daha kendi aralarında bile anlaşamamışlar.

Turandot:  Bu insanlar pamuğu niçin senden istiyorlar baba? Bende bile 
bu kadarcık var. (Eteğini	açmaya	yeltenir,	İmparator	durdurur.)

İmparator:  Turandot!

Başbakan:  Peki majesteleri, pamuğun nerede olduğunu açıklayacak olan 
tuiye ödül olarak ne vereceksiniz?

İmparator:  Bilmiyorum. Maddi durumum henüz yeterince sağlam değil. 
(Annesi	tekrar	ağzına	kurabiye	tıkıştırmaya	çalışır.)	Anne! Tütün içerken 
tatlı yemem.

Başbakan:  Ne ödül vereceksiniz?

Turandot:  Beni!

İmparator:  Ne! Çıldırdın mı sen? Kendi etimi kemiğimi verecek halim 
yok ya!

Turandot:  Nedenmiş canım? Siz en akıllısını bulun, ben de onla evlene-
yim.

İmparator:  Olmaz efendim! Asla olmaz! (Dışarıdaki	 kalabalığın	 sesleri	
gelir,	cama	gider	ve	kalabalığı	görür.) Ama çok kalabalıklar!

4. Sahne- Tui Okulu

(Gu,	Sen	ve	Eh	Feh	okulu	gezmektedirler.	Yazman	bir	tabela	getirir,	tabelada:		
“İmparatorun	damadı	bir	tui”	yazılıdır.	Yazman	tabelayı	getirirken	bir	ses	du-
yulur.)

Bir ses: Büyük haber! Büyük haber! İmparator pamuğun nerede olduğu-
nu açıklayan tui ile kızı Turandot’u evlendirmeye söz verdi!

(Tui	şapkası	giymiş	bir	öğretmen	sınıfta	ders	vermektedir.	Sen,	Eh	Feh	ve	
Gu	izlerler.)

Öğretmen: Evet, felsefenin ana sorunsalı nedir?

Si Fu: Nesneler bizim dışımızda, kendileri için ve aynı zamanda biz 
olmaksızın mı vardır, yoksa nesneler bizim içimizde, bizim için, bizimle 
birlikte midir?

Öğretmen: Güzel. (Sınıfa) Peki hangi sonuca varıldı?

Si Fu: Henüz bir sonuca varılamadı. 
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Öğretmen: Aferin. Peki neden bir sonuca varılamadı? (Si	Fu	zorlanır,	
sınıftan	bir	öğrenci	ona	güler,	Bir	Başka	Öğrenci	ise	cevap	vermek	için	aya-
ğa	kalkar.)

Bir Başka Öğrenci:  Hocam! Soruna bir çözüm getirecek olan kongre tam 
iki yüzyıldan beri olduğu gibi Sarı Irmak’ın kıyısındaki Mi Sang tapına-
ğında toplandı. Soru şöyleydi: Sarı Irmak gerçek midir yoksa yalnızca 
kafalarda mı var?  Kongre sırasında Sarı Irmak dağlardaki karın erimesi 
yüzünden taştı ve böylece tüm kongre üyeleriyle birlikte Mi Sang tapına-
ğını da süpürüp götürdü. Böylece nesnelerin bizim dışımızda, kendileri 
için ve aynı zamanda biz olmaksızın var oldukları kanıtlanamadı. 

Öğretmen:  Güzel, ders bitti. Peki bu günün en önemli olayı ne?

Öğrenciler:  Tuiler Kongresi! (Öğretmen	ve	öğrenciler	çıkarlar.)

Eh Feh:  İyi ama, Sarı Irmak gerçekten var.

Gu:  Bunu sen söylüyorsun ama kanıtla bakalım.

Sen:  Burada böyle şeyleri kanıtlamayı öğrenecek miyiz?

Gu: Elbette.

Eh Feh: İyi de, Sarı Irmak gerçekten var! Hatta bizim köyün oradan da 
geçiyor. Hani ben her pazar giderim, yıkanırım, taş sektiririm, balık av-
larım. Hatta bazı günler çamaşırcı kızlar da gelirler.  Eteklerini kaldırıp 
ayaklarını suya sokarlar. Ben de çalıkların arasından...

Sen: (Eh	Feh’i	 susturarak)	Evet Eh Feh, (Gu’ya) Fakat önemli olan Sarı 
Irmak’ın varlığı ya da yokluğu değil, Sarı Irmak’tan yola çıkarak başka 
bir bilgiyi nasıl kanıtlayabildiğimizdir değil mi Gu hanım? 

Gu: Evet.

Sen: Teşekkür ederim. (Eh	Feh’e) Gördün mü?

Gu: Tabii ama hala kanıtlayabilmiş değilsiniz.

Eh Feh: (Çantasındaki	balığı	çıkartır.)	Al öyleyse. 

Gu: Bu ne?

Eh Feh: Kanıt.

Gu: Neyin kanıtı?

Eh Feh: Sarı Irmak’ın. Sarı Irmak olmasa bu balık olur mu be? 

Gu: Bu balığın gerçek olduğu ne malum?

Eh Feh: Yahu siz iyice kafayı yemişsiniz. Bu balık değilse ne, eşeğin…

Sen: (Eh	Feh’i	yine	susturur,	Eh	Feh	kızar.	Gu’ya) Siz onun kusuruna bak-
mayın, o konuşmasını pek bilmez. Eh Feh ne demiştik, tuilerin yanında 
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daha kibar davranacaktık değil mi oğlum? Ne yapsın bu çocuk da, eşeğe 
gerdan kır demişler, gitmiş osurmuş. Bununki de o hesap. (Söylediği	şey-
den	utanır.)

Gu: Zararı yok, burada güzel konuşmayı da öğreneceksiniz. (Nu	Shan	ve	
Shi	Meh	girerler.)	Bakın bir güzel konuşma dersi. 

Nu Shan: Sepet! (Yukarıdan	içi	ekmek	dolu	bir	sepet	sarkar.) Konu: «Kai Ho 
neden haksız?» Ekmek Sepetini yukarı çektiğim an yanlış bir şey söyledin 
demektir. Başla! 

Shi Meh: Kai Ho haksız, çünkü insanları akıllılar ve daha az akıllılar 
diye değil, zenginler ya da fakirler, Kuzeyliler ya da Güneyliler olarak ikiye 
ayırıyor. Tui okulundan ihraç edildi, çünkü Kuzey’deki kayıkçıları, gün-
delikçileri ve iplikçileri iktidara karşı ayaklanmaya çağırdı; bu iktidar 
kendilerine karşı baskı uyguluyormuş. 

Nu Shan: Ne! (Sepeti	yukarı	çeker.)

Shi Meh: Güya.

Nu Shan: Hmm.

Shi Meh: Bu da iktidarı gerçekten zora başvurmak zorunda bıraktı.

Nu Shan: Evet. (Sepet	aşağıya	iner)	

Shi Meh: Kai Ho özgürlükten, barıştan söz ediyor.

Nu Shan: Şşş!

Shi Meh: Ama aslında halkı kendi tutsağı yapıp bölücü faaliyetleri için 
kullanmak istiyor. 

Nu Shan: Hmm.

Shi Meh: Kayıkçıların, gündelikçilerin ve iplikçilerin yeterince para ka-
zanamadıkları...

Nu Shan: Aaaa! (Sepet	çıkar.)

Shi Meh: Yani aileleriyle lüks ve bolluk içinde yaşayamadıkları…

Nu Shan: Eee? (Sepet	sallanır.)

Shi Meh: Ayrıca çok ağır koşullar altında çalıştıkları…

Nu Shan: Üf! (Sepet	çıkmaya	devam	eder.)

Shi Meh: Yani hayatlarını uyuşukluk içinde geçirmek istedikleri söyle-
niyor.

Nu Shan: Evet.	(Sepet	durur.)

Shi Meh: Bu da doğaldır tabi. Pek çok kişinin bu memnuniyetsizliğini… 
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Nu Shan: Aaaa! (Sepet	çıkar.)

Shi Meh: Yani birkaç kişinin memnuniyetsizliğini (sepet	durur)	Kai Ho 
sömürüyor, yani bir sömürücü o! 

Nu Shan: Evet! (Sepet	hızla	iner.)

Shi Meh: Bay Kai Ho, Ho Nang eyaletinde toprağı yoksul ırgatlara dağı-
tıyor. (Sepet	çıkar.)	Bunu yapmak için önceden toprağı çalmak zorunda 
kaldığından aslında bir hırsızdır o! (Sepet	biraz	iner.)	Kai Ho’nun felsefe-
sine göre…

Nu Shan: Aaa, ne felsefesi!	(Sepet	çıkar.)

Shi Meh: Yaşamın anlamı, mutlu olmak, İmparator gibi yiyip içmektir.

Nu Shan: Şşş! (Sepet	çıkar.)

Shi Meh: Ama bu asla onun bir filozof olduğu anlamına gelmez. Tam ter-
sine bir geveze...

Nu Shan: Hmm. (Sepet	iner.)

Shi Meh: Bir kışkırtıcı...

Nu Shan: Hah! (Sepet	iner.)

Shi Meh: İhtiraslı bir serseri...

Nu Shan: Evet!	(Sepet	iner.)

Shi Meh: Çamur atan, ırz düşmanı, dinsiz, eşkıya, kısacası bir cani oldu-
ğunu gösterir. Bir despottur o! (Sepeti	alır	ve	içindeki	ekmeği	iştahla	ısırır.)

Nu Shan: Evet, iyi. Gördüğün gibi hala yanlışlar yapıyorsun ama sende 
bir cevher var. Şimdi git bir duş al ve masaj yaptır.

Shi Meh: Umut vaat ediyor muyum Bay Nu Shan? Örtbas Etme’de pek iyi 
değilim, Çanak Yalayıcılığı’nda ise on yedinci sıradayım.

Nu Shan: Zamanla gelişirsin yavrucuğum, her şey zamanla. (Shi	Meh	çı-
kar.)

Gu: Sayın Nu Shan, yeni öğrencilerimiz var. Az önce yaptığınız sınavı 
izlediler. 

Nu Shan: (Sen	ve	Eh	Feh’e)	Peki siz ne düşünüyorsunuz Kai Ho ve isyan-
cılar hakkında?

(Eh	Feh	konuşmaya	çalışır,	Sen	engeller.)

Sen: Bu adam fena bir adam, hürriyet düşmanı; vatan haini, isyancı!

Eh Feh: Kai Ho’nun toprağı dağıtacağı, barışı sağlayacağı doğru mu?

Nu Shan: Önce çalacak, sonra güya dağıtacak. Barış falan bahane! 
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(Sen’in	yanına	gelir.)	Burada anlatılanlar hoşunuza gitti mi?

Sen: Güzel bir konuşmaydı.

Eh Feh: Yahu ben şimdi anlamadım! Bu adam toprağı dağıtacak mı da-
ğıtmayacak mı? 

Nu Shan: (Sen’e)	Okula kaydınızı yapalım artık isterseniz? 

Sen: (Sen,	Eh	Feh’e	döner.	Eh	Feh	kararsızdır.) Tabii, ama önce biraz daha 
gezelim, görgümüzü arttıralım diyorum. Parasız olur, değil mi? 

Gu: Elbette. Burada bilgi paradan önce gelir. (Gogher	Gogh,	annesi	Ma	
Gogh,	Kruker,	Kru	ve	Wen	girerler.)

Ma Gogh: (Nu	Shan’a)	Oğlumu sınava getirdim. (Nu	Shan	güler.) Ne kıkır-
dayıp duruyorsun. Sınava girmek herkesin hakkı!

Nu Shan: Tabii tabii.

Ma Gogh: Yaz. Ma Gogh, velisiyim.

Gogher: Anne lütfen, kendim de girebilirdim sınava.

Ma Gogh: Haksızlığa uğramanı istemiyorum Gogher. Sen bana babanın 
yadigarısın. Eğer sen bir baltaya sap olmadan ölürsem gözüm arkada 
kalır vallahi. (Ağlar.)

Gogher: Böyle konuşma anne, beni de… (Ağlamaya	başlar.)

Ma Gogh: A benim eşek oğlum! İnsan aynı soruya beş kere yanlış cevap 
vermez ki. Sana öyle hocalar tuttum, ama nerde! Nato kafa nato mermer!

Wen: (Gogher’in	adamları	kafasına	silah	dayamıştır.) Ah hanımefendi, sı-
navdan önce adaya böyle davranmamak lazım. Sonra morali bozulur, si-
nirlenir,  öyle değil mi?

Ma Gogh: Doğru, haklısınız. Evladımın bir suçu yok ki, sistem bozuk. 
(Nu	Shan	güler.)

Gogher: Lan! Öyle pişmiş kelle gibi sırıtacağına kaydımı yapsana. 

Kruker: Vakit kaybediyoruz. Artık silahlar konuşmalı! Her yeni açılan 
dükkana baskın düzenlemeliyiz. Bu yüzden makinalı tüfekleri temizlik-
ten hemen almamız lazım. 

Gogher: Ne temizliği? 

Kru: Ama patron, sen bize öyle söylemiştin.

Gogher: Evet, doğru temizletmeye götürmüştüm. Artık silahlar patlasın 
istemiyorum. Başka planlarım var.

Kruker: Neymiş o planlar?
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Gogher: Neymiş o planlar, şeymiş o planlar. Plan a, plan b, c, d, e, f, g, 
h, ıııı… 

Ma Gogh: Kruker, Kru oğluma güvenin. O büyük bir adam olacak. Bu sizin 
de işinize gelir. 

Kru: Ama…

Ma Gogh: Aması maması yok! (Tabelayı	göstererek)	Bugünlerde eğitimli, bil-
gili bir insanın her zamankinden daha çok şansı var. Hem ben oğluma gü-
veniyorum. 

(Okul	rektörü	Ki	Leh	ve	yardımcısı	girer.)

Sen: Bu adam da kim?

Gu: Ki Leh, İmparatorluk Üniversitesi rektörü. Şimdi sınav yapacak.

Wen: Efendim, adayımız altıncı kez buradalar. Bundan önceki beş sınavda 
da kendilerine “Üç kere beş kaç eder?” sorusu yöneltilmiş ama malesef yanlış 
cevap vererek yirmi beş demişlerdir. Bu da kendilerinin çelik gibi bir iradeye 
sahip olduklarını gösterir. İşte bütün bu meziyetleri göz önüne alınarak ken-
dilerine “Üç kere beş kaç eder?” sorusunun bir kez daha yöneltilmesini rica 
ediyoruz. (Rektöre	rüşvet	verir.)	Adayımız büyük uğraşlar sonucunda doğru 
yanıtın on beş olduğunu öğrenmiş bulunuyor.

Ki Leh: Yardımcılarımla görüşeceğim.	(Parayı	yardımcılarıyla	paylaşır.)

Kruker: Hey Gogh, sen ne cevap verdin de kaldın?

Gogher: Yirmi beş dedim, ama doğru yanıt on beşmiş be!

Kruker: Doğru, eğer soru “Beş kere beş kaç eder?” olsaydı, senin yanıtın 
doğru olurdu. Onlar da doğru soru sormayı öğrensin be kardeşim! (Ki	Leh’i	
silahla	tehdit	eder.	Gogher	Gogh’a)	Tamam, ben her şeyi ayarladım. Sen yirmi 
beşte kal.

Ki Leh: Beş kere beş kaç eder? (Gogher’in	kafası	karışmıştır.)

Gogher: On beş.

Ki Leh: Yanlış. (Ki	Leh	ve	yardımcısı	çıkar.)

Ma Gogh: A benim eşek oğlum! İnsan bir sınavdan altı kere çakmaz ki.

(Adamlar	ve	Ma	Gogh	Gogher’in	başında	söylenirler.)

Gogher: Yeter! Bana sürekli başka soru sorulursa anne… Hayır yani, mille-
tin zorla kazandığı paranın burada çarçur edilmesi akıl almaz bir olay. (Nu	
Shan’a)	Çok iyi düşünülmüş yanıtım nedeniyle derhal Tui Derneği’ne kaydı-
mın yapılmasını emrediyorum. Sınavı yapanlar daha doğru soruyu sormayı 
bile beceremediler! Bu da onların beceriksiz olduğunu gösterir. Siz vatanı bile 
satarsınız be. Ama kim olduğumu öğreteceğim size. Yakında, çok yakında...
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Ma Gogh: Çok haklısın evladım, bu adamlar burada seni soyuyor! Hadi gi-
delim.

Kru: (Nu	Shan’a)	Çok çok yakında.	(Çıkarlar.)

(Nu	Shan;	Sen,	Eh	Feh	ve	Gu’nun	yanına	gider.)

Sen: Biz artık gidelim. 

Gu: Kayıt yaptırmayacak mısınız? 

Sen: Şimdilik kalsın. Belki daha sonra. (Çıkarlar.)

5. Sahne - Tui Derneği Sarayında

1. GÜN

Hi Wei: Saygıdeğer tuiler, majesteleri, Turandot Hanım! Kongremizin ilk 
gününde ilk konuşmacı olarak İmparatorluk Üniversitesi rektörü Sayın Ki 
Leh elinden geldiğince pamuğun nerede olduğunu açıklamaya çalışacak. 

Ki Leh: Teşekkürler Sayın Hi Wei! Haşmetli İmparatorluk ailesi, yüksek 
kongre! “Pamuk” sözcüğü, lana	 arboris, Bombay dilinden gelmektedir. 
Esas olarak yoksul halk için üretilir bu pamuk. Şimdi halka bir göz ata-
lım. Bir halk yalnızca halk değildir. Kendimize şunu sormalıyız...

Ressam: Pamuk nerede? (Kongre	karışır.	Jau	Jel	çıkar.)

Ki Leh: Hayır! Yani aslında evet, ama daha sonra. Nerede kalmıştım. Ah! 
Halkta. Halk nelerden oluşmaktadır? Halk arasında memurlar bulâşıkçı-
lar, çiftlik sahipleri, kalaycılar, pamuk tüccarları, doktorlar ve fırıncılar 
vardır. Subaylar, müzisyenler, marangozlar, bağcılar, avukatlar, koyun 
tüccarları, şairler ve demirciler vardır. 

Turandot: Fi, şu en başta oturan tui kim?

Saray Tuisi: Munka Du, efendim. Felsefe Derneği Başkanı.

Turandot: Gözlerinden zeka fışkırıyor.

Ki Leh: Gazete bayiileri, matbaacılar, fotokopiciler, tütün işçileri, metal 
işçileri, orman işçileri, tarım işçileri… (Işık	kapanır.	Açıldığında	dinleyen-
ler	uyuklamaktadır.)	... Perdesiz bas gitaristler, kemancılar, çellistler, obu-
acılar, oduncular, odun uzmanlarını da unutmamak lazım diye düşünü-
yorum.

İmparator: Yeter artık susturun şunu!

(Başbakan	Ki	Leh’e	yönelir.)

Ki Leh: Ah, başbakanlar! İmparatorlar, Savaş bakanları, Saray Tuileri…

Hi Wei: İtiraz ediyorum! İtiraz ediyorum! Lütfen sadede geliniz.
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Ki Leh: Müsaade ederseniz geleceğim. Çok değerli kongre üyeleri, şimdi 
ben belki biraz fazla ayrıntıcıyım. Çok titiz, çok bilimsel konuştum. 

Tuiler, Sen ve Eh Feh: Evet!

Ki Leh: Niye? Çünkü yoksul kesimin ortak bir derdi var. O da…

Bald. Bir. Del.: Mülksüz oluşları! (Kongre	karışır.)

Ki Leh: Hayır, ucuz pamuklu almak istemeleri. Pamuklu diye yırtınıyor-
lar! Peki, nerede bu pamuk? Ona en çok ihtiyacımız olan bu anda nerede 
bu pamuk? 

Tuiler, Sen ve Eh Feh: Nerede?

Ki Leh: İmparatorun elinde! (Ortalık	karışır.) Sahip olma anlamında de-
ğil hükmetme anlamında ondadır. İmparatordan başka kim pamuğu bu 
kadar bonkörce, babaca dağıtabilir ki? Ama yok pamuk; çünkü kötü bir 
ürün yılıydı. (Kongre	arasında	uğultu	başlar.	 	Ki	Leh	konuşmaya	devam	
eder.)	Kısaca pamuk yok! (Kongre	karışır.)	Çünkü yetişmedi. (Kongre	iyice	
karışır.	Muhafızlar	Ki	Leh’i	götürür.)

Hi Wei: Bu bir hakaret! Hakarettir bu! Çin halkına yapılan büyük bir ha-
karettir bu! (Kürsüye	çıkar.) Son derece güç olan üretim koşulları altında 
ırgatların ne kadar çok ter döktüğünü hepimiz biliyoruz efendim. Şimdi 
eğer izin verirseniz bunu bir şiirimle desteklemek istiyorum. 

“Topladılar pamuğu,

Ellerinde nasırlar, ne sırlar dolu!

Asırlar boyu, evet asırlar boyu... (Unutur.)

Evlerinde hasırlar,

Şu an kim bilir nasıllar?”

(Kongre	karışır.	Jau	Jel	gelir.	Yüzü	kirlenmiştir.)

İmparator: Neredeydin sen? 

Jau Jel: Dışarıda. Birkaç balya pamuk yakmaya çalıştım da. 

İmparator: Buna izin veremem. Ben neci oluyorum? 

Jau Jel: Elimizdeki pamukları azaltmadan fiyatları yükseltemeyiz.

İmparator: Yüksek bir fiyata satacağım şeyi yok edersek, yüksek fiyat ne 
işime yarar? 

Jau Jel: Bana kafa tutacağına git de biraz ekonomi oku, cahil. Elimizde 
beş milyon balyadan fazla pamuk var, beş! Bunların yarısını azaltmadan 
pamukları piyasaya falan süremeyiz. Bana bir şey olma ihtimaline karşı-
lık bunları akında tut.
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Hi Wei: Peki nerede? Nerede bu pamuk? İşte söylüyorum, yok oluyor.

İmparator: Çıldırdı mı bu?

Jau Jel: Eşek bu Hi Wei! Eşoğlu eşek!

Hi Wei: Peki nasıl yok oluyor? Yanıt basit: Pamuk nakil sırasında kaybol-
maktadır! (Tuiler	kendi	aralarında	 tartışır.) İmparatorluğun bir üyesinin 
pamuk üretimini ele alması her şeyi değiştirdi tabi. Yani halkımız impa-
ratorumuzun döneminde çok yükseldiği için pamuğu daha nakil sırasın-
da satın almıştır. Dolayısı ile pamuk bitmiştir, tükenmiştir, kalmamıştır. 
Ama ben sorunun yanlış sorulduğunu düşünüyorum. Soru, “Pamuk ne-
rede?” sorusu değil. “Pamuk yerine ne?” olmalıydı.

Tuiler: Ne?

Hi Wei:  İşte bu. (Cübbesinin	altına	giydiği	kağıttan	elbiseyi	gösterir.	Her-
kes	güler.) İşte kendi icadım olan kağıttan bir elbise!

Terz. Bir. Del.: Yağmuru da yasakla bari!	(Gülüşmeler)

(Bu	sırada	kongreye	Kai	Ho’nun	yazdığı	bildiriler	atılır.)

Başbakan: Çabuk yakalayın şunları! 

Hi Wei: Bu bildirilerde ne olduğunu bilmiyorum!

Nu Shan: Bildirilerde bazı tuilerin imzası var. Kai Ho’cu bunlar! 

Bald. Bir. Del.: Bu bildirileri giyerim daha iyi! (Ortalık	karışır.)

Nu Shan: Dostlarım! Bu vatan hainlerinin, bölücülerin oyununa gelme-
yelim. 

İmparator: Yeter! Böyle aptalca yalanlarla sürdüremeyiz bu işi! İşin için-
de bir iş olduğu anlaşılacak.

Jau Jel: Pamuk nakil sırasında kayboluyormuş! Biri çıkıp da nereye kay-
boluyor dese, bize bavulları toplayıp çekip gitmek kalacak!

Turandot: Ben kendimi peşkeş çektiremem! Hele böyle salaklara hiç! (Tu-
randot	ve	Saray	Tuisi	çıkar.)

İmparator: Çıkmış oraya bir de şiir okuyor. Bitirin işini!

Başbakan: Başüstüne efendim!

İmparatorun annesi: Uçsun kellesi, uçsun kellesi!

(İmparatorluk	ailesi	ve	Savaş	Bakanı	çıkar.)

Başbakan: (Nu	Shan’ı	yanına	çağırır.) Nu Shan, Tui Derneği’nin yeni baş-
kanı sizsiniz. 

Nu Shan: Olmaz ama yapamam, Hi Wei benim hocam, beni o yetiştirdi.
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Başbakan: Bunu kendi vicdanınızla halledin. (Çıkar.)

Hi Wei: Nu Shan, Kai Ho’nun bildirilerini dağıtanların en ağır cezaya 
çarptırılmalarını istiyorum, ölüm cezasına! (Nu	 Shan	 ‘evet’	 anlamında	
kafasını	eğer.) Teşekkür ederim. Bir şey geldi mi kulağınıza? Konuşmam 
nasıl bulundu? Şu bildiriler konuşmanın etkisini biraz azalttı değil mi? 
Ama kağıt elbise projemin bir çok şeyi onarmaya yettiğini düşünüyo-
rum. Memnunlar mı? Herhangi bir haber aldınız mı? Ne oluyor? Neden 
susuyorsunuz? On bir yıldır öğrencimsiniz, tutanaklardan sizi sorumlu 
tutuyorum. (Bir	muhafız	gelir.) Anlıyorum. Oğullarıma deyin ki… Neyse! 
(Sahne	kararır.)

2.GÜN

(Kongrede	ikinci	gün.	Muhafızların	sayısı	artmıştır.	Nu	Shan,	Hi	Wei’nin	tui	
şapkası	ile	büyük	tuiler	arasında	oturmaktadır.)

İlahiyat Tuisi: Kongrenin ikinci günü hayırlı olsun! Değerli kardeşlerim, 
biz faniler, her şeyi bilmeye, her şeye sahip olmaya çalışıyoruz. Fakat bu, 
imkansızdır. Şimdi size bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Yıllar yıllar 
önce Çin’de kafir mi kafir bir adam olan Çan yaşarmış. Çan tüccarlık 
yapar, boş zamanlarında mümkün olduğunca ava çıkarmış. Bir gün av-
lanırken bir çukura düşmüş. Bağırıyor yardım istiyormuş fakat kimse 
onu duymuyormuş. Üçüncü günün sonunda ormanda gezinmekte olan 
Rahip Muşi çukurdaki Çan’ı görmüş. Demiş: “Ey güzel insan, ne yapı-
yorsun orada?”

Ka Müh: Yahu bu hikayenin pamukla ilgisi ne? (Kongre	karışır.)

Bir Tui: Ben sonunu dinlemek istiyorum belki?

Bald. Çıp. Bil. Del.: Biz buraya “Pamuk nerede?” sorusunun cevabını 
almaya geldik, masal dinlemeye değil! 

Bir Tui: Siz halkın değerlerine masal mı diyorsunuz?

Bir Öğrenci: Siz konuyu pamuktan halkın değerlerine nasıl getirdiniz?

Öğretmen: Evladım, sen bu hikayenin ne kadar kutsal olduğunu bilmi-
yor musun? (Kongre	iyice	karışır.)

İlahiyat Tuisi: Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim… Önemli olan 
pamuk değil, önemli olan imanımızdır! Şu anda pamuğun yokluğu ile 
sınanıyoruz, kim bu sınavdan geçecek, kim bu sınavdan kalacak? Peki, 
bu sınav süresince nasıl davranmalıyız? Tabii ki hayatımıza ışık tu-
tacak beş ilkeye uyarak. Bir! Can almaktan kaçınacağız. Bugünlerde 
pamuk olmadığı için herkesin sinirleri tavan yapmış durumda, aman 
dikkat birbirimizi katletmeyelim. Öfkemizi  ülkemizin başına dert aç-
maya çalışan odaklara yönlendirelim. (Tuilerden	itiraz	sesleri	gelir.) İki! 
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Hırsızlık yapmayacağız. Değerli kardeşlerim, yine pamuklu kıyafetim 
yok diye birbirimizin donlarını, atletlerini, avret yerlerimizi örten çama-
şırlarımızı çalmayacağız. Üç! Zina yapmayacağız. Değerli kardeşlerim, 
yine ve yine ve yine pamuk yok diye yeni kıyafetler alamıyoruz. Bayan 
arkadaşlarımızın kıyafetleri yırtılmaya başlıyor... (İlahiyet	tuisi	kendin-
den	geçer	ve	Kongre	iyice	karışır.) 

İlahiyat Tuisi: (Toparlamaya	çalışarak)	 İşte “Pamuk nerede?” sorusuna 
yanıtım, bizim ülkemizde pamuk bir anda yok oldu çünkü toplumun ah-
lakı bozuldu! (Kongre	karışır.)

İmparator: İyi başladı ama bu laflar bizi aklamaya yetmez.

Turandot: Ben bir sapıkla evlenmem baba.

Jau Jel: Götürün şu adamı! (Başbakan	emir	vermek	üzere	öne	çıkar,	Jau	
Jel	Başbakan’ı	durdurur.) Ama irtibatı koparmayın. 

(Muhafızlar	İlahiyat	Tuisi’ni	alırken	İmparator,	Jau	Jel,	Anne,	Saray	Tuisi,	Baş-
bakan,	Savaş	Bakanı	çıkarlar.	Turandot	kalır.)

Turandot: Munka Du! Hadi gel, gidelim!

Munka Du: Nereye gidiyoruz majesteleri? Büyük salona gidip kaydımı 
yaptırmalıyım da.

Turandot: Hadi saraya gidelim. Orada sana pamuğun nerede olduğunu 
göstereyim. 

Munka Du: Yapmayın majesteleri, beni daha mutlu edecek bir şey olamaz 
ama büyük konuşmamı hazırlayabilmek için izninizi rica edeceğim.

Turandot: Konuşmalara bayılırım! Hadi gel, Gidelim! (Çıkarlar,	sahne	ka-
rarır.)

3. GÜN

(Sahne	aydınlandığında	Başbakan	ve	Savaş	Bakanı	yanlarında	iki	muhafız	ile	
Munka	Du’yu	sorguya	çekmektedir.)

Başbakan: Anlayış göstereceğinizden eminim Bay Munka Du. Dünkü şu bil-
diri olayından sonra adayların Çin karşıtı düşüncelerinin olup olmadığının 
sınanmasına karar verildi. Yatağınıza işer misiniz?

Munka Du: Hayır.

Başbakan: Pekin forumuna hiç gittiniz mi?

Muhka Du: Hayır.

Savaş Bakanı: Herhangi bir biçimiyle barıştan yana mısınız? (Munka	Du	
“hayır”	anlamında	başını	sallar.) Kuzey eyaletlerinde akrabanız var mı?
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Munka Du: Hayır.

Savaş Bakanı: Kai Ho adını teklarlayın. (Munka	Du	tekrarlar.) Titriyorsunuz?

Munka Du: Uykusuzum.

Turandot: Onu şimdiden kutlayabilirsiniz. Dün gece bana neler söyleye-
ceğini anlattı da. (İmparatorluk	ailesi	Turandot’a	şüpheyle	bakar,	İmpara-
tor’un	Annesi	güler.)

Munka Du: İmparatorluk haşmet mehapları, sayın tuiler (Esner.)	bu tarihi 
anda… (Muhalif	tuiler	bir	pankart	açar.	Pankartta	“Savaş	Kuzeyde	Pamuk	
Nerede?”	yazılıdır.	Savaş	Bakanı’nın	yönlendirmesiyle	iki	muhafız	pankartı	
tutan	tuileri	tutuklar.)

Shi Meh: Yahu bıraksanıza onları! Buyrun beni de alın isterseniz. 	(Mu-
hafızlar	onu	da	götürür.	Shi	Meh	bir	şeyler	söylemeye	çalışır.)

Munka Du: Söyle bakalım, ne söyleyeceksin?

Shi Meh: Ey sen felsefe tanrısı! Sen halkın çıplak bedenini sözlerinle giy-
direbileceğini mi sanıyorsun! (Muhafız	Shi	Meh’i	götürür)

Nu Shan: Seni siliyorum Shi Meh!

Munka Du: Ne oluyor yahu? Ben burada özgürlükleri savunmak için ko-
nuşuyorum. Kendiminkini, sizinkini ve bütün insanlığın özgürlüğünü! 
Bütün insanların özgürlüğünü ve aynı zamanda…

Eh Feh: O zaman toprakları hemen paylaştıralım, değil mi? (Sen	onu	sus-
turur.)

Munka Du: O görüşte değilim! Ama o görüşte olsam da (Götürülen	tuileri	
işaret	eder.) bu görüşte olsam da (İmpartorluk	ailesini	işaret	eder.)	benim 
de bir görüşüm var. İşte görüşüm şu: Beyler, sorun “Pamuk nerede?” de-
ğil, bırakın artık, burada pamuktan söz etmeyelim… 

Bir Öğrenci: Biraz da giydiğin ipekliden söz edelim! (Gülüşmeler)

Munka Du: Hayır, ne alakası var! Burada pamuğun yokluğuna katlana-
bilecek bir halkın erdemlerinden söz edelim. Soru “Pamuk nerede?” değil, 
“Erdemler nerede?”. Nerede sabır? Nerede o Çin halkının efsanevi feragati; 
açlığa, sefalete ve yasaların sertliğine dayanışı? (Esner.)

Tuilerden biri: Yaşasın Kai Ho! (Kongre	karışır.)

Munka Du: Ne alakası var? Ben özgürlüklerden bahsediyorum. Halkın öz-
gürlüğü nerede? Kai Ho, özgürlüklere ne yaptın? Şuraya bak! On beş tane 
üniversiteden tuileri baskı altına alarak onlara zorla bir bildiri imzalattır-
mışsın. Yazık! Bakın bir de ne diyor bildiride: “İmparatorluk Kuzey Ülkesi’ne 
yönelik işgal harekâtını finanse edebilmek için üretilen pamuğa el koydu. 
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Biz bu pisliği aklamak istemiyoruz”. (Muhalifler	bildiriyi	alkışlar.	Yandaşlar	
yuhalar.	Kongre	iyice	karışır,	bazı	tuiler	Munka	Du	ile	tartışmaya	başlar.)	İm-
paratorluğun depolarındaki pamuk beni ilgilendirmiyor. (Kongre	karışır.)

Jau Jel: Budala! Herşeyi açıkladı!

İmparator: Dağıtın şu kongreyi!

Başbakan: Başüstüne efendim!

İmparatorun annesi: Uçsun kellesi, uçsun kellesi!	 (Çıkarlar.	Muhafızlar	
tuileri	de	çıkartırlar.	Gu,	Sen	ve	Eh	Feh	kalır.	Yanlarında	bir	de	muhafız	
vardır.)

Eh Feh: Gördün mü, burada delikanlı tuiler de varmış, “Bu pisliği akla-
mak istemiyoruz.” diyorlar. (Muhafız	silahıyla	üstlerine	yürür,	Sen	araya	
girer.)

Sen: Ah! Diyor ki yani “Ne kadar güzel bir konuşmaydı.” (Muhafız	silah	
doğrultur.)	 “Kötü! Kötü bir konuşmaydı. Hiçbir temel dayanağı olmayan 
cümleleri adı ardına getirdi, laf salatasını açıklama diye yutturmaya ça-
lıştı bize.” diyor Eh Feh, çok sinirlendi. (Muhafız	gider.)	Gördün mü Eh 
Feh, tuilerden bir şey öğrendim bile. İnsan muhafızların yanında tui gibi 
davranmalı.

Gu: İşime saygım kalmadı artık! (Şapkasını	yere	atar.)

Sen: (Şapkayı	yerden	alır.)	Olur mu öyle şey, Gu Hanım? Lütfen hemen 
umutsuzluğa kapılmayın. Bakın, bizim sizin gibi temel değerlerimizi ko-
ruyan, öğretme aşkı ile yanıp tutuşan, idealleri peşinde koşan tuilere her 
zaman ihtiyacımız var. Lütfen. (Şapkayı	Gu’ya	uzatır.	Gu	şapkayı	alır	ve	
tozunu	siler.	Sahne	kararır.)

-PERDE-

6. Sahne – Kent Surları Yakınlarında

(Surlarda;	Munka	Du’nun,	Hi	Wei’nin,	Ki	 Leh’in	kelleleri	 ve	başka	bir	 tuinin	
kellesi	bulunmaktadır.	Gogher	Gogh	adamlarından	kaçmaktadır.)

Kruker: Paralar nerede?

Gogher: Hangi paralar?

Kruker: Kasadaki paralar.

Gogher: Ne olmuş paralara?

Kruker: Yok olmuş.
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Gogher: Borç almıştım.

Kru: Peki ya silahlar?

Gogher: Temizlikçiye götürmüştüm ya!

Kru: Hangi temizlikçiye?

Gogher: Şeydeki… Şeydeki canım… Şeydekine bıraktım şeydekine… 
Oradakine! (Kaçar.	Kruker	ve	Kru	onu	kovalar.	Gogher	tekrar	girer.	Kellele-
rin	arasına	saklanır.	Korumalarıyla	birlikte	Turandot	ve	Saray	Tuisi	girer.)

Turandot: Zavallı Munka Du, oysa ne güzel de konuşma hazırlamıştı. Bu 
da Hi Wei, kağıt terzisi. Aslında benim dul elbiseleri giyinmem gerekir. Şu 
ortadaki de kim öyle? (Gogher	hareket	eder.	Turandot	çığlık	atar.)

Gogher: Özür dilerim küçük hanım sizi korkutmak istemezdim. Gezinti-
ye çıktınız galiba, size katılabilir miyim?

Turandot: Buyrun.

Gogher: (Muhafızlara) Maşallah maşallah.

(Gogher’in	adamları	girer.)

Kruker ve Kru: Yakaladık seni!

(Saray	muhafızlarını	gören	adamlar	Gogher’e	saldırmaz,	uzaktan	izlerler.)

Gogher: Size daha büyük bir koruma lazım küçük hanım, zira burası it 
kopuk dolu.

Turandot: Bu baylar sizden bir şey mi istiyorlar?

Gogher: Hayatın sillesini yemiş pek çok insan başvurur bana. 

Saray Tuisi: Belki size bir soru sormak istiyorlardır.

Gogher: Bıktım bu sorulardan, ben artık sorulara cevap vermiyorum. 

Turandot: Yoksa bu sorular can sıkıcı sorular mı?

Gogher: Bilmem, dinlemiyorum ki.

Turandot: Ya!

Gogher: Evet ya. Eğer herkes benim gibi düşünseydi, şimdi bu halde ol-
mazdık.

Turandot: Kongreye katılmamış olmanız ne büyük kayıp.

Gogher: Tercih etmedim. Bu yöntemi doğru bulmuyorum. Devlet ona 
sorulan her soruya yanıt vermeye kalkarsa batar. Neden, çünkü kokuş-
muşluk başlar. Yani düşünün. Bir köpeğiniz var, köpeğiniz size her gün 
“Pirzolam nerede? Pirzolam nerede?” diye sorsa daha kaç gün dayanabi-
lirsiniz ona? Bir süre sonra size çirkin gelmeye başlar.
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Turandot: Ne kadar zekice! Peki, kadınlar hakkındaki düşünceleriniz 
nedir?

Gogher: Çin kadını sadık, itaatkar ve de çalışkandır ama ona halka 
davranıldığı gibi davranılması gerekir, yani sert! Yoksa ipin ucunu hemen 
koyuverir.

Saray Tuisi: Ucuz edebiyat bunlar.

Gogher: Edebiyatı olmayan bir toplum kültür toplumu olamaz ama steril 
olmalı. Sanat iyidir, edebiyat güzeldir, kültür fevkalade ehemmiyetlidir.

Saray Tuisi: Kepazelik! Daha fazla dayanamayacağım efendim.

Turandot: Kıskançlık etmesene Fi!

Gogher: Ben sanatı acayip severim. Hatta, ilkokulda din ve jimnastik 
derslerimin hepsi beş, pekiyiydi.

Turandot: Bravo harika!

Gogher: Sizi nereye götürmemi istersiniz küçük hanım?

Turandot: Sakıncası yoksa Saray çevresine.

Gogher: Hay hay.

(Gogher	Gogh,	Turandot	ardından	Saray	Tuisi	ve	korumalar	ile	çıkarlar.	Kruker	
ve	Kru	da	onları	takip	eder.)

Hi Wei: Korkarım bu gece gene yağmur yağacak.

Ki Leh: Ana düşüncem doğru idi ama ayrıntılarda gerçekten daha iyi 
olabilirdim.

Hi Wei: Biliyor musun dün gece az daha doğru yanıtı buluyordum.

Ki Leh: Ya!

Munka Du: Ahh, ben uykumu almış olsaydım...

Diğer Kelle: Siz kimsiniz? Ne zamandır buraya bu kadar çok tui gelmi-
yordu. Ne oldu, bir karışıklık mı çıktı yoksa?

Munka Du: Hiç sormayın...

Ki Leh: Siz ne zaman geldiniz?

Diğer Kelle: Pirinç kıtlığı zamanıydı.

Ki Leh: Ya!

Hi Wei: Topladılar pirinci… Her biri bir inci...

Munka Du: Buldum!

Kelleler: Neyi?

Munka Du: Cevabı.
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Ki Leh: Yahu biraz geç kalmadın mı? 

(Munka	Du	hariç	bütün	kelleler	güler	sonra	hep	birlikte	ağlamaya	başlarlar,	
sahne	kararır.)

7. Sahne – İmparatorluk Sarayı

(Terziler	Birliği	Delegeleri,	Nu	Shan	ve	Başbakan	saraydadırlar.)

2. Terz. Bir. Del.: Terziler Birliği artık durdurulamaz. Bu başarısız kong-
renin ardından aldığımız karar sokağa çıkmak yönündedir!

1. Terz. Bir. Del.: Evet efendim, Terziler Birliğini durdurmak artık çok 
zor, ama imkansız da değil.

Başbakan: Biz en kısa zamanda bir görüşme düzenleyip kongrenin başa-
rısız sonuçları üzerinde duracağız. Unutmayın ki sabreden derviş mura-
dına erermiş.

1.Terz. Bir. Del.: (Sevinçli)	Hah, bu bir şey işte! Dediğim gibi adamlarımı 
artık zor tutuyorum.

Başbakan: Tabii. Kararı dışarıda bekleyebilirsiniz. İyi günler. Bu 
arada, Baldırıçıplaklar Birliği delegesinin ve diğer forum temsilcilerinin 
gelmediğini görüyorum.

2. Terz. Bir. Del.: Forum dağıldı. Baldırıçıplak arkadaşlar da orada kendi 
politikalarını saptıyorlar.

1.Terz. Bir. Del.: Şunu biliniz ki artık kimse bizi o Baldırıçıplaklarla bir 
arada göremez! İyi günler efendim. (Çıkarlar.	İmparator	sabah	sigarasını	
içerek	girer.)

İmparator: Berbat! Sabah piposu yerine sabah sigarası, üstelik de filtre-
siz. Kalbim yüzünden yine, değil mi?

Başbakan: Efendim, savaş giderlerine kaynak bulabilmek için birtakım 
tasarruflar yapmak zorunda kalıyoruz.

İmparator: Laf! Bunların hepsi boş laf! Tasarruf denince akla nedense 
ilk benim sabah pipom geliyor. Nabzımı arttıracağınıza vergileri artırın!

Nu Shan: Üç gün önce arttırdık majesteleri.

İmparator: Yapma ya.

Nu Shan: Ya!

İmparator: Halkın tepkisi ne oldu peki?

Nu Shan: Halk sakin majesteleri.
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Başbakan: Halk sakin efendim, halk sakin. Biz bütün önlemlerimizi al-
dık. Yalnızca imparatorluk depolarının önünde pamuk isteriz diye bağ-
rışan bir grup var. 

(Savaş	Bakanı	ve	Jau	Jel	girer.)

Savaş Bakanı: Felaket! Felaket! Kuzeyde Çin sınırları dışında bağımsız 
bir devlet kuruldu.

Jau Jel: Kai Ho da destek mesajı yollamış.

Savaş Bakanı: Onlara destek, bize köstek. Kai Ho özerklik çağrısı yap-
mış! Zaten o kongredeki hezimetten sonra, birtakım muhalif edebiyatçı, 
sanatçı, hukukçu tuiler aleyhimize yayınladıkları bildirilerin sayılarını 
arttırmışlar. Baldırıçıplaklar İmparatorluk depolarının önünde oturma 
eylemine girişmiş, halkı galeyana getiriyorlar. 

Başbakan: (Jau	Jel’e)	Derhal birtakım önlemler almamız gerek.

Nu Shan: Pamuğu piyasaya sürmek zorunda kalacağız.

Jau Jel: Ne kadar akıllı şeysin sen öyle. Doğru. Ama önce stokların bir 
kısmını yok etmemiz gerekir.

İmparator: O zaman ben de imparatorluktan çekilirim.

Başbakan: Nasıl?

İmparator: Nasıl mı çekilirim?

Başbakan: Hayır canım, (Jau	Jel’e)	stokları nasıl yok edeceğiz? 

Jau Jel: Pamuğu yakamayız, kokuyor. (Savaş	Bakanı’na) Ama askere ye-
direbiliriz.

İmparator: İyi, ben çekiliyorum!

Savaş Bakanı: Askere yediremeyiz, isyan çıkar.

İmparator:  Ben çekiliyorum! Ya düşünün ama, imparatorsuz bir Çin! 
Düşünemiyordunuz bile? Of! (İmparator	çıkar.)

Başbakan: Majesteleri ne aksi. (İmparator’un	arkasından	bakarlar	ve	ar-
dından	hepsi	Jau	Jel’e	yönelir.)

Jau Jel: (Tahta	doğru	ilerler.)	Benden böyle bir şey beklemiyorsunuz her-
halde. Abime karşı, asla! Hem ne kadar mantıksız, ne kadar saçma ben-
den böyle bir şey istemek. Sonra arkamdan İmparator olmak için yırtın-
dığımı söylerler… Bana öyle bakmayın, ben hiç hırslı biri değilim. Tabii 
İmparator olmam İmparatorluğumuzun geleceği ve İmparatorluğumuzun 
bekası için gerekliyse eğer… Misal, Asya Ticaret Ortaklığı ile bozulan iliş-
kileri düzeltebilecek yegane insan olmam hasebiyle... Size güvenebilir mi-
yim? (Tahta	oturur.)  O halde kardeşimi tutuklayın, derhal! (Çıkarlar,	Jau	
Jel	peşlerinden	gider.	İmparator	geri	gelir.)
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İmparator: Düşündüm de… (Herkesin	gittiğini	görür.) İnanılmaz, akıl al-
maz. Koskoca Çin İmparatoru’na ne biçim davranıyorlar. (Dışarı	bakar.)	
Nöbetçiler niye silahlanıyor? Jau Jel! Bundan sonra kendi evimde bile 
rahatça konuşamayacağım. Hemen gidip bavullarımı hazırlamalıyım…

(Turandot	ve	Gogher	Gogh	girerler.)

Turadot: Babacığım! Sana şimdiye kadar tanıdığım en akıllı adamı ge-
tirdim.

İmparator: (Gogher’e) Biraz paranız var mı?

Gogher: Şu anda yok.

Turandot: Neden gerekli para?

İmparator: Seyahate çıkmam gerekiyor da. İmparatorluktan çekilmiştim. 
Bir an için kendimi kaybetmiştim. Jau Jel de hemen İmparatorluğunu 
ilan ediverdi. Yasalara aykırı tabi, halk kendi rejimini seçebilmeli.

Gogher: Ne demek halk kendi rejimini seçebilmeli? Rejim kendi halkını 
seçebiliyor mu? Seçemiyor! Eğer seçim şansınız olsaydı bu halkı mı se-
çerdiniz?

İmparator: Hayır, halk yalnız kendi rahatını düşünüyor, bir de benim 
paramla rezilce yaşıyor.

Turandot: Bay Gogh, lütfen babama ne yapması gerektiğini anlatın.

Gogher: Elbette! Pamuk nerede sorusuna cevap vermemek ve bu soruyu 
yasaklatmak zorundasınız, işte bu kadar!

İmparator: Soruyu yasaklatmak he, güzel bir fikir! 

(Jau	Jel,	Başbakan	ve	Savaş	Bakanı	girer.)

Jau Jel: Şuraya bakın, abim neden hala tutuklu değil? Abimin derhal 
tutuklanmasını ve kurşuna dizilmesini emrediyorum.

Başbakan: Saraya doğru eli silahlı bir grup geliyor. Yoksa halkla birlikte 
bir komplo mu hazırladınız? 

İmparator: Ne münasebet…

Gogher: E muhafızlar çekiliyor, muhafızlar çekilirse mahvolurum. Kru-
ker ve Kru da aralarında, Allah kahretsin!

Turandot: Bu insanlar bizden ne istiyorlar baba?

Jau Jel: Bizi asmak istiyorlar ahmak kadın! Bir halk kitlesi başka ne 
isteyebilir ki?

Gogher: Bir halk kitlesi değil, benim adamlar bunlar, yanlarına da bir 
sürü serseri toplamışlar. Bu kadar değildi bunlar! Eyvah! Buraya sakla-
nayım. 
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Jau Jel: Ne o, sizi tanıdıklarını mı ima ediyorsunuz?

Gogher: Evet.

Jau Jel: Öyleyse siz konuşun onlarla.

Gogher: Ben mi… Yapma yahu… Eyvah! Şimdi mi, hemen? Söylemesi 
kolay tabi, ben kimim ki?

İmparator: Dostum, sana istediğin bütün yetkileri veriyorum. Haydi!

Gogher: (Savaş	Bakanı’na) Ekselans atkınızı rica edeyim. Ölmek ya da 
yaşamak, her şey bu atkıya ve de yetkiye bağlı. (Atkıyı	alır,	boynuna	geçi-
rir.)

(İçeri	Gogher’in	adamları	girer.)

Kruker ve Kru: İşte orada. Yakaladık seni!

Gogher: (Güler.)	Aranıyordum demek. Çocuklar beni arıyorlarmış. Çin 
hizmetlerinizi bekliyor arkadaşlar.

Kruker: Dalga geçme.

Gogher: Doğru, dalga geçmeyelim. İmparator’dan aldığım yetkiyle size 
düzeni koruma görevini veriyorum. Ordumuz Kuzey’in tepesine binerken 
siz de içeride isyan çıkarmaya çalışan her kalın kafalı tuinin midesine 
basacaksınız tekmeyi! Halkı kışkırtmalarına izin vermeyeceksiniz. Ödül 
muhafızların aldığının iki katı. (Gogher	Başbakan’dan	para	alır,	adamla-
rına	dağıtır.)	

Kruker ve Kru: Peki şef!

Kruker: Ama çok kalabalıklar, gücümüz yetmez.

Gogher: Yapma yahu, o kadar mı kalabalıklar?

İmparator: E o zaman güçlerimizi birleştirelim. (Savaş	Bakanı’na) Ne du-
ruyorsun? Açsana şu kapıyı!

(Savaş	Bakanı	sahnenin	arkasındaki	kilitli	kapıyı	açar.	 İçerden	eli	silahlı	ve	
palalı	bir	grup	çıkar.	Saraydakilerin	üzerine	yürümeye	başlarlar.	Savaş	Baka-
nı	onları	sakinleştirir	ve	Gogher	Gogh’u	işaret	ederek	ona	yönlendirir.)

Gogher: İsyan çıkarmaya çalışan herkesi tutuklayın. (Kruker	ve	Kru	hariç 
kapının	ardından	gelenler	ve	Gogher’in	adamları	çıkarlar.)

İmparator: Çok duygulandım, çok etkilendim Bay Gogh. Ama önemli 
olan İmparatorluk depolarıdır, onların bir an önce koruma altına alın-
ması lazım.

Gogher: Majesteleri, bana yirmi dört saat verin, başkenti tanıyamaya-
caksınız. 
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Jau Jel: Depolar ne olacak?

İmparator: Soru sorulmasını yasaklıyorum, kardeşimi tutuklayın.

Gogher Gogh: Tutuklayın!

Jau Jel: İyi ama sen imparatorluktan çekilmiştin.

İmparator: Tamamen değil, yoksa beni kurşuna dizdirme emrini veren 
sen değil miydin?

Jau Jel: İnsan öyle durumlarda bazen saçmalayabiliyor.

İmparator: Götürün şunu.

Jau Jel: (Kruker	ve	Kru	Jau	Jel’i	götürür.) Ben olmadan ekonomiyi mah-
vedersin.

Savaş Bakanı ve Başbakan: (Titreyerek) Haşmetmeapları…

İmparator: Sizinle de görüşeceğim dostlarım, ancak şu an çok meşgu-
lüm. Herkes işinin başına!

(Nu	Shan,	arkasında	Terziler	Birliği	Delegeleri	ile	girer.)

2. Terz. Bir. Del.: Ekselansları, Sayın Başbakan sabahki görüşmemizde 
başarısız Tui Kongresi’nin üzerinde duracağınızı belirtti. 

İmparator: Evet, düşündüm. Siz tutuklandınız.

Gogher Gogh: Tutuklayın!

(Kruker	ve	Kru	delegeleri	götürür.)

Gogher: (Nu	Shan’ı	 işaret	ederek)	Sen! Bir tui daha! Tabii burada sözü 
edilen son derece tehlikeli düşünce tüccarları, yani düşünceyi satan kim-
seler. Düşünülmesi midemi bulandırır! Benim yönetimimde bir işi yapana 
saygılı ve terbiyeli davranılacak, işte bu kadar. Götürün! (Nu	Shan	götü-
rülür.)

Turandot: Ah Bay Gogher Gogh.

Gogher: Bana kısaca Gogh diyebilirsiniz.

Turandot: Gogh!

(Sahneye	İmparator’un	annesi	girer,	Gogher	annenin	getirdiği	kurabiyelere	yö-
nelir,	Turandot	onu	kendine	çeker.)

8. Sahne – Badem Çiçeği Çamaşırhanesi ve Küçük Bir Tui Pazarı

(Yan	yana	çamaşırhane	ve	Tuiler	Pazarı.	Kadınlar	çamaşır	yıkayıp	asmakta-
dırlar.	Tuiler	kitaplarındaki	fikirleri	müşterilere	satmaya	çalışmaktadır.)
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Su: Kiung, başörtün yeni mi?

Kiung: Evet, hem de pamuklu.

Su: Pamuklu! Tam bir prenses. 

Kiung: Kızım dört haftalık ücreti aldım, ama değer. (Yao’ya)	Herkes bana 
çok yakıştığını söylüyor, öyle değil mi Yao?

Yao: Vallahi, bence yüzüne hiç oturmamış. 

Kiung: Hadi ordan, pis boklu! 

Yao: Sus kız!

Kiung: Ne susacağım be! Herkes senin koktuğunu biliyor işte.

Yao: Ne var, eşek gibi çalışıyoruz da kokuyoruz, değil mi kız?

Diğer Çamaşırcı Kadın: Evet.

Kiung: Ben çalışmıyorum yani, öyle mi?

Yao: Çalışmıyorsun tabi. Sürekli pamuklunla oynayıp duruyorsun.

Kiung: Sen benim pamuklumu kıskanıyorsun.

Yao: Ne kıskanacağım senin pamuklunu!

Ma Gogh: Yeter! Kafamı şişirdiniz ayol! (Kiung’a)	Sen ne diye durduk yere 
kavga çıkarıyorsun? Bilmez misin, yalan söyleyemez o. Haydi işinizin ba-
şına.

Ekonomi Tuisi: Hanımlar! Ticaret hayatında nasıl daha başarılı olabili-
rim diye soruyorsanız, kitabıma bir göz atın. Ekonomi biliminin sırlarına 
kavuşun. (Ma	Gogh’a)	İlgilenir miydiniz? Size özel bir indirim yapabilirim.

Ma Gogh: Borç konusunda bir formülün var mı?

Ekonomi Tuisi: Bir yen. (Parayı	alır.	Kitaptan	okur.) “Borç denen paralar 
geçmişin ulu kişileri gibidir. Hep anarsınız onları ama asla geri gelmez-
ler.” 

Ma Gogh: Bunlar çok güzel laflar ama kimden nasıl borç alacağımı açık-
lamıyor.

Kiung: Ne borcu kız?

Su: Oğluna çamaşırhane açmak istiyor ya.

Babaanne: Benim torunum asker olacak babası gibi.

Ekonomi tuisi: Bir de şuna bir göz atalım. (Kitaptan	okur.)	“Borçlu kişiler 
bir yıldızdır, yalnız geceleri ortaya çıkarlar.”

Ma Gogh: Eee?
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Ekonomi Tuisi: Daha detaylı sayfalar için iki yen rica edeyim.

Ma Gogh: Değmez!

Kiung: Aman Gogh Ana, Gogher’e çamaşırhane açsan ne açmasan ne? 
Eşkıyaya para mı yok?

Ma Gogh: Artık eşkıyalığı bıraksın istiyorum. Okumadı, yaşı da geçti, 
bari tüccar olsun.

Babaanne: Gogher asker olacak babası gibi.

Ma Gogh: (Kendi	kendine) Bu da oğlunu deli fişek bir şey zannediyor.

Yao: Ben size söylemeyi unuttum. Kruker, Kru ve diğerleri dün İmpara-
torluk deposunun önünde toplanan eylemcileri fena pataklamışlar. De-
ponun önündeki protesto bugün de devam ediyormuş. Gogh Ana, senin 
Gogher yine Saray’a kapılanmış olmasın? 

Ma Gogh: Yok canım. Hem Gogher bana söz verdi bir daha o domuzlarla 
çalışmayacak.

Babaanne: Gogher asker olacak babası gibi. Bir Gogh gibi kahraman ola-
cak. Ben Gogher’in babasını doğurduğum günü hatırlıyorum, ne acılar 
çekmiştim. Tam on kiloluk bir gülle gibiydi. Diğer çocuklar gibi ağlaya-
rak gelmedi dünyaya. Aslanlar gibi kükredi, yılanlar gibi tısladı. Yaşıtları 
emeklerken benim oğlum atlara bindi, kara kuşaklar kuşandı. Aslandı 
benim oğlum, aslandı.

(Sen	ve	Eh	Feh	girer.)

Sen: Eh Feh, senin yüzünden yanlış yola girdik oğlum. Buradan mı gide-
ceğiz, buradan mı?

Eh Feh: Soldan gideceğiz.

İkisi Birlikte: Aaaa! (Sen	tuileri,	Eh	Feh	ise	çamaşırcı	kadınları	görür.)	 

Sen: Eh Feh, görüyor musun?

Eh Feh: (Kiung’a	bakarak)	Evet, görüyorum. 

Sen: Döndük dolaştık, yine tuileri bulduk. Bak küçük bir Tui Pazarı, bu 
kocaman kitaplarda çeşit çeşit bilgiler var, değil mi? (Kitaplara	yönelir.	Bu	
sırada	Eh	Feh	Kiung’un	dikkatini	çekmeye	çalışır.)	Ne kadar?

Tıp Tuisi: İki yen.

Sen: Teşekkürler. (Eh	Feh’e	döner.)	Eh Feh? Eh Feh? Ne oldu? (Eh	Feh	kal-
bini	gösterir.	Kiung	ile	konuşmak	için	kadınlara	doğru	yönelir.)

Eh Feh: Kolay gelsin hanımlar! Zor olmuyor mu böyle güneşin altında 
çalışmak?
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Kiung: Yoo, biz öyle serin serin çalışıyoruz. İsmin ne senin?

Eh Feh: Eh Feh!

Diğer Çamaşırcı: Nerelisin?

Eh Feh: Sezuan!

Kiung: (Çamaşırcı	kadınlara)	Sezuanlı!

Diğer Çamaşırcı: Kız Sezuan’ın erkekleri de çok çapkın olur derler ama.

Kiung: Ay saçmalama, çok yakşıklı değil mi Yao?

Yao: Bakayım, bence hiç yakışıklı değil.

Kiung: Burcun ne senin Eh Feh?

Eh Feh: Kaplan.

Kiung: Ben de yılan, bizim çok iyi anlaştığımızı söylerler.

Ma Gogh: Kiung!

Kiung: Kirli çamaşırınız var mıydı Eh Feh bey?

Eh Feh: (Üstündekileri	gösterir.) Valla bir tek bunlar var.

Kiung: E çıkar da yıkayalım o zaman!

Eh Feh: Burada mı? (Çamaşırcı	kadınlar	utanırlar	ve	gülüşürler.)

Aşk Yaşamı Tuisi: Hanımlar, aşk yaşamının sırları! Mutlu olmanın yol-
ları! Hepsi burda, hepsi burda!  Hepsi burada. (Kitabı	gösterir,	Su	gitmek	
ister.)	Yaklaş, hanım kız. Al bilgiyi kazan kalbini. Bir yen!

Su: (Parayı	 verir.) Şimdi onu sevmiyormuş gibi mi yapayım yoksa gidip 
boynuna mı sarılayım? 

Aşk Yaşamı Tuisi: Sakın! Ele geçtin mi kölesin, geçmedin mi sultan. 

Kiung: Ne diye ona soruyorsun bunu Su? Bunu yazan bu işten o kadar 
anlasaydı, bir sevgilisi olurdu. Böyle ortalarda boş boş gezmezdi.

Eh Feh: Çok doğru söylediniz küçük hanım, bence çok doğru bir noktaya 
parmak bastınız!

Kiung: Çok teşekkür ederim.

Eh Feh: Başörtünüz de çok güzelmiş.

Kiung: Teşekkür ederim, pamuklu. Ama siz de çok şık görünüyor-
sunuz.

Ma Gogh: Kızlar hadi artık işinizin başına.

(Kru,	Temizlikçi	Kadın	ile	birlikte	girer.)

Kru: İşte buradasınız Gogh Ana, iyi günler. (Önünde	eğilir.)	Ana biz artık 
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ne olduk biliyor musun? Muhafız! (Kolunu	gösterir.	Ma	Gogh	sırtını	döner.) 
Ana artık korkmana hiç gerek yok, oğlun çok yükseldi, İmparatorluk Sa-
ray’ında seni bekliyor.

Ma Gogh: Ortalık yerde konuşma benimle domuz, dostlarıma rezil oluyo-
rum. (Kru,	Temizlikçi	Kadın’ı	Gogh	Ananın	önüne	iter.)

Temizlikçi Kadın: Muhterem bir hanım, çok yüksek bir şahsiyet, öyle bir 
muhterem ki adının söylenmesi bile yasak, sizi beklemekte yüce oğlunu-
zun yanında!

Ma Gogh: Gogher’imin başına kesin bir iş geldi. Ben hemen onun yanına 
gidiyorum. Çamaşırlar kuruyunca onları toplayın. Ben gelmeden de bir 
yere ayrılmayın! (Kru	ve	Hizmetçi	ile	çıkar.)

(Kruker,	ellerinde	içinden	kablolar	sarkan	çantalar	olan	beş	adam	ile	gelir.)

Kruker: (Kiung’a)	Hey sen, buraya gel! İmparator’un depolarına ne taraf-
tan gidilir? 

Kiung: Şuradan, Tabakhane Köprüsü’nün arkasından gideceksiniz. 

Kruker: Tamam, çekil! (Kruker	ve	adamlar	gider.)

Sen: Burada çok fena şeyler olacağa benziyor Eh Feh, hadi gidelim.

(Bomba	sesi	gelir.	Herkes	eşkıyaların	gittiği	yöne	doğru	 toplanır,	bakar.	Sen	
uzaklaşmak	ister,	Eh	Feh	onu	tutar.)	

Bir ses: İmparatorluk depolarının orada patlama oldu! Ölü ve yaralılar 
var.

Su: Çok acayip bir koku geliyor.

Kiung: Kan kokusu bu!

Sen: Yanık pamuk kokusu da var.

Eh Feh: Gidip yardım edelim. (Hepsi	çıkar.)

(Gogher	Gogh	adamları	ile	birlikte	girer,	halka	seslenir.)

Gogher Gogh: Ey Çin halkı! Az önce gerçekleşen olayı, Kai Ho ile iş birliği 
yaparak bildiriler yayınlayan tuilerin ve Terziler Birliği’nin ve Baldırıçıp-
laklar Birliği’nin gerçekleştirdiği ispatlanmıştır. Merak etmeyin, hepsi ce-
zasını bulacak. İlk olarak fikri bölücülerin kökü kazınacak. Kafasında tui 
takkesi olan herkes tutuklanacak! Halkımızın sükunetine ve devletimizin 
bekası için edecekleri hizmete her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var. (Adamlarına) İş başına!

Kruker ve Kru: Peki şef!

(Gogher	çıkar.	Adamlar	kitaplarını	saklamaya	çalışan	tuilerin	yolunu	keser.)
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Kruker: (Tıp	Tuisi’ne)	Ne var bu kitapta?

Tıp Tuisi: (Titreyerek)	Kemik kırıkları üzerine bilinmesi gerekenler.

Kruker: Ne? Kemik kırıkları mı? Muhafızlara bok atmak ulan bu! Tutuk-
layın! (Tıp	Tuisi	götürülür.	Aşk	Tuisi’ne	kitabı	göstererek) Ne bu?

Aşk Tuisi: Bilgi efendim, bilgi.

Kruker: Pamukla ilgili, değil mi?

Aşk Tuisi: Hayır, cinsellik. (Kitabı	gösterir.)

Kruker: (Kitaba	bakar.) Pornografi! Tutuklayın. (Aşk	Tuisi	götürülür.	Eko-
nomi	Tuisi’ne,	kitaba	vurarak) Ne var bunun içinde?

Ekonomi Tuisi: Ekonomik bilgiler efendim.

Kruker: Ne! Sen ülkenin ekonomisinin kötüye gittiğini mi ima ediyorsun? 
Götürün bunu. (Ekonomi	Tuisi	götürülür.	Kruker,	Aşk	Tuisi’nin	yerde	kalan	
kitabına	bakar.	Yao	gelir,	kalan	çamaşırları	aceleyle	toplar.)

Kruker: Buradan geçen bombacılardan birini gördün mü? 

Yao: Evet, Kruker ve adamları doğruca depolara gidip katliam yaptılar. 
Her tarafı kan kokusu ve duman kapladı. Meğer ne kadar çok pamuk 
varmış! Bu işin altında mutlaka Gogher Gogh vardır. İşler artık iyice çığ-
rından çıktı! (Kruker	ile	karşı	karşıya	gelir.)

Kruker: Güzel, bunu Bay Gogh’a anlatırsın. Tabi onu görebilirsen. Düş 
önüme! (Yao’yu	zorla	çıkartır.	Sen	ve	Eh	Feh	girer.	Götürülen	Yao’yu	görür-
ler.)

Eh feh: Nereye götürüyorlar yahu kadını?

Sen: Ne olmuş buralara, her tarafı dağıtmışlar, kimsecikler kalmamış! 
Eh Feh bu işin içinde bir bit yeniği var ama anlamadım.

(Gu	koşarak	gelir,	şapkasını	saklamak	için	bir	yer	arar.)

Sen: Gu Hanım? Nedir bu telaşınız, nereye böyle?

Gu: Mahvolduk! Çin Tarihi’nin en karanlık günlerinden biri yaşanıyor. 
Gogher Gogh ve eşkıyaları Tui Derneği Sarayı’nı bastılar. Tuileri, dostlarımı, 
arkadaşlarımı, halktan insanları sürükleyerek karakola götürdüler.

Eh feh: Yahu bir şeyler yapalım. Gidelim hemen tepelerine binelim.

Gu: Olmaz. Onlar artık muhafız olmuşlar. Sizi de hemen tutuklarlar. En 
iyisi hemen kaçıp gitmek. Ama önce şu şapkadan kurtulmam lazım. 

Sen: Gu hanım, verin isterseniz, biz saklarız.

Gu: Yoo hayır, sizi böyle bir tehlikeye atamam.
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Eh Feh: Verin verin. Biz saklarız.

Gu: Çok teşekkür ederim. Çin, düşünce adına yaptığınız bu iyiliği hiçbir 
zaman unutmayacak! Hele ben, asla!

(Gu	çıkar.	Muhafız	girer,	elinde	tui	şapkası	olan	Sen	ve	Eh	Feh’e	saldırır.	Sen	
yaralanır.	Eh	Feh,	muhafızı	döver.	Eh	Feh	ve	Sen	çamaşırhaneye	gitmek	üzere	
çıkarlar.)

9. Sahne

(Su	ve	Babaanne,	Sen’in	yarasına	pansuman	yaparlar.)

Sen:	(Eh	Feh’e	seslenir.)	Eh Feh neredesin? (Eh	Feh	ile	Kiung	girer.)	Eh Feh 
neredesin oğlum, nereye kayboldun?

Eh Feh: İçerde çamaşırlara yardım ediyordum.

Kiung: Ben de size çay yaptım.

Sen: (İmalı)	Çay	da	buz gibi olmuş. (Su	güler.	Ma	Gogh	ve	Yao	girerler.)

Ma Gogh: Kiung, Su! Şükürler olsun hala yaşıyorsunuz.

Su: Yao, senin başına ne oldu?

Ma Gogh: Hayvan oğlu hayvanlar kafasına vurup kodese atmışlar! Neyse 
ki benim çamaşırhanemde çalıştığını söylemeyi akıl etmiş de bırakmışlar. 

Su: Gogher?

Ma Gogh: Gogher çıldırmış, şimdi hükmediyor! Ben buradan Kru ile bir-
likte Saray’a gittim ya. Saray’a bir girdim önümde herkes yerlere kadar 
eğildi. Ben daha ne olduğunu anlayamadan beni kolumdan tutup ko-
caman bir odaya koydular. Kapı bir açıldı, bir de ne göreyim! İçeri otuz 
katırın, elli uşağın bile zor taşıyacağı altından bir çamaşır leğeni getirip 
önüme koymasınlar mı? İstediğim kadar çamaşır yıkayabileyim diye! Sa-
rayda herkes çıldırmış! Ben de kaçtım buraya geldim.

Sen: İyi etmişsiniz, ne geldiyse başımıza bu Saray yüzünden geldi! Ah! 
(Başını	tutar.)

Ma Gogh: Siz kimsiniz? 

Kiung: Bu bayan Sen, bu da bay Eh Feh. Pamuk yöresinden buraya eği-
tim almak için gelmişler.

Ma Gogh: Sizin başınıza ne oldu?

Sen: Bana okumak için yeterli akla sahip olmadığım söylendi; ama ba-
şımdaki bu yara aklım olduğunu gösteriyor.

Kadınlar: Vay!
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Sen: (Başını	tutarak) Ah!

Yao: (Yaraya	bakarak) Çok büyük değil hemen iyileşir.

Kiung: Çok saygısızsın Yao.

Bir Genç: (Eh	Feh’e	gizlice	seslenir.) Eh Feh arkadaş! Ne yapıyorsun?

Eh Feh: İyiyim, sen ne yapıyorsun?

Bir Genç: Kafile yola çıkmak üzere, seni bekliyoruz.

Eh Feh: Tamam ben hemen geliyorum. (Bir	Genç	çıkar.) 

Sen: Eh Feh, kim o oğlan?

Eh Feh: Arkadaş! Bir arkadaş.

Sen: Eh Feh akşam hiçbir yere kaybolmuyorsun. Tui Derneği’nden

atılan tuileri ziyarete gideceğiz. Pilav da yaptım, sen de gel! 

Eh Feh: Ben kuzeye gidiyorum.

Sen:  Oğlum yoksa? Değer mi evladım? Eğitimini yarıda bırakacaksın.

Eh Feh: Bütün akrabalarım orada.

Sen: Ben ne yapacağım burada? Kuzeye gideceğim diyorsun Eh Feh!	(Ağ-
lamaya	başlar.)

Eh Feh: Niye ağlıyorsun yahu…(Ağlamaya	 başlar.	 Vedalaşmayı	 izleyen	
kadınlar	da	duygulanır.	Sen,	emin	olmak	için	Eh	Feh’e	bakar,	kararlı	oldu-
ğunu	görür.	Turandot’un	verdiği	parayı	çıkarır.)

Sen: Al, seni tui yapamadım, bu senin hakkın.

Eh Feh: Yok!

Sen: Al oğlum al, lazım olur. (İmalı)	Bir şeyler alırsın falan.	(Eh	Feh	parayı	
alır.	Sen	dayanamaz,	sarılıp	vedalaşırlar.	Eh	Feh	Kiung’a	bakar.	Kiung	ba-
şörtüsünü	Eh	Feh’e	verir.	Eh	Feh	son	kez	Sen’e	bakar	ve	sahneden	çıkar.)

Sen: Gitti. Ben şimdi ne yapacağım? Tek başıma tui eğitimine devam et-
menin ne anlamı var?	(Ma	Gogh	teselli	etmek	için	yanına	gelir,	Sen’i	otur-
tur.	Ka	Müh	ve	Wen	gelir.	Başlarında	tui	şapkaları	yoktur.)

Kiung:	Siz niye ortalıkta dolanıyorsunuz? Sizin tui olduğunuzu herkes 
biliyor. Yakında şapkası olmayanları da tutuklayacaklar. 

Wen: Mahvolduk, çayhaneyi kapattılar, düşünce vatansız kaldı! Biz de 
bu eserleri saklayacak bir yer arıyoruz. (Elindeki	resmi	gösterir.)	Bakın Pi 
Jeng. On ikinci yüzyıl. Hoang Ho Tepeleri. Şu çizgilere bakın, şu mavili-
ğe... Böyle bir güzellik yok mu olsun?

Ma Gogh: Verin ben saklarım. Oğlum Gogher’in eline geçmesin, yırtar!
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Ka Müh: Ne!

Ma Gogh: Endişelenmenize gerek yok, onu evlatlıktan rededeceğim!

Ka Müh: Bu küreyi de saklayabilir misiniz? Dünyanın yuvarlak olduğu-
nu gösteriyor, belki bir gün önemli olur.

(Ma	Gogh	dünya	küresini	de	alır.	Başka	tuiler	de	gelir,	ellerinde	dünya	kültü-
ründen	önemli	eserler	vardır.	Bu	eserleri	saklaması	için	Ma	Gogh	ve	çamaşırcı	
kadınlardan	yardım	isterler.)

Ma Gogh: Ağlanıp, sızlanmanın bir faydası var mı?

Sen: Yok tabi.

Ma Gogh: Bu eserler yağmalanırken biz burada oturacak mıyız?

Sen: Hayır! (Kadınlara	bakarak)	“Hayır” diyeceğiz hanımlar! Haydi baka-
lım iş başına.

(Tuiler	eserlerini	çamaşırcı	kadınlara	uzatırlar.	Yao	gözcülük	yapar.	“Muhafız-
lar!”	diye	bağırmasıyla	 tuiler	Ma	Gogh’un	evine	saklanır,	muhafızlar	nereye	
gittiklerini	Ma	Gogh’a	 sorar,	Ma	Gogh	 onları	 başka	bir	 yere	 yönlendirir.	Ma	
Gogh	çamaşırhaneye	girer.	Bir	seyyar	satıcı	muhafızlar	eşliğinde	girer.	Pamuk	
satmaktadır.)

Sokak Satıcısı: Pamuk! Pamuk! Tutuklanan Jau Jel’in yanan depoların-
dan çıkma pamuk! Bir yıllık ürünün yarısı yangında kül oldu! Fiyatlar 
artıyor! İyice artmadan haydi gelin alın!

Halktan biri: Hasret bitti, hasret bitti! Merhaba çocuğum! Ne kadar pa-
muğun kilosu?

Satıcı: Yüz yen.

Halktan biri: Oh! Sudan ucuz, duydunuz mu! Sen ver oradan bana on! 
(Diğerleri	şaşırır.	Halktan	Biri	satıcının	kulağına) gram, gram! (Etrafındaki	
üç	kişi	pamuk	almaz,	ama	alkışlarlar.)

Başka biri: (Kulisten	kafasını	uzatır.)	Sen o kadar parayı nereden buldun 
be?

Halktan biri: Sana ne be, sana ne! Böbreğimi bozdurdum! Gerekirse dev-
letim için midemi de bozdururum. Sen de bozdur, senin de olsun! (Yanın-
dakiler	alkışlar.)
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10. Sahne

-a-

Başbakan: Depolar önünde eylem yapan isyancıların listesini görmek is-
tiyorum!

Yüzbaşı: Göremezsiniz! Listeler yalnızca Gogher Gogh’un erişimine açık.

Başbakan: Bu istihbarat önemli, isyancıların karşıt eylemleri olabilir. Ya-
bancı istihbarat servisleri ile koordinasyon içinde olun.

Yüzbaşı: Olamıyoruz! Yabancı istihbarat servisleri artık bizimle bilgi pay-
laşmayı bıraktılar! Kapının ardındakilerle yaptığımız gizli iş birliği nede-
niyle. 

Başbakan: Derhal önlem almam gerek. Ben bizzat Asya Ticaret Ortaklığı 
ile görüşebilmek için yurt dışına çıkıyorum! 

Yüzbaşı: Çıkamazsınız! Gogher Gogh bütün tuilerin yurt dışına çıkışını 
yasakladı.

Başbakan: Ne demek oluyor bu? Bu ülkenin başbakanı kim? (Sahne	ka-
rarır.)

-b-

(Sokak.	Halktan	iki	kadın	duvara	afiş	asar:	Afişte	“3	x	5	=	15”	yazmaktadır.	
Kolluk	kuvvetleri	onları	döverek	çıkarır.	Afişi	sökerler.	Sahne	kararır.)	

(Sokak.	Bir	baldırıçıplak	elinde	bir	çuvalla	sahneye	girer.	Muhafızlar	ve	Gog-
her’in	 adamları,	 baldırıçıplağın	 yolunu	keser,	 elindeki	 pamuk	dolu	 çuvala	 el	
koyarlar.	Muhafızlardan	biri	çuvalı	daha	detaylı	 inceler.	Çuvaldaki	pamuklar	
arasında	bir	bomba	olduğunu	fark	eder.	Muhafızlar,	adamlar	ve	baldırı	çıplak	
göz	göze	gelir.	Sahne	kararır.	Patlama	sesi	duyulur.)

-c-

Gogher: Beceriksizler! İsyancıların misillemelerini nasıl engelleyemedi-
niz?

Kruker: Merak etme şef! İntikamımız acı olacak. Kanları yerde kalmaya-
cak. (Kapının	ardından	kucağında	üzerinden	kablolar	sarkan	bir	çanta	ile	
maskeli	bir	adam	gelir.)	

Gogher: Ne istiyor bu?

Kruker: Kapının ardında kuracakları yeni devlet için para ve silah yardı-
mı istiyorlarmış.

Gogher: Önce biraz icraat görelim. (Maskeli	adam	çantayı	Gogher’e	göste-
rerek	tehdit	eder.)	Yahu verin gitsin, isyancıları bastırsınlar da ne yapar-
larsa yapsınlar! (Maskeli	adam	çıkar.)	Bana bak, her şey kontrol altında 
değil mi?



Aklayıcılar	Kongresi	101

Kruker: Merak etme şef, şehirde toplanmalara asla izin vermiyoruz. Hal-
kın büyük çoğunluğu zaten bizden yana. Birçok tuiyi de halkın istihbara-
tı sayesinde bulduk, elimize geçenleri de tutukladık. Merak etme! 

Gogher: Sonuç?

Kruker: Sonuç, İmparator biz olmadan hiçbir şey yapamaz. (Sahne	ka-
rarır.)

-d-

(İmparatorluk	Sarayı.	İmparator	yerde	bir	izmarit	bulur,	içmeye	başlar.	Başba-
kan,	Saray	Tuisi	ve	Savaş	Bakanı	onu	izlemektedir.	İmparator	ağlar.)

İmparator: Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Hani pamuğu piyasa-
ya sürünce gelirim artacaktı?

Başbakan: Patlamalar nedeniyle turizm bitti!

Saray Tuisi: Vergileri arttırdığımız için halkın alım gücü düştü. 

Başbakan: Kapının ardından gelenleri desteklediğimiz için de uluslarara-
sı prestijimiz yerle bir oldu. Kısacası elimizdeki pamuğu satacak kimseyi 
bulamıyoruz.

Savaş Bakanı: Ekonomik kriz yüzünden halk içindeki desteğimiz gide-
rek azalıyor. Azımsanamayacak bir kesim bizden çok kapının ardından 
gelenlere güveniyor.

Saray Tuisi: Destek bulmak için kampanya da yürütemiyoruz. Tuilerin 
çoğu yurt dışına kaçtı. Burada kalabilenlerin de faaliyetleri engellendi.

İmparator: Siz ne güne duruyorsunuz? 

Başbakan: Bütün yetkilerimiz elimizden alındı. Gogher’in onayı olmadan 
adım dahi atamıyoruz.

Savaş Bakanı: Hayır yani, bu ülkenin generali kim?

Başbakan: Bu ülkenin başbakanı kim?

Saray Tuisi: Bu ülkenin saray tuisi...

İmparator: Yeter! Yeter! Felaket tellalları! Gidin o kardeşim olacak eşoğlu 
eşeği buraya getirin, gelsin kurtarsın beni. (Sahne	kararır.)

-f-

(Kruker,	Gogher’i	traş	eder.)

Gogher: Kruker, düğün için gerekli hazırlıklar tamam mı?

Kruker: Evet şefim. İmparator muhafızı kadar adamımız var. 

Gogher: Güzel. Sarayda yalnızca ihanet ve entrika var ama bu sefer beni 
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tongaya getiremeyecekler, elime üç beş kuruş verip sepetleyemeyecekler 
beni! Nikahın hemen ardından o imparatora gününü göstereceksiniz, an-
lıyorsun değil mi? Yalnız, suikaste kurban gidebilirim, gözünüzü açık tu-
tun. Bakın ölürsem sizi sorumlu tutarım.  

Kruker: (Seyirciye)	Ne diyeceğim? (Sahne	kararır.)

-g-

(Başbakan	ve	Savaş	Bakanı	Jau	Jel’in	yanına	gelmiştir.)

Başbakan: Geçmiş olsun efendim. İyisiniz değil mi? Çok üzüldük duru-
munuza, sizi aklayabilmek için elimizden geleni...

Jau Jel: Kes yalakalığı! Düğün için gerekli önlemler alındı mı?

Savaş Bakanı: Evet, güvenliği artırdık. Ama bu Gogher Gogh’u hiç gözüm 
tutmuyor, her an alçakça bir suikaste kalkışabilir.

Jau Jel: Siz de elinizi çabuk tutun o zaman. Ona fırsat vermeden bu işi 
bitirmek gerek. 

Savaş Bakanı: Evet ama ya muhafızlar Gogher’e silah çekmeyi reddeder-
se? Hepimizi toptan keserler!

Jau Jel: Basit! Hem muhafızlara hem de Gogher’in adamlarına çift maaş 
ve kıyak emeklilik vaat edeceğiz. Bu onların kararını değiştirecektir.

Başbakan: Kesinlikle!

Jau Jel:  Bu arada, bana Çin’e en uzak ülkede bir otel rezervasyonu yap-
tırın. Bir de uçak bileti alın. Sadece gidiş!

Başbakan: (Kuşkulu) Peki efendim. (Sahne	kararır.)

Final

(İmparatorluk	Sarayı.	İmparator,	Jau	Jel,	İmparator’un	Annesi,	Savaş	Bakanı,	
Başbakan	ve	muhafızlar	Gogher	Gogh’u	beklemektedirler.	İmparator	gergindir.	
Jau	Jel	onu	sakinleştirir.	Gogher	Gogh	ve	Kruker	girerler.)

Gogher: Düğün için hazırlıklar tamam majesteleri. Ne!	(Jau	Jel’i	göstere-
rek) Bu vatan haini ne arıyor burada? (Kruker’in	yakasına	yapışır.)	Bunlar 
da ne demek oluyor? 

İmparator: Gogher Gogh, dostum! Yeğeninin mürüvvetini görmek onun 
da hakkı diye düşündüm. Yalnızca tören için.

Gogher: Yalnızca tören için.

Jau Jel: Yalnızca tören için.

Gogher: Nikahın kıyılması için sabırsızlanıyorum. Gelin hanım nerede?
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İmparator: Eee, şey... (Turandot,	Saray	tuisi	ile	girer.) İşte burada!

Turandot: Baba! Babacığım! Az evvel amcam beni çok ünlü bir Endo-
nezya Generali ile tanıştırdı, kendisi çok dindar bir bey. Bizi de bu zor 
günlerimizde ziyarete gelmiş. Ben onunla evlenmek istiyorum. Baba ne 
olur beni onunla evlendir!

İmparator: Hayır! (Sakinleşir.	Gogher’e)	Tabi eğer siz geri çekilmeyi arzu 
ederseniz…

Gogher: Majesteleri, beni tahtı korumakla görevlendirdiler. (Turan-
dot’a) Haşmetmeabları da bana kalplerini emanet ettiler. Bu durumda 
geri çekilmem söz konusu bile olamaz. Lütfen hemen nikaha geçelim. 
(İmparator’un	 Annesi	 Gogher	 Gogh’a	 kek	 yedirmeye	 çalışır.) Teşekkürler 
hanımefendi, almayayım.

İmparator: Eee evet, törene geçelim, evet.	(Turandot’u	tutup	Gogher’in	ya-
nına	doğru	yürütür.	Bu	esnada,	 İmparatorluk	muhafızları	Gogher’e	silah	
çeker.	 İmparator,	 Turandot	 ile	birlikte	 tahtın	arkasına	saklanır.	Ardından	
Gogher’in	 işareti	 ile	Gogher’in	adamları	girer	ve	 imparatorluk	ailesine	ve	
muhafızlara	silah	çeker.	Jau	Jel’in	işareti	ile	Kruker	ve	Kru	hariç	muhafız-
lar	ve	Gogher’in	adamları,	Gogher’e	silah	çeker.)

Jau Jel: Bir dakika! Bu güzel günde böyle çirkinliklere hiç gerek yok. Lüt-
fen indirin silahlarınızı! (Jau	Jel’in	emriyle	Gogher,	muhafızlar	ve	adamlar	
silahları	 indirir.)	Birazdan söyleyeceklerimi not alın ve tüm Çin halkına 
duyurulmasını sağlayın. (Saray	Tuisi’ne)	Yaz! Saygıdeğer Çin halkı, canı-
nızdan çok sevdiğiniz İmparator’unuz (İmparatoru	tahtına	oturtur.) içinde 
bulunduğunuz bu vahim durum karşısında birtakım önlemlerin alın-
masına karar verdi. İlk olarak, pamuğu İmparatorluk depolarına gizli-
ce saklayan kişinin başbakan olduğu tespit edilmiştir.  Bu suçu işleyen 
Başbakan görevden alınmıştır. (Başbakan	ne	olduğunu	anlayamadan	mu-
hafızlar	tarafından	dışarı	çıkartılır.)	Artık halkımızın pamuk alamıyoruz 
diye üzülmesine gerek kalmamıştır. Pamuk bundan sonra yarı fiyatına 
satılacaktır.

Saray Tuisi: Ama bu bizi batırır.

Jau Jel: Haftalardır ne yapıyorum zannediyorsunuz? Kapı kapı geziyo-
rum. Sonunda pamuğu yüksek fiyattan satın alacak bir ülke buldum: 
Endonezya!

Saray Tuisi: İyi de, Endonezya dediğiniz nedir ki? On yıl içinde tüm doğal 
kaynakları kuruyacak. 

Jau Jel: Adamlar pamuğu yüksek fiyattan satın alacak diyorum! Neyse 
bu hamle piyasaları ve ihracatı biraz canlandırır. Bize sırtını dönen 



Asya Ticaret Ortaklığı’na karşı da elimizi biraz olsun güçlendirir. (Saray	
Tuisi’ne) Tabii, bunu kayıtlara geçmeyelim. Sil! Şimdi yaz! Kadın hakları 
konusunda çok hassas olan yönetimimiz; sevgili kızımız, biricik yeğenim 
Turandot’un istediği kişi ile evlenmesine karar vermiştir. Turandot ile 
Endonezya Savaş Bakanı’nın düğün töreni çok yakında gerçekleşecektir. 
(Turandot	sevinir.)	

Gogher: Ne demek oluyor bu! Gebertirim hepinizi! (Jau	Juel’in	üzerine	yü-
rür.	Muhafızlar	ve	Gogher’in	adamları	Gogher’e	silah	çeker.	Gogher	korkar.)

Jau Jel: Bay Gogh, damadımız olamadığınız için çok üzgünüz elbette. 
Fakat üstün başarılarınızdan ötürü sizi Başbakan olarak atadığımızı be-
lirtmek isterim! (Gogher	 ile	Jau	Jel	el	sıkışır.) Bay Kruker ise yeni Savaş 
Bakanımız olarak an itibariyle görevine başlamıştır! 

Savaş Bakanı: Asıl bu ne demek oluyor? Ben neden görevden alındım?

Jau Jel: Hangi kapının ardından geldiği belli olmayan birtakım silahlı 
güçler ile işbirliği yapan kimdi?

Gogher Gogh: Ben!

Jau Jel: (Savaş	Bakanı’na)	Sen!

Gogher Gogh: Ben!

Jau Jel: (Savaş	Bakanı’na) Sen yaptın! Onlara silah yardımı yapan kimdi?

Gogher Gogh: E ben yaptım.

Jau Jel: Bir sus! (Savaş	Bakanı’na)	Sen yaptın.  Eski savaş bakanını gö-
türün!

Gogher Gogh: Haa…

Jau Jel: Kapatın şu kapıyı da! (Adamlar	kapıyı	kapatır.) Bu hangi kapının 
ardından geldiği belli olmayan birtakım katliamcı güçlere karşı, Asya Ticaret 
Ortaklığı ve Endonezya ile ortak mücadele edeceğimizi buradan tüm Çin 
halkına duyuruyorum. Bu katliamcıların ekmeğine yağ süren, Kuzey’de 
isyan çıkaran birkaç baldırıçıplak bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. 
Son olarak buradan tuilerimize sesleniyorum. Kimin ak kimin kara 
olduğu en kısa zamanda tespit edilecek ve tuilik müessesesi en temiz ve 
en dindar haliyle yeniden tesis edilecektir. Tui Derneği’nin başına İlahiyat 
Tuisi Fü Fung getirilmiştir. Ey Çin halkı! Bizi kıskanan düşmanlarımıza 
inat, bu kara günleri halkımızın desteği ve iradesi ile atlatacağız. Daha 
huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir Çin için (İmparatorun	Annesi	
Jau	Jel’e	kek	yedirmeye	çalışır) elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 
(Anne	Jau	Jel’e	kek	yedirmeye	çalışırken	sahne	kararır.)
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William Shakespeare’in Kısasa	 Kısas adlı oyunları üzerine projelendirme 
çalışmaları başladı. Lysistrata ve Kuşlar	projelendirmelerinin amacı, Antik 
Yunan tiyatrosu üzerine çalışma yapmamış kulüp üyelerinin bu alanda 
derinleşmesini sağlamaktı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü(BÜFK) 
ile ikinci aşama çalışma1 yapılacağı için eğitim prodüksiyonu seçilirken daha 
önce üzerine çalışılmış Antik Yunan tiyatrosu alanına yönelmek makul bir 
tercih olarak değerlendirildi. Müfettiş	adlı oyun ise 2007 yılında sahnelenmiş 
olması bakımından tekrar ele almak için uygun bir oyundu. Bir yandan da 
Gogol üzerine eğitim-araştırma faaliyeti yürütme olanağı sunuyordu. Kısasa	
Kısas oyununun projelendirilme hedefi ise var olan Shakespeare deneyiminin 
geliştirilmesiydi. 2015 -2016 eğitim dönemi sonunda Mayıs 2016’da yapılan 
genel kurulda bütün bu projeler üzerine tartışıldı; toplantı sonucunda kadro 
yapısının uygunluğu, BÜO’nun repertuarında oluşu ve proje metninin diğer 
proje metinlerine göre daha gelişkin olması sebebiyle Müfettiş	 adlı oyun 
üzerine çalışılmasına karar verildi.

Ancak daha önce de belirtildiği gibi, o sene BÜFK ile prodüksiyon hedefi olan 
bir ikinci aşama çalışma kurgulandığı için deneyimli kadro eğitim prodük-
siyonun çalışmalarına ancak Aralık ayında geçebilecekti.  Bir önceki sene 
yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, bütünlüklü bir dramaturji önerisi 
ile projelendirme metni oluşturmak prodüksiyon süreci için oldukça önem-
liydi. Kulübün danışmanları oyun seçiminin geniş proje gruplarındansa bir 
önceki sene reji faaliyeti yürütmüş kadro tarafından gerçekleştirilmesi ge-
rektiğini hatırlattı. Kulübün uzun yıllardır oyun seçimlerini projelendirme 

1 Bu çalışma Haziran 2017’de başlamış ve bu çalışmanın ürünü olarak Ekim 2017’de Düşüş adlı 
oyun sahnelenmiştir. Düşüş; BÜO, BÜFK ve BGSTL’li bazı dansçı ve tiyatrocuların Ömer Faruk 
Kurhan danışmanlığında 2016 senesi yaz döneminde çıkardığı ikinci aşama prodüksiyondur. İlk 
kez 26  Ekim tarihinde sahnelendi. Ayrıca TAKSAV festivali kapsamında Ankara’da oynandı ve 
Kasım ayı oyunları da dahil olmak üzere yedi kere sahnelendi.

Aklayıcılar Kongresi Süreç ve Dramaturji 
Notları

Der.: Günkut Güven                                                                                                                                            
İlker Ergün
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mantığıyla yapması bir eğitim paketi doğrultusunda kulübe katılan yeni ve 
az deneyimli üyelere eğitim verme amacından kulübü uzaklaştırıyor ve proje 
bazlı çalışan bir tiyatro topluluğuna dönüştürme riski taşıyordu. Ayrıca, ku-
lübün sanatsal ve altyapı ile ilgili ihtiyaçlarının farkında olan reji kadrosu-
nun bu ihtiyaçlara ve kapasiteye uygun bütünlüklü bir eğitim-araştırma pa-
keti oluşturması kulübün yeni üyelere eğitim verme iddiasını devam ettirmek 
için elzemdi. BÜO’nun Bahar	Noktası süreci ile girmiş olduğu yeniden yapılan-
ma döneminde oyun seçimlerinin nasıl olması gerektiği bu şekilde tartışılıp 
eğitim verme misyonu üzerinde uzlaşılmıştı. Bütün bu tartışmaların ışığında, 
bir sonraki sene prodüksiyon çalışmalarında yürütücü sorumluluk üstlene-
cek olan kadro Aklayıcılar	Kongresi,	Fırtına,	Lysistrata	ve Müfettiş oyunları 
üzerinden, yeni bir projelendirme çalışmasına başladı. Bu sürecin sonunda 
Aklayıcılar	Kongresi	bir sonraki dönemin eğitim prodüksiyonu olarak belir-
lendi. Oyunun seçim sebeplerinin başında kadro ikamesine uygun bir oyun 
olması ve kadronun Brechtyen tiyatro üzerine çalışma imkanı bulabilecek 
olmasıydı. Oyun daha önce BÜO tarafından 1995 ve 2005 yıllarında da 
sahnelenmiş ve oyunların kayıtları ve dramaturji notları arşivlenmişti. Aynı 
zamanda oyunun öyküsü Türkiye’nin içinde bulunduğu politik ve toplumsal 
koşulları oldukça iyi yansıtıyordu ve episodik yapısı sebebiyle metin yapısı dü-
zenlemeye oldukça uygundu. Bu bağlamda kadro hem entelektüellerin so-
rumluluğu, iktidarın aygıtları, faşizm gibi konularda araştırma yapabilecek 
hem de oyunu güncel tartışmalar ışığında yorumlayabilecekti. 1995 yılın-
da sahnelenen Aklayıcılar	Kongresi yorumu güncel tartışmaları halihazırda 
barındırdığı için metin düzenlenmesinin bu yorum üzerinden yapılmasına 
karar verildi. 

Sürece Dair

Yaz Dönemi

Yaz dönemi çalışmaları masabaşı ve sahne üstü çalışmaları olmak üzere iki 
farklı başlıkta yürütüldü. Sahne çalışmalarında kulüpte ilk yılını bitiren 
üyeler, oyunun 1. ve 2. sahnelerini ve bu sahnelerin yanı sıra oyunculuk 
çalışması amacıyla oyunda bulunan belli tiratları çalıştı.

Masabaşı çalışmaları ise lulüpteki tüm üyelerin katıldığı oturumlarda 
gerçekleştirildi. Bu masabaşı çalışmalarında Brecht’in Arturo	Ui’nin	Yükselişi,	
Galilei’nin	 Yaşamı	 ile	 Cesaret	 Ana	 ve	 Çocukları adlı oyunları okundu ve 
tartışıldı. Bunun yanında Brecht’in hayatı ve oyunları üzerine derinleşmek 
adına İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu yıllığının ikinci sayısında 
bulunan “Bertolt Brecht Hayatı, Oyunları ve Materyalist Tiyatro Estetiği 
Aktarım Notları” okundu. Bu çalışmalara ek olarak metin analizi süreci 
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başladı. Metin analizi çalışmaları sırasında Mary Fulbrook’un Almanya’nın	
Kısa	Tarihi	adlı kitabından “Demokrasi ve Diktatörlük” ve Henry Schmidt’in 
“Brecht’in Turandot’u: Tuiler ve Kültür Politikaları” makalelerinden 
faydalanıldı. Brecht’in tiyatro anlayışı üzerine çalışma yapmak için ise 
Brecht’in eserlerinden Tiyatro	 İçin	Küçük	Organon2 ve “Köşebaşı Tiyatrosu” 
ve Louis Althusser’in “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar” adlı makalesi 
okundu.  Yapılan masa başı çalışmalarına deneyimli kadronun yeterince iyi 
bir hazırlıkla gelmediği değerlendirildi. Metin analizi tüm kadro ile birlikte 
yer yer sahne üzerinde denenerek yapıldı. Fakat bu metin analizinin geç 
tamamlanmasına ve oyun yorumunun geç oluşmasına sebep oldu. Bu 
sebeple yazın başında tamamlanamayan metin analizi, yaz sonunda proje 
grubunda yer alan daha dar bir grupla tamamlandı. Bu dönemde Brecht’in 
Turandot	ya	da	Aklayıcılar	Kongresi oyununun hikayesini detaylandırarak 
yazmayı planladığı Der	Tui	Roman adlı eserin de notları çevrildi.3

Aynı zamanda Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yürütücülüğü-
nü yaptığı Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, Boğaziçi Üniversitesi Folklor 
Kulübü, İstanbul Fen Oyuncuları, Taşkışla Sahnesi, Yeditepe Üniversitesi 
Oyuncuları ve Eğitim-Sen’den üyelerin katıldığı iki haftalık bir Ritim Atölye-
si yapıldı. Atölye, ritmin temel kavramları üzerine hazırlanan bir sunum ile 
başladı. Devamında aksan, senkop, subdivision, polyrhythm gibi kavramlar 
üzerine çalışma yapıldı ve bütün ekiplerden katılımcılarla bir sahne par-
çası doğaçlandı. Yapılan ritim atölyesinin sonunda katılımcılar atölyenin 
kendileri için oldukça verimli olduğunu ve kendi çalışmalarını olumlu et-
kileyeceğini değerlendirdi. Nitekim hem Aklayıcılar	 Kongresi hem Düşüş4 
prodüksiyonlarında bu atölyenin kavramlarından yararlanılmış ve Ritim 
Atölyesi her iki prodüksiyon için bir çalışma zemini oluşturmuştur.5

2 Bertolt Brecht, Tiyatro	İçin	Küçük	Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 
2005.
3 Çeviri için bkz. Bu yıllık sayfa 179.

4 2016 yazında Boğaziçi Üniversittesi Oyuncuları (BÜO) ve Boğaziçi Ünivesitesi Folklor Kulü-
bü (BÜFK), tiyatro, dans, müzik ve görüntü unsurlarını bir araya getiren, “ikinci aşama” olarak 
nitelendirilen ortak bir çalışma yürütmeye karar verdiler. BGST’li bazı sanatçıların da katıldığı bu 
çalışma Düşüş	adlı oyununun sahnelenmesi ile sonuçandı. Bu çalışmada hem Boğaziçi Üniversite-
si’ndeki hem de genel olarak amatör sanat çevrelerindeki sanatsal çalışmalaraa bir seviye kazan-
dırmak amaçlandı. Ayrıca hedeflerden biri öğrenci ve mezun bölgesinde uzun süredir ara verilmiş 
bir geleneği; dans, tiyatro ve müzik bileşenlerinin etkin olarak dahil olduğu özgün çalışmaları ye-
niden canlandırmaktı. Çalışmanın ön hazırlığı Ömer Faruk Kurhan’ın önerdiği kurgu çerçevesinde 
Nisan 2016’da başladı. Haziran ayında İATP-G’li grupların da katıldığı Ritim Atölyesi’nin ardından 
dört aylık bir çalışma dönem geçirildi ve Düşüş adlı oyun 27 Ekim 2016’da seyirci ile buluştu.
Süreç ve dramaturji notları ile detaylı yazıları bir sonraki yıllıkta okuyucular ile paylaşacağız.
5 Ritim Atölyesi Değerlendirme Raporu için bkz.: Banu Açıkdeniz, Özgür Eren, “İATG 2016 Ritim 
Atölyesi Değerlendirme Raporu”, Mimesis	Tiyatro/Çeviri-Araştırma	Dergisi(21), 2017 s. 237-259.
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Eylül Dönemi

Eylül ayında Aklayıcılar	Kongresi	çalışmalarının masabaşı ve sahne üzeri 
olmak üzere iki başlıkta ilerlemesi hedeflendi. Yaz sonunda tamamlanan 
metin analizi üzerinden bir yorum tartışması yapılması amaçlandı. Fakat 
bütün kadro olarak buluşulmaya çalışılması, buluşan kadronun ise bu 
toplantılara hazırlıksız gelmesi sonucu yorum tartışması ertelendi. Sahne 
üzerinde ise ikinci senesine geçecek olan kadro oyunun dördüncü sahnesi-
ni çalışmaya başladı. Fakat yaşanan kadro problemleri ve Düşüş çalışma-
larına katılan deneyimli kadronun bu çalışmaya çalıştırıcı sağlayamama-
sı nedeniyle sahne çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütülemedi. Diğer bir 
yandan oryantasyon dönemi hazırlıklarına başlandı. Bu dönem Düşüş için 
prodüksiyon dönemi olduğundan, oryantasyon gösterisi için Bahar	Noktası 
adlı oyunun tamamının tekrar çalışılması mümkün görünmüyordu. Sonuç 
olarak oryantasyon gösterimi âşıklar odağının hikayesini temel alan kısaltıl-
mış, alternatif bir akış oluşturuldu ve sahnelendi.

Eğitim ve Prodüksiyon Dönemi

Düşüş prodüksiyonunun Ekim ayında sahnelenip Kasım ayında gösterile-
rin sonlanmasının ardından Aklayıcılar	Kongresi çalışmalarına geri dönül-
dü. Ekim ayının sonunda İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu Girişimi’ne 
(İATP-G) dahil olan grupların katılımıyla “Brecht’in Hayatı, Dönemi ve 
Oyunları” sunumu gerçekleştirildi.6 Aralık ayında yeni bir proje grubu 
oluşturuldu. Proje grubu bu dönemde BÜO’nun Aklayıcılar	 Kongresi adlı 
oyunu nasıl yorumlayacağını tartıştı ve oyunda yapılacak olan dramaturjik 
müdahaleleri ve güncellemeleri besleyecek okumaları önceledi. Bu okumalar 
arasında Henry Schmidt’in “Brecht’in Turandotu: Tuiler ve Kültür Politikaları” 
adlı makalesi ve Louis Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” adlı makale-
si bulunmaktaydı. Oyundaki ekonomik krizi daha iyi anlayabilmek ve değişen 
ekonomik kriz trendlerini öğrenebilmek adına Fırat Güllü’nün System	Crisis	
and	Theater	in	the	Ottoman	Empire:	Representation	of	the	Late	Ottoman	System	
Crisis	 in	Theatrical	Plays adlı doktora tezinin sistem krizleri hakkında teorik 
arka plan oluşturan birinci ve ikinci bölümü aktarıldı. Bu aktarım liberalizm 
ve kapitalizme dair teorik arka plan okumalarıyla desteklendi. Aynı zaman-
da, entelektüellerin işlevini tartışan bu oyunu sahneleyebilmek için dönemin 
entelektüel öznelerini ve entelektüellik anlayışını araştırmak gerekiyordu. Bu 
nedenle Noam Chomsky’nin Entelektüellerin	Sorumluluğu adlı kitabı tartışıldı. 
Bunun yanı sıra Noam Chomsky’nin İktidarı	Anlamak,	Demokrasi	 ve	Eğitim,	
İnsanlığın	Efendileri adlı kitaplarından çeşitli makaleler seçilip bu makalelerden 
oluşan bir tartışma yürütüldü.7 Okuma ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra 
6 Aktarımın notları için bkz. bu yıllık sayfa 119.
7 Tartışmanın notları için bkz. bu yıllık sayfa 135.
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BÜO’nun 1995 ve 2005 yıllarında sahnelediği Aklayıcılar	Kongresi kayıtları 
izlendi ve bu iki farklı yorum tartışıldı. Fakat, oyuna güncel bir yorum ge-
liştirmede çeşitli sıkıntılar yaşandı. Bu durumun bir diğer sebebi, BÜO’nun 
1995 yılı Aklayıcılar	Kongresi yorumu üzerinden çatı kurma hedefinin göz 
ardı edilmesiydi. 1995 yılında çıkarılan oyunun yorum tartışmalarının proje 
grubu tarafından geç bir tarihe sarkıtılması alternatif yorumun geliştirilme-
sini geciktirdi. 

Ocak ayında 1995 yorumunun metni deşifre edildi. Proje grubu içerisinden 
bir reji grubu oluşturuldu. Fakat oluşturulan bu grupta ağırlıklı olarak reji 
deneyimi olmayan üyeler bulunduğu için reji kadrosunda değişikliğe gidildi. 
Bu dönemde kulübün danışmanlarından Özgür Eren ve Elif Karaman oyun 
metninin düzenlenmesinde sorumluluk aldı. Bir yandan da Boğaziçi Üniver-
sitesi Edebiyat Kulübü (BÜED) çatısı altında yürütlen Drama Komisyonu oku-
maları8 ve proje grubu çalışmalarından çıkan sunumların yeni kadro ile birlikte 
tekrar tartışılması ilk senesindeki kulüp üyeleri de dahil olmak üzere kadronun 
Aklayıcılar	 Kongresi	 prodüksiyonuna odaklanmasını sağladı. Bu dönem-
de ortaya çıkan ve prodüksiyon dönemine kadar sarkacak olan en büyük 
sorun oyunun müzikleri oldu. Reji grubunun, oyunun müzikal dünyasını 
keşfetmekte atıl kaldığı ve bu alanı ciddiyetle takip etmediği değerlendirildi. 
Müzik alanındaki sorumlu kişilerin sürekli değişmesi, oyunun müziklerine 
dair gelen önerilerin ortak bir müzikal dil oluşturamaması gibi nedenlerden 
ötürü oyunun müzik yorumu prömiyer tarihine çok yakın bir zamana kadar 
sarktı. Bu kriz Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde çalışan müzisyenler-
den destek talep edilmesiyle aşıldı. Fakat bu talebin çok geç götürülmesi ve 
oyunun gösterim tarihine çok az kala müziklerin tamamlanması hem oyun 
müziklerinin sanatsal değerini etkiledi hem de sahnelerin müziklerin etkisi 
test edilerek yeterince çalışılamamasına sebep oldu.

Oyun ilk olarak 3 Nisan 2017 tarihinde Demir Demir Salonu’nda sergi-
lendi. 2017 bahar döneminde oyun kampüste on kere, güz döneminde ise 
sekiz kere oynandı. Ayrıca oyun ODTÜ Tiyatro Şenliği’nde, Eskişehir ve 
Ege Üniversitesi Tiyatro Şenlikleri’nde ve 22. Uluslararası Ankara Tiyatro 
Festivali’nde sahnelendi.

Aklayıcılar	Kongresi oyunu ile bir eğitim prodüksiyonu için başta konulan 
hedeflerin çoğuna erişildi. Daha önce Brecht üzerine çalışma yürütmemiş 
olan eski kadro Brecht ve epik tiyatro ile tanışıklık sağlamış oldu. Bunun 
yanı sıra; yapılan aktarımlar, tartışmalar ve Drama Komisyonu okumaları 
ile bu tanışıklık sadece eski kadro içerisinde kalmayıp yeni kadroya da ak-
tarılabildi. Klasik bir metni güncelleyerek yorumlama konusunda özellikle 

8 Drama Komisyonu tartışma notları için bkz. bu yıllık sayfa 241.
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reji kadrosu önemli bir deneyim kazandı. Reji kadrosu sahne çalışmaları-
nı organize etmek ve planlamak konusunda geçmiş senelere göre daha ve-
rimli çalıştı. Bu durum gelecek senelerde rejilik sorumluluğu alabilecek bir 
kadronun oluşmasını sağladı. Ayrıca teknik başlıklarda kadrolaşma adına 
önemli adımlar atıldı. Teknik kadrolarda çalışan hem yeni hem de eski üye-
lerin prodüksiyonu sahiplenen tutumları özellikle kostüm ve ışık alanında 
sanatsal açıdan gelişkin örneklerin oluşmasını sağladı. Sonuç olarak, BÜO 
2016-2017 döneminde hem günümüz dünyasının ve Türkiye’nin politik tar-
tışmalarına söz üreten, sanatsal açıdan gelişkin bir oyun sergilemiş hem de 
klasik bir metnin seçilmesinin temel nedenlerinden biri olan olan alt kuşak-
ların deneyim kazanması hedefine ulaşmıştır.

AKLAYICILAR KONGRESİ DRAMATURJİ NOTLARI

Turandot	ya	da	Aklayıcılar	Kongresi, Bertolt Brecht’in en son yazdığı oyun-
dur ve en az bilinen oyunlarından biridir. Birçok farklı kaynak, Brecht’in 
ancak oyunun taslağını bitirebildiğini belirtir. Brecht’in metin yazma ve 
sahneleme süreçlerinin iç içe yürümesi taraftarı olduğu, provalar esnasın-
da ve oyun sahnelendikten sonra oyun metinlerinde değişikliklere gittiği 
göz önüne alınırsa, Brecht hayattayken sahnelenmemiş olan Turandot ya	da 
Aklayıcılar	Kongresi	bitmemiş bir oyun olarak değerlendirilebilir.

Oyunun Öyküsü

Çin İmparatorluğu pamuk sektörüne yatırım yapıp, pamuğu tekelleştirmiş-
tir. Fakat pamuk üretimi beklenenden çok daha fazla olunca pamuk fiyat-
ları düşmüş, dolayısıyla devlet ekonomik krizin eşiğine gelmiştir. Bu fazla 
üretim nedeniyle oluşan krize bir çözüm bulunur: Piyasadaki pamuğun ta-
mamına devlet tarafından el konulur ve pamuğun miktarı azaltılarak fiya-
tının artması sağlanmaya çalışılır. Bu politika, devletin mali gücünü kısa 
bir süreliğine arttırır fakat pamuklarına el konulan halkı olumsuz yönde 
etkiler. Halkın büyük kısmı hayatını pamuk ve pamukla bağlantılı işlerden 
kazandığı için büyük bir geçim sıkıntısı baş gösterir. Bu sıkıntı, rüşvet ve 
yolsuzluk üzerine kurulu kötü yönetime dair başka rahatsızlıklarla birleşir 
ve Pekin içindeki sendikal muhalefetin canlanmasına neden olur. Ancak 
asıl büyük tehdit, tuilik9 titri tehlikeli bulunduğu gerekçesiyle elinden alın-
mış olan Kai Ho etrafında Çin’in kuzeyinde örgütlenen kitlesel direniştir. 
Giderek büyüyen halk muhalefeti “Pamuk nerede?” sorusunu sormaktadır. 
İmparatorluk, pamuğun nerede olduğu sorusunu halka cevaplayabilmek 

9 Brecht, Almanca entelektüel anlamına gelen intellektuelle	kelimesini Tellekt-Uell-In şeklinde de-
forme etmiş ve bu sözcüklerin baş harflerinden oluşan “tui” kelimesini Aklayıcılar	Kongresi	adlı 
oyunda Çin’deki entelektüel kesimi nitelendirmek için kullanmıştır.
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için bir Tuiler Kongresi düzenler. Amaç, tuiler aracılığıyla halkı manipüle 
etmektir. Fakat bu kongre başarısızlıkla sonuçlanır. Muhalefet ise daha da 
güçlenmiştir. Entelektüeller tarafından manipüle edilemeyen halk muhale-
feti, imparatorluğun silahlı güçleri tarafından bastırılmaya çalışılır. Oluşan 
kaos ortamı, İmparatorluk Sarayı’ndaki iktidar kavgasına hız verir ve bir ik-
tidar boşluğu oluşur. Tam bu sırada paralarını çaldığı adamlarından kaçan 
sokak eşkıyası Gogher Gogh, İmparator’un kızı Prenses Turandot aracılığıyla 
Saray’a gelir ve iktidar boşluğundan yararlanarak tüm yetkileri elinde top-
lar. Liberal uygulamaları rafa kaldırıp faşizan bir yönetim biçimini yürür-
lüğe koyarak toplumsal muhalefeti bastıracak kişi sonunda bulunmuştur. 
Ancak İmparatorluk yönetiminin zannettiğinin aksine baskıcı yönetim tarzı, 
toplumsal muhalefetin önünü kesemez ve oyun Kai Ho yanlılarının yaptığı 
devrim ile son bulur.

Yapılan metin analizi çalışmaları ve yorum tartışmalarından çıkan sonuç 
Turandot	 ya	 da	 Aklayıcılar	 Kongresi oyununun temel tartışma noktasının 
faşizm koşulları altında sahih bir entelektüel tutumun nasıl olması gerektiği 
olmuştur. Brecht’in oyun boyunca seçmiş olduğu vurgu noktalarının günü-
müz toplumsal, politik ve ekonomik koşullarıyla örtüşmediği görülmüş bu 
bağlamda BÜO’nun 1995 yılındaki Aklayıcılar	Kongresi	metni temel alınarak 
alternatif bir yorumun geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Oyun, Brecht’in yaşadığı döneme açıkça göndermelerle doludur. Almanya’daki 
Weimar Cumhuriyeti’nin çöküşü ve onun ardından birçok Avrupa devletini 
etkisi altına alan faşizmin Almanya’daki karşılığı olan Hitler iktidarı, Gogher 
Gogh karakteriyle oldukça açık bir biçimde vurgulanmaktadır. Gogher Gogh 
tıpkı Hitler gibi otorite kargaşası içerisindeki ülkede, farklı iktidar odakla-
rıyla ittifak kurarak faşizan baskı yöntemlerine dayalı bir sistem yapılandı-
rır. Oyundaki bu iktidar figürü, Almanya’nın 1930’lu yıllardan 1940’lı yıl-
ların sonlarına kadar olan döneminin bir aynası niteliğindedir. Oyundaki 
toplumsal muhalefet odakları ise Brecht’in yaşadığı Doğu Almanya’nın ve 
dünyadaki diğer sosyalist devletlerin bünyesinde yaşayan, bütünlüklü bir 
devrim yapabilme gücüne sahip, yekpare bir işçi-köylü muhalefeti şeklinde 
çizilmiştir. Ancak yapılan tartışmalar sonucunda günümüzde ne Türkiye ne 
de bir başka ülkede bu çeşit bir muhalefetin olmadığı, çok daha parçalı ve 
farklı kimlik politikaları üzerinden muhalefet etme pratiğinin geliştirildiği 
analiz edildi. Ayrıca ülkedeki kriz, oyunun yazıldığı dönemdeki hakim eko-
nomik sistem analizlerine istinaden, sadece arz-talep dengesizliğine dayalı 
bir “fazla üretim” krizi olarak çizilmiştir. Oyundaki ekonomik kriz, günümüz 
kapitalist ekonomik düzenin bir problemi bile değildir.
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Yukarıdaki vurgu noktaları ışığında oyunun temel dramaturjik ekseni ye-
niden ele alınıp 1995 yorumu doğrultusunda şekillendirildi ve buna uygun 
bir metin çalışması yapıldı. Bu doğrultuda yapılan metinsel müdahaleler 
şöyledir: Çin İmparatorluğu, Kuzey’de uzun süredir devam eden bir isyanı 
bastırmaya çalışmaktadır. Bu isyanı bastırmak için devlet gelirinin olduk-
ça büyük bir kısmı savaş masraflarına aktarılmaktadır. İmparatorluğun, 
Asya Ticaret Ortaklığı (ATO) ile ilişkileri yapılan fevri açıklamalar nedeniy-
le bozulmuş, ekonomik ilişki içerisinde olduğu devletlerle arası açılmıştır. 
Bu kaos ortamı devletin ekonomik ve politik gücünü halihazırda yıpratırken 
bir de üzerine pamuk krizi patlak verir. Orijinal metinle benzer bir şekilde 
bu durum fiyatların düşmesine sebep olmuş ve devlet pamuğu piyasadan 
çekmiştir. Pamuklarına devlet tarafından el konulan halk, pamuğun nerede 
olduğunun kendilerinden saklanmasından dolayı oldukça huzursuzdur. Bu 
durum Pekin’de üç yüz bin kişilik Pekin Forumu adı verilen bir muhaletin 
toplanmasına neden olmuştur. Pekin Forumu içerisinde bir çok farklı politik 
bileşeni bulunduran bir yapıdır. İmparatorluk muhalefetin artan baskısını 
azaltıp halkı manipüle edebilmek için bir Tuiler Kongresi düzenler. Kong-
re’de “Pamuk nerede?” sorusunu cevaplayan tuinin ödülü ise Turandot ile 
evlenmektir. Fakat kongre başarısız olur, hatta kongrenin sonunda bir tui 
pamuğun İmparatorluk depolarında tutulduğunu ağzından kaçırır. Bu sıra-
da halk İmparatorluk sarayına doğru yürüyüşe geçer. Bu esnada Saray içe-
risinde liberal ekonomik paradigmanın temsilcisi, İmparator’un kardeşi olan 
Jau Jel diğer yönetim kadrolarıyla iş birliği yapıp İmparator’u tahttan indirir 
ve yerine kendisi oturur. Tam da İmparator tahttan indirileceğini anladığı 
anda geçmişte İmparatorluk’la Kuzey’deki isyanın bastırılmasında iş birliği 
yapmış bir çete lideri olan Gogher Gogh tesadüfen İmparatorluk Sarayı’nda 
İmparator ile karşılaşır. Gizlice para çaldığı için adamları tarafından öldü-
rülmek üzere aranan Gogher Gogh’un talihi Turandot’un onu Saray’a getir-
mesiyle tersine dönmüştür. İmpararator bu darbe girişimini engellemesi için 
Gogher Gogh’a sınırsız yetki verir. Gogher Gogh sınırsız yetki ve çift maaş 
talebiyle kendini öldürmek için saraya gelen adamlarını kendi tarafına geç-
meye ikna eder ve bu darbe girişimini bastırır. Orjinal metindekinin aksine 
Jau Jel öldürülmez, hapse attırılır. Gogher Gogh hem kendi adamları hem 
de “Kapının Ardındakiler” olarak adlandırılan sınır dışında faaliyet göste-
ren paramiliter grupları kullanarak İmparatorluk Sarayı’na doğru yürüyüşe 
geçen halkı kaba kuvvet yöntemiyle bastırır. Sınırsız gücü elinde bulundu-
ran Gogher Gogh ülkede faşist bir diktatörlük kurar. Tuileri yakalatıp hapse 
attırır, ülke çapında halkı manipüle etmek için patlamalar düzenler ve Ku-
zey’deki savaşı oldukça sertleştirir. Giderek artan bu faşizan uygulamalar 
bir süre sonra Gogher Gogh’un kontrol edemediği bir noktaya ulaşır. Bu sı-
rada İmparatorluğun yönetim kadrosu hapisteki Jau Jel ile iş birliği yaparak 
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Gogher Gogh’u devirme kararını alır. Jau Jel; Turandot ve Gogher Gogh’un 
düğünü esnasında tekrar bir darbe yaparak Gogher Gogh’un sınırsız yetki-
sini elinden alır ve kontrol edebileceği bir konuma getirir. Onu Savaş Bakanı 
yapar ve Çin’de neoliberal ekonomik düzene entegre olan yeni bir muhafaza-
kar dönemin başlatacağının haberini verir.

Saray Odağı

Saray odağı; İmparator, Jau Jel, Başbakan, Saray Tuisi, Savaş Bakanı, İm-
parator’un Annesi ve Turandot’tan oluşmaktadır. İmparator tiplemesi ülkeyi 
yönetmek için alınan kararlarda neredeyse hiç etkin rol oynamayan, kendi 
sefasını ve zenginliğini önceleyen bir zevk düşkünü olarak yorumlanmıştır. 
Dolayısıyla İmparator, Saray’da alınan bütün kararları kendi çıkarları doğrul-
tusunda hesap eden fakat halka karşı populist bir tavırla onlar için en iyisini 
düşünen geleneksel yönetici tipinin bir temsilcisidir. Oyunda ülkenin ekono-
misini ve politik çizgisini yöneten asıl grup Jau Jel önderliğindeki Başbakan, 
Savaş Bakanı ve Saray Tuisi’dir. İmparator’un kardeşi olan Jau Jel liberal 
ekonomi modeline uygun olarak ülkeyi yöneten, Çin’in ekonomik ilişkilerini 
düzenleyen bir iş adamı olarak yorumlanmıştır. Bunu da Başbakan, Savaş 
Bakanı ve Saray Tuisi ile birlikte yapar. Başbakan, Savaş Bakanı ve Saray 
Tuisi Jau Jel’in asıl destekçileri olup rüşvet, mal kaçırma ve yolsuzluk gibi 
yöntemlerle bir yandan kendi ceplerini doldurup bir yandan da düzenin de-
vam etmesini sağlayan büyük tuiler olarak yorumlanmıştır.

Saray odağının halk ile kurduğu ilişki oyunun ilk sahnesindeki Temizlikçi 
Kadın ile kurulan iliişkide kendini gösterir. İmparator’un dikkatsizce pamuk 
kriziyle ilgili gerçekleri söylediği oyunun birinci sahnesinde Saray odağının 
diğer üyerleri onu durdurur ve Temizlikçi Kadın’ı kapı dışarı ederler. Bu bağ-
lamda Temizlikçi Kadın, Saray odağının krizi halktan saklamak için nasıl 
çırpındığını belirginleştirecek bir şekilde yorumlandı.

Turandot toplumsal ve ekonomik konumundan ötürü şımartılmış ve popü-
ler olan kişilere ve nesnelere ilgi duyan bir prenses olarak yorumlanmıştır. 
Turandot oyunun ilk perdesinde toplumsal yapının en üst kademesinde bu-
lunan tuilere karşı büyük bir ilgi gösterir. Fakat Gogher Gogh’un yönetimi 
ele geçirmesiyle birlikte, faşizmin artık yeni popüler yönetim biçimi olmasıy-
la, bütün ilgisi Gogher Gogh’a kayar. Oyunun final sahnesinde ise devletin 
pamuk satımı anlaşması yaptığı Endonezya’nın Savaş Bakanı ile evlenme-
si, artık neoliberal döneme geçildiğinin ve dolayısıyıla Turandot’un ilgisinin 
başka bir yöne kaydığının göstergesidir. Bu açıdan Turandot, oyunda sürekli 
değişen iktidar odaklarının imleyicisi, aynı zamanda da hiçbir odağın ikti-
darının sonsuz olmadığının göstergesi olarak yorumlandı.
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İmparator’un Annesi ise oyunda halkın zararına alınan kararlarda elinde 
zehirli kekiyle ortaya çıkar ve bu keki oyun boyunca İmparator, Jau Jel ve 
Gogher Gogh’a yedirmeye çalışır. Bu karakter, Saray’da yıllardır halkın aley-
hine alınan kararlar, kötü yönetim, rüşvet ve yolsuzluk gibi uygulamalara 
sadece tanık olup bir şey yapamamak yüzünden delirmiş bir kadın olarak 
yorumlandı.

Gogher Gogh ve Adamları

Gogher Gogh tiplemesi oyunun Brecht tarafından yazılmış hali ile faşizmin 
yükselişini sembolize eden bir sokak eşkıyasıdır fakat hem 1995 hem de 
2005 BÜO yorumlarında daha önce devlet ile işbirliği yapmış bir özel tim 
görevlisi olarak sahnelenmiştir.  Yıllar önce devlet ile işbirliği yaparak Çin’in 
Kuzey’indeki savaşta görev almış Gogher Gogh, devletin daha liberal bir po-
litika belirlemesi üzerine hain ilan edilip hapse atılmış fakat sonrasında bü-
tün suçlamalardan aklanarak salıverilmiştir. Daha sonra imparatorun ona 
önceden verdiği para yardımıyla adamları ile birlikte bir güvenlik şirketi ku-
rarak iş hayatına atılmıştır. Gogher Gogh’un esas amacı legalize olmak için 
tui olup devlet yönetiminde söz sahibi olmak şeklinde yorumlanmıştır.

Gogher Gogh ile adamları Kruker ve Kru arasında tam anlamıyla sağlanmış 
bir güven ilişkisi yoktur. Gogher Gogh’un Kruker ve Kru ile kurduğu iliş-
ki öznel çıkarları üzerinden şekillenir. Çeşitli yöntemlerle onları kandırarak 
nihai amacını ulaşmak ister. Kruker ve Kru ise gerektiğinde Gogher Gogh’u 
öldürebilecek kadar gözü kara gangsterler olarak yorumlanmıştır. Gogher’in 
tui olup olmaması ile ilgilenmezler. Asıl amaçları daha çok dükkan basıp ha-
raç toplayarak bildikleri yoldan para kazanabilmektir. Nitekim, Gogher’in tui 
sınavına girabilecek parayı toparlamak için silahları rehin verdiğini öğren-
diklerinde onu öldürmekle tehdit ederler. Ancak Gogher Gogh İmparator ile 
ile işbirliği yapıp iktidarini yeniden tesis ettiğinde Gogher Gogh ile çıkarları 
ortaklaşan Kruker ve Kru tekrar onun safına geçerler.

Gogher Gogh’un annesi Ma Gogh kendi sınıfı içinde iktidar sahibi bir kadın 
figürü olarak yorumlanmıştır. Gogher, annesi Ma Gogh karşısında küçük 
bir çocuk gibidir. Ayrıca, Kruker ve Kru da Ma Gogh’un sözünü dinleyip 
ona saygı duyarlar. Fakat oyunun ilerleyen sahnelerinde Gogher politik gücü 
tamamen eline alınca bu durum değişir ve Ma Gogh Gogher Gogh’un üzerin-
deki etkisini kaybeder.

Çayhanedeki tuiler ise Gogher ile dalga geçerler ve sınavları geçememiş olma-
sı ile eğlenirler. Gogher tuilerin gözünde işe yaramaz bir sokak eşkiyasından 
fazlası değildir. Fakat yine de sınavlara rüşvet ile girebilmek veya adamlarına 
bahane üretmek için onlara muhtaçtır. Ancak politik yetkiyi eline aldığında 
bütün muhalif tuileri tutuklatır, sadece işine yarayanları çevresinde tutar.
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Kapının Ardındakiler

Kapının Ardındakiler odağı devletin arka kapısında bulunan yeri geldiğin-
de işbirliği yapabileceği sınırın ötesindeki paramiliter güçler olarak oyunun 
hikayesine eklendi. Faşizm koşulları altında devlet bu paramiliter grupları 
şiddet aygıtı olarak işlevlendirmektedir. Fakat bu gruplar yok edici olduk-
larından işbirliği yaptıkları kişi ve kurumlara da zarar verirler. Oyunda ilk 
defa üçüncü sahnede karşımıza çıkan bu grup, pamuk krizini çözmek adına 
İmparator’un çaresizliğinden önerdiği, halkı şiddet yoluyla baskılama yönte-
midir. Turandot bu yöntemi merak eder ve onların ardında bırakıldığı kapıyı 
açar. Kapının Ardındakiler başa çıkılamaz bir grup olduklarından İmpara-
torluk Sarayı’nı yağmalak için içeri dalmaya çalışırlar fakat kapı zorlukla 
geri kapatılır. Odağın göründüğü bir diğer sahne de oyunun yedinci sah-
nesidir. Bu sahnede İmparator, güçlenen isyanı ve muhalefeti bastırabilmek 
adına kapıları isteyerek açar. Nitekim kapı açıldıktan sonra, Gogher Gogh’u 
bile tehdit edebilen kural ve sınır tanımadan hareket eden bir grup olarak 
çizilmiştir. Oyunun son sahnesinde ise bu odak Jau Jel tarafından sınır dışı 
edilir ve kapı kapatılır. Kapının Ardındakiler, devletin her daim çekmecesin-
de tuttuğu şiddet aygıtı olarak yorumlanmıştır.

Tuiler

Orijinal metinde tuiler, büyük ve küçük tuiler olmak üzere iki sınıfa ayrıl-
mıştır. Başbakan, Savaş Bakanı, Saray Tuisi gibi tiplemeler devletin üst ka-
demesinde yer alan bürokrat tuilerdir. Bu tuiler devlet aygıtındaki en üst 
kademede çalışan ve devletin işleyişine birebir müdahale edebilen tuilerdir.  
Kongre sahnesindeki konuşmacı tuiler ise akademik dünya içerisinde yöne-
tici pozisyonlarda yer alan tuilerdir. Kongre sahnesindeki tuiler hem Bre-
cht metninden yararlanılarak hem de günümüz entelektüellerinin eğilimleri 
doğrultusunda oluşturulan örneklerle doğaçlanmıştır. Kongre sahnesinde 
gördüğümüz büyük tuilerin temel amacı halkın “Pamuk nerede?” sorusu-
na manipülatif cevaplar oluşturarak bir açıklama getirmektir. Kongrenin ilk 
konuşmacısı, İmparatorluk Ünivesitesi Rektörü Ki Leh, konuşmasında sa-
hip olduğu bilgi yığınını ağır bir akademik dil kullanarak tehşir eden bir 
entelektüel tipinin temsilidir. Tui Derneği Başkanı Hi Wei ise popülist ta-
vırlarıyla kongredeki tuilerin sempatisini kazanmaya çalışır. Hatta bunun 
için kongreye davet edilen Sen ve Eh Feh’i kullanır ve ağır koşullar altında 
çalışan pamuk ırgatlarının emeğine övgüler düzen bir şiir okur. Fakat bu 
duruma o kadar kayıtsızdır ki kendi yazdığı şiirin sözlerini unutur. Metni ve 
dramaturjisi BÜO tarafından oluşturulan İlahiyat Tuisi Fü Fung tiplemesi 
ise muhafazakar bir entelektüel tipini temsil eder. İlahiyat Tuisi metni oyu-
nun çıkarıldığı dönemde Türkiye’de hakim olan Türk-İslam ideolojisi etkisi 
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altında faşizan fikirleri meşrulaştıran yandaş entelektüel tipolojisinin bir 
yansımasıdır. Konuşması, dinleyici tuilerden biri tarafından kesildikten 
sonra pamuk krizinin asıl nedenini toplumun ahlakının bozulmasına da-
yandırdığı ilkeler ile iktidarı aklamaya çalışır. Konuşmalarında başarısız 
olan diğer büyük tuiler ölüme gönderilir. Fakat her ne kadar aklama giri-
şiminde başarısız olsa da Fü Fung ölüme gönderilmez ve Jau Jel’in de be-
lirttiği gibi gerektiğinde kendisine başvurulunabilir. Kaldı ki oyunun final 
sahnesinde Jau Jel tuilik kurumunu yeniden tesis ederken Tui Derneği 
Başkanlığı’na Fü Funk’u getirecektir. Kongrede son konuşmacı olarak yer 
alan liberal demokrat çizginin temsilcisi bir entelektüel olarak yorumla-
nan Felsefe Derneği Başkanı Munka Du, kendisi için asıl önemli olanın 
“Pamuk nerede?” sorusu değil ifade özgürlüğü olduğunu savunan bir ko-
nuşma yapacaktır. Ancak konuşmasından önceki geceyi prenses Turandot 
ile geçirip uykusuz kaldığı için konuşmasını hazırlandığı şekilde yapamaz 
ve pamuğun İmparatorluk depolarında saklandığını ağzından kaçırarak  
Kongre’nin sonunu getirir. Turandot’un Munka Du’dan etkilenme sebebi 
ise onun konuşmacılar içerisinden İmparator’u aklayabilecek zekaya sahip 
yegane tui olmasıdır.

Küçük tuiler ise, çeşitli konularda insanlara düşünce satan orta sınıf ente-
lektüelleri temsil eder. Küçük tuiler, büyük tuilerden farklı olarak toplumda-
ki kişilerin daha çok gündelik hayatında karşılaştığı sorunların çözümünde 
etkin bir rol oynarlar. Yaşanılan ekonomik krizin etkilerinden onlar da nasi-
bini almıştır. Ka Mü bir demir tüccarına atonal müziğin kurallarına uygun 
olarak hazırladığı bir reklam müziği besteler. Wen rüşvet işlerine bulaşmış, 
bu zor zamanlarda hayatta kalabilmek için her türlü bahaneyi müşterile-
rine satmaya çalışan bir tui tipidir. Nu Shan adalet sistemi içerisinde asıl 
işin hukuk kurallarına uymak değil yargıca yaranmak olduğunu fark eden 
bir tuidir. Oyunda Sen ve Eh Feh’in yolculuğunda onlarla birlikte hareket 
eden Gu tiplemesi ise idealist bir tui olarak çizilmiştir. Yaşanılan pamuk 
krizinin etkilerini Sen ve Eh Feh üzerinden anlayan Gu onlara yardımcı ola-
bilmek adına birçok yolu dener. Oyundaki küçük tuilerin hepsi yandaş ve 
olumsuzlanacak tiplemeler olarak çizilmemiş, bu odağı çeşitleyecek muhalif 
tuiler de oyunun dünyasına yerleştirilmiştir. Kai Ho’nun barış yanlısı fikir-
lerini destekleyen Bir Başka Tui bu çizgide yorumlanan tuilere bir örnektir. 
Gogher Gogh’un yükselişi ile beraber faşizm koşullarının gittikçe sertleştiği 
sahnelerde insanlığın ortak mirası olan sanat eserlerini, bilimsel buluşları 
ve kültürel değerleri yağmalanmaktan ve yakılmaktan korumak için bir çok 
küçük tui Ma Gogh ile işbirliği yapıp bunları saklayacaktır.
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Muhalefet Odağı

Oyunda gördüğümüz toplumsal muhalefet yapısı ise Türkiye’nin son beş yılı-
nı kapsayacak biçimde geliştirilmiş ve güncellenmiştir. Oyunun orijinal met-
ninde sendika liderleri ve delegeler olarak çizilen muhalefet figürleri yerine 
etnisite, cinsiyet ve sınıf temellerinde örgütlenen parçalı ve çeşitli bir muha-
lefet yapısı çizilmeye çalışılmıştır. Özellikle Gezi döneminde muhalefet odak-
larında oluşan forum kültürü etrafında şekillenen bir muhalefet yapısı tercih 
edilmiştir. Bu yüzden oyundaki Baldırıçıplaklar Birliği pamuk krizinin asıl ne-
deninin Kuzey’de yürütülen savaş olduğunu iddia eden etnisite temelli bir mu-
halif tavrı işaret eder. Brecht metnindeki bir diğer ana muhalefet yapısı olan 
Terziler Birliği, devletle ilişki içerisinde olan fakat devlet güçlerinin pamuğa 
el koymasıyla üretim yapamaz hale gelen seküler muhalefeti temsil eden bir 
çizgide yorumlanmıştır. Oyunu güncellemek amacıyla Baldırıçıplaklar Birli-
ği ve Terziler Birliği’nin İmparator ile olan görüşmeleri üç yüz bin katılımcısı 
bulunan Pekin Forumu’na dönüştürülmüştür. Oyunun üçüncü sahnesinde 
bu forumdan çıkan sonuç doğrultusunda bir hukukçu, bir gazeteci, bir sa-
natçı, bir akademisyen, Baldırıçıplaklar Birliği ve Terziler Birliği sözcüleri 
olarak toplamda sekiz kişilik bir grup İmparator ile görüşmeye gelir. Forum 
temsilci grubunun kendi içerisinde pamuk krizinin mi yoksa kuzeydeki sa-
vaşın mı daha acil çözülmesi gereken bir sorun olduğu tartışması büyür ve 
Başbakan’ın grubu manipüle etmesi sonucunda grup kendi içinde kavgaya 
tutuşur. BÜO’nun toplumsal muhalefeti bu perspektifle yorumlamasının ar-
dında günümüzde forum kültürünün kurucu bir muhalefet örgütlemekten 
uzak olması ve yalnızca tepkisel bir muhalefet anlayışı ile hareket etmesi 
analizi yatmaktadır. 

Sen ve Eh Feh

Oyunda halkın temsiliyeti temel olarak iki farklı odak üzerinden ilerler. İlki, 
Brecht’in oyunun başından sonuna yolculuklarını tarihselleştirdiği Sen ve 
Eh Feh odağıdır. Bu iki karakter oyunun orijinal metninden bir hayli uzak-
laşılarak güncellenmiştir. Sen karakteri hayatı boyunca tui eğitimi almak is-
temiş fakat koşulları gereği bu eğitimi alamamış, Sezuan eyaletindeki küçük 
pamuk tarlasını ekip biçerek geçinen ellili yaşlarında bir kadındır. Orijinal me-
tinden farklı olarak Sen’in bir kadın olarak yorumlanmasının nedeni idealist 
ve aydınlanmacı değerlerin bir kadın tarafından sahiplenilmesinin daha uy-
gun bulunmasıdır. Eh Feh ise küçükken Kuzey bölgesinden Sezuan’a göçmüş 
bir göçmen ailenin çocuğudur. Eh Feh okumaya çok meraklıdır ve tıpkı Sen 
gibi tui olma hayalleri kurar. Eh Feh ile Sen’in arkadaşlığı Eh Feh’in, Sen’e 
ait olan pamuk tarlasında çalışmasıyla başlar. İkili kendilerini tui okulu-
na sokacak parayı kazanabilmek için aylarca pamuk tarlasını ekip biçerler. 
Mahsulü kaldırıp başkente pamuğu satmaya geldiklerinde pamuklarına el 
konulur ve bütün emekleri ziyan olur. 
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Sen ve Eh Feh için tuilik dünyanın en önemli işidir, bütün dünyayı onların 
yönlendirdiğini düşünürler. Fakat oyun boyunca karşılaştıkları olaylar so-
nucunda kafalarındaki tuilik imgesi oldukça büyük bir değişime uğrar. Tui 
okulunun gezildiği dördüncü sahnede karşılaştıkları rüşvet, adam kayırma 
ve özgür düşüncenin baskılanması gibi durumlar onları tuilik üzerine kur-
dukları naif hayallerden uzaklaştırır. Kongre sonrasında yaygın tuilik anlayı-
şının hakikati aramak ve bu doğrultuda halkı yönlendirmek işinden oldukça 
uzaklaşmış olduğunu anlarlar. Oyunda faşizm koşullarının tırmanması so-
nucunda bu ikilinin mücadele ve direniş anlayışları birbirinden tamamen ay-
rışan bir şekilde yorumlandı. Dokuzuncu sahnenin başında Eh Feh Kuzey’de-
ki direniş örgütlerine katılmak için silahlı mücadele yolunu seçerken, Sen ise 
başkentte kalıp aranan tuileri ve sanat eserlerini saklayan gruba dahil olur. 
Sen ve Eh Feh odağı taşradan idealist bir tutumla tui olmak için başkente 
gelen fakat yozlaşmayla karşılaştıklarında farklı direniş biçimlerine yönelen 
karakterler olarak yorumlandı.

Ma Gogh ve Çamaşırcı Kadınlar

Oyunda halkın temsiliyetini gördüğümüz bir diğer odak ise çamaşırcı ka-
dınlar odağıdır. Bu odak, Gogher Gogh’un annesi olan Ma Gogh ve onun ça-
maşırhanesinde çalışan kadınlardan müteşekkil bir odaktır. Ma Gogh oğlu 
Gogher’in illegal uğraşlarını onaylamaz, ona temiz para kazanabileceği bir 
iş bulmaya çalışır. Bunun için önce dördüncü sahnede oğlunu tuilik sınavı 
için desteklerken, sekizinci sahnede oğluna bir çamaşırhane açmak ister-
ken görülür. Oğlu iktidara gelip bütün halkı baskıcı yöntemleriyle yönetmeye 
başladığında ise, Gogher Gogh’u reddeder. Başı dertte olan tuileri ve yağma-
lanmaya çalışılan sanat eserlerini çamaşırhanesinde saklamaya başlar.

Diğer çamaşırcı kadınların birbirleriyle ilişkisi üzerinden oyundaki ekono-
mik krizin halk üzerindeki etkisi görülmektedir. Ayrıca bu odak, faşizm ko-
şulları yükseldikçe halkın ortak mirası olan kültürel mirasları korumaya 
yönelik işlevleriyle olumlanarak yorumlanmıştır. Fakat oyunda görülen halk 
tiplerinin tamamı bu dramaturji doğrultusunda yorumlanmamıştır. Oyu-
nun sonuna doğru pamuğun enflasyondan dolayı fahiş fiyatlardan satıldı-
ğı sahnede, pamuğu satın almak için Gogher Gogh iktidarın yandaşı olan 
halktan tipler de hikayeye eklenmiştir. Bunun amacı orijinal metindeki yek-
pare bir işçi-köylü muhalefeti olarak yorumlanan halk yapısından uzaklaşı-
lıp günümüz Türkiye’sinde karşılaşılan farklı ideolojilerden beslenen parçalı 
bir halk çizme tercihidir.



Bu	yazı,	30	Kasım	2016	tarihinde	yapılan	“Almanya’nın Kısa Tarihi’nin	izin-
de	Bertolt	Brecht:	Hayatı,	Oyunları	ve	Tiyatrosu”	başlıklı	sunumun	notlarını	
içermektedir.	Sunum;	Aklayıcılar Kongresi	adlı	oyunun	eğitim	araştırma	çalış-
maları	kapsamında	yapılan	tartışmalar	ışığında	hazırlanmış,	ilk	dönem	kulüp	
üyeleri	ile	ikinci	dönem	ise	İstanbul	Amatör	Tiyatro	Günleri	kapsamında	diğer	
üniversiteli	tiyatro	gruplarıyla	paylaşılmıştır.

Giriş

Bertolt Brecht, oyunlarını döneminde yaşanan olaylardan, politik gelişme-
lerden etkilenerek; toplumu etkilemek amacıyla yazar. Hayatı boyunca tanık 
olduğu tarihsel gelişmeleri, bu olaylara neden olan koşulları oyunlarında 
ön plana çıkarır. Dolayısıyla Brecht’in oyunlarını analiz etmek için Alman-
ya’nın tarihini ve aynı dönemlerde Brecht’in sanat hayatındaki gelişmeleri 
ve çalışmalarını incelemek gerekir. Bu nedenle aktarım, Brecht’in yaşadığı 
dönem ve ürünleri doğrultusunda tarihsel olarak üç bölüme ayrılmıştır.1

1. 1919-1923 Almanyası ve Brecht’in İlk Dönemi 

1919-1923	Almanyası2

Birinci Dünya Savaşı öncesi gerçekleşen İkinci Sanayi Devrimi ile Almanya, 
Avrupa’nın önde gelen endüstriyel güçlerinden biri haline gelir. Ancak Birin-
ci Dünya Savaşı’nı kaybetmesi ile büyük bir siyasi karışıklığa girer. Birinci 
Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Barış Antlaşması neticesinde ciddi 
tazminatlar ödemek durumunda kalır, elindeki tüm sömürgeleri alınır ve 
büyük toprak kayıpları yaşar. Bu durum, içinden çıkılması güç bir ekonomik 
krize neden olur. Ülkede devletin askeri, siyasi ve ekonomik anlamda hiçbir 
gücünün kalmadığı kaotik bir ortam oluşur.
1 Sunumun genel bölümlemesi için İATP YIllık-2 içinde bulunan “Bertolt Brecht; hayatı, büyük 
oyunları ve materyalist tiyatro estetiği” adlı yazı temel alınmıştır.
2 Sunum içindeki tarihsel bölümlerde Mary Fulbrook tarafından yazılan 2011 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi’nden çıkan Almanya’nın	Kısa	Tarihi	adlı kitaptan faydalanılmıştır. 
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1917 Ekim ayında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulduğu dö-
nemde, Almanya’da komünist devrim ihtimali çok gerçekçidir çünkü Birinci 
Dünya Savaşı öncesi gerçekleşen İkinci Sanayi Devrimi’nin neticesinde Al-
manya, Avrupa’nın en kalabalık işçi sınıfını barındırmaktadır. Bu kalabalık 
işçi sınıfı ayaklanır. Amaçları, yıkılacağı gün gibi ortada olan monarşinin 
ardından bir komünist devrim yapmaktır.  Ancak cumhuriyet, yıkılacağı 
aşikâr olan monarşinin yedek lastiği olarak komünist bir devrimin önüne 
geçmek için burjuvazi ve sosyal demokratlar tarafından kurulur. Netice iti-
bari ile Kasım 1918’de yıkılan monarşinin yerine Weimar Cumhuriyeti ilan 
edilir. Amacı; bir şekilde oligarşik sistemin devamını sağlamak, zor durum-
daki sanayi devlerinin işlerini kolaylaştırmak ve onlar için sömürebilecekleri 
uygun bir toplum hazırlamaktır. Fakat işler istedikleri gibi gitmez: Ekonomik 
kriz dindirilemez, Avrupa’nın en kalabalık işçi sınıfı olan Almanya işçi sınıfı 
halihazırda her yerde ayaklanmıştır ve bazı bölgelerde kendi sosyalist yöne-
timlerini ilan etmişlerdir. Örneğin, Brecht’in gençliğini yaşadığı Augsburg’u 
da içine alan Bavyera Eyaleti’nin içinde Bavyera Sosyalist Cumhuriyeti ku-
rulmuştur.3 

Weimar Cumhuriyeti 1919 yılına bu karışıklıklarla girer. Bu yıl Almanya 
için bir iç savaş dönemidir. Olaylar 1923 yılına kadar Almanya’nın genelinde 
etkisini sürdürür. Bu dönemde işçi sınıfı kitlesel eylemler yaparak direniş 
gösterir fakat kanlı bir şekilde bastırılır. Örneğin, 1919 yılının sonunda Rosa 
Lüksemburg’un da içlerinde bulunduğu birçok işçi lideri, işçi militanlarıyla bir-
likte Freikorps4 askerleri tarafından acımasızca öldürülür.5 Almanya işçi sınıfı 
kalabalıktır fakat bu kanlı müdahalelere karşı koyabilecek gücü ve örgütlülüğü 
yoktur. Devrim yerine uzlaşı ile çözüm arayan orta yolcular ile devrimciler ara-
sında yer yer gerilimler yaşanır ve bu durum muhalefetin örgütlülüğüne zarar 
verir.

1923 yılında bu iç savaş, hükümet güçleri tarafından katliamlarla nispeten din-
dirilir ve 1929 yılına kadar siyasi istikrar sağlanır.

Brecht	bu	dönemde	ne	yapıyordu?

Brecht, 1919 eylemleri esnasında Augsburg devrimci konseyinin bir üyesidir. 
Fakat 1919 yılında yaşanan katliamlar ve acı deneyimler neticesinde militan 
solculuğa karşı mesafeli bir tavır takınır. Fakat yine de yazdığı şiirler ve oyun-
lar sol kesimin sahiplendiği türdendir. Çünkü Brecht bu dönemde, ait olduğu 
3 Fırat Güllü, Mimesis	Tiyatro	ve	Araştırma	Dergisi	14, “Genç Brecht ve Erken Dönem Oyunlara 
Yönelik Postmodern İlgi”, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008, s. 131.
4 Freikorps, Almanya’da 18. yüzyıldan sonra genelde kırda oluşturulan düzensiz silahlı birliklere 
verilen isimdir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya Weimar Cumhuriyeti’nde özellikle 
komünistlere karşı devlet eliyle örgütlenen düzensiz silahlı birliklere Freikorps denilmiştir.
5 Fırat Güllü, Mimesis	Tiyatro	ve	Araştırma	Dergisi	14, “Genç Brecht ve Erken Dönem Oyunlara 
Yönelik Postmodern İlgi”, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008, s. 132.
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burjuva sınıfından ve onun hegemonya kültüründen açıkça nefret etmektedir.6 
Dolayısıyla eserlerinde bu kültürü yerip onunla alay eder. Ancak nefret ettiği 
bu sistemi değiştirecek bir komünist devrimden de fazla bir beklentisi henüz 
yoktur.

Bu dönem yazdığı oyunlarına Baal, Gecede	Davul	Sesleri, Kentlerin	Funda-
lığında adlı eserleri örnek verilebilir. Bu oyunlarda iki farklı Brecht görülür: 
protest Brecht ve nihilist Brecht. Brecht burjuva toplumunu şiddetle eleştirir 
ve buna uyum sağlamayı kararlılıkla reddeder. Bu, Brecht’in o dönemdeki 
protest yüzüdür. Ancak sistemin dışında kalmasını sağlayacak bir alterna-
tifi de yoktur. Bu nedenle oyunlarında burjuva kültürünün sadece eleştirisi 
görülür, bu kültüre bir alternatif sunamaz. Bu da Brecht’in nihilist yönüdür. 
Zaman içerisinde Marksizmle tanıştıkça bu nihilist yönü gittikçe kaybolur.7

“İlk dönem oyunları, Marksizm ile tanıştığı dönemki oyunlarının aksine 
toplumsallığa yeterince önem vermeyen öznelci bir anlayışla üretilmiştir.”8 
Olaylar bir birey üzerinden ve onun doğasından kaynaklanarak gelişir. Bu 
birey, oyunlarda toplumsal bir özne olarak veya toplumsal işlevi ile bulun-
maz. Dolayısıyla ilk dönem oyunları, nesnel bir toplum analizi yapmaktan 
uzaktır. “Bu dönem oyunları aynı zamanda Brecht’in Alman tiyatro dünya-
sıyla ve kendisiyle yürüttüğü polemik oyunlardır. Örneğin ilk oyunu Baal’i 
direk Hans Johst adlı ekspresyonist bir yazarın 1917 yılında yazdığı Yalnız	
Adam	adlı oyuna karşı yazmıştır.”9 Hans Johst’un Yalnız	Adam	adlı oyunu, 
ünlü Alman şairi Grabbe’nin hayatını anlatır. Bu karakter üzerinden bire-
yin toplum karşısındaki varoluş mücadelesinin, marjinalliğin ve bohemliğin 
övgüsü yapılmıştır. Bunun Grabbe’yi dahi göstererek yapılması, milliyetçi 
Alman edebiyatının bir kişiye tapma kültürünün bir örneğidir. Bu bağlam-
da Johst’un sonradan Nazi hareketine eklenmesi şaşırtıcı değildir10. Brecht 
Baal adlı oyununda, adeta Johst’a “marjinallik öyle değil böyle olur” diyerek 
onunla bir polemiğe girmiştir. Brecht’e göre Grabbe toplumdışılık iddiasında 
olduğu halde burjuva kültürünün ve toplumun bir parçasıdır. Baal karak-
teri, Grabbe’nin tersi olarak marjinalliği sonuna kadar sürdürür ve kendi 
felaketine giderken bile sosyal uzlaşıyı reddeder.11

Baal

Oyunun ilk sahnesinde Baal edebiyat çevrelerinden insanların bulunduğu 
bir partidedir. Bu partide Baal kendisine yapılan cazip ticari teklifleri kaba 
bir şekilde reddeder, partideki kadınları taciz eder ve bohem sanatçı miti 
6 A.g.e., s.134.
7 A.g.e., s.136.
8 A.g.e., s.130.
9 A.g.e., s. 137.
10 A.g.e., s.137.
11 A.g.e., s.137.
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yarattığı algıya uymayacak kadar kaba bir şekilde yiyeceklere saldırır. İler-
leyen sahnelerde Baal, ona büyük saygı duyan Johannes’in sevgilisi bakire 
Johanna’yı baştan çıkarır. Fakat Johanna ile birlikte olduktan sonra onunla 
bir daha ilgilenmez. Bunu kaldıramayan kadın kendini nehre atar ve intihar 
eder. Baal daha sonra reşit olmamış iki kız kardeşle aynı anda birlikte olur. 
Zengin bir ailenin kızı olan ve Baal’e karşı zaafı olan Sophie’yi peşinden 
sürükler. Yaptığı müstehcen gösteriler nedeniyle çalıştığı bardan kovulur. 
Birlikte çalıştığı ormancıların bütün içkilerini tek başına içer ve onları do-
landırır. Baal’in yalnızca toplum tarafından dışlanmış ve yaşça kendinden 
büyük olan Ekhart’a karşı zaafı vardır. Aralarındaki homoerotik ilişki, cin-
selliğin yanı sıra yaşamsal bir ortaklık ve doğallığa dayanır. Baal’in herkes 
tarafından dahice bulunan şiirlerini eleştiren tek kişi Ekhart’tır. Baal özgür 
bir cinsel deneyime sahip olan Ekhart’ı kıskanır ve onu öldürür. Bu olaydan 
sonra, toplumdışı bir karakter olan Baal gittikçe yalnızlaşır. Oyunun sonun-
da Baal’i karanlık bir ormanda tek başına acılar içerisinde görürüz.12

Brecht’in Baal karakteri politika yapmaz, toplumdışılığının sonuna kadar 
arkasındadır ve samimidir. Oyunun başından itibaren Baal burjuva konfor-
mizmini reddeder ve onunla alay eder. Baal; ahlak, dostluk, sadakat, hoşgö-
rü gibi tüm toplumsal değerleri de reddeder ve oyunun sonunda tek başına 
kalır. 

Brecht’in bu oyunda, Yalnız	Adam adlı oyunun yazarı Johst gibi ekspresyo-
nist yazarlarca yüceltilen bohem sanatçı mitinin iki yüzlülüğünü ve sahte 
özgürlükçülüğünü açığa vurduğu görülür. Gerçek bohemliğin ve marjinal-
liğin kişiyi yok oluşa götürdüğünün farkında olduğu bellidir. Fakat Brecht, 
Baal karakterinin nasıl daha farklı davranabileceğine dair hiçbir ipucu ver-
mez. Bu durum sonraki dönem oyunlarında değişecektir.

Brecht’in Baal karakterine karşı takındığı eleştirel tavır oyunda net bir 
şekilde görülür. Fakat ona bir sempati beslediği de açıktır ve bu sempatinin 
sonucu olarak toplumdışı serseri tipini sonraki yıllarda da ele alacaktır. 
Kafkas	 Tebeşir	 Dairesi adlı oyunundaki Azdak karakteri bunun gelişkin 
bir örneğidir. Brecht ileriki senelerde toplumdışı karakterlerinden alternatif 
bir toplumun imkansız olmadığını imlemek için faydalanmıştır çünkü 
Marksizm ile tanışmıştır.

2. 1923 - 1941 Almanyası ve Brecht’in Geçiş Dönemi

1923	-	1941	Almanyası

1923 yılında Gustav Stressman’ın dış işleri bakanı olmasıyla Almanya, gö-
rünürde bir denge dönemine girer. Kısa bir sürede Stressman bir dizi hedefi 
12 A.g.e., s.137.
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gerçekleştirir: Askeri denetimi kaldırır, Almanya’nın komşularıyla ilişkisini 
düzeltir ve Milletler Cemiyeti’ne üye olmasını sağlar. Versay Barış Antlaşma-
sı’nın yükümlülüklerinden olan tazminatlara ödeme planları geliştirir. An-
cak tüm olumlu gelişmelere rağmen toplumsal huzursuzluklar devam eder.

Weimar Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasal ve sosyal dalgalanmaların ya-
nında bilimsel ve sanatsal gelişmeler hız kazanır.  Bu gelişmeler “Weimar 
Kültürü” olarak anılır. Doğa bilimleri, psikoloji, psikanaliz gibi toplumsal 
alanlarda yeni kuramlar, düşünceler tartışılıp geliştirilir. Bu tartışmalar, 
yüzyıla damgasını vuran öncü tartışmalardır. Ayrıca sanat alanında fütü-
rizm, dadaizm, ekspresyonizm gibi çeşitli akımlar ortaya çıkar. 1920’ler aynı 
zamanda popüler kültürün yayılmaya ve ticarileşmeye başladığı dönem olur. 
Örneğin; 1929’a kadar sessiz film gösteren yerlerin sayısı artar, radyo kul-
lanımı yaygınlaşır. Bu dönemde popüler kültür, propaganda aracı olarak da 
kullanılmaya başlar.  Örneğin radyo ilk defa 1932 yılında Naziler tarafından 
propaganda aracı olarak kullanır. Böylece Naziler toplumun birçok kesimine 
erişmiş ve radyo propagandaları sayesinde önemli ölçüde yükselmişlerdir.

1929 yılına gelindiğinde tüm dünyanın etkileneceği bir olay yaşanır. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde Wall Street borsalarının çökmesi dünya genelinde 
ekonomik krize yol açar.13 Bu durum tüm dünyayı olduğu gibi Almanya’yı da 
bir hayli etkilemiştir. Alman ekonomisi yurt dışından alınan ve hemen tü-
ketilen kısa vadeli borçlara bağlı olduğu için bu büyük krizin etkisi daha da 
genişler. Paranın değeri düşer, işsizlik daha da artar. Özellikle memur kesim 
ve küçük işletmeler bu durumdan oldukça etkilenir. Bunun sonucunda, var 
olan kabine düşer ve yerine yeni bir kabine gelir. Yeni gelen hükümetin amacı 
Weimar demokrasisini koruyacak olan eski elitlere yani üst düzey bürokrat-
lara, ordu mensuplarına ve ekonomiyi ellerinde tutan iş adamlarına yönetimi 
teslim etmek olsa da bu gerçekleşemez. Çünkü tarih sahnesine Naziler çıkar.

Hitler’in	İktidara	Gelmesi

Adolf Hitler’in liderliğini yaptığı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP), 
ordu subaylarından ve milliyetçi bir gruptan oluşmaktadır. Yoğun olarak Bav-
yera bölgesinde örgütlenmişlerdir. Bavyera bölgesi, eskiden komünistlerin ör-
gütlendiği ama suikastlar ve saldırılardan dolayı bölgede komünistlerin kal-
madığı bir yerdir.

Partinin ilk büyük çıkışı Berlin Yürüyüşü ile olur. Mussolini’nin 1922’deki 
Roma Yürüyüşü’ne atfen, 1923’de Münih’te Hitler etrafında örgütlenen Naziler, 
hükümetten bir grubun da desteği ile bir darbe girişimi organize eder. Amaç 
Berlin’e doğru hareket etmektir fakat bu girişim Münih’in ara sokaklarında 
13 Büyük Buhran olarak bilinen bu olay, tekelleşmeye dayalı Amerikan ekonomisinin Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında işlerliğini yitirip 24 Ekim 1929 tarihinde borsaların çökmesidir.



124 Almanya'nın	Kısa	Tarihi'nin	İzinde	Bertolt	Brecht

kanlı bir şekilde bastırılır. Bu girişimden sonra NSDAP feshedilir ve malla-
rına hükümet tarafından el konulur. Alman hükümeti, Avusturya uyruk-
lu olan Hitler’i ülkesine iade etmez ve Alman mahkemesine çıkarır. Böylece 
mahkemede Hitler kendi propagandasını yapar. Suçu tek başına üstlenir, 
büyük Alman ülküsünden bahseder ve herkese kendisini tanıtmış olur. 1924 
yılında beş yıllık hapis cezasına çarptırılır fakat bir yıl bile içerde kalmaz. 
Hapiste gardiyanlar tarafından ünlü biriymiş gibi hürmet görür, hayranları 
ziyarete gelir. Aynı dönemde Rudolf Hess’e otobiyografisini yazdırır: Kavgam. 
1925 yılında ise serbest bırakılır. Çıktıktan sonra hükümeti ele geçirmek 
için yasal ve meclis içi bir politika izler. NSDAP’yi yeniden kurduktan son-
ra 1930’lar boyunca özellikle Bavyera bölgesinde örgütlenir. Küçük orta sı-
nıf aileler, taşrada yaşayanlar, Protestanlar hedef kitlesindedir ve bu kitleye 
ulaşmayı başarmıştır. Yalnızca bu kesim içerisinde değil, eğitimli üst sınıf ve 
örgütlü olmayan işçi sınıfı arasında da örgütlenmeyi başarır. Çaresiz, umut-
suz, savaşın etkilerini atlatamamış bir halka güven vaat etmesi ve güçlü bir 
gelecek hayali sunması başarısının en önemli nedenidir. Hitler toplumsal 
ikiliği ortadan kaldırmayı hedeflediğini iddia eder. Kendi politikalarını her 
şeyi kapsayan belirsiz bir ideolojiye dayandırır: antimodern, antikapitalist ve 
ırkçı. Bu kelimeler herkes için her şeyi ifade edebilmektedir. NSDAP, kendini 
“halk için bir parti” olarak pazarlar.

NSDAP, girdiği ilk seçimde oyların %2,6’sını alarak on iki koltuk elde eder. 
Fakat ilerleyen yıllarda yapılan seçimlerde koltuk sayısını giderek arttırır. 
Bu hızlı yükselişin nedenlerinden en önemlisi, Naziler’in güçlü örgütlenme-
sine karşılık seçime giren diğer partilerin örgütlü bir duruş sergileyememiş 
olmasıdır. Başka bir deyişle Hitler’in iktidarı ele geçirmesine gerek kalma-
mıştır. Weimar Cumhuriyeti zaten parçalanmış ve yönetilemeyen bir ülke 
haline gelmiştir: güçsüz sendikalar, bir araya gelemeyen muhalefet, burju-
valar tarafından terk edilen demokrasi… Bütün bunlar Hitler’in yükselebile-
ceği ortamı hazırlamış ve onu iktidara getirmiştir. 

Brecht	bu	dönemde	ne	yapıyordu?

1930’lara gelindiğinde Brecht yükselen faşizmin ve gelecek olan tehlikenin 
farkındadır. Bu yüzden faşizmin insanların hayatlarına doğrudan etki ettiği 
bir dönemde estetik kaygıları arka plana atar ve didaktik oyunlar kaleme 
alır. Bu dönemde liselerde, radyolarda, fabrikalarda oynanmak üzere yirmi 
yedi tane tek perdelik didaktik oyun yazar. Brecht bu oyunları yazıp işçilere 
oynatarak onları eğitmeyi amaçlar. 1933 yılında, yazdığı Tedbir adlı oyun ya-
saklanır ve aynı yıl Berlin’i terk ederek Danimarka’ya göç eder. 1935 yılında 
Alman vatandaşlığından çıkarılır. 1941 yılına kadar Avrupa’da sürekli ülke 
değiştirerek yaşar. 1941 yılında Amerika’ya gider. 1947 yılında Amerika’da 
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Komünist parti üyesi olmakla suçlanır. Brecht bu suçlamayı reddetse de 
üzerindeki baskının artması sebebiyle kendisini kabul eden tek ülke olan 
İsviçre’ye gider. 1948 yılında Doğu Berlin’e gelir. Brecht sürgün hayatı 
boyunca sanatsal çalışmalarına devam eder.

Brecht bu dönemde sanatsal olarak belli denemeler gerçekleştirir. Poli-
tik tiyatro kavramını ortaya atan Alman tiyatro yazarı Erwin Piscator ile 
tanışır ve onunla çalışmaya başlar. Brecht ile Piscator bir dönem bera-
ber çalıştıktan sonra yolları ayrılır. Brecht, Piscator’un 1920’lerde ortaya 
attığı epik tiyatro kavramını çalışmaları ile geliştirir ve temel fikirlerini 
“Köşebaşı Tiyatrosu” adlı makalesinde kaleme alır.

Brecht, bu dönemde Carrar	Ana’nın	Tüfekleri, Ana, Mezbahaların	Kutsal	
Johannası,	Arturo	Ui’nin	Yükselişi	oyunlarını yazar ve “Tiyatro sanatsal de-
ğerinden bir şey kaybetmeden politik bir etki barındırabilir mi?” sorusuna 
epik oyunlar yazarak cevap arar. 

Arturo	Ui’nin	Yükselişi

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından patlak veren 1929 Dünya Ekonomik Buh-
ranı sürecinde büyük şirketlerin çıkar savaşında suçlu durumuna düşen ve 
yargılanan bir belediye başkanı, aklanmak için çete lideri Arturo Ui ile iş 
birliği yapar. Bu iş birliği ile Arturo Ui hızla yükselir ve kendi sömürü çarkını 
oluşturur. Arturo	Ui’nin	Yükselişi adlı oyunda karanlık ilişkilerle bir ülkenin 
kaderinin nasıl değiştirilebildiği anlatılır.

Brecht, Amerika’da bulunduğu dönemlerde organize suç mafyalarının birbi-
riyle olan rekabetindeki şiddet eylemlerine büyük ilgi duymuştur. Gangster-
lerin hikayelerinden birebir yararlanan Brecht, Amerika’da çetelerin devlet 
ile nasıl iş birliği yaptığına dair araştırmalar yapmıştır. Brecht oyununu şu 
şekilde açıklar: “Arturo	Ui’nin	Yükselişi 1941 yılında Finlandiya’da yazıldı. Bu 
oyun kapitalist ortamı, ona güven duyan bir çevrede Hitler’in yükselişiyle 
açıklamaya çalışan bir denemedir. Verilen sözler (vaatler) oyun kişilerinin 
kahramanlıklarını ölçülebilir duruma getirir.”14 Brecht’in de açıkladığı gibi 
oyunun cümlesi nettir: Faşizmin yükselişi kaçınılmaz değildir, bu yükselişi 
engelleyebilecek koşullar her zaman ortaya çıkabilir. Brecht’in amacı, Arturo 
Ui’nin eylemlerini Hitler’in eylemleri ile paralel kurup Hitler’in yükselişinin de 
kaçınılmaz olmadığını anlatmaktır. 

Oyunda manavlar, tröstler, gangsterler ve yönetici odakları vardır. Brecht 
tarihsel paralellik kurmak için hem oyun kişilerini hem de olayları benzer 
kurmuştur. Örneğin oyundaki belediye başkanı Dogsborough ile Almanya’da 

14 çev. Özdemir Nutku, Bertolt	Brecht,	Bütün	Oyunları-7, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2014 s.112-113. 
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Hitler’i şansölye olarak atayan Hinderburg’un eylemleri benzerdir. Bu tarihsel 
benzerlikler, seyircide şüphe bırakmayacak şekilde sergilenir. Her sahnenin 
sonunda tarihsel bilgi veren görseller sahneye yansıtılır. Örneğin oyunun 
yedinci sahnesinde Arturo Ui bir depoyu kundaklatır ve suçu başkasının 
üzerine atarak bu olaydan faydalanır. Sahne sonunda perdeye şu görüntü 
yansır: “1933 yılının şubatında Reichstag (parlamento) binası alev alev ya-
nar. Hitler, yangının suçunu kendine karşı olanlara atar ve Uzun Bıçaklar 
Gecesi diye anılan kıyım hareketi için emir verir.”15

Brecht’in son dönem oyunlarında bulunan halk odağı bu oyunda bulunmaz. 
Dolayısıyla alımlayıcı, halkın Hitlerin yükselişine verdiği tepkiyi anlayamaz. 
Bu konuda Brecht şöyle der: “Ui bir öğreti oyunudur, büyük tarihsel katillere 
olan hayranlık tehlikesini yıkmak niyetiyle yazılmıştır. Çevre özellikle dar 
tutulmuştur. Bu çevre devlet, sanayiciler, asalak soylular ve burjuvalar ile 
sınırlandırılarak daraltılmıştır. […] Oyun hiçbir zaman, 1930’lu yılların ta-
rihsel kesitinin bütününü ve temellerini vermek için yazılmamıştır.”16

Brecht’in bu dönem yazdığı oyunlara bakılacak olursa amacının okuyucu-
sunu ve izleyicisini toplumsal konularda düşündürmek olduğu söylenebilir. 
Brecht bu amacını düşünerek oyunlarını hem kurgusal hem de sanatsal ola-
rak geliştirmeye çalıştırmıştır. Fakat bu oyunlar Brecht’in ilk dönem oyun-
larıyla karşılaştırıldığında kurgusal olarak daha gelişkin olmasına rağmen 
estetik açıdan henüz olgunlaşamamıştır. Brecht sahneyi bir deney alanı ola-
rak görür. Yaptığı sanatsal denemeleri hep test eder. Bu yüzden son dönem 
oyunlarında hem kurgusal hem de sanatsal olarak daha bütünlüklü eserler 
verecektir. 

3. 1941-1945 Almanya’sı ve Brecht’in Son Dönem Oyunları 

1941-1945	Almanyası

Hitler ari, güçlü bir Alman toplumu oluşturmayı ve dünyaya egemen olmayı 
hedefler. Bunun için de Alman ırkına mensup kişilerin birleşmesi ve daha 
geniş topraklara yayılması gerektiğini düşünür. Çünkü Hitler’e göre, dar sı-
nırlarda yaşayan milletler çoğalmayı sınırlı tutmak mecburiyetinde kalacak-
tır. Hitler bu uğurda Almanya içinde güçlü bir ari ırk oluşturmak ve diğer 
milletlerin zenginliklerinden ari Almanlar olarak faydalanmak için Yahudileri, 
Çingeneleri ve diğer azınlıkları toplumdan dışlar.

Maalesef ari Almanlar, yani öteki olmayanlar, eylemleriyle ya da eylemsizlik-
leriyle bu felaketi kolaylaştırır. Zira Nazi ideolojisi, krizden yeni yeni çıkmakta 
olan bu kesim için güvenli ve ekonomik açıdan daha iyi bir yaşam vaat eder.

15 çev. Özdemir Nutku, Bertolt	Brecht,	Bütün	Oyunları-7, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2014 s.57. 
16 A.g.e. s.113. 
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Hitler Avrupa’da çeşitli yerleri işgal etmeye başlayınca İkinci Dünya Savaşı baş-
lar. Hitler savaşın ilerleyen zamanlarında Sovyetleri işgal etmeye karar verir. 
Fakat soğuk hava koşulları karşısında Alman panzerleri başarılı olamaz. Öte 
yandan Sovyetler de akıllı savaş taktikleri uygulayınca Nazi ordusu Stalingrad’ı 
geçemez ve birçok Nazi askeri esir alınır. Bu cephede alınan büyük yenilgi 
Nazi ordusunda ciddi güç kaybına neden olur. Netice olarak Naziler savaşı 
kaybeder ve Hitler intihar eder.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye 
ayrılır. Batı Almanya kapitalist, Doğu Almanya ise sosyalist bir sistem doğ-
rultusunda kurulmuştur.

Brecht	bu	dönemde	ne	yapıyordu?

Brecht son dönem oyunlarını 1945’ten sonra bitirir. Ancak bu oyun-
ları yazmaya başladığı dönemler 1930’lu yıllarda Hitler’in işgal ettiği 
yerlerden kaçarak Amerika’da, Danimarka’da yaşadığı sürgün yılla-
rıdır. Brecht, savaş bitince sürgünde geçirdiği uzun yılların ardından 
Doğu Almanya’ya yerleşir.

Doğu Almanya, Sovyetlere bağımlı ve ekonomik olarak güçsüz bir 
yerdir. Sosyalizm, Doğu Almanya’da savaş sonrası tepeden gelen bir 
rejim olduğundan sistemin sürdürülmesi için katı bir yönetim gerek-
mektedir. Dolayısıyla tepeden gelen her sistemde olduğu gibi burada 
da otoriter bir yönetim söz konusudur. 

Brecht dünyanın ve insanlığın kurtuluşu olarak gördüğü sosyalizmin 
Doğu Almanya’da tepeden indiğini, halk tarafından içselleştirilmedi-
ğini gözlemlemekte ve toplumun tabandan gelen bir harekete ihtiya-
cı olduğunu düşünmektedir. Tepeden gelen bir sistemin oturtulması 
için uygulanan otoriter yöntemleri kabul etmez ve bunlara karşı mü-
cadele verir.

Brecht, Doğu Almanya’dayken Berliner Ensemble’dan teklif alır. Ti-
yatro çalışmalarına burada, daha önce bulamadığı geniş imkanlar 
içerisinde devam eder. Burada düzenlediği ya da yazdığı oyunlar, 
onun en gelişkin oyunları olur. Örneğin; Kafkas	Tebeşir	Dairesi,	Gali-
lei’nin	Yaşamı, Sezuan’ın	İyi	İnsanı adlı oyunları bunların arasındadır. 
Rahat çalışma ortamı sayesinde oyunlarını sahnede deneme imkanı 
bulur. Böylece kendi tiyatro anlayışını temellendirmeye başlar.
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Brecht’in	Son	Dönem	Tiyatrosu	ve	Brechtyen	Tiyatro’nun	Ögeleri

Brecht’in yıllara dayanan çalışmasını bütünlüklü biçimde kavramsal-
laştırmaya dönük en son eserlerinden birisi “Tiyatro İçin Küçük Orga-
non”17 adlı makalesidir. Makalenin yazımı 1948 yılında tamamlanmış, 1954 
yılında da bazı ekler ilave edilmiştir. Makalenin önsözünde Brecht, bu eserin 
pratik düzeyde yıllardır devam eden bir tiyatro çalışmasının ulaştığı sonuçları 
olduğunu belirtir ve söz konusu tiyatro deneyimini “epik” olarak adlandır-
maz. Ama “bilim çağının yeni tiyatrosu” olarak nitelendirdiği bu tiyatronun 
temel öğeleri, Brecht’in epik tiyatro üzerine ilk denemeler yaptığı dönemle 
çelişmez.

Brecht, Aristotelyen (geleneksel) tiyatroya karşı çıkar. Aristoteles, Aristotel-
yen tiyatronun kuramını Poetika18 adlı eserinde geliştirmiştir. Bu kurama 
göre Antik Yunan tiyatrosunda ve tragedyalarda oyunun amacı, halkı ahlaki 
olarak eğitmektir. Oyunlarda başkarakterler ile seyircinin özdeşleşmesi ve 
oyun sonunda o karakterin yaşadığı trajik sondan seyircinin etkilenmesi ve 
seyircide bir katarsis (arınma) oluşması hedeflenir. Katartik etkiyi arttırmak 
için başkarakter erdemli ve ahlaken soyludur. Fakat bilmeden yaptığı hatalı 
bir eylemi (hamartia) vardır. Hikaye içinde bir hata yapar ve baht dönümü 
gerçekleşir. Sonrasında her şey trajik sonu hazırlar. Sona doğru karakter 
hatasını anlar ve oyun bu trajik sonla biter. Aristoteles çizdiği belli kurallar 
dahilinde oyunun seyircide katarsis yaratacağını ve bunun onları çok daha 
iyi ve ahlaklı vatandaşlar yapacağını söyler.

Brecht, Aristotelyen anlayışa bir yere kadar katılır fakat tam anlamıyla or-
taklaşmaz. Aristoteles oyunlarda öyküyü merkeze alıp karakterlerin eylem-
lerini önemser ve Brecht ile bu noktada ortaklaşırlar. Fakat Brecht epik se-
yirci ve epik oyuncu talep eder: Seyirci sahnede olup bitenlere kapılmamalı, 
sahnede olan biteni objektif ve eleştirel bir gözle izlemelidir. Seyircinin oyunu 
‘Ne olacak?’ diye izlemesini değil, ‘Nasıl ve neden olacak?’ diye izlemesi gerek-
tiğini söyler. Aristoteles ile ortaklaşmadığı bir diğer nokta ise seyircinin oyun 
karakteri ile kurduğu ilişkidir. Aristotelyen tiyatroda seyircinin trajik son 
ile rahatlaması, “İyi ki ben o değildim.” demesi istenirken Brecht’in tiyatro-
sunda seyircinin “Ben olsaydım ne yapardım?” demesi beklenir. Aristotelyen 
tiyatroda karakterler içinde bulundukları dünyayı tanımazlar, oyunlarda 
toplumsal etkenler göz ardı edilir, yaşanan trajedi kişinin zaafından kay-
naklanır. Brecht’in karakterleri ise dünyanın farkındadır ve değiştirmek için 
düşünür. Brecht’in oyunlarında karakterlerin toplumsal koşulları anlatılır. 
Oyun kişileri bu toplumsal koşullar içinde karar verir, tercih yapar ve hangi 
koşulda ne karar vereceğini seyirci izler. 
17 Bertolt Brecht, Tiyatro	İçin	Küçük	Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 
1993.
18 Aristotales, Poetika, Can Yayınları, 2007.
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Seyircide böyle bir etki uyandırabilmek için Brecht birtakım metotlara başvu-
rur. Öncelikle oyunları tarihselleştirme yaklaşımı ile yazar. Tarihselleştirme 
yaklaşımı, sahnede davranışları sergilenen insanların kendi çağlarının top-
lumsal koşullarınca belirlenen davranışlar içerisinde olduklarını ve bu dav-
ranışların ebedi olmadığını, değiştirilebileceğini gösteren anlayıştır. Tarihsel 
koşullar insanlar tarafından inşa edilmiştir ve yine onlar tarafında değiştirile-
bilirler. Brecht tarihselleştirmeyi iki türlü yapar: Ya tarihsel karakterleri veya 
olayları alır ya da herhangi bir öyküyü merkeze alır ve onları tarihselleştirir 
yani koşullarını gösterir. Ayrıca seyircinin oyunu eleştirel bir gözle izlemesi 
için yabancılaştırma etkisini (Y etkisi) kullanır.    Brechtyen anlamda Y etkisi 
oyunun çizgisi ve dramaturjisini değiştiren, seyircinin sahnede olan olaylara 
kuşku duymasını sağlayan ve seyircinin düşünmesini sağlayan etkidir. Müzik 
kullanımı, kostümler, ses efektleri, makyaj, projeksiyon, oyunculuk, sahnele-
me bu etkiyi oluşturan öğelerdir. Brecht geçiş dönemi oyunlarında metin için-
den değil teknik araçlar kullanarak Y etkisinin oluşmasını amaçlamıştır fakat 
en efektif Y etkisinin metne içkin ve dramaturji ile bağlantılı olan kullanımlar 
olduğunu belirtmiştir. Örneğin, Arturo	 Ui’nin	 Yükselişi adlı oyunda sahneye 
yansıtılan tarihsel bilgiler bir Y etkisi iken aynı zamanda Hitler’e benzeyen bir 
gangsterin sahnede yer alması da bir Y etkisidir.

Brecht seyircide katartik bir etkinin uyanmaması için epik oyuncu talep 
eder. Oyuncunun role yaklaşımı bu noktada çok önemlidir. Brecht “Tiyatro 
İçin Küçük Organon” adlı makalesinde şunu söyler: “Oyuncu bir an bile, 
kendisinin, bütünüyle canlandırdığı tipe dönüşmesine izin vermemelidir…
(Oyuncu) kendi duygularını canlandırdığı karakterin duygularıyla özdeş-
leşmekten kaçınmalıdır ki, izleyicilerin duyguları da canlandırılan kişinin 
duyguları olmasın. İzleyiciler bu bağlamda mutlak anlamda özgür olmalı-
dırlar.”19 Oyuncunun oynadığı karakterle özdeşleşmemesinin yolu oyuncunun 
karaktere olan tavrından ileri gelir. Brecht, oyunu çıkaran kumpanyanın oyu-
na ve karakterlere dair bir tavır üretmesi gerektiğini söyler. Oyuncu oynadığı 
karakterin eylemlerini sorgulamadan içselleştirip oynamamalı, icra ettiği ey-
lemlere dair sürekli bir tavır geliştirmelidir. Oyuncu tavırlarını gestuslar ara-
cılığı ile icra eder. Gestusun kelime anlamı sözle veya hareketle ifade edilen 
tavırdır. Brecht gestusu toplumsal değer taşıyan jest olarak tanımlamıştır. 
“Tiyatro İçin Küçük Organon” adlı makalede bu durumu şu şekilde açıklar: 
‘’Oyuncu gestuslar aracılığıyla iş görür, diğer bir deyişle oyuncu role ve oyu-
na ilişkin tavrını toplumsallaştırdığı jestler aracılığıyla açığa çıkarır. En bü-
yük gestus, tüm diğer gestusları içinde barındıran oyunun öyküsüdür. Öykü 
teatral gösterinin kalbidir.”20 Brecht seyircinin kendisini oyunun öyküsüne 

19 Bertolt Brecht, Tiyatro	İçin	Küçük	Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 
2005, s.48.
20 A.g.e., s.61.
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kaptırıp gitmesini istemediğinden, oyuncudan devreye gestusları sokarak iz-
leyicide öyküye dair toplumsal bir bilinç oluşturmasını ister. İzleyici oyunu 
izlediğinde öyküye dair bir yargı geliştirebilmelidir. 

Galilei’nin	Yaşamı

Oyun; Padua’da matematik öğretmeni olan Galilei’nin, Kopernik’in Yeni Dün-
ya Sistemi’ni kanıtlamak istemesiyle başlar. 1609 yılında Padua’da küçük bir 
evde Galileo Galilei yaptığı hesaplamalar sonucunda güneşin hareketsiz dur-
duğunu, dünyanın onun etrafında döndüğünü keşfetmiştir. İki bin yıl bo-
yunca kör inançlarla kuşatılmış insanlık bu keşif ile hızlı bir şekilde doğru 
bilgiye kavuşacaktır. Bu sırada konuyla hiç alakası olmayan, Galilei’den pa-
rayla özel ders almak isteyen Ludovico gelir. Üniversiteden araştırmaları için 
yeteri kadar para alamayan Galilei para kazanmak zorundadır. Bu nedenle 
Ludovico’yu geri çeviremez. Maddi olarak faydalanacağı Ludovico sayesinde 
Hollanda’da yeni keşfedilen teleskoptan da haberdar olur. Galilei, teleskobu 
sanki kendi 17 yıllık araştırmasının bir ürünüymüş gibi Venedik Cumhuriye-
ti’ne sunar. Karşılığında onu biraz rahatlatacak bir maddi gelir elde eder. Ay-
rıca teleskop Galilei’nin Kopernik’in Yeni Dünya Sistemi’ni kanıtlamasını sağ-
layacak verilere erişmesini sağlar. Galilei’nin bu yalanına kanan denetçi daha 
sonra durumu anlar ve salak yerine konduğu için Galilei’ye kızar. Galilei ise 
bunu yapmaya mecburdur. Ayrıca çığır açıcı buluşlar yapıyordur bu nedenle 
denetçiyi pek umursamaz. Galilei teleskop aracılığıyla gökyüzünde Kopernik 
sistemini kanıtlayan olgular bulur. Arkadaşı Sagredo, Galilei’yi buluşlarının 
tehlikeleri konusunda uyarır. Galilei insan aklına olan inancından bahseder. 
Bu arada Galilei kendisini sarayın matematikçisi olarak kabul etmeleri için 
Floransa Dukası’na mektup yazmıştır. Bu kabul sayesinde çalışmaları için 
daha çok boş vakit bulabilecektir. Sagredo, arkadaşının Floransa’ya gitme-
sini istemez çünkü orayı yönetenler keşişlerdir. Ancak Galilei keşişlerin de 
en nihayetinde insan olduğuna, kanıtların baştan çıkarıcılığına onların da 
yenik düşeceğine inanır. Ardından Galilei kabul alır ve Floransa Sarayı’na 
gider. Yaptığı buluşlar oradaki bilim adamlarınca tehlikeli bulunur. Bir süre 
sonra veba salgını başlar fakat Galilei çalışma alanını terk etmez ve çalışma-
larını sürdürmeye devam eder.

Galilei’nin artık belli bir seviyeye gelen buluşları onaylanır. Fakat yeni aklın 
eski akla karşı kazandığı bu zafer pek uzun sürmez. Kısa bir süre sonra 
Engizisyon, Kopernik’in öğretisini yasaklılar listesine alır çünkü kilisenin 
geleneksel kutsal öğretisi tehdit altındadır.  Bu yüzden Kutsal Meclis, Dün-
ya’nın evrende odak noktası olmadığı ve hareket ettiği; Güneş’in evrende 
odak noktası olduğu ve hareket etmediğini savunan öğretiyi saçma ve dine 
aykırı bulacaktır. Galilei’ye sonradan Papa olacak Kardinal Barnerini öz-
gürlük sınırını açıkça bildirir ve onu egemen öğretileri savunması için ikna 
etmeye çalışır. 
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Galilei çalışmalarına sekiz yıl ara verir. Sonra bilim adamı olan birinin Papa 
olmasıyla, yasaklanan araştırmalarına yeniden başlama cesareti bulur. 
Sonraki on yılda Galilei’nin öğretisi halkın arasında yayılır.

Daha sonra Engizisyon Galilei’yi Roma’ya çağırır. Galilei’nin öğretisi iktidar 
sahiplerini iyice rahatsız etmiştir. Her tarafta satılan ve Kutsal Kitap’ı alaya 
alan yazılardan Galilei sorumlu tutulmaktadır. Dökümcü Vanni Usta Gali-
lei’yi uyarır, Venedik’in kendisi için daha güvenli olacağını söyler. Zira orada-
ki Vatikan yanlılarının sayısı daha azdır. Ancak Galilei kendisini bir kaçak 
olarak düşünememektedir çünkü rahatına düşkündür.

Galilei halen bilimsel edimlerinin sonuçlarının iktidar sahiplerini rahatsız 
edeceğini düşünmemektedir. Kendisine göre o sadece bilim yapmış ve ikti-
darı rahatsız etmek istememiştir. Sunduğu bilginin nasıl kullanılacağı onu 
alakadar etmemektedir. 

Galilei Papa’yı beklerken, Kardinal kilisenin iktidarını kaybettiğini Papa’ya 
açıklamaya çalışır: Toplum inanç yerine artık kuşkuyu temel almaya baş-
lamıştır ve bunun sorumlusu Galilei ve onun öğretileridir. Kendisi de bir 
bilim adamı olan Papa bilime ve Galilei’ye olan sempatisini saklamaz fa-
kat gelinen durum neticesinde toplumsal görevini yerine getirir: Galilei’yi 
işkence ile tehdit eder; Engizisyon mahkemesinde ölümle yargılar. Galilei 
herkesin önünde, Dünya’nın kendi ekseninin ve Güneşin etrafında döndü-
ğüne dair savından döner. Artık Floransa’nın yakınında bir köyde Engizis-
yon tutuklusu olarak hayatını sürdüren Galilei herkesten gizli araştırma-
larına devam eder ve Discorsi’yi21 bitirir. Kendisini ziyarete gelen Andrea’ya 
kitabı verir. Andrea da kitabı İtalya dışına çıkarmayı başarır.

Oyunun	Tarihsel	Arka	Planı	Oluşum	Öyküsü

27 Şubat 1933’te Almanya’da büyük ve etkili bir genel grev beklendiği za-
manlarda Hitler, Katolik Merkez Partisi’yle koalisyon kurup şansölye olur ve 
hemen genel seçim kararı alır. Tam da seçim arifesinde, “Reischtag yangını” 
olarak bilinen Almanya Parlamento Binası yangını gerçekleşir. Bu yangını ki-
min çıkardığına dair hiçbir kanıt bulunamaz. Ancak Marinus van der Lubbe 
adlı akli dengesi pek yerinde olmayan eski bir komünist yangını kendisinin 
çıkardığını söyler. Bu olayın eski bir komünist tarafından üstlenilmesi, dö-
nemin komünist liderlerini yargılamak için bir fırsat olarak kullanılır. Ar-
dından da Hitler Cumhurbaşkanı Hindenburg’a hak ve özgürlükleri sınır-
landıran bir kanun imzalatır. Sonraki günlerde bu kanuna dayanarak kendi 
partisi Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi ve Alman Halk Partisi dışındaki tüm 
parti faaliyetlerini yasaklar.

21 Galilei’nin araştırmalarını topladığı ve ilk kez 1638 yılında basılan kitabı.
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Reichstag yangını davasının sanıklarından olan Georgi Dimitroff adlı 
bir Bulgar işçi lideri kendini savunurken Galilei olayı ile zamanın güncel 
olayları arasında paralellik kurar. Brecht bu davayı yakından takip eder 
ve Dimitroff’tan çok etkilenir. Örneğin; o dönemde kaleme aldığı Dimitroff 
adlı şiirinde, Bulgar işçi liderinin savaşçı tutumu ve düşünsel üstünlüğü ile 
Rönesans büyükleri arasında benzerlik kurar.

Brecht’in Galilei’nin	Yaşamı adlı oyunu yazmaya başladığı 1938 yılında, Na-
ziler Almanya’da iktidarlarını iyice sağlamlaştırır. Aynı dönemde çeşitli ül-
kelerde atomun çekirdeğinin parçalanması üzerine deneyler gerçekleştirilir. 
1938 yılının sonlarında Alman kimyagerleri ilk kez bir uranyum atomunu 
parçalamayı başarırlar, böylece yüksek boyutta enerjilerin elde edilebilmesi 
olanağı ortaya çıkar. Brecht bu oyunu, özellikle Hitler’in silahlanma prog-
ramlarıyla bütünleşmiş bilim alanında çalışan entelektüelleri eleştirmek ve 
onlara seslenmek için yazar. 

Oyun daha sonra Amerika’da tekrar ele alınır. Bu dönem atom bombasının 
kullanılmasının sonrasına tekabül eder. Brecht’in Amerika yorumunda bu 
gelişme büyük etki yaratır. Zira atom bombası bir grup bilim adamı ve ente-
lektüelin icat ettiği bir silahtır.

Brecht Doğu Berlin’de bu metne son halini verirken soğuk ve sıcak savaşların 
etkisi ile silah teknolojisi özellikle batı dünyasında hızla gelişir. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde Sovyetler ellerinde atom bombası 
bulunduğunu, Batı Almanya Cumhuriyeti ise silahlandığını açıklar. Ameri-
ka, Sovyetlerin gelişmiş silah teknolojisine kitlesel ölümler gerçekleştirecek 
yeni icatlarla karşılık verir. Bu sırada Kore Savaşı akıllara “Üçüncü dünya 
savaşı mı olacak?” sorusunu getirir. Söz konusu gelişmelerin yaşanmasında 
devlete kayıtsız şartsız hizmet eden birçok entelektüel ve bilim insanının da 
sorumluklarının olması, oyunu son kez düzenlerken Brecht’in etkilendiği bir 
nokta olur.

Galilei’nin	Yaşamı adlı oyun Brecht’in en olgun metinlerinden biri olarak de-
ğerlendirilebilir. Oyun Epik Tiyatro öğelerini güçlü ve estetik biçimde barın-
dıran, Epik Tiyatro anlayışına örnek bir metindir.

Oyun tarihselleştirme anlayışıyla yazılmıştır. Hikayenin sonunun nasıl bittiği 
değil de o sona nasıl gelindiği tarihselleştirilerek gösterilmiş, izleyicinin ilgisi 
buraya yönlendirilmiştir. Bu durumun oluşmasında öncelikle oyunun bilinen 
tarihsel bir hikayeden yararlanılarak kurgulanması oldukça etkilidir. Çün-
kü Galilei’nin yaptıkları -savından dönmesi, Discorsi’nin yayınlanması- geniş 
kitlelerce bilinir. Bu durum, seyircinin oyunu “Galilei savından dönecek mi?” 
merakı ile izlemesini önler. Zaten oyunun metninde her sahnenin başında o 
sahnede ne olacağı açıkça yazar. Böylece alımlayıcı neticeye değil, o neticenin 
nedenlerine odaklanır.
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Karakterlerin her biri oyunda toplumsal bir özne olarak, toplumsal koşulları 
vurgulanarak var olur. Hiçbir tipleme doğası gereği, yani var oluşu itibari ile 
bir şey yapmaz. Her hareketin bir sebebi mevcuttur. Galilei daha rahat yaşa-
mak, konforlu bir ortamda bilim yapmak istediği için Floransa’ya gider. Çünkü 
Padua’da para kazanmak için bilimsel çalışmalarına ayırabileceği zamanını 
özel ders vererek harcamak zorundadır.  Rahatından vazgeçemediği için Vi-
yana’ya gitmez. Dolayısıyla Galilei, koşulları gereğince oyun boyunca kendi-
sini hikayedeki neticeye götüren tercihler yapar. Bu tercihler alımlayıcının 
analiz edebileceği dolayısıyla yorumlayabileceği şekilde sergilenir. Galilei’nin 
seçeneksiz olarak alımlanması mümkün değildir. Kritik kararlar aldığı sı-
rada başka bir karakter Galilei’ye başka bir seçeneğin de ihtimal dahilinde 
olduğunu hatırlatır. Örneğin Vanni; Galilei, Engizisyon’un merdivenlerinde 
Papa’nın kararını beklerken ona kaçmasını öğütler ama Galilei kaçak yaşa-
mın konforsuzluğundan çekindiği için kaçmaz. Sagredo da Galilei’yi oyundaki 
sona götürecek kararları almadan önce uyarır. Ancak Galilei onu dinlemez. 
Böyle olunca Galilei’nin	 Yaşamı adlı oyun bir trajedi olmaktan uzaklaşır. 
Oyunda bir kahraman ya da kurban bulunmaz. 

Oyunda Galilei’nin koşullarının yanı sıra kilisenin koşulları da güçlü bir şe-
kilde sergilenir. Kilise kötü olduğu ya da Galilei’ye düşman olduğu için onun 
öğretisini yasaklamaz. Galilei’nin savına mahal verdiği takdirde otoritesini, 
gücünü kaybedecektir. Kilise, insanları yıllardır İncil ile Dünya’nın düz ol-
duğuna ve Güneş’in onun etrafında döndüğüne inandırmıştır. Bunun sorgu-
lanması ve yanlış olduğunun kanıtlanması demek, İncil’in ve kilisenin diğer 
tüm öğretilerinin de zaman içinde sorgulanması demektir. Ayrıca dünyanın 
ve tanrının göz bebeği olan insanların evrenin merkezi olmaması da onlar 
için kabul edilemez bir durumdur.

Oyunun bu şekilde yazılması güçlü gestuslardan oluştuğu anlamına gelir. Ör-
neğin, on ikinci sahnede Papa’nın Galilei’yi yargılama kararı alması net bir ges-
tus örneğidir. Papa’nın kendisi bir bilim adamıdır. Dolayısıyla bilime meraklıdır 
ve bilimle arası iyidir. Sahnenin başında Papa’nın yardımcısı ,Galilei’nin yap-
tıklarının kilise ve kilisenin kurduğu otorite açısından tehlikesini anlatır. Bir 
yandan da Papa’ya cübbesini giydirir. Papa, ilk aşamada Galillei’nin yargılan-
masına gerek görmemektedir. Fakat Papalık cübbesini giydikçe ve yardım-
cısı konuştukça kararı değişir. Sahnenin sonunda da toplumsal işlevi doğ-
rultusunda Galilei’nin işkence ile tehdit edilmesine karar verir. Bu sahnede 
yardımcısı Papa’ya, onun toplumsal kimliğini hem düşünsel olarak (kilisenin 
Galilei öğretileri karşısındaki konumu) hem fiziksel olarak (Papalık cübbesi) 
giydirir ve Papa da bu kimliği doğrultusunda bir karar verir. 
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Sonuç

Bu sunum BÜO’nun yaptığı tartışmalar sonucu hazırlanmıştır. En son 2012 
eğitim prodüksiyonu döneminde yapılan Brecht çalışmasından sonra kulüp 
üyeleri Brechtyen tiyatro üzerine çalışma yapmamıştır. Bu sebeple 2016-2017 
senesinde Aklayıcılar	 Kongresi eğitim prodüksiyonunun eğitim araştırma 
çalışmaları kapsamlı şekilde ilerlemiştir. Hazırlanan bu sunum ilk dönem-
de yeni gelen kulüp üyeleriyle paylaşılmıştır. Prodüksiyon dönemine Brecht 
hakkında bilgi edinerek girmek oyunun dramaturjisini, üslubunu anlamayı 
kolaylaştırmış ve yeni gelen üyeleri de eğitim araştırmaya sevk etmiştir.



Aklayıcılar	 Kongresi	 oyun çalışmaları sürecinde; Noam Chomsky’nin 
Demokrasi	ve	Eğitim1,	Entelektüellerin	Sorumluluğu2 ve İnsanlığın	Efendileri3 
kitaplarından seçilen makaleler üzerine bir tartışma oturumu düzenlendi. 
Noam Chomsky’nin ve bahsi geçen kitapların seçilmesinin nedeni, yazarın 
eğitim, demokrasi ve iktidar yapıları üzerine yaptığı analizler doğrultusunda 
hem oyun dünyasını hem de günümüz Türkiye’sini yorumlama ihtiyacı 
idi. Seçilen makaleler; Demokrasi	 ve	 Eğitim kitabından “Kriz Döneminde 
Üniversitenin İşlevi”, “Propaganda ve Kamu Düşüncesinin Denetimi” 
ve “Bir Üniversite Cemaatinin Sorumluluğu” makaleleri idi. Yürütülen 
tartışmanın moderasyonunu hazırlayan grup ise bu makalelere ek olarak 
İnsanlığın	 Efendileri kitabından “Bilgi ve İktidar: Entelektüeller ve Refah-
Savaş Devleti”, Demokrasi	 ve	 Eğitim kitabından “Sorumlu İnsanlar için 
Bazı Görevler”, “Eğitimde İnsancıl Bir Anlayışa Doğru”, “Bir Zamanlar ve 
Günümüzde Akademisyenlik ve Bağlılık”, “Endoktrinasyon Mekanizmaları 
ve Uygulamaları”, “Medyanın Görevi: Bir Test Örneği Olarak Orta Amerika”, 
“Propaganda ve Kamu Düşüncesinin Denetimi” makalelerinin ve “KISIM I: 
Eğitim Kurumları” adlı bölümün okumasını yaptılar. Yapılan tartışma bu 
makaleler üzerinden şekillendi ve tartışmanın ana hatlarını Aklayıcılar	
Kongresi’nde kurulan oyun dünyasının yanı sıra Türkiye iç politikaları, 
medya ve işlevi, üniversitelerin izlediği politikalar ve entelektüellerin 
sorumlulukları oluşturdu. Bu yazıda ele alınan makaleler kapsamında 
Noam Chomsky’nin yukarıda bahsi geçen başıkları nasıl değerlendirdiği 
ve bu değerlendirmelerin günümüz Türkiye’si özelinde nasıl yankı bulduğu 
incelenmiştir.

1 Noam Chomsky,Demokrasi	ve	Eğitim, İstanbul: bgst Yayınları, 2007.
2 Noam Chomsky,Entelektüellerin	Sorumluluğu, İstanbul: bgst Yayınları, 2015.
3 Noam Chomsky, İnsanlığın	Efendileri, İstanbul: bgst Yayınları, 2016.

Noam Chomsky’nin Düşünceleri 
Işığında İktidar, Medya, Üniversiteler ve 
Entelektüeller

Der.: Ahmet Berk Büyükyılmaz
Hazal Aydın

Maral Çankaya
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Savaş ve Devlet4

Randolph Bourne5 “Savaş devletin sağlığıdır.” diye yazar Birinci Dünya Sa-
vaşı başladığında: “Savaş, tüm toplumda sürü güdüsünden yoksun azınlık-
ları itaatkarlığa zorlar. […] Sanatsal yaratıcılık, akıl, güzellik gibi kavramlar 
kurban edilir. […] Devletin amatör ajanları olarak ortaya çıkan sınıflar bu 
kavramları yok eder, aynı zamanda tüm toplumu bu kavramları yok etmeye 
zorlar.”6

“Savaş devletin sağlığıdır.” söylemi Chomsky’ye göre Vietnam Savaşı ve So-
ğuk Savaş döneminde “Savaş hazırlığı devletin sağlığıdır”a dönüşmüştür. 
Devlet için sürekli savaş hazırlığı içinde olmak ekonomiyi canlı tutar: Savaş 
silahlarının yapımı, uçakların ve gemilerin inşası ve bunların özellikle dış 
ülkelere satılması ekonomide önemli bir yere sahiptir. Zira Amerikan serma-
yesi tarafından hükmedilen, bütünleştirilmiş bir küresel kapitalist ekonomi 
inşa etme fikri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen tarihin ana te-
malarından biri olmuştur. Bu fikrin inşasında önemli olan,  hükümetin po-
litikalarına karşı yükselebilecek olan muhalif görüşlerin yeşermesini engel-
lemek ve toplumun algısını hükümetin çıkarları yönünde şekillendirmektir. 
Örneğin, Vietnam Savaşı sırasında barış görüşmelerini başlatmak muhalif 
sesin tonunu değiştirmiştir. Amerikan hükümeti, muhalefetin sadece Viet-
nam’da yaşanan şiddete odaklanmasını sağlayarak Amerikan toplumunu, 
içine sürüklendiği şiddeti ve hızla tırmanan yıkıcı Soğuk Savaş siyasetini 
sorgulamaktan alıkoymuştur. 

Savaş hazırlığı dönemlerinde olduğu gibi kamunun desteğine ihtiyaç duyu-
lan zamanlarda devletler bu desteğin sağlanması için “vatan savunması” ar-
gümanını kullanır. Bu argüman, toplumun kendisini savunulması gereken 
bir şeymiş gibi görmesine neden olarak bireylerin kendilerini yıkımdan koru-
ma içgüdüsünü devreye sokar. Bireyler kendi devletlerinin çıkarlarının, yani 
aslında kendi öznel çıkarlarının, her şeyin üzerinde olduğunu düşünmeye 
başlar. Dolayısıyla devletin savaş üzerine ürettiği “vatanı savunma” söylemi 
ve politikaları bireylerin kişisel çıkarları ile aynılaşmış olur. Böylelikle silahlı 
kuvvetlerin veya devletin dış politikalarının herhangi bir kararına karşı çık-
mak hem vatan hainliğiyle suçlanmak hem de kişinin kendi bireysel çıkarla-
rına ters düşmesi anlamına gelir.  Böylece devlet, ihtiyacı olan kamu deste-
ğini elde etmiş olur ve sonrasında işgal edeceği ülke sayesinde uluslararası 
ekonomideki konumunu güçlendirmeye odaklanır. 

4 Bu bölüm İnsanlığın	Efendileri kitabındaki “Bilgi ve iktidar: Entelektüeller ve Refah-Savaş Dev-
leti” adlı bölümden aktarılmıştır..
5 1886 – 1918 yılları arasında yaşamış Amerikalı solcu yazar ve entelektüel.
6 Noam Chomsky,	İnsanlığın	Efendileri, İstanbul: bgst Yayınları, 2016, s.26
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Dolayısıyla devlet silah ve savaş ekonomisini destekler. Çünkü sürekli sa-
vaş hazırlığı içinde olunca toplum kendini korumak için devlete sığınmak 
zorunda kalacak, aynı zamanda, yukarıda da bahsedildiği gibi, bu hazırlık 
ona ekonomik anlamda da bir çıkar sağlayacaktır. Artık devlet, ülkeyi aske-
ri-endüstriyel bir kompleks gibi yönetmeye başlar. Askeri silahların üretimi 
için silah üreticileri desteklenir. Silah üretiminde çalışan işçiler hayatla-
rını idame ettirebilmek için buna boyun eğmek zorundadırlar. Savaş eko-
nomisinin desteklendiği dönemlerde askeri-endüstriyel komplekse akademi 
kompleksini de eklemek yanlış olmaz. Akademi, devlet lehine araştırmalar 
yapmak, devleti aklamak, daha kaliteli ve etkili silahlar üretmenin yollarını 
bulmak için beslenir. Sonuç olarak, devlet Askeri-Endüstriyel-Emek-Akade-
mi kompleksine dönüşür. Bu dört alan da devlet tarafından maddi anlamda 
desteklenir.

Verilen bu maddi destek sayesinde federal hükümet; istihdam politikaları, 
proje tahsisatları ve paranın gücüyle akademisyenler üzerinde bir hakimiyet 
kurar ve bilir kişileri kendi kadrosuna katar. Bu durum farklı şirketleri dev-
letin yararına olacak ürünleri üretme yarışına sokar. Bu bilim ve teknoloji 
yarışında şirketlerin amacı hem savaş ekonomisinden kâr elde etmek hem 
de devletin ekonomisini ayakta tutabilmektir. Şirketlere bu desteği sağla-
yan bilimsel gücün kaynağı akademi, geniş anlamda ise entelektüel çevredir. 
Dolayısıyla Bourne’un bahsettiği “amatör ajanlar” olarak yorumlanabilecek 
olan bu çevre, devletin hizmetindedir.

Ancak bütün entelektüelleri sorgusuz sualsiz devletin hizmetine dahil olmuş 
olarak kabul etmek yanlış olacaktır. Entelektüel, Chomsky’nin yaptığı tanım 
gereği, hakikat ile iktidarın talepleri arasında kalmıştır. Bazı entelektüeller 
iktidarın taleplerine karşı dururken bazıları iktidar hizmetinde çalışmayı 
tercih eder. Bu entelektüeller iktidar ve iktidarın servetinden nemalanmak 
ister; ve bu düzen meritokrasi7 sistemini oluşturur. Bu sistemin seçkinleri 
kendi kurtuluşunun özel koşullarını, modern toplumun kendini kurtarabi-
leceği genel koşullar olarak tanımlar. 

Üniversite ve İktidar 

Chomsky üniversitenin toplumsal sorumluluğuna dair şunları söyler: Üni-
versitenin özgür ve devlet baskısından uzak olması gerekmektedir. Çünkü 
sağlıklı bir toplumda, üniversitenin her türlü kalıplaşmış düşünceyi sorgula-
yan ve yeri geldiğinde sarsan entelektüel bir rolü olmalıdır.  Ancak Chomsky, 

7 Meritokrasi, yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayan-
dığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen ki-
şiler arasında paylaştırılmaktadır, kayırma yoktur. Özellikle kamu yönetiminde daha bilgili ve 
yetenekli kişilerin seçilmesi ve yine hizmet içindeki ilerleme ve yükselmelerinin bilgi, başarı ve 
yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar.
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üniversitelerin her zaman bu doğrultuda hareket etmediklerini ileri sürer: 
“Hüküm sürmekte olan devlet ve özel sektör, toplumsal ve entelektüel dünyayı 
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek ve işlevlendirmek istemekte-
dir”. Bu amaca katkıda bulunmak için devlet, kamu düşüncesini üniversite-
ler aracılığıyla denetlemek ister. Fakat Chomsky’e göre üniversitelerin temel 
sorumluluğu her çeşit baskıya karşı aktif olarak özgürleştirici bir rol üstlen-
mektir. Bu fark, üniversite ve devlet arasındaki çatışmanın ve aynı zamanda 
üniversitenin özgürleştirici görevini yerine getirmek için yürüttüğü mücade-
lenin temelini oluşturur. 

Üniversite ve entelektüellerin sistem içerisinde nasıl işlevlendiğini anlayabil-
mek için devletin üniversiteler ile nasıl bir ilişki kurduğunu anlamak gerek-
mektedir. Chomsky, Demokrasi	ve	Eğitim	kitabında kapsamlı bir entelektü-
el eleştirisi sunar. Devletin üniversitelerle kurduğu ilişkinin hem belli başlı 
baskı mekanizmaları yaratmaya hem de baskı koşullarını meşrulaştırmaya 
hizmet ettiğini iddia eder. Chomsky’e göre, devletin kitlelerin denetimi için 
kullandığı en önemli araç eğitim kurumlarıdır. Küçük yaştan itibaren ço-
cuklara belirli fikir ve ideolojilerin aşılanması eğitim yoluyla sağlanır. Devlet 
ise, eğitimi ve eğitimi sağlayan entelektüelleri kendi ideolojisi doğrultusunda 
kullanır.

Chomsky’e göre okullar veya üniversiteler profesyonel kişiler yetiştirir; top-
lumu profesyoneller tarafından geliştirilen ideolojik yapılara ve sisteme itaat 
edecek şekilde dönüştürür. Bu duruma verilebilecek en belirgin örneklerden 
biri eğitim hayatı boyunca kurulan rekabetçi ortamdır. En önemli eğitim 
araçlarından biri olan okullar, özellikle de üniversiteler, eğitim ve öğretim-
den ziyade toplumdaki önemli yer ve ayrıcalıklar için bireyler seçmek ve top-
lumsal statüleri belirlemek amacıyla kullanılır. Fakülteler üst ve orta sınıfa 
dahil olacak kişileri seçmek için eleme yapar, alt sınıfta kalmalarını uygun 
gördüğü kişileri bertaraf eder. Bunu da en temelde diploma ile yapar. Diplo-
ma, rekabetçi eğitim sisteminin temel göstergesidir. “Diploma üniversitenin 
gerçek işlevinden uzaktır, toplumda belli elitizm ve ayrıcalıkların kalıcılaş-
masını hedefleyen egemen sınıflar tarafından dayatılır”8. Üniversitelere dair 
sunulan bu eleştiri; profesyonelliğin, bilimin ya da teknolojinin eleştirisi de-
ğildir. Aksine, bu kavramları kötüye kullanarak ortak karar alma süreçlerini 
halkın denetiminden daha da uzaklaştırmaya çalışarak tahrip eden, baskıcı 
ve elitist ideolojinin eleştirisidir. Toplumsal planlama ve karar alma süreçleri-
nin, diploma gibi elitizmi yeniden üreten araçlarla kamudan uzaklaştırılma-
sı, bahsedilen süreçlerin sıradan bir birey için çok karmâşık süreçler olarak 
algılanmasına neden olur. Bu vesileyle bu süreçler değer yargısı taşımayan, 
objektif, ideolojisiz ve sadece teknik bilgilere sahip uzmanların alanıymış gibi 
yansıtılır. Ancak bu uzmanlar, çoğu zaman resmi ideolojiyi sorgulamadan 
uygulamaya koyan bireylerdir. 
8 A.g.e., s.190. 
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Hüküm sürmekte olan devlet kurumları ve özel sektör, toplumsal ve entelek-
tüel dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmak için 
tüm gücünü kullanır. Chomsky’e göre, üniversiteler maddi açıdan bağımlı 
kurumlardır ve devlet desteğine ihtiyaç duydukları için ekonomik anlamda 
asalaktırlar. Toplumu bilinçlendirme ve özgürleştirme işlevlerini yerine ge-
tirirken bu desteği almaya devam etmeye çalışmak çelişkili bir durumdur. 
Üniversiteler, hem kendi bütünlüğünün hem de sağlıklı bir toplumdaki temel 
toplumsal rolünün devamını sağlamak için dış baskılar ile devamlı mücadele 
etmek zorunda kalır. 

Liberal ve neo-liberal düzenlerde devlet, iktidar sistemlerinin ihtiyaçlarıyla 
paralel bir entelektüel çevre kurmayı amaçlar. Bunu yapacak olan üniversi-
telerdir ve Chomsky bunu liberal söylemin cümleleri ile açıklar: “Tıpkı ordu-
nun kendi askerlerinin bedenlerini disiplin altına aldığı gibi, kamu zihninin 
her parçasını disiplin altına almak.”9. Eskisi gibi kolayca kaba güce bel bağ-
lamak yerine, artık tavır ve inançların denetim altına alınması gerekliliği, 
yaygınlaşan bir fikir haline gelmiştir. Ve bu durum, modern endüstriyel de-
mokrasilerin ayırt edici bir özelliğidir. Zengin ve endüstriyel toplumlarda, 
disiplini ve itaati kurma çabası çok incelikli biçimler alır. Bunun bir yönünü 
üniversitelerin şirketleşmesi oluşturur. “Şirketleşme ise, üniversitelerin sağ-
lıklı ve özgür bir toplumda üstlenmesi gereken sorumlulukları arasında yer 
alan, özgürleştirici ve inanç sarsıcı işlevlerine dönük ciddi bir tehdit içerir”10. 

Chomsky geniş bir üniversite eleştirisi sunarken bir yandan da ideal üniversi-
tenin nasıl olması gerektiğinden ve bu idealleşme sürecinde üniversitenin kar-
şısına çıkacak engellerden bahseder. Üniversite toplumsal statüleri ve elitizmi 
destekleyen bir kurum olmak yerine, her zaman toplumsal özgürleştirici gö-
revinin bilincinde olan ve bu doğrultuda çalışan bir kurum olmalıdır. Devletle 
kurduğu ekonomik temelli ilişki, üniversitenin özgürleştirici işlevini kısıtlayan 
başlıca etken olsa da, bu desteği alıp varlığını sürdürürken toplumsal sorum-
luluğunu yerine getirebilmek üniversitenin temel mücadelesini oluşturur. 

Medya

Askeri-Endüstriyel-Emek-Akademi kompleksinin bir ayağını da medya oluş-
turur. Chomsky, aynı eğitim gibi, medyanın da devlet tarafından bir manipü-
lasyon ve baskı aracı olarak kullanıldığından; ve bu alandaki entelektüellerin, 
kamusal algı yönetimini sağlama ve “rıza imalatı”11 görevlerini üstlendiğinden 
bahseder. Chomsky’e göre 20. yüzyılın temel meselelerinden biri devlet ve 
9 A.g.e., s.209.
10 A.g.e., s.211.
11 Y.h.n.: Chomsky’nin sosyal bilimlere kattığı bir kavramdır. Devletler ve şirketler, toplum adına 
aldıkları kararlara olumlu bakılması ya da tepkisiz kalınması için çeşitli araçlarla toplumsal 
kabullenmeyi sağlamayı hedefler. Farklı manipülasyon biçimleriyle toplumsal rıza seri olarak 
üretilir.
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şirket/özel sektör propagandasıdır. Medya, devletin ve şirketlerin çıkarla-
rını korumak için sürekli propaganda yapar. Bu propagandalar; toplumun 
dünyaya, toplumsal olaylara, iktidara bakış açısını şekillendirir ve tüketim 
odaklı bir hayat biçimini enjekte ederek şirketlerin çıkarlarını korur. Yüzyı-
lın başından beri kamu düşüncesi şirketler için bir tehlike oluşturmuştur. 
Bu sistemin temellerinin atıldığı ABD, belli tartışmalı standartlara göre, öz-
gür bir ülke olarak kabul edilir. Halkın hak, adalet ve özgürlük elde etme 
çabalarını sindirmek amacıyla devlet şiddetini devreye sokmak imkansız ol-
masa da, zordur. Dolayısıyla kamu düşüncesini denetlemenin zorunlu ola-
cağının farkına varılması çok daha erken tarihlerde gerçekleşmiştir. “Liberal 
siyaset bilimciler propagandanın amacının, kitlelerin örgütlü alışkanlıkla-
rının ve fikirlerinin bilinçli bir şekilde manipüle edilmesinin demokratik bir 
toplumun merkezi özelliği olduğuna işaret eder”12. Aynı zamanda Chomsky; 
bu durumun güç yapılarını, otorite yapılarını ve serveti korumanın başlıca 
yolu olduğunu belirtir:

“İnsanların kendi çıkarlarına dair en doğru kararları yine kendilerinin 
vereceği türünden demokratik dogmatizmlere yenik düşmemeliyiz, çünkü 
öyle değildir. Onların çıkarları konusunda en doğru kararları biz akıl-
lı adamlar verebiliriz. … Öyleyse insanları kamusal alandan bir şekilde 
uzak tutmalı ve bu alanda yer alan kişilerin sadece biz akıllı insanlar 
olmasını sağlamalıyız. Bu tabii kendi iyilikleri içindir: Üç yaşındaki toru-
nunuzun caddeye çıkmasına izin veremezsiniz. Torununuz caddeye çık-
mak isteyebilir; ancak bunu yapmasına izin vermek doğru olmaz. Kitleler 
için de aynı şey geçerlidir. İş yerinde denetlenmelidirler, politik alandan 
uzak tutulmalıdırlar. Zengin azınlığın, çoğunluktan korunmak zorunda 
olduğunu anlamayacaklar. Eşitliği sağlamak yolundaki o garip itkiye ka-
pılacaklardır ve dünyanın korkunç bir kargaşa içine girmesi için her şeyi 
yapacaklardır.”

Bu geleneğin büyük bir kısmı ABD’de 1920’li yıllarda kurulan halkla ilişki-
ler endüstrisine dayanmaktadır ve dünyanın geri kalanına da buradan ya-
yılmıştır. Bu endüstrinin ilk oluştuğu dönemde “propagandanın” amacının 
“kamu düşüncesini denetlemek” ve “kamusal rızanın imalatı” olduğu son 
derece açık ve bilinçli bir şekilde ortaya konmuştur. İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra “propaganda” kelimesi Adolf Hitler yüzünden kötü çağrışımlara 
yol açtığı için onun yerine “halkla ilişkiler” gibi başka terimler kullanılmaya 
başlanmış fakat temel amacı ve işlevi aynı kalmıştır.

1930’ların sonuna doğru yeni manipülasyon teknikleri bulunmaya başlan-
mıştır. Hala belli noktalarda devletin baskı aygıtları kullanılsa da, bu yöntem 

12 A.g.e., s.238.
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eskisi kadar işe yaramadığı için ideolojik manipülasyon biçimi olan propa-
ganda daha çok kullanılmıştır. Bu noktada ABD’de ve daha sonra dünyanın 
başka bölgelerinde “Mohawk Vadisi Formülü” diye adlandırılan yöntem uy-
gulanmıştır. Bu formülün temel fikri toplumu grevcilere ve aktivistlere karşı 
seferber etmektir. Günümüzde artık bir standart haline gelmiş olan bu fikirle 
dünyanın şu şekilde resmedilmesi amaçlanmaktadır:

“’Bizler’ toplum içinde büyük ve mutlu bir aileyiz. Dürüst işçi her sabah 
elinde kumanyasıyla işe gider, sadık karısı yemekleri pişirir ve çocuklara 
göz kulak olur. Çalışkan şirket yöneticisi işçilerin ve toplumun çıkarlarını 
gözetmek için gece gündüz çalışır, dost canlısı bankacı borç para vereceği 
insanlar arar. Biz hepimiz uyum içindeki bir bütünüz. Hepimiz el eleyiz.”

“Mohawk Vadisi Formülü”nün temel amacı, muhalefeti propaganda teknik-
leri ile işlevsizleştirmektir.  Medya, kiliseler ve okullar propaganda ile ele 
geçirilir ve “uyumlu” yaşantıyı bozmak isteyen “düşmanlar” ile ilgili propa-
ganda yapılarak toplumu kutuplaştırmak hedeflenir. Chomsky’e göre med-
yanın erişim gücünden yararlanılarak uygulanan bu yöntemin sonucu tam 
olarak “Amerikancılık” denilen şeyi doğurur. Chomsky, “Amerikancılık” ke-
limesini inceler ve bu tarz kelimelerin sadece totaliter toplumlarda olduğunu 
öne sürer. Örneğin; Sovyetler birliğinde Sovyetçilik karşıtlığı, tüm suçların 
en ağırı olarak görülmüştür, fakat “Norveççilik”  gibi bir kavram literatür-
de bulunmaz. “Amerikancılık”, “Sovyetçilik” gibi kavramlar “yabancılardan” 
kurtulmak ya da “toplumsal uyum” gibi normlarla el ele hareket eder. En 
temel amacı da insanlara nefret ve korku tohumları serpmektir. Kalıcı bir 
“biz” ve “onlar” yaratır.  Günümüzde sıradan bir propaganda haline gelmiş 
olsa da, “Mohawk Vadisi Formülü” hala kitleleri kutuplaştırma ve kontrol 
altına almanın en yaygın biçimlerinden biridir. 21. yüzyıl Türkiye’sinde ise 
bu formülün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki süreçte kullanıldığını 
görürüz.  Uyum içerisinde olarak lanse edilen Milli İrade’ye sahip kitle ile 
uyumu bozmaya çalışan düşmanlar, 15 Temmuz’dan sonra ana akım med-
yanın dilini oluşturmuştur.

Chomsky’e göre medya sistemleri, özel şirketlerin elinde olan ve kamuoyu-
nun aleyhine inşa edilen sistemlerdir. Uluslararası alanda iletişim ağları 
birkaç dev şirket tarafından kontrol edilir ve özel sektörün güç odaklarına 
teslim edilir. Bu herhangi bir sektörün, özel şirketlerin kontrolü altında ol-
masından daha tehlikeli bir durumdur; çünkü kamu düşüncesini denetim 
altına almak için kullanılan en etkili araç medyadır. Ayrıca iletişim ağlarını 
özel şirketlerin ellerine teslim etmek, kamu düşüncesinin yönetimini de özel 
şirketlerin eline teslim etmek demektir.
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Chomsky; farklı propaganda yöntemleriyle kamu düşüncesinin denetimini 
sağlayarak kitleleri devletin istediği şekilde manipüle etmenin başlıca ara-
cının medya olduğunu vurgular. ABD temelli bir analiz yapmasına rağmen 
kullanılan propaganda yöntemlerinin 20. yüzyıl boyunca evrenselleşip farklı 
devletler tarafından kitleleri kontrol altında tutmak için kullanıldığını öne 
sürer. 

Entelektüellerin Sorumluluğu

Chomsky kapsamlı bir üniversite ve medya eleştirisi sunmanın yanı sıra, 
Entelektüellerin	Sorumluluğu	adlı kitabında ideal bir entelektüelin nasıl ol-
ması gerektiğine ve bu süreçte ideal entelektüel adayının karşılaşabileceği 
problemlere de değinir.

Öncelikle, Chomsky entelektüelin tanımını şu şekilde yapar: “Bir şeyler hak-
kında düşünmeye, bir şeyleri anlamaya ve çözümlemeye, belki de bu kav-
rayışlarını açık bir şekilde ifade etmeye ve başkalarına anlatmaya çalışan 
kimselere entelektüel denir”.13 Chomsky’e göre entelektüellerin görevi ve so-
rumluluğu birbirinden ayrışır. Entelektüellerin görevi, Chomsky tarafından 
devlet iktidarına ve devlet otoritesine destek olmak ve doktrinel yönetimi 
haklılaştırmak olarak tanımlanmıştır. Devlet yapısı, entelektüelleri halkı 
manipüle edecek bir araç olarak kullanır ve bu yüzden de entelektüellerin 
yetiştirildiği üniversite gibi kurumları kendisine muhtaç bırakır. Eğer ente-
lektüeller bu görevlerini yerine getirmezlerse kendilerini entelektüel alanla-
ra adama fırsatı da devlet tarafından ellerinden alınır. Yani entelektüellerin 
görevi aslında bir zorunluluktur. Bu zorunluluk durumu da entelektüeller 
üzerinde bir baskı oluşturur.

Entelektüellerin sorumluluğu ise hakikati anlamaya çalışmak ve bu hakika-
ti topluma aktarmak olarak tanımlanır. Chomsky’e göre, bir entelektüel her 
türlü toplumsal normu yeri geldiğinde sorgulayabilmeli, bu sorgulamaları 
sonucunda elde ettiği verileri de halka aktarabilmelidir. Bu noktada şu çıka-
rıma ulaşmak kaçınılmazdır: Bir entelektüelin görevi ve sorumluluğu daima 
çatışma halindedir. Devlet yapısı, iktidarının ve otoritesinin sorgulanmasını 
istemez ve entelektüellere sorumluluklarını gerçekleştirmemeleri yönünde 
baskı uygular. Çünkü çoğu durumda sorumluluğunu yerine getiren bir en-
telektüel görevine ihanet etmiş demektir. Yaşanan bu çatışma entelektüelleri 
bir seçim yapmaya zorlar: Görevini yerine getirip devlet yapısının bir destek-
çisi olarak entelektüel faaliyetler yürütmeye devam etmek mi, yoksa sorum-
luluğunu yerine getirip hakikati aydınlatmak ve her türlü devlet baskısına 
göğüs germek mi? 

13 Noam Chomsky, Entelektüellerin	Sorumluluğu, İstanbul:bgst Yayınları, 2005,  s.5.
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Bu soru, günümüz Türkiye’sinde hem genç entelektüel adaylarının 
hem de entelektüellerin cevaplamaya çalıştıkları kritik bir sorudur. 
Fakat Chomsky, böyle bir durumda iki farklı tanımdan sadece birini 
gözü kapalı bir şekilde seçmenin sağlıksız olduğunu vurgular. Bir en-
telektüel bilimsel ya da sanatsal faaliyetlerine devam edebilmek için 
görevini yerine getirebilmeli ve haksızlıklara karşı da halkı bilinçlen-
direrek sorumluluğunu gerçekleştirebilmelidir. Bu durumu Entelek-
tüeller’in	Sorumluluğu kitabında şöyle bir örnekle tartışmaya açmış-
tır: “X  üniversitesi teknolojik araştırmalarda çığır açmış bir okuldur 
ve devlet bu okuldaki entelektüellerden ellerindeki teknolojiyle yapa-
bilecekleri en büyük saldırı silahını yapmalarını ister.” Bu örnekte 
tartışılan silah endüstrisinde çalışan entelektüeller ne yapmalıdır? 
Entelektüel rahatlık uğruna devlet iktidarının baskısına boyun eğip 
bir ölüm makinesi mi yaratmalıdır, yoksa bu fikre karşı koyup sonu 
entelektüel faaliyetlerden men edilmeye kadar giden bir sürecin içine 
mi girmelidir? Chomsky’e göre iki tercih arasında bir seçim yapmaya 
gerek yoktur. Bir entelektüel elbette ki görevi uğruna iktidarın işine 
yarayacak bir icat geliştirebilir, fakat önemli olan bu üretimin amacı 
ve doğurabileceği sonuçlar konusunda halka karşı açık sözlü olabil-
mesi, yani sorumluluğunu da aynı anda yerine getirebilmesidir. 

Entelektüellerin görev ve sorumlulukları arasında kurulmaya çalışı-
lan denge, entelektüellerin çalıştıkları akademik alanlara göre deği-
şiklik gösterir. Çünkü baskıcı yönetimin bazı alanlara verdiği des-
tek ve önem daha fazladır. Bu durum o akademik alanları iktidar 
nezdinde “üstün” kılar. Örneğin, devlet doğa bilimleri ile ilgili ça-
lışmalar yürüten entelektüeller ile beşeri bilimler alanında çalışan 
entelektüeller arasına bir fark koyar. Çünkü doğa bilimi ile ilgilenen 
entelektüeller gerek teknolojik gerekse bilimsel çalışmalarla iktida-
rın ve otoritenin mevcut gücünü arttırma potansiyeline sahiptir. 
Dolayısıyla devlet tarafından daha çok desteklenirler. Öte yandan, 
beşeri bilimler ile uğraşan entelektüeller devlet yapısını sorgulama 
eğilimindedir. Bu nedenle destek görmek bir yana zorluklarla başa 
çıkmak durumunda kalırlar. Aynı zamanda beşeri bilimler ile doğa 
bilimleri arasındaki bir diğer önemli fark da doğa bilimlerinin yü-
rüttüğü çalışmalar otoriteye para kazandırma potansiyeline sahip-
ken, beşeri bilimlerin tam tersi yönde etkiye neden olabilecek olan 
kurumlar olarak görülmesidir. Bu durum da devletin beşeri bilimlere 
destek vermemesinin sebeplerinden birisidir.
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Sonuç olarak; Chomsky’e göre ideal entelektüel, görevi ve sorumlulu-
ğu arasındaki dengeyi sağlayabilen kimsedir. Fakat günümüz Türki-
yesinin şartlarına baktığımızda bu durum gitgide imkansız hale gel-
mektedir. Otoriter bakış açısına göre düzeni sorgulamka, entelektüel 
alanlardan izole edilip işinden uzaklaştırılmak için güçlü bir sebebe 
dönüşmektedir.



2016-2017	eğitim	prodüksiyonu	olarak	ele	alınan	Bertolt	Brecht’in	Aklayıcı-
lar Kongresi adlı	oyununun	arka	plan	çalışmaları	doğrultusunda	Louis	Alt-
husser’in	“İdeoloji	ve	Devletin	İdeolojik	Aygıtları	 (Bir	Araştırma	için	Notlar)”	
makalesinin	sunum	yapıldı.	Sunumun	amacı,	Aklayıcılar Kongresi adlı oyu-
nunda	tuiler	vasıtasıyla	tartışmaya	açılan	kapitalist	üretim	toplumunda	ya-
şayan	entelektüellerin	işlevinin	derinleştirilmesiydi.	Bu	tartışmalardan	yola	
çıkarak	oyunda	bulunan	tuilere	dair	bir	yorum	geliştirilmesi	hedeflendi.	Bu	
nedenle	makalenin	İdeoloji	bölümü	yerine	entelektüellerin	işlevinin	tartışıldı-
ğı	“Devletin	İdeolojik	Aygıtları”	bölümüne	yoğunlaşıldı.

Makalenin	 sunumu	 yapılan	 bölümü,	 kapitalist	 üretim	 toplumunun	 devamı	
için	entelektüellerin	üretmek	zorunda	olduğu	“yeniden-üretim”	koşullarını	ve	
bu	koşulların	nasıl	 yeniden-üretildiğini	açıklar.	Ardından	devletin	 ideolojik	
aygıtlarının	ne	olduğundan	ve	yeniden-üretimdeki	işlevinden	bahseder.

Üretim Koşullarının Yeniden–Üretimi Üzerine

Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in Komünist	Manifesto’sunda bugüne ka-
darki toplum tarihi, sınıf mücadelesi tarihi olarak ele alınır. Bu bağlamda, 
her toplumsal oluşumun bir egemen üretim düzeni üzerine inşa edildiği 
saptanır. Toplumsal oluşumların üzerine inşa edildiği bu üretim düzenleri, 
belli koşullar mevcudiyetini koruduğu takdirde varlıklarını sürdürebilirler. 
Bu koşullar, üretim koşulları olarak tanımlanır.

Karl Marx’ın, 11 Temmuz 1868 tarihinde Kugelmann’a yazdığı mektupta 
söylediği gibi her toplumsal oluşum üretim yapmalıdır. Bunun için üre-
tim koşullarını yeniden–üretmesi gerekmektedir. Bunu yapamadığı takdir-
de varlığını bir yıl bile sürdüremeyeceği aşikardır. Toplumsal oluşumlar 
mümkün olduğunca uzun süre var olabilmek için bir yandan üretirken bir 
yandan da üretim koşullarının yeniden–üretimini yapmalıdır.

Der.: Ahmet Berk Büyükyılmaz 
Görkem Örskıran

Althusser’in Tanımı ile Devletin İdeolojik 
Aygıtları
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Kapitalist toplum yapısında yeniden–üretimi şart olan üretim koşulları, 
üretici güçler ve var olan üretim ilişkileri olarak iki başlıkta toplanabilir. 
Üretici güçler ise üretim araçları ve emek gücü olarak ikiye ayrılır.

Üretim Araçlarının Yeniden–Üretimi

Üretim araçları olmaksızın üretimden söz etmek mümkün değildir. Üretim 
araçları üretimin maddi koşulları, yani altyapısıdır. Bu altyapılara örnek 
olarak hammaddeler, sabit kuruluşlar, üretim aletleri, makineler gösterilebi-
lir. Bu maddi koşullarının yeniden–üretimi sağlanmadan üretim yapılması 
ve sürdürülmesi mümkün değildir. Yeniden–üretimden kasıt bu maddi ko-
şulların; tüketilmiş ise tekrar temin edilmesi, eskimiş ise yenilenmesi, ihti-
yaç varsa onarılması gibi hamlelerdir. Bu hamleler ticaret yapmayı gerek-
tirdiği için ekonominin canlanmasını sağlar. İşletmeler bu maddi koşulları 
birbirlerinden ihtiyaç duydukları malları alarak yeniden–üretirler. Böylece 
sonsuz döngüsü olan bir mekanizma ortaya çıkar. Üretim araçlarının yeni-
den–üretilmesi hem bu mekanizmanın kurulmasını sağladığı hem de üretim 
altyapısı olduğu için zorunludur.

Emek Gücünün Yeniden–Üretimi

Emek gücü, üretim araçlarının çalışmasını sağlayan insanların emeğidir. 
Üretim, üretim araçları ve emek gücünün bir araya gelmesi ile sağlanır. Do-
layısıyla üretim araçları gibi emek gücünün de yeniden–üretilmesi şarttır.

Emek gücünün yeniden–üretiminin sağlanması için üç şeyin yapılması ge-
rekir:

●	 Emeğin sahibi olan insana kendini yeniden–üretmesini sağlayacak 
maddi aracı vermek

●	 Emek gücünün niteliklerinin yeniden–üretimi

●	 Kurulu düzenin kurallarını kabul etmenin yeniden–üretimi (bir baş-
ka deyişle egemen ideolojinin pratiğinin yeniden üretimi)

Emek gücünün yeniden–üretimi için emek sahibi olan insana kendini yeni-
den–üretmesini sağlayacak maddi araç ücrettir. Ücret, işletmelerin muhase-
be kayıtlarında emeğin karşılığı olarak geçse de gerçek işlevi emek gücünü 
yeniden–üretmesidir. Ücretli işçi, aldığı ücret sayesinde yaşamsal ihtiyaçla-
rını (barınma, giyinme, yeme vb.) karşılar ve hayatta kalır. Hayatta kalması 
mühimdir; çünkü işletme, o ücretli işçinin ertesi gün işe gelmesine muh-
taçtır. Böylece işçi ve işçinin emek gücü her gün bir sonraki gün için yeni-
den üretilir. Ayrıca ücret, işçilerin sadece biyolojik olarak kendilerini yeniden 
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üretmesini değil aynı zamanda dönemin asgari değerlerinin de karşılanma-
sını sağlar. Althusser’in örneklediği gibi İngiltere işçisi için bira, hayatlarının 
vazgeçilmez bir parçasıdır. İşçi fabrikadan çıktıktan sonra çalışma koşulla-
rını unutmak için bira içmeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla işçi ücretleri fabri-
ka sahipleri tarafından bunu karşılayabilecek miktarda belirlenir. Böylece 
ücretler işçileri psikolojik olarak da yeniden–üretir. Aynı zamanda bu ücret 
sayesinde işçilerin çocukları okula gider, öğretim görür, eğitim alır. Böylece 
bir sonraki neslin emek gücü de yeniden–üretilir.

Emek gücünün niteliğinin yeniden–üretilmesi kalifiye işçilerin yetiştirilme-
siyle doğru orantılıdır. Bu, okullarda her dönemi tanımlamak için kullanılan 
eğitim-öğretim senesi kalıbının, öğretim ayağı ile sağlanır. Öğretim, okul-
larda (ilkokuldan üniversiteye kadar) öğrencilere kalifiye işçiler olabilmeleri 
için birtakım bilgilerin öğretilmesidir. Öğrenim hayatları boyunca öğrenciler, 
bu bilgilerle ileride çalışanı olacakları farklı alanlar hakkında belirli beceri-
ler edinirler. İşçiler, teknisyenler, mühendisler, yönetici kadrolar mevkilerine 
yönelik çeşitli tedrisatlardan geçerler ve böylece farklı alanlardaki nitelikli 
emek gücü ihtiyacı karşılanır. Dolayısıyla kapitalist okul sistemi öğretim ile 
emek gücünün niteliklerini yeniden–üretir.

Kurulu düzenin kurallarına boyun eğişin yeniden–üretimi, bir başka deyiş-
le, işçiler için egemen ideolojiyi kabullenişin yeniden–üretimi, kapitalist okul 
sisteminde ya da bu işlevdeki başka kurum ve mercilerde (dini kurumlar, 
ordu vb. gibi) sağlanır. Kişilerin bu kurumlardan aldıkları öğretim ve edin-
dikleri bilgiler, onların egemen ideolojiye tâbi olmasını sağlayacak bir eği-
tim ile sağlanır. Düzgün konuşma, yazma, davranma öğretilirken aslında 
düzgün emretmek ya da emri düzgün algılayıp saygı ile karşılamak ve ideal 
çözümler bulmak hususunda eğitim verilir.

Öğrenciye; iş adabı, terbiye kuralları, yurttaş olma bilinci, mesleki vicdan 
gibi düşünceler eğitim ile öğretilir.  Böylece toplumsal-teknik iş bölümüne 
ve bir sınıfın egemenliğinin getirdiği düzene saygılı kimseler yetiştirilir. Sö-
mürülenler (proleterler), sömürenler (kapitalistler), sömürünün yardımcıları 
(yönetici kadrolar) veya egemen ideolojinin “büyük papazları” (devlet memur-
ları), baskı görevlileri ve ideoloji profesyonelleri (entelektüeller); yani bütün 
üretim ve sömürü egemen ideolojiyi benimser. Böylece konumlarını ve ko-
numlarının getireceği pratiği benimsemeleri de sağlanır. Dolayısıyla sömü-
rülenlerin itaati, sömürü ve baskı görevlilerinin ise egemen ideolojiyi doğru 
kullanma yeteneği yeniden–üretilir. Böylelikle egemen ideolojinin pratiği ye-
niden–üretilmiş olur.
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Altyapı ve Üstyapı

Var olan üretim ilişkilerinin yeniden–üretiminin incelenmesi için önce “Top-
lum nedir?” sorusunu sormak gerekir. Marx toplum yapısını birbirine ek-
lemlenen iki düzeyden oluştuğunu analiz eder: altyapı ve üstyapı. Altyapı, 
ekonomik temeldir; üstyapı, ideolojiler (ahlaki, hukuki, siyasi, dinsel), hu-
kuki-siyasi mercilerdir. Marx’ın bu tanımı, üstyapının altyapı olmadan var 
olamayacağını anlatır. Ekonomik temel son tahlilde üstyapıyı belirler. Üstya-
pıda olan her şey altyapıda ekonomik olarak temellenir ve belirlenir. Üstyapı 
olan ideolojiler altyapı olan ekonomik ilişkilerden doğar.

Üstyapının altyapı karşısında da görece özerkliği vardır. Ekonomik temelden 
doğan ve bu ekonomik temele dayanan ideolojiler, onları doğuran ekonomik 
ilişkileri etkileyebilir. Bu sayede de üstyapı, yani ideoloji kendini oluşturan 
altyapıyı, yani üretim koşullarını yeniden–üretebilir.

Devlet

Devlet, altyapı ve üstyapı arasındaki ilişkileri denetleyen, aynı zamanda 
üretim ilişkilerindeki eşitsizliklerin ve haksızlıkların devamlılığını sağlayan 
egemen ideolojinin kullandığı bir baskı makinesidir. İşlevsel olarak devletin 
bütün yapıları, yöneten ve sömüren kişi veya grupların kontrolü altındadır.  
Bu yapılar (hukuk, ordu, hükümet vb.) sömürülen ve ezilen sınıfların sü-
rekliliğini sağlamak ve ezen sınıfların tahakküm güçlerini güvenceye almak 
için kullanılır. Devlet kavramı iki ayrı başlık altında incelenir:

●	 Devlet İktidarı

●	 Devlet Aygıtı

Althusser’e göre Devlet İktidarı toplumdaki yönetici kesimlerin oluşturduğu 
ve devlet yapısının alacağı hamlelere karar veren bir yapı olarak tanımlana-
bilir. Meclisler ve parlamentolar bu yapının net birer örneğidir. Devlet kavra-
mına ve yapılarına Marksist bir bakış açısı ile yaklaşıldığında Devlet İktidarı 
sınıfsal mücadelede ulaşılması planlanan ilk hedef olarak görülür. Çünkü 
toplumsal anlamda bir değişimin gerçekleşebilmesi için iktidarın ve dolayı-
sıyla yönetimin ele geçirilmesi gerekir. Bu stratejiye verilebilecek en iyi örnek 
1917 yılında gerçekleşen Kızıl Devrim’dir.1

Devlet Aygıtı ise devlet iktidarını elinde bulunduran kişi veya toplulukların 
kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda kullanabileceği araçlar bütünüdür. 
Bu araçlara okullar, hapishaneler, ordu ve polis teşkilatı örnek verilebilir. 
Devlet Aygıtı zaman içerisinde değişip dönüşen ve kendini hakim ideolojiye 
1 1917 yılının Ekim ayında Rusya’da Bolşevikler tarafından gerçekleştirilen ve Çarlık yönetimine 
son veren sosyalist devrimdir.
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hizmet etmek üzere geliştiren bir yapıdır. Bir topluluğun ya da sınıfın Devlet 
İktidarı’nı kazanması yalnızca bir başlangıçtır. Eğer Devlet Aygıtları’nı da 
kendi çıkarları doğrultusunda dönüştüremezlerse bu devlet yapısı çökmeye 
mahkumdur. Örneğin, Kızıl Devrim ile Devlet İktidarı ele geçirilmiş ve yeni 
bir devlet kurulmuştur (SSCB). Fakat bu devletin kullandığı Devlet Aygıtları 
sosyalist ideolojiye ve proletaryanın sınıfsal çıkarlarına göre düzenlenmediği 
için bu devlet uzun soluklu olamamıştır.

Devlet Aygıtları da iki başlık altında incelenebilir:

●	 Devletin Baskı Aygıtı

●	 Devletin İdeolojik Aygıtları

Devletin Baskı Aygıtı, hem fiziksel hem de psikolojik şiddet kullanarak dev-
let yapısının kamusal alanda oluşturduğu gücü, toplumu baskılamak için 
kullanan bir aygıttır. Bu aygıtın kullanıldığı kurumlara hapishaneler, devlet 
daireleri, ordu, polis ve mahkemeler örnek verilebilir. Devletin Baskı Aygıtı 
doğrudan Devlet İktidarı ile ilişkilidir; Devlet İktidarı’nı elinde bulunduran 
bir kişi yahut topluluk, doğrudan Devletin Baskı Aygıtı’na da sahip olur. Bu 
aygıt el değiştirmeye ve dönüşmeye müsaittir.

Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) ise devletin ideolojik söyleminin ve sınıfsal 
çıkarlarının devamlılığını sağlamak için kullandığı yeniden-üretim ve ma-
nipülasyon araçlarının bütünüdür. Bu aygıtın kullanım alanları toplumun 
en küçük yapı taşı olan Aile DİA’sından Kültür DİA’sına ve Siyaset DİA’sına 
kadar çeşitlilik gösterir. DİA zaman içerisinde yavaş yavaş egemen sınıf ve 
o sınıfın  hakim ideolojisine hizmet edebilmek üzere evrim geçirir. Bu dönü-
şüm sonucunda bozulması ve kırılması güç bir manipülasyon sistemi kurar. 
Devlet İktidarı ve dolayısıyla Devletin Baskı Aygıtı kontrol altına alındıktan 
sonra, DİA’nın da dönüştürülmesi oldukça kritik bir önem taşır. Çünkü in-
sanların ideolojilerinin şekillendirilmesinden bilinçli köle konumuna getiril-
melerine kadar pek çok şey DİA tarafından sağlanır. Bu duruma verilebi-
lecek en iyi örneklerden biri Althusser’in  bahsettiği Weimar Cumhuriyeti 
örneğidir. Weimar Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya 
İmparatorluğu yerine kurulur. Fakat bu yapı Devlet İktidarı’nı elinde bu-
lundurmasına karşın, monarşi döneminden kalma hiçbir DİA’yı kendi çı-
karları doğrultusunda dönüştürememiş ve dolayısıyla elindeki tek koz olan 
Devletin Baskı Aygıtı’nı işlevlendirmiştir. Bu koşullar da Hitler gibi faşist 
bir figürün yükselmesine sebep olmuştur.

DİA, Devletin Baskı Aygıtları’ndan farklı olarak kişilerin gündelik haya-
tına birçok farklı açıdan sirayet eder. Çünkü Devletin Baskı Aygıtı’ndan 
farklı olarak DİA; televizyondaki programlardan okuldaki eğitim sistemine, 
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ailede dayatılan ahlak anlayışından dinlerin önerdiği yaşam tarzlarına ka-
dar hayatın her alanında kendini gösterir. Oysa Devletin Baskı Aygıtı yalnız-
ca hapishane veya yargı gibi kısıtlı alanlarda tecelli edebilir. Bu durum da 
DİA’nın, Devletin Baskı Aygıtı’ndan daha kompleks bir yapıya sahip olduğu-
nu gözler önüne serer. Ayrıca Devletin Baskı Aygıtı kamu sektöründe kendine 
daha fazla yer bulurken DİA hem kamuda hem de özel sektörde bulunabilir. 
Bu DİA’lar uyum içinde çalışmak zorunda da değillerdir. Kullandıkları ma-
nipülasyon yöntemleri gereği yer yer birbirleri ile uyumlu olup yer yer çatı-
şabilirler. Bu durum da DİA’ların birbirleri ile içli dışlı çalışma prensibinden 
kaynaklıdır. Örneğin, dışarıdan bakıldığında muhalif televizyon kanalları 
ve iktidar yanlısı kanallar birbirleri ile çatışıyor gibi görünebilir. Lakin bu 
görüntünün altındaki amaç, tek bir medya DİA’sı altında bu iki kanalı izle-
yen farklı görüşteki seyircilerin bilinçli bir şekilde ayrıştırılıp kontrol altında 
tutulmasıdır. Fakat DİA’nın Devletin Baskı Aygıtı ile olan ilişkileri çok daha 
farklıdır. Devletin Baskı Aygıtı genel olarak DİA için bir kalkan görevi görür. 
Amacı, DİA’lar toplumu bilişsel olarak şekillendirirken onların devamlılığını 
sağlamaktır. Örneğin, siyasi bir parti liderinin miting esnasında yaptığı ma-
nipüle edici bir konuşma onun, Siyaset DİA’sının bir parçası olduğunu gözler 
önüne serer. Bu manipülasyon esnasında konuşmanın kesilmesini engelle-
yen ve bu DİA’nın devamlılığını sağlayan polisler ve korumalar da Devletin 
Baskı Aygıtı’nın örneğidir.

Devletin İdeolojik Aygıtları yavaş da olsa değişebilen ve dönüşebilen aygıt-
lardır. Fakat bu dönüşüm tarihsel süreçten bağımsız olarak düşünülemez. 
DİA’ların işlevselliği yaşanılan döneme ve coğrafyaya göre çeşitlilik gösterir. 
Örneğin, Orta Çağ döneminde Avrupa’da kullanılan en önemli aygıtlar Aile 
ve Din DİA’sı iken Reform ve Aydınlanma Hareketleri ile birlikte Din DİA’sı 
yerini yavaş yavaş Okul DİA’sına bırakmıştır. Okul DİA’sı üretim ilişkileri-
nin yeniden–üretimi yani kapitalist sömürünün devamlılığı konusunda yeni 
nesiller yaratmak için bulunmaz bir fırsattır. Çünkü Althusser’in deyimiyle 
başka hiçbir DİA’nın taze ve doldurulmamış beyinlere haftada beş gün seki-
zer saatten ulaşma imkanı yoktur.



2016	 –	2017	eğitim	döneminde	yapılan	Brechtyen	 tiyatro	araştırması	 kapsa-
mında	Louis	Althusser’in İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları adlı	kitabında-
ki “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları” makalesi	okundu.	Ayrıca	Boğaziçi	
Üniversitesi	Edebiyat	Kulübü	çatısı	altında	yapılan	Drama	Komisyonu	okuma-
larında	Althusser’in “Materyalist Tiyatro Üzerine Notlar” makalesi	ele	alındı.	
Bu	 okumalar	 neticesinde	 İdeoloji	 tabirinin	 anlamanın,	 Brecht’in	 tiyatrosunu	
anlamak	 için	önemli	olduğu	 fark	edildi	ve	bu	 tabir	üzerine	bu	kaynaklardan	
yola	çıkılarak	bir	aktarım	hazırlandı.	Bu	aktarım	doğrultusunda	Althusser’in	
açıkladığı	İdeoloji	tabir	ve	Brechtyen	tiyatro	karşılaştırmalı	olarak	okunmuş	ve	
kurulan	bağlantılar	üzerinden	bu	yazı	hazırlanmıştır.

İdeoloji Ne Değildir?

Althusser’in İdeoloji tabirini daha iyi anlamak için öncelikle Türkçede bu söz-
cüğün teorik anlamı ile pratik kullanımda kazandığı anlamın birbirinden 
nasıl farklılaştığını anlamak gerekir. Türkçede İdeoloji ile muhalif tavırlar, 
fikirler ya da egemen ideolojinin dışında, ona alternatif olarak sunulan ide-
olojiler kast edilir. İdeoloji’nin tanımını yapmadan peşinen bunun yanlış bir 
kullanım olduğunu ve egemen ideolojinin bilinçli olarak belirtilen tanımı kul-
lanmayı tercih ettiğini söylemek gerekir. İdeoloji ya da ideolojik olan, sadece 
alternatif ve muhalif olan demek değildir. Althusser’in tanımına göre; kapita-
lizm, din, hedonizm gibi manipülasyonlarla kabul görmüş kavramlar da birer 
İdeolojidir. Bunların pratikleri de, bunlara mensup düşünceler de ideolojiktir.

İdeoloji Tanımı Nedir?

Althusser, İdeoloji tabirinin tanımını yaparken tabirin ilk tanımlarından 
bahseder ve kendi tanımını İdeolojinin özelliklerini açıklayarak yapar. İlk 
olarak Fransız felsefeciler Pierre Cabanis, Destutt de Tracy ve arkadaşla-
rı tarafından ortaya atılan tanımdan bahseder: “İdeoloji genetik bir fikirler 
teorisidir.” Ardından Karl Marx’ın İdeoloji deyimine bambaşka bir anlam 
kazandıran tanımından bahseder: “İdeoloji, bir insanın ya da bir toplumsal 
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grubun zihninde egemen olan fikirler, temsiller sistemidir.” Althusser İdeoloji 
tezini geliştirirken Marx’ın bu tanımlamasından yola çıkar ve bunu geliştirir. 

İdeolojinin Tarihi Yoktur

Althusser, “İdeolojinin tarihi yoktur.” derken “İdeoloji öncesiz ya da sonrasız-
dır.” der. Bu “İdeolojinin geçmişi yoktur.” anlamına gelmez; aksine “İdeoloji hep 
vardır, ve hep var olacaktır.” anlamına gelir. Althusser, bunu söylerken tarihi 
Marksist bir bakış açısıyla sınıflı toplum yapısı üzerinden okur. Althusser’e 
göre, İdeoloji deyimi sınıflı toplum tarihi boyunca egemen ideoloji değişse de 
hep mevcuttur.  Çünkü İdeoloji, “gerçek tarihin tersine çevrilmiş içi boş, soluk 
bir yansısından başka bir şey değildir.” Bu açıklama doğrultusunda düşünül-
düğünde Althusser, İdeoloji’nin kendi başına bir şey ifade etmediğini, kendine 
has bir tarihi olmadığını savunur. Buradan yola çıkarak İdeoloji’yi şu şekilde 
tanımlar: “İdeoloji, bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla kurduğu hayali iliş-
kidir. Başka bir şekilde ifade edilirse; İdeoloji, gerçek ilişkilerle kurulan hayali 
ilişkidir.”

“İdeoloji, bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla kurduğu hayali ilişkinin 
bir temsilidir.”

İnsan toplumsal bir canlıdır. Her toplumsal oluşumun da bir egemen ideolojisi 
vardır. Her insan da bir toplumsal oluşumun içine doğar, o oluşumun içinde 
var olur ve doğası gereği, gerçek koşullarıyla ideolojisi doğrultusunda hayali 
bir ilişki kurar. Bu da insanı ideolojik bir “hayvan” yapar. Kurulan hayali 
ilişki nedeniyle kişi, çevresini aslında olduğu gibi değil, bu hayali ilişkiyle; 
yani İdeoloji’si vasıtasıyla algılar. İşiyle, patronuyla, sevgilisiyle, sokakta gör-
düğü hayvanla, çalışanıyla kurduğu ilişkide ideolojisini temsil eden pratikler 
sergiler. Misal, kişi bir emekçiyse; patronunu ona ekmek bahşeden bir aziz 
gibi görebilir. Eğer kişi işverense çalışanlarını açgözlü, tembel köleler ya da 
sürekli çalışabilmesi gereken makineler olarak algılayabilir. Althusser’e göre 
bu bir nevi sihirbazlıktır. Tıpkı başarılı bir sihirbazın, uçmadığı halde bir 
illüzyon yaratarak seyircilerin onu uçuyormuş gibi algılamasını sağlaması 
gibi, İdeoloji de illüzyonlar yaratır.

İnsanlığın neden böyle bir illüzyona ihtiyaç duyduğunu açıklayan tezlerin or-
tak yanı, bu illüzyonun üretim-sömürü ilişkisini ve bu ilişkiden doğan baskı 
koşullarını içselleştirmeyi kolaylaştırdığını kabul etmesidir. Dolayısıyla “ger-
çek varoluş koşullarıyla kurulan hayali ilişki” tanımındaki gerçek varoluş ko-
şulları, var olan üretim ilişkileri olarak tanımlanabilir. Althusser tarafından 
yapılan bu tespit İdeoloji tanımının şu şekilde genişletilmesine olanak sağlar: 
“İdeoloji, bireylerin üretim-sömürü ilişkisiyle ve bunlardan türeyen ilişkilerle 
kurduğu hayali ilişkidir.” 
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Bu üretim–sömürü denklemiyle kurulan hayali ilişkiye farklı sınıflar üze-
rinden iki örnek verilebilir: Bir işçi, işvereni ile arasındaki sömürü ilişkisini, 
farkında olmadan benimsediği kapitalist burjuva ideolojisiyle ya da din ideo-
lojisiyle farklı şekillerde algılayabilir. İşverenin konumunu hak ettiğini ya da 
kendisine ekmek verdiğini düşünür, ona göre hayatını şekillendirir. Bulundu-
ğu durumun alın yazısı olduğunu sanabilir. Böylece açıkça ortada olan baskı 
düzenini göremez ve yaşadığı zor hayatı kabul eder. Bir başka örnek beyaz ya-
kalı çalışanlar üzerinden verilebilir. Bir beyaz yakalı ona vaat edilen hazdan, 
gelecekte pek mümkün olmayan yüksek mevkilerden ve sahip olması mec-
burmuş gibi gösterilen birtakım mülklerden dolayı içinde bulunduğu sömürü 
çarkını göremez. Haz ideolojisi doğrultusunda gerçek koşullarıyla hayali bir 
ilişki kurar. Yükselmek için yapmak zorunda olduğu şeyleri yine kapitalist 
burjuva ahlakı doğrultusunda normalleştirir ve bu sayede vicdanını rahatla-
tır. Hatta çalışanı olduğu ve sömürüldüğü şirket ile aile olduğu illüzyonuna 
da kapılabilir. Bu aile illüzyonu sayesinde çalışma saatlerini esnetilebilir.

Bu örnekler doğrultusunda sömürü ilişkisi, kabaca birebir çalışan-işveren 
ilişkisi olarak tanımlanabilir ve bu ilişki başka ilişkileri de türetir. Bu tü-
reyen ilişkiler kişinin başka kişiler (işveren ya da çalışanı ile değil) ya da 
nesnelerle kurduğu hayali ilişkidir. Bu türeyen hayali ilişki, içinde bulunu-
lan sömürü düzenini normalleştirir, görünmez kılar. Bu ilişkiyi kurduğumuz 
nesnelerden günümüzde haz nesneleri olarak bahsedebiliriz. Bunlara örnek 
olarak İkea gibi prestijli bir firmadan alınan ev eşyaları, şık kafeler ve barlar 
verilebilir. İdeoloji, kişinin sanki bu kurumların ürünlerine muhtaçmış gibi 
bir illüzyona kapılmasını sağlar. Bu da kişiyi sömürü çarkının içinde kalma-
ya iter. Türeyen bu ilişkiler kişinin gündelik hayat pratiği haline gelir. Böylece 
İdeoloji dış dünyayı da (çalışma alanının dışını da) çepeçevre sarmış olur. 

Buradan yola çıkarak, ideolojinin günlük hayattaki kullanımının aksine 
Starbucks’a gitmek, buraya gitmeyi reddetmek kadar ideolojik bir eylemdir. 
1 Mayıs’a gitmek gibi gitmeyi reddetmek ya da İstiklal Marşı okumamak gibi 
okumak da birer ideolojik tercihtir. Ancak Starbucks’a gitmek veya İstiklal 
Marşı okumak gibi eylemler, yazının başında da bahsedildiği gibi, egemen 
ideolojinin pratikleri olduğu için “ideolojik” olarak tanımlanmazlar. 

Brechtyen Tiyatro İdeolojiyi İfşa Eder

Bertolt Brecht, Tiyatro	İçin	Küçük	Organon’da “Sanat için tarafsızlık, yalnız-
ca egemen taraftan yana olmak anlamını taşıyabilmektedir.” 1 der. Bundan 
şu anlam çıkarılabilir: İdeolojik bir kaygısı olmayan ya da apolitik olduğunu 
iddia eden bir oyun aslında Starbucks’a gitmek gibi egemen ideolojinin bir 

1 Bertolt Brecht, Tiyatro İçin Küçük Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 
2005, s.53.
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ürünüdür. Bu nedenle tarafsız, bir başka deyişle İdeolojisiz olduğu iddia edi-
len bir oyun aslında egemen ideolojiden yanadır ve bunun kanıksanmasına 
destek olur.

Yukarıda bahsedildiği üzere İdeoloji kişiyi çeşitli illüzyonlarla, yarattığı 
hayali ilişkilerle manipüle eder. Brechtyen tiyatro da bu manipülasyonu 
ifşa eder. Alımlayıcıya bir manipülasyon sonucu gerçek koşullarıyla ha-
yali bir ilişki kurduğunu fark ettirir. Bu sayede alımlayıcı gündelik pra-
tiklerine yabancılaşır. Bunu gerçek koşullarla alternatif bir ilişki kurma-
nın da mümkün olduğu göstererek yapar. Örneğin, Kafkas	Tebeşir	Dairesi	
oyununda Azdak karakteri burjuva hukuku tarafından haklı bulanacak 
karakterleri haksız bularak, kanıksanmış burjuva hukuku ile alternatif 
bir ilişki kurar. Böylece oyunu izleyen alımlayıcı içinde bulunduğu hukuk 
düzeni ile kurduğu ilişkiye yabancılaşır ve onu sorgular.

“İdeoloji Maddi Bir Varoluşa Sahiptir”

Maddi varoluş ve madde beş duyu ile algılanabilen, fizik ile varlığı ispat-
lanabilen kavramlardır. Fakat İdeoloji’nin maddi var oluşunun fizik ile 
ispatlanması mümkün değildir. Ancak Althusser, “İdeoloji maddi bir varo-
luşa sahiptir.” tezini öne sürer. Bunu, Aristoteles’ten “Madde demek birçok 
anlama gelir.” alıntısı ile yapar. Bu alıntıyla, tezinde geçen “madde” sözcüğü 
ile beş duyu ile algılanabilen fiziki madde tanımını kast etmediğini açıklar. 
Bu tanıma göre İdeoloji’yi maddi bir varoluşa eriştiren şeyler ise eylemler ve 
pratiklerdir. Dolayısıyla günlük hayatta İdeoloji, eylemlerde ve pratiklerde gö-
rünebilir ama kişiler çoğunlukla bu durumu gördüklerinin ya da eylemleri-
nin bir ideolojiye mensup olduğunun farkında değildir.

Tiyatro; yani drama, eylem sanatıdır. Dramanın anlamı ise hareket, yani ey-
lemdir. Bu eylemler bir anlatı kalıbına dökülüp hikâyeyi oluşturur. Dolayısıy-
la tiyatro sanatını da var eden şey, tıpkı İdeoloji gibi eylemlerdir. Althusser’in 
“İdeoloji maddi bir var oluşa sahiptir.” tezinden yola çıkarak tiyatronun da 
maddi bir var oluşu olduğu iddia edilebilir. 

Bu paralellik, İdeoloji’yi dram sanatı karşısında savunmasız bir konuma 
düşürür. Çünkü dram sanatı, İdeoloji’ye maddi var oluş kazandıran eylem-
ler üzerine kuruludur. Bu da eylemler sahnelenirken, eylemlerin oluştur-
dukları ideolojilerin saptanıp ifşa edilmesine olanak sağlar. Böylece İdeolo-
ji’nin yaptığı manipülasyon ortaya çıkar. Ayrıca ifşa edilen eylemin sahneye 
konması, egemen olan ve tek sandığımız ideolojinin kaçınılmaz olmadığını 
gösterir. Bu eylem yerine başka eylemler ve pratikler de seçilebilir. 
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İdeoloji Bireyleri Özne Olarak Çağırır

Toplumsal düzen içinde her bireyin bir yeri ve bir rolü vardır. Bu rol bireyin; 
ailesiyle, işiyle, ahlak anlayışıyla, yaşadığı çevreyle ve öğrendikleriyle belirli 
bir pratik bütünlüğü oluşturur. Bu yüzden insan belirli bir hakim ideolojinin 
içerisine doğar ve hayatını bu ideoloji çerçevesinde şekillendirir. Dolayısıyla 
insanlar toplum düzeni içerisinde yaşadıkları takdirde, sadece birey olarak 
mevcut değil aynı zamanda toplumsal birer öznedirler.

Brecht Tiplerini Özne Olarak Ele Alır

Toplumsal işlevleri tarafından özneye dönüştürülmüş bireyler, Brecht oyunla-
rında eylemlerini bu işlevleri ışığında gerçekleştirirler. Bu doğrultuda Brecht’in, 
oyunlarında tipleri birey olarak değil özne olarak ele aldığı söylenebilir. Bu 
sayede oyundaki eylemler, Brechtyen tiyatro anlayışındaki gestus kavramına 
tekabül eder. 

İnsanlar, günlük hayatlarında gestus	oluşturabilecek eylemlerde bulunurlar. 
Ancak eylemlerinin toplumsal işlevinin farkında değildirler. Günlük hayatta, 
gestus terimine tekabül eden eylemler yapan alımlayıcı da eylemlerinin top-
lumsal işlevinin farkında değildir çünkü kişi ana rahmine düştüğü andan 
itibaren egemen ideoloji tarafından bir özne olarak çağırılır. Dolayısıyla, kişi 
en baştan kanıksayarak içinde büyüdüğü ve bir parçası olduğu ideolojinin 
varlığının farkına varamaz. Tam tersine kendini ideolojinin dışında görür. 
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Kızılırmak” şiirindeki “Hani derya içre olup 
da deryayı bilmeyen balıklar gibiyiz”2  dizelerindeki “Derya”, İdeoloji olarak 
yorumlanabilir. Tıpkı dizedeki balıklar gibi, toplumsal özneler de İdeoloji ile 
çepeçevre sarılmış olduklarının farkında değillerdir.

Slavoj Žižek ve yönetmen Sophie Fiennes’in çektiği “Sapığın İdeoloji Rehberi” 
adlı belgeselde Žižek, “İdeoloji Eleştirisi Gözlüğü” metaforunu kullanır. Bu 
belgeselde Žižek, “They Live” filminde takıldığında dünyanın bambaşka şekil-
de görülmesini sağlayan gözlüğe “İdeoloji Eleştirisi Gözlüğü” der. Bu metafor 
insanların dünyayı bir ideoloji ile algıladığının farkında olmadığını ve bunun 
farkına filmdeki gibi bir “İdeoloji Eleştirisi Gözlüğü” ile varabileceğini açıklar. 
Bu gözlük sayesinde kişi dünyaya ideolojiyi eleştirerek bakar ve İdeolojinin 
arkasındakini fark eder. Žižek göre filmdeki bu metafor şu şekilde de değiş-
tirilebilir; kişi zaten bir gözlükle doğar. Bu gözlüğün filtreli camları vardır ve 
dış dünyanın gerçekliğini bu gözlükle algılar.  Bu gözlük İdeoloji’dir. Kişi o 
gözlükle doğduğu için onun çıkarılabilir bir şey olduğunun farkında değildir. 
Onu uzvu gibi bir parçası sanar.

2 Hasan Hüseyin Korkmazgil, Bütün Şiirleri 3-Kızılırmak, İstanbul; Bilgi Yayınevi, 1996
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Brechtyen tiyatronun işlevi; kişiye bu gözlüğü göstermek, mümkünse gözlüğü 
çıkarmak ya da kişinin gözünde bu İdeoloji gözlüğünün olup olmadığından 
şüphe duymasını sağlamaktır. Brecht, bu etkiyi sahnedeki tiplerin eylemle-
rinin ne derece toplumsal ve dolayısıyla ideolojik olduğunu alımlayıcıya fark 
ettirerek ortaya çıkarır. Bu farkındalığı da İdeoloji tarafından kanıksatılan, 
normalleştirilen pratiklere ve eylemlere yabancılaştırarak yapar. Günlük ha-
yatlarında benzer pratiklerde bulunan alımlayıcılar, kendi eylemlerini bir 
İdeoloji’nin maddi parçası olarak gördüklerinde bu eylemleri sorgulamaya 
başlarlar.

Kötü Özne

Egemen ideoloji toplumdaki her bireyi kendi öznesi haline getiremez. Bu 
özneler farklı bir İdeoloji’yi de bensimseyebilir ve dolayısıyla egemen İdeolo-
ji onu “kötü özne” olarak tanımlar. Bu bağlamda, egemen ideolojinin “kötü 
özne” olarak tanımladığı tipleri tarafsız bir şekilde sahnelemek, egemen 
ideolojiye alternatif bir bakış açısı getirmektir. Çünkü günlük hayatta, 
yani egemen ideolojinin her yeri kuşattığı düzlemde “kötü özne” olarak ta-
nımlanan kimseler, eylemleri ve tercihleri dışlanır, aşağılanır. Fakat sah-
nede bu tercihlerin nedenleri ve mantığı ortaya döküldüğünde ortaya bir 
ideoloji eleştirisi çıkabilir.

Brecht de bu kötü özneleri sıkça ve güçlü bir şekilde kullanır. Örneğin, 
Kafkas	 Tebeşir	Dairesi adlı oyunundaki Azdak kapitalist burjuva ideolojisi 
için gerçek bir “kötü özne”dir. Kapitalist sömürü düzeninin içinde sıçrama, 
yükselme hayalleri kurmaz; ayyaş ayyaş gezer. Burjuva ahlakını tiye alır. 
Polis ve devletle alay eder. Brecht, Azdak’ı hikâyenin merkezine koyar ve alım-
layıcı Azdak’ı kötü bir özne olarak algılamaz. Bu nedenle, seyirci Azdak gibi 
tiplerin eylemlerinin ve tavırlarının günlük hayatta burjuva ideolojisi çerçeve-
sinde kötü olarak tanımlanmasına yabancılaşır. Böylece egemen İdeoloji’nin 
eylemlerini sorgulamaya başlar. Benzer bir şekilde, Brecht’in Baal oyununda-
ki Baal karakteri de kötü bir öznedir. Bu tiplemenin amacı kötü bir özne ile 
iyi öznelerin dünyasını dolayısıyla ideolojilerini eleştirmektir. Ancak Brecht, 
Baal tiplemesini henüz Marksist olmadan önce yazdığı için sadece kötü bir 
özne olarak bırakmıştır. Alternatif bir eylem sergiletmemiştir.

Sonuç

Yapılan bu sunum ile hedeflendiği üzere, İdeoloji tabiri hakkında fikir sahibi 
olundu. Böylece, kulüpte yapılan ve yapılacak olan Brechtyen tiyatro çalış-
malarına felsefi bir arkaplan hazırlandı. Bu arkaplan ile Brechtyen tiyatro-
nun toplumsal ve felsefi temeli daha derinlikli bir şekilde algılandı.



Bu	yazıda	Boğaziçi	Üniversitesi	Oyuncuları	(BÜO)	olarak	Turandot’u	ve	onu	etki-
leyen	bir	kadın	olarak	İmparatorun	Annesi’ni	feminist	perspektifle	nasıl	yorum-
ladığımıza	ve	sahnelediğimize	değineceğiz.1 

Turandot masalı, Alman filozof ve yazar Friedrich Schiller’den başlayarak İtal-
yan operacı Giacomo Puccini ve Bertolt Brecht gibi önemli sanatçılara esin 
kaynağı olmuş 1001	Gece	Masalları’ndan biridir.2 Brecht ve Puccini,    Turan-
dot masalına eserlerinde yer verirken Schiller’in Çin	Prensesi	 Turandot adlı 
eserinden ilham alırlar. Schiller’in Turandot hikayesi kısaca şöyledir:

Turandot zeki bir Çin prensesidir. Hanedanlığın devam etmesi için evlenmesi 
gerekmektedir; fakat evlenip bir erkeğin boyunduruğu altına girmek isteme-
yen Turandot, erkeklerin güce taptığını söyler ve evliliğe yanaşmaz. Turandot 
taliplerinin karşısına çıkmayı kabul eder fakat bir şartı vardır. Onunla evlen-
mek isteyen taliplerini bir sınava tabi tutar: Onlara üç zor bilmece sorar ve 
bilemeyenleri ölüme mahkûm eder. Bilmeceleri bilen erkek hem Çin toprak-
larının hükümdarı ünvanını hem de Turandot ile evlenme hakkını kazana-
caktır. Bu sebeple Turandot, ülkedeki erkeklerin korktuğu bir figüre dönüşür; 
fakat aynı zamanda görüldüğü anda âşık olunacak kadar güzel bir kadındır. 
Bir gün karşısına onu çok etkileyen bir erkek çıkar, ondan etkilenmesine rağ-
men ölümcül sorularını ona da sorar. Ancak ondan o kadar etkilenir ki gizlice 
ona yardım edip bilmeceleri bilmesini sağlar. Hikâyenin sonunda evlenirler ve 
Turandot’un erkeklerle ilgili olan düşünceleri tamamen değişir. Hikayenin ba-
şında erkeklerin güce taptığını ve kendilerinden başka bir şey tanımadıklarını 
düşünen Turandot, âşık olduktan sonra bu düşüncelerinin yanlış olduğunu 
fark eder. 

1 Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nde (BÜKAK) çalışan kadınlar olarak 2017 
sonbaharında çıkan bü’de	kadın	gündemi 33. sayısında, oyundaki Turandot ve İmparatorun 
Annesi karakterleri üzerinden bir analiz yazısı yazdık. “Brecht’in	Turandot’u	ya	da	Aklayıcılar	
Kongresi” adlı yazımızı bu yıllık için tekrardan ele aldık.
2 Y.h.n. Turandot, bir karakter olarak ilk defa 1762 yılında Karla Gazzi’nin Turandot adlı oyununda 
karşımıza çıkar. 1801 yılında ise Friedrich Schiller Turandot’u yeniden yorumlar. 1920-1924 yılları 
arasında ise Puccini Turandot’u bir opera olarak yazar.

Brecht’in Turandot’unu Feminist Bakış 
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Bertolt Brecht’in Turandot’u ile Schiller’in Turandot’u birbirinden oldukça 
farklıdır. Brecht’in, Turandot	ya	da	Aklayıcılar	Kongresi adlı oyununda Tu-
randot, şımarık bir Çin prensesidir. Oyunun başında, güzel cümleler kuran, 
insanlığa yol gösteren, akıllıca fikirleri olan tuiler Turandot’u cinsel açıdan 
etkiler. Ayrıca Turandot, cinselliğini kamusal alanlarda açıkça yaşamaktan 
çekinmeyen bir kadındır. Öte yandan; ülkenin prensesi olmasına rağmen 
çevresindeki toplumsal ve siyasi gelişmelerden bihaberdir. Brecht, anlattığı 
hikayede Turandot’u merkeze almaz ve onu devletin stratejilerine göre kul-
lanabileceği bir araç haline getirir. Örneğin; Turandot imparatorluğu pamuk 
krizinden aklayabilecek olan tuiye ödül olarak verilecektir.

Oyunu ele alırken ilk olarak Turandot karakterini oyundaki işlevi üzerinden 
analiz ettik. Ardından feminist bir perspektifle yorumlamaya ve sahneleme-
ye çalıştık. Turandot, İmparator olan bir babaya sahip olduğu için prenses 
konumundadır. Bu bağlamda kararlarını kendi iradesi ve isteği ile alan bir 
özne olarak var olamaz, sosyal konumu hayatındaki erkeklere göre belirlenir. 
Bir prenses oluşu, yeri geldiğinde devletin onu uygun gördüğü bir eşle evlen-
direbileceği veya ödül olarak ortaya koyabileceği anlamına gelir. Fakat yine 
de, Turandot bu prenses tanımına karşın kendi istediği kişiyle evlenmek için 
uygun ortamı hazırlar. Örneğin; Tuiler Kongresi’nin gerçekleşmesi için devle-
tin tuilere bir vaatte bulunması gerektiğini görünce, ödül olarak kendisinin 
ortaya koyulmasını önerir. Böylece bir tui ile evlenebilmek için uygun ortamı 
oluşturur.

Turandot; metinden alınan ilk verilere göre şımarık, cinselliğini açıkça ya-
şamaktan ve yaşadığı zevki anlatmaktan korkmayan bir kadın olarak algı-
lanmaya açıktır. Ancak; onun bu görünümünün ardında bir kadın olarak 
yaşadığı yerde var olma mücadelesi verdiğini görürüz. Saray ortamında hiç 
kimse tarafından ciddiye alınmadığı için kendisini göstermek, varlığını bu 
şekilde kanıtlamak ister.  Örneğin, saray pamuk kriziyle başa çıkmaya ça-
lışırken Turandot pamuklu donuyla ortalıkta gezinir ve bir İmparator olan 
babasına pamuklu donunu gösterir. Turandot’un metinde var olan bu eylemi 
babasının ilgisini çekmeye çalışmak olarak yorumlandı. Bu eylemi üzerinden 
normal şartlarda kendisiyle ilgilenilmediği için “edepsizce davranma” yön-
temini kullanarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan ve bu yöntemi oyun 
boyunca kullanmayı sürdüren bir Turandot yorumu geliştirildi. Bu yöntem 
hem kendisinin hem de iktidarın işine gelmektedir. Örnek vermek gerekirse, 
Turandot oyunun birçok kritik noktasında, örneğin tuilerin pamuğun nerede 
olduğunun hesabını sormak için saraya geldiği ve iktidarın bunun üzerine 
yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldığı sahnelerde, o ortamda bulunur. 
Gelişen olaylara müdahale etme çabaları kendisini ödül olarak ortaya koyana 
kadar dikkate alınmaz. Eril iktidar onu ödül olarak kullanmaktan çekinmez. 
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Turandot’un genç bir kadın olması iktidarın onu kullanması için biçilmiş 
kaftandır. Dikkat çekmek için yaptığı bir diğer eylem ise kongrede gerçekle-
şir. Kongre Salon’unda bir ödül olarak otururken kongrenin ilerleyen gün-
lerinde konuşmacı olan bir tuiyle cinsel ilişkiye girer. Böylelikle kongrenin 
gidişatını iktidar odağı için olumsuz yönde etkiler; çünkü cinsel ilişkiye gir-
diği tui geceyi uykusuz geçirdiği için dikkati dağılır ve iktidarın yalanını 
kongrede ağzından kaçırır. Bir anlamda iktidarın kendisini aklamak için 
kurguladığı kongreyi bozar ve iktidarın altını boşaltır. 

Turandot oyunun başında tuilere yönelirken, kongrenin başarısızlığından 
sonra gücünü kaybeden tuilere karşı ilgisini kaybeder ve ilgisi iktidarın 
iş birliği yapıp gücünü birleştireceği Gogher Gogh’a yönelir. Turandot’un 
ilgisinin bu şekilde yön değiştirmesi tesadüfi değildir. Turandot’un popüler 
olana ilgisi, onu elde ettiği zaman kendisini de popüler hale getirir. Başarısız 
Tuiler Kongresi’nin ardından devletin ideolojik aygıtları olan tuiler, kitleler 
üzerindeki etkilerini kaybetmiştir. Bu noktada Turandot Saray’ın en kriz 
dolu ve sıkıntılı zamanında bir çözüm bulması için Gogher Gogh’u Saray’a 
getirir. Gogher Gogh içinse Turandot, Saray’a ulaşmak adına kritik bir 
araçtır. Gogher Gogh’un Saray’a girmesiyle ülkede faşizm yükselmeye başlar. 
Gogher Gogh’un Saray’da bir ‘kahraman’ gibi emirler yağdırması, aslında 
Turandot sayesinde olmuştur. Ancak Gogher Gogh’un iktidara geldikten 
sonra uyguladığı politikalar ülkeyi çözüme götürmektense kaos ortamına 
sürüklemiştir. Faşizm ve şiddet aygıtları ülkeyi dibe çekmeye başlar. Bu 
durum da şiddetin, yani Gogher Gogh’un, gözden düşmesine ve Turandot’un 
ilgisinin Gogher Gogh’un üzerinden çekilmesine neden olur. Bu örneklerden 
görülebileceği üzere Turandot, iktidarı destekleyen ve güçlendiren birçok 
eylemde bulunur. Bu anlamda pek çok noktada iktidarın işine yarar. 

Aynı zamanda; Turandot’u yorumlarken onun genç bir kadın olduğu da 
göz önünde bulunduruldu; aksi takdirde femme	 fatale3 bir kadın yorumu 
oluşturmaya çok müsait olduğu fark edildi. Bu yüzden yorumumuzda 
Turandot’u  cinsel bir varlık olmaktan öteye taşıdık. Turandot’u faşizm 
koşullarında ve muhafazakârlaşan bir dünyada cinselliğini özgürce yaşamayı 
başaran bir kadın olarak sahnelemeyi tercih ettik. Turandot bu baskılarla 
birebir savaşmasa da yine eril iktidara karşı isteklerini direten ve iktidarın 
altını boşaltan bir tavır takınır. Örneğin, Saray Tuisi ile flörtleşmektedir veya 
tuiler ile cinsel ilişki yaşamaktadır. Oyuna dair yapılan bu analizden sonra 
Turandot’u aslında iktidarı içten ve samimi bir şekilde destekleyen bir kadın 
olarak yorumlamamanın daha doğru olacağı değerlendirildi.

3 Femme fatale (Fransızca telaffuzu: /fam fatal/), ilişkiye girdiği erkeklere sonunda büyük 
sıkıntılar yaşatan çekici ve baştan çıkarıcı kadın. Fransızcada “felakete neden olan kadın” 
anlamına gelir.
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Oyunun sonunda da ülkenin dış ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek adına, 
Turandot başka bir ülkenin savaş bakanıyla evlendirilir. Turandot bu koşul-
larda ödül olarak ortaya konmakta ve evlendirilmekte istekli gözükür ama bu 
onun iradesizliğinden kaynaklanır. Zira kendisi Saray’daki diğer yetişkinlerden 
farklı olarak bir çocuktur, çevresinde olup bitenleri kendisinin istediği bir oyun 
olarak görmeye devam eder. İktidarın ihtiyaç duyduğu bu bakan, Turandot’un 
gözünde popülerleşir. Bu yeni bakanın varlığı ve popülerliği onu etkiler. Böylece 
bu evlilik Turandot’un da istediği bir şeye dönüşür. Ancak büyüklerinin onun 
için tasarladığı karanlık gelecekten bihaberdir.

Turandot ve İmparatorun Annesi

İmparatorun Annesi de Turandot gibi Sarayda yaşayan bir kadındır ve iktidarın 
tüm eylemlerine tanık olur. Ayrıca Schiller’in hikayesinin başındaki Turandot 
gibi, İmparatorun Annesi de eril iktidarın karşısında durur. Oyun boyunca ik-
tidarın halkın aleyhine kararlar aldığı sahnelerin hemen ardından, oğullarını 
zehirlemek üzere sahneye girer. Ülkeyi kötü yöneten ve krize götüren oğullarına 
zehirli kekler hazırlayarak kötü gidişata bir son vermek ister. Benzer bir şekil-
de, Gogher Gogh saraya adım attıktan ve meşruluk kazanıp rütbe kazandık-
tan sonra Gogher Gogh’u da zehirlemeye çalışır. Bütün zehirleme girişimleri 
başarısızlıkla sonuçlanır; çünkü güçlü eril iktidar karşısında tek başına çok 
güçsüzdür. 

İmparator’un Annesi oğullarını zehirleme girişimleri yüzünden sarayda kilit al-
tında tutulur. Ancak Saray’ın tuilerin önüne çıktığı kongre sahnesinde İmpara-
tor’un Annesi de sarayda bulunan kişiler ile birlikte kongreyi izleyenler arasın-
dadır. İktidar, halkın gözünde örnek bir aile tablosu çizmek için İmparator’un 
Annesi’ni de o ortamda bulundurur. İmparator’un Annesi’nin metindeki zehir-
leme eyleminden yola çıkarak kötü gidişatı sonlandırma amacını pekiştirmek 
adına kongredeki tavırları belli yönlerden geliştirildi. Kongrede devleti aklama-
ya çalışan tuilerin başarısızlıklarıyla dalga geçer. Turandot’un iktidarın altını 
boşaltmasını keyifle seyreder. Turandot kongre sırasında konuşmacı tuilerden 
biriyle seviştiğini heyecanla açıkladığında İmparator’un Annesi de ona aynı 
heyecanla tepki verir ve Saray odağında oluşan gerginlikten büyük keyif alır. 
Oyunun finalinde ise Jau Jel halka umutlu bir Çin vadederken, İmparator’un 
Annesi bu iktidarı bir kez daha devirme girişiminde bulunur. Bu girişimi başa-
rıyla sonuçlanmamasına rağmen iktidarın geleceğinin sallantıda olduğuna dair 
bir ipucu verir. Aslında iki kadın da farklı yollarla eril iktidara kafa tutar. İmpa-
rator’un Annesi bunu bilinçli bir biçimde yaparken Turandot bilinçsizce yapar. 

Turandot, geleceğin “İmparator’un Annesi” olma sinyalleri verir. Oyun boyun-
ca Turandot ile İmparator’un Annesi’nin iktidar ile kurduğu ilişkide benzer-
likler vardır; fakat biri yalnızca kendi istekleri doğrultusunda müdahalelerde 
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bulunurken diğeri suikast girişimleriyle kötü yönetime daha yıkıcı hamleler-
de bulunur. Sonuç olarak bu iki kadın arasındaki ilişki eril iktidara karşı al-
dıkları tavırlar doğrutusunda şekillenir. Sahnede Saray’da bulunan ve ara-
larındaki yaş farkına rağmen aynı eril iktidarın kontrolü altında yaşayan bu 
iki kadının bilinçsiz bir şekilde birbirleri ile kurdukları ittifaka tanık oluruz.





Aşağıdaki	metnin	İngilizce	orijinali	Social	Research:	An	International	Quartely	
adlı	 dergi	 makalesinin	 	 bahar	 2012	 tarihli	 (cilt	 79,	 no.1)	 sayısında	 s.	 1-32	
arasında	 “Bertolt	 Brecht,	 Politics	 and	 Comedy”	 başlığıyla	 yayınlanmıştır.	
Yazarın	izniyle	çevrilmiştir.	Vurgular	orijinal	metne	aittir.

“Mizah, mesafe duygusudur.”

(Brecht 2003, 27)1 

Brecht ve komedi arasında bir ilişkiden bahsetmek mümkün müdür? Anglofon 
dünyada, Brecht için kullanılan ve komünist sanatçı anlamına gelen “politik 
sanatçı” statüsü, mizah öğeleriyle birlikte anılmaz çünkü siyaset ve sol kanat 
çoğu zaman mizah ve kahkaha ile ilişkilendirilmez. Brecht’in iğneleyici 
satirleri, grotesk parodileri ve keskin ironileri güldürürken düşündürmeyi 
hedefleyebilir fakat oyunlarında karşılaşabileceğimiz alay, iğneleme ve 
yerginin; şok, şaşkınlık ve utanç duygusu uyandırması daha muhtemeldir. 
En ünlüsü olmasa da, Brecht kesinlikle 20. yüzyılın en önemli Alman 
yazarlarından biri sayılır, ne var ki bu sıfatı 1956 yılındaki ölümünden 
sonra edinmiştir. Bugün hala Soğuk Savaş’ın rekabetçi siyasetinde üretilen 
zıtlıklarla tanımlanır: Her şeyden önce Brecht politik bir yazar mı yoksa 
sadece politik fikirleri olan bir şair mi? İstatistikler Brecht’in 1990’larda 
Amerikan sahnelerinde oyunları en çok oynanan yabancı oyun yazarları 
-Molière, Ibsen ve Çehov’la beraber-arasında olduğunu göstermektedir. 
Bu yıllarda en çok sergilenen oyunları ise Üç	 Kuruşluk	 Opera,	 Sezuan’ın	
İyi	 İnsanı,	 Galilei’nin	 Yaşamı	 ve	 Kafkas	 Tebeşir	 Dairesi’dir. Bu durum, 
Avrupa’da Almanca oyunlar sergileyen sahneler için de geçerlidir (Weber, 
1993). Hem tiyatro uzmanları ve meraklıları hem de tiyatro tarihçileri ve 
tiyatrocular arasında Brecht’in tiyatrosunun ne olduğu hakkında pek çok 
1Alıntının orijinali “Über	die	deutsche	Literatur” kitabında, “Humor	ist	Distanzgefühl”	adlı makalede 
bulunmaktadır. (Brecht 1988-2000, 21, 54).
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tartışma olsa da ortaklaştıkları bir nokta vardır: Brecht yöntem açısından 
Aristophanes, Shakespeare ya da Molière’in oyunlarındaki gibi toplumsal 
bir uyum temennisinde bulunan ve ütopik bir mutlu sonla biten komediler 
yazmaz. Hatta Brecht sadece birkaç oyununu komedi olarak adlandırmış 
olsa da metinleri sahnelemek ya da yayımlamak üzere yeniden ele aldığında 
bu adlandırmayı değiştirmeye meyillidir. Nitekim, Gece	Çalan	Davullar	adlı 
oyunun taslağında oyunun altbaşlığı Komödie2 iken (1920), daha sonradan 
Drama (1922) olarak değişmiştir; benzer bir şekilde Baal adlı oyunun 
farklı versiyonlarını (1919 ve 1920’de) komedi ya da yarı komedi olarak 
adlandırmıştır. Adam	 Adamdır	 (1926, Lustspiel3), Puntila	 Ağa	 ile	 Uşağı	
Matti	 (1940, Volksstück4) ve Saray	Danışmanı	 (1950, Komödie	nach	Lenz5), 
Brecht’in komedi olarak adlandırdığı diğer oyunlar arasında sayılabilir.

Brecht, belki bir komedi yazarı değildi ama mizahi bir yazardı. Mizahın bu 
bağlamda kullanılan anlamı, eylemleri ve ilişkileri temel alan yapısal bir 
ilkeyi ima eder; mizah olması gereken ile olan arasındaki çelişkiyi, karak-
terin eylemleri ve düşünceleri ile onlara dayatılan sert gerçeklik arasındaki 
çatışmayı ortaya koyar.  Brecht’in oyunları, slapstick6  ve commedie	dell’Arte aşı-
rılığından bürlesk7 ve abartılı oyunculuğa uzanan bir dizi mizahi öğeyi bütün-
leştirir. Çelişkili durumlar oluşturmak, Brecht’in kapitalist sosyal sistemlerin 
uyuşmazlıklarını göstermek için kullandığı bir yöntem haline gelmiştir. Dev-
rimci şiddetin, fedakârlığın ve toplumsal adaletsizliğin trajik boyutunu vurgula-
yan birçok komünist yazarın aksine Brecht, kendi teatral ürünlerinde mizahın 
gücünü bir silah olarak kullanmıştır. Brecht’in iyi bir mizah anlayışı vardır ve 
bunu hayata müdahale etmenin, onu değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu 
anlatmak için kullanmıştır. Söz konusu Brecht olduğunda, oyunlarında komik 
olan her şeye gülünmez ve hatta komik olan şey ciddiye bile alınabilir. Brecht, 
bu hususta 20. yüzyıl modernistleri arasında yalnız değildi. Samuel Beckett’in 
absürdist soytarıları veya Friedrich Dürrenmatt’ın grotesk trajikomedilerinde 
bulunan mizah bunlar arasında sayılabilir. Fakat Brecht’e göre absürt ve gro-
tesk imgeler genel bir varoluşsal duruma değil, mizahın tarihsel biçimlerine 
değinir. Bu imgeleri oyunlarında soytarı tipleriyle (mesela Puntila	Ağa	ve	Uşağı	
Matti)	ya da Adam	Adamdır oyununda olduğu gibi ara oyunlarıyla (ilk versiyo-
nu 1926, üçüncü versiyonu 1931, dördüncü versiyonu 1938, beşinci versiyonu 
1953) gösterir.

Brecht’in satirleri, olumsuzlukları yıkan geleneksel satir yapısına uysa da bas-
makalıp değildir. Çünkü onun satirleri ideal olan ile karşılaştırılan gerçekliğin 
2 Ç.n. Komedi, Almanca.
3 Ç.n. Komedi, Almanca.
4 Ç.n Halk oyunu, Almanca.
5 Ç.n. Drama, Almanca.
6 Ç.n. Abartılı oyunculuk üslubunu kullanan komedi türü.
7 Parodi ve bazen grotesk abartı içeren mizahi bir tiyatro türüdür.
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ahlaki veya duygusal eksikliklerini eleştirmez. Aksine ona göre ideal diye bir 
şey yoktur, onun hicivli sözlerinin hedefinde “sıradan gerçekliğin” gizli dehşeti 
vardır. Üç	Kuruşluk	Opera (1928) ticarileştirmenin ve egemen sınıfın keyfi yö-
netmeliklerinin, Mahagonny	Kentinin	Yükselişi	ve	Düşüşü (1929) kapitalist top-
lumun arkasındaki kriminal gücün, III.	Reich’in	Korku	ve	Sefaleti	(1938) birçok 
dürüst insanı Nasyonal-Sosyalizm’in kollarına iten konformist tutumların 
ve Turandot	ya	da	Aklayıcılar	Kongresi	(1954) entelektüel gösterişin ve opor-
tünizmin mizahi eleştirisidir.

Benzer şekilde Brecht’in parodi unsurları geleneksel tarzlara, klasik formla-
ra ve onun culinary8 müzik zevki olarak adlandırdığı şeylere karşı çıkar. İlk 
dönem oyunlarından Baal,	ekspresyonist drama içtenliğinin ve uyandırdığı 
acı duygusunun parodisini yaparken Gecede	Davul	Sesleri ve Saray	Danış-
manı	18. yüzyıl sonlarındaki burjuva trajedisini hicveder; Adam	Adamdır,	
ekspresyonist dönüşümsel dramayı (Wandlungsdrama) detaylıca inceler. Üç	
Kuruşluk	Opera	adlı oyunda İncil’in parodisini yapan bölümler bulunur; 
Mezbahaların	 Kutsal	 Johannası	 adlı oyunda bulunan, Schiller’ın	 Jeanne	
d’Arc	ve Goethe’nin	Faust	karakterleri gibi konuşan karakterler aracılığıyla 
Klasik Alman Trajedileriyle dalga geçer. Arturo	Ui’nin	Yükselişi	 (1941) adlı 
oyunda hem geleneksel atasözleri hem de şiirsel bir dil kullanan gangster-
ler vardır. Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyunun final sahnesinde, beyaz atlı bir 
şövalye olarak ve Sezuan’ın	 İyi	 İnsanı	adlı oyunda üç şişman tanrı olarak 
karşımıza çıkan a	deus	ex	machina9 klasik trajedinin içi boş ve eskimiş ya-
pısını gösterir. Aynı zamanda Brecht tarafından Volksstück10 ya da “popüler 
komedi” olarak tanımlanan Puntila	Ağa	ve	Uşağı	Matti, Nazilerin ari ırk ideali 
tarafından oluşturulmuş imaja dayanan Volk11 fikrini ters yüz eder. Bu satir 
ve parodiler, ideolojik temellerin tarihsel birer yapı olduğunu göstermek için 
görünmeyen gerçekleri ortaya çıkarır.

Brecht için mizah, çelişki veya diyalektik olarak da tanımlanabilen geniş 
bir kavramdır. Brecht, 1898 yılında doğmuştur ve Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında reşit olmuştur. Savaşın son yılında doktorluk eğitimi almıştır. Ba-
şarısız olan 1918 devriminden sonra, Weimar Cumhuriyeti’nin çalkantılı 
döneminde, ilk tiyatro çalışmalarına başlamıştır. O dönem Alman kültürü 
deneysel ve avangart sanat alanında birçok zengin ürün vermiştir. Buna 
rağmen yerel lehçelerin kullanıldığı tiyatro ve kalıplaşmış vodvil formları 
da dâhil olmak üzere basit komedi, fars ve operetler hala sahne üzerinde 
egemenliklerini sürdürmektedir. Brecht, kitlelerin felç edilmiş bilinci olarak 
8 Ç.n. Culinary ingilizcede “mutfakla ilgili” anlamına gelmektedir. Yazar burada Brecht’in gündelik 
işler yapılırken arkada çalabilecek ritmik müzikten bahsettiğini belirtmektedir.
9 Ç.n. Bir roman ya da tiyatro oyununda kahramanın tepeden inme ve doğaya aykırı şekilde son 
anda tehlikeden veya ölümden kurtulması.
10 Ç.n. Halk oyunu.
11 Ç.n. Halk, millet, Nazilerin ari ırkı anlamında kullanılmıştır.
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gördüğü şeyi açıklamak için mizahı bir araç olarak kurmaya çalışmış ve 
bunun için elinden geleni yapmıştır. Diğer bir deyişle Brecht için mizah; 
mutlu sonları sahne üzerinden alıp soruların cevaplanması gereken yere, 
izleyicinin gerçekliğine götüren bir aydınlanma aracıdır. Sezuan’ın	 İyi	 İn-
sanı	adlı oyundaki kısa epilogda, kapalı perde önünde doğrudan seyirciye 
söylenen ünlü ve karakteristik bir dize vardır:	“Tek	çıkar	yol	bu	karmaşada:	
Siz	kendiniz	düşünün	bütün	bunları	…	Sayın	seyirciler,	hadi,	bir	son	bulun	bu	
oyuna.” (Brecht 1994,109)12.

Bu kapsamda Brecht’in mizahi öğe seçimi yazarın kendi tarihsel konumu 
bağlamında değerlendirilmelidir. Sürgünde geçirdiği yıllar boyunca (1933 - 
1947) 1920’li yıllarda kaleme aldığı saldırgan satir ve parodiler; yerini siyasi 
ve faşist düşmanı hedef alan daha serbest, daha yoğun bir fars ve mizah 
kullanımına bırakmıştır. 1947 yılında Avrupa’ya dönmüş ve nihayet 1948 
yılında yeni komünist yönetimin kendisine bir tiyatro temin ettiği Doğu Al-
manya’ya yerleşmiştir. Burada, sürgünde yazdığı oyunlara ve klasik oyunla-
rı uyarlamaya odaklanır. Aynı zamanda Nasyonal Sosyalizm’in çöküşünün 
ardından yeni bir başlangıcın etkisi altında olan klasik geleneğin tarih-
selleştirilmesi üzerinde durur. Brecht on iki yıllık cani Nasyonal Sosyalist 
rejiminin, İkinci Dünya Savaşı yenilgisinin ve Nazi soykırımı gerçeğinin 
yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından seyircisinin tam olarak gülmeye 
hazır olmadığının farkındaydı tabii ki. Yine de Brecht, tiyatronun eğlendi-
rici (Spass) olması gerektiği ve seyirciye dünyayı değiştirme keyfini göster-
mekteki ısrarına devam etti. (Brecht 1964, 204)  

“Mizahın olmadığı bir ülkede yaşamak dayanılmazdır, 
Ancak daha dayanılmaz olan ise mizaha ihtiyacınız olan bir ülkede 
yaşamaktır.”

Brecht (1988-2000,18, 262)13

Brecht’in eserlerini İngilizce’ye çeviren ilk isimlerden biri olan Eric Bentley, 
“yeni çıkmış olan epik tiyatro kavramının, geleneksel komedinin eş anlamlısı 
olarak yorumlanabileceğine” (Bentley 1961, xvii) ikna olmuştur. Brecht’in 
epik tiyatro üzerine ayrı ayrı kaleme aldığı yazılar ve belirli sahne çalışma-
ları üzerine aldığı notlar olmasına rağmen geleneksel komedi yazdığını iddia 
edip etmediğini tartışmak isterdim. Brecht otuz beş yıllık tiyatro deneyimi 
boyunca mizaha yaklaşımının temelini oluşturan ve onu açıklayan bir me-
tot geliştirdi. Bu perspektiften bakarsak mizah, bazı eleştirmenlerin iddia 

12 Ç.n. Orijinali; “Wir	stehen	selbst	enttäuscht	und	sehr	betroffen	/	Den	Vorhang	zu	und	alle	Fragen	
offen” (Brecht 1988-2000, 6, 278). / Türkçesi; Özdemir Nutku.
13 Marc Silberman çevirisi, orijinali “Flüchtlingsgespräche”den;	“In	einem	Land	leben,	wo	es	keinen	
Humor	gibt,	ist	unerträglich,	aber	noch	unerträglicher	ist	es	in	einem	Land,	wo	man	Humor	braucht”	
(Brecht 1988-2000,18, 262).
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ettiklerinin aksine, onun dünyaya bakış açısından çok yaşadığı dünyada 
gördüklerini anlatmak için kullandığı bir araçtır (Bird 1968, 248; Weiss-
tein 1986, 290). Bu ayrım önemlidir. Çünkü Brecht, hakikatin herhangi 
bir temsilinin her zaman bir gerçeklik inşası olduğunu savunur. Belirli bir 
gerçekliği inşa etmenin amacı ise gerçeği değiştirebilecek eylemleri icra 
etmek için kullanılacak bilgileri elde etmektir. Hakikatin şeffaf ve algıla-
nabilir olması, mizah kavramını ve Brecht’in bütün teatral perspektifini 
temellendirir. Aslında Brecht’in optimizmi yaklaşan devrimin ütopyasına 
odaklanmaz. Aksine Brecht, kişinin hakikati anlayabileceğine ve hatta di-
yalektik düşünerek onu değiştirebileceğine inanır. Bundan dolayı da Bre-
cht toplumsal değişimi gerçekleştirmek için örgütlenmek yerine öğrenme ve 
öğretmeyle ilgilenir. Ayrıca Brecht’in kendi tiyatrosunda uyguladığı metot, 
“altüst edici edebiyata”14 dayanan bir yöntemdir. “Hakikati Yazmanın Beş 
Zorluğu” (1935) adlı etkileyici makalesinde beşinci zorluğu uzun uzun de-
taylandırır: “Hakikati yaymak için kurnazlık gerekir.” (Brecht 1994, 148)15. 
Burada kendisine Lucian, Shakespeare, Voltaire, ve Swift’i örnek alır. Miza-
hı, baskıcı zamanlarda hayata devam etmenin işlevsel bir aracı olarak kulla-
nır. Bilge bir soytarı, kendini onaylayan bir aptal, zekice bir espri kurnazlık 
yoluyla nasıl zafer kazanılacağını gösterebilir.

Bu da akıllara klasik bir Brechtyen soru getirir: Kimin hakikati kimin için-
dir? Marksist bir düşünür olan Brecht’e ve onun önermelerine göre eğer gün-
cel durumdaki sefaleti değiştirmek gerekliyse seyirci ya da okuyucu buna 
çözüm üretmek zorundadır. Filozof arkadaşı Walter Benjamin, Brecht’in sa-
tirik eseri Üç	Kuruşluk	Roman’ın eleştiri yazısında Brecht için şunları söy-
ler: “Brecht onun öğrencisiydi. …bu romanın arka planında Marx vardır.” 
(2002, 9). Brecht’in kendisi de şöyle bir yorumda bulunmuştur: “Marx, be-
nim oyunlarım için bulunmaz bir seyircidir.” (1988-2000, 21, 256). Buradan 
nasıl bir anlam çıkarılabilir? Bunun mizahla bir ilgisi olabilir mi? Brecht 
elbette Marksist olarak doğmamıştır. Augsburglu hali vakti yerinde bir bur-
juva ailesinin çocuğudur. Hatta 1914 yılında, savaşın başladığı zamanlarda, 
vatansever şiirler ve makaleler kaleme almıştır. Fakat kısa bir zaman sonra 
Wilhelmine toplumunun ikiyüzlülüğüne ve açgözlülüğüne karşı küçümse-
yici bir tutum takınmıştır. Rusya’daki Bolşevik Devrimi’ni ve Almanya’daki 
Birinci Dünya Savaşı sonrası devrimci faaliyetleri büyük bir ilgi ile takip etse 
de hiçbir suretle partizan bir aktivist olmamıştır. Hatta ilk yazıları burjuva 
sınıfını provoke eden, anarşist, eğlenceli bir haz açığa çıkarır. Brecht, 1920’li 
yılların ortasında Berlin Tiyatrosu yönetmeni Erwin Piscator için Chicago 
tahıl ticareti pazarını konu alan bir oyun üzerinde çalışırken ekonomik te-
oriyle ilgilenmeye başladı ve sosyalist filozof Karl Korsch’dan tavsiyeler aldı. 
14 Ç.n. Yazar burada	“subversive	writing”	terimini kullanmıştır.
15 Ç.n. Orijinali, “Die	List,	die	Wahrheit	unter	vielen	zu	verbreiten”	(Brecht 1988-2000, 22, 81).
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Başta “Buğday” olarak adlandırılan oyun başarısız olunca Brecht, oyunu 
“Joe Fleischhacker” başlığı altında çalışmaya devam etti. En nihayetinde 
doğrudan 1929 Büyük Buhranı’ndan etkilenen oyun, Mezbahaların	Kutsal	
Johannası başlığını aldı.

Korsch’tan aldığı eğitim ve Berlin’deki Marksist Akşam Okulu, Brecht’e bir-
çok solcu düşünür ve sanatçı ile zaman geçirirken Marx ve Marksist yazı-
lar üzerinde çalışma fırsatı sundu. Marksizm’de onu cezbeden şey ne siyasi 
ekonomi teorisi ne de proletarya tarihidir, aksine çelişkileri değerlendirirken 
toplumsal koşulları yorumlayan bilişsel bir metot olmasıdır. (Brecht 1965, 
36-37). Korsch’tan; diyalektiğin Marksizm’in teorik özünü oluşturduğunu, 
bunların bütün sosyal oluşumları evrenselleştirmekten ziyade tarihselleşti-
rerek anlamamıza yardım ettiğini ve bu yüzden de olayların değişebilir oldu-
ğunu öğrenmiştir. Diyalektik kavramı Brecht’in toplumu dönüştürmek için 
toplumsal çelişkileri ve zıtlıkları fark etmesi, incelemesi ve yansıtması konu-
sunda önemli bir işleve sahiptir.

Toplumsal mizah (das	Gesellschaftlich-Komische [Brecht 1988 2000, 24, 312]); 
Brecht’in J.M.R. Lenz’in Saray	Danışmanı, Molière’in Don	Juan (1950) ve Ge-
orge Farquhar’ın Er	Toplayan	Subay	(Davullar	ve	Trompetler	olarak uyarladığı) 
adlı oyunları da dahil olmak üzere 1950’li yılların başında Berliner Ensemb-
le’da sahneye koyduğu uyarlamalar bağlamında kullandığı ve mizahın ta-
rihselliğine atıfta bulunan bir konsepttir. Brecht’in tiyatro eserlerini uyarla-
malar oluşturur. Bu bağlamda eleştirmenler, John Gay’in Dilenci	Operası 
adlı oyunundan uyarlanan Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyunu korsan bir eser,	
Shakspeare’in Kısasa	Kısas adlı oyununu temel alan Yuvarlak	Kafalılar	ve	
Sivri	Kafalılar adlı oyunu iddialı bir adaptasyon ya da 1951’de Egon Monk’un 
yönettiği, Brecht’in süpervizörlüğünü yaptığı Gerhart Hauptmann’ın Kunduz	
Kürk ve Kırmızı	Horoz	adlı oyununun Berliner Ensemble yorumunu ise bir 
uyarlama olarak değerlendirirler. Brecht’in uyarlama yöntemleri için kendi 
tanımı; yeniden işlevlendirmeye, orijinal adıyla Umfunktionieren’e atıfta bu-
lunur. Uyarlamalarında herhangi bir öğeyi - bir deyimi, bir şarkıyı, bir sahne 
fikrini ya da bütün bir oyunu - alır ve onu yeni koşullar çevresinde şekil-
lendirir. Mizahın tarihselleştirilmesi, Brecht’in tarih ile komedi arasındaki 
ilişkiyi yorumlayan Marx’la ilgili çalışmasıyla ilişkili olabilir:

Tarih işleri sonuna kadar götürüyor, eskimiş bir biçimi toprağa taşıdı-
ğı zaman birçok aşamadan geçiyor. Dünya tarihinin aşılmış bir biçi-
minin son aşaması onun komedisini oluşturuyor. Aiskhulos’un Zincire 
Vurulmuş	Prometheus adlı oyununda trajik bir biçimde ölesiye yara-
lanmış bulunan Yunan tanrıları, Lukianos’un diyaloglarında yeni ve 
bu kez komik bir ölüme katlanmak zorunda kalıyor. Tarih neden bu 
yolu izliyor? İnsanlık kendi geçmişinden neşeyle ayrılsın diye izliyor 
(Marx 2009,196-197)16.

16 Karl Marx, Hegel’in	Hukuk	Eleştirisinin	Felsefesi, çev. Kenan Somer, Ankara: Sol Yayınları, 1997.
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Hegel gibi Marx da yaptığı bu tanımda tarihi teleolojik bir perspektifle ele 
alır. Mizah, trajik olana karşı değildir aksine trajik olandan hareketle şekil-
lenir. Diğer bir deyişle mizah, “kötü ve eski olanın” yeniden yorumlanması 
için gereklidir.

Marx anlattığı tabloyu sadece edebiyat yapmak için yazmaz; aynı zaman-
da drama, trajedi ve komedi metaforlarını siyasi devrimlerin analizlerini 
sunmak için de kullanır. Yine de akademisyenler Brecht’in çalışmalarına 
tamamen deterministik bir yörünge çizme eğilimindedir. Artık hedefledi-
ği komünist perspektifin trajik bir çatışma oluşturmadığını iddia ederler. 
Örneğin, Peter Christian Giese’nin 1974 yılında Brecht’in toplumsal mizah 
kavramı hakkında yaptığı kapsamlı çalışma, Brecht’in dramatik eserle-
rindeki çeşitli mizah kullanımlarına faydalı bir giriştir. Giese Brecht’i; bu 
dünyayı tarafsız ama eskimiş bir toplumsal yapı olarak yansıtan, burjuvazi 
kapitalizminin tarihçisi olarak kabul eder. Brecht sadece yeni toplumun 
anlayabileceği bir perspektiften eski ve yeni toplum arasındaki tarihsel çe-
lişki biçimini üretirken burjuva toplumunun tarihsel tükenişini ve sahte 
canlılığını sosyalist bir bakış açısıyla gözler önüne serer (Giese 1974, 2). 
Ayrıca Giese, özellikle Doğu Berlin’deki Berliner Ensemble’da sahnelenen 
uyarlamaları Marx’ın geçmişten neşeli bir kopuş olarak tanımladığı kavra-
mın bir göstergesi olarak yorumlar. Eğer mizah belirli bir sınıf yapısından 
doğuyorsa o zaman ortaya bir çelişki çıkabilir. Nitekim Brecht, tarihi in-
san çelişkilerine dayanan bir süreç olarak yorumlar. Bir diğer yandan ise 
iddia edilen bu çelişkiyi mizahi olarak tanımak için günümüz anlayışını 
aşmamız yani çelişkinin tarihsel niteliğini algılamak için bir sonraki top-
lumsal oluşumu öngörmemiz gerekir (Kost 1996,193). Fakat Brecht iyimser 
ilericiliğin bütün biçimlerini reddeder ve özellikle Doğu Almanya’daki son 
yıllarında kendini komünist liderlerin umut vaat eden sözlerine şüpheyle 
karşı koyarken bulur. Tarihin hükmedenler tarafından yazıldığına inanır 
ve bunu sıklıkla dile getirir. Bu nedenle odağını ezilenlere yönlendirir ve ta-
rihsel anlatıları sorgulamaya başlar: Bu oyunlara “Fragen	eines	lesen	den	
Arbeiters” [Okuyan Bir İşçi Soruyor, 1935] ve “Besuch	bei	den	verbannten	
Dichtern” [Sürgün Şairlere Ziyaret, 1938] şiirleri ya da Lukullus’un	Sorgu-
lanması (1951) adlı eserler örnek verilebilir. Böylece Haziran 1953’teki işçi 
ayaklanmasından sonra, Doğu Almanya’daki komünist liderlerle ilgili “Die 
Lösung” [Çözüm] şiirini ironik bir şekilde kaleme alır: “kolay olmaz mıydı/ 
bu durumda hükümet için / halkı feshetmesi / ve bir diğerini seçmesi?” 
(Brecht 1976, 440)17. Brecht bu açıdan arkadaşı Walter Benjamin’in geçmi-
şin felaketler zinciri olması görüşü ile ortaklaşır.

17 Derek Bowman çevirisi (Brecht 1976, 440). Orijinali, “Wäre	es	da	/	Nicht	doch	einfacher,	die	
Regierung	/	Löste	das	Volk	auf	und/Wählte	ein	anderes?”	(Brecht 1988-2000,12, 310).
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Tiyatro ve sosyal bilimler, tiyatro pratiğinde buluşur. Komedi türünün “iler-
lemeci” bir biçim olduğunu kabul etmek, diyalektiği tarihsellik ile güncel-
lik arasındaki çelişkiyle sınırlandırır. Sadece aşılmış ve üstesinden gelinmiş 
toplumsal olay veya yapılara gülünebilir, yani artık bu olaylar birer tehdit ol-
maktan çıktıları zaman güldürebilirler. Fakat edebiyat ve edebiyatın etkileri 
açısından bakacak olursak Brecht tarih ve gelenekle farklı bir ilişki kurar. 
Onları diyalog başlatmak, yapıcı ve yıkıcı potansiyelleri olabilecek izleyici ya 
da okuyucu ile birlikte iletişim alanı yaratacak bir materyal olarak kullanır. 
Bağlamına göre tarihi ya da geleneği ön plana çıkarır. İlk yazılarından Doğu 
Berlin’de sahnelenen oyunlara kadar bu temel kutuplaşma ve gerilimi muha-
faza eder. Bu durum, Brecht’in kendi yöntemi hakkında birçok çelişkili yo-
rum ve düşünceyi neden kaleme aldığını açıklar. Bu yazılar genellikle belirli 
tarihsel bağlamlarda yazılmıştır ve onun tiyatro pratiğini açıklarken de bu 
bağlamlardan koparılmaması gerekir. 

“Annem, yağ dahi bulamadığında ekmeğe mizah sürerdi. 
Tadı kötü değildi fakat tatmin de etmezdi.”

(Brecht 1988-2000, 18.262)18

Oyunlardaki mizahi boyutu daha anlaşılır kılmak için Brecht’in bütün kül-
liyatı boyunca karşılaşacağımız asosyal karakterlere ve anti-kahramanlara 
odaklanmak gerekir. Bu serseriler, otlakçılar ve soytarılar; kendi sınıfların-
daki konumlarından ziyade stabil olan herhangi bir sosyal hiyerarşideki mo-
bilizasyonları üzerinden tanımlanırlar.

Baal, Gecede	Davul	Sesleri	adlı oyundan Kragler, Adam	Adamdır adlı oyun-
dan Galy Gay, Mackie Messer, Matti ve Puntila, Arturo Ui, Schweyk (1943), 
Kafkas	 Tebeşir	 Dairesi adlı oyundan Azdak, Kunduz	 Kürkü adlı oyundan 
Frau Wolf gibi baş karakterler; temel olarak hayatta kalmaya çalışan suçlu 
ve soytarılardan, daha arkadaş canlısı ve pasif anarşistlere kadar uzanan 
bir dizi alt tabaka tipini temsil ederler. Fatzer (1926-1930), Ana’daki (1933) 
Pelegea Vlassova, Cesaret Ana (1941) ya da Sezuan’ın	İyi	İnsanı adlı oyundaki 
Shen Te gibi daha ciddi figürler bile bizi mizahi unsurlarıyla, ironik yorumla-
rıyla ve karakterin kişiliğiyle çatışan şarkılarla yani savaş ve devrim zaman-
larında hayatlarını güvence altına almak için geliştirdikleri zekice stratejiler-
le tanıştırırlar. Hepsinin kendine has bir inatçılığı ve yılmazlığı vardır ama 
bu durum genellikle onları çaresizliğe ve akılsızca kararlara itmez. Aslında 
bu iyimserlik, Brecht’in karakterleri için hem bir acizliktir hem de güçlü bir 
duruştur: İhtimallerin varlığı en olumsuz koşullarda bile yok edilemezdir ve 
her türlü sosyal ve politik otoritenin altını oyar. Bunlar belirsiz figürlerdir; 
18 Marc Silberman çevirisi, orijinali “Flüchtlingsgespräche”den:	“Wenn	meine	Mutter	nichts	gehabt	
hat,	keine	Butter,	hat	sie	uns	Humor	aufs	Brot	gestrichen.	Er	schmeckt	nicht	schlecht,	sättigt	aber	
nicht” (Brecht 1988-2000,18, 262).
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toplumsal sınıflarının onlara biçtiği rolleri sergilerler ama aynı zamanda 
bu rollere isyan ederler. Puntila gibi ikili karakterler (sarhoşken hayırse-
ver bir kapitalist, ayıkken bir sömürgeci); Sezuan’ın	İyi	İnsanı	adlı oyunda 
çocuğunu ve kendini korumak için acımasız bir kapitalist kılığına girmek 
zorunda kalan Shen Te; mutlak bir hükmetme arzusu olan ve bu gücün 
ona verdiği yetki ile istediğinde iyilik yapma özgürlüğü arasında karar-
sız kalmış büyük iş adamı Pierpont Mauler; Kafkas	 Tebeşir	 Dairesi	 adlı 
oyunda bir devrimin kargaşasından nasıl yararlanabileceğini bilen ama hiç 
risk almayan Azdak gibi karakterler bu tipe örnek olarak gösterilebilir. Bu 
karakterler sınıfsal konumlarını temsil etmezler aksine sınıflar arasında 
hareket ederler. Bundan dolayı da hem sınıf dayanışmasının hem de sosyal 
hiyerarşinin altını oyarlar. Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyunda, parasız pulsuz 
ve perişan delikanlıların dilencilik yapabilmek için dilenci gibi davranmayı 
Peachum’dan öğrenmelerini izleriz. Benzer bir şekilde Arturo Ui’nin hem 
“tarafsız bir şekilde” egemen sınıfların çıkarlarına hizmet ettiğini hem de 
kitleleri ideolojik olarak manipüle etmeyi iyi bildiğini görürüz.

Adam	Adamdır adlı oyundaki karakterlerden Galy Gay, bu sınıf hareket-
liliğinin en uç örneğidir. Özgün bir kişiliği yoktur ancak hayır diyemediği 
için etrafındaki değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalır. Moder-
nist edebiyatın dönüşüm kahramanı Kafka’nın Dönüşüm adlı kitabındaki 
Gregor Samsa’nın aksine Galy Gay, kişiliğini endişe duymadan ve acı çek-
meden dönüştürür. Brecht bukalemuna benzeyen bu karakteri yıllar içe-
risinde tembel bir balıkçıdan bir askere dönüştürerek oyunu farklı görüş-
lerle birçok kez yeniden ele almıştır. Bu durum, bir komedi figürünün hem 
tarihsel bağlamla hem de izleyicinin bu bağlama dair bilgisiyle yakından 
ilişkili olduğunu gösterir. 1920’li yılların ortalarında Galy Gay karakteri; 
Brecht için ancak kitleler arasında gözden kaybolduğu zaman bir “adam” 
olabilen, burjuva öznesinin kendini özgün bir birey zannetme illüzyonunu 
temsil eder. 1930’lu yıllarda Hitler yükselmeye başladığı zaman, oyunun 
üçüncü versiyonu bu kitlelerin tehlikesine dair daha olumsuz bir final ve-
rir. 1950’li yıllarda yeniden yayımlamak için ilk oyunlarına döndüğünde 
Brecht’in Galy Gay’i bu kadar radikal bir şekilde revize ederek kriminal-
leştirmesi, Hitler’in kitleleri ırk ve millet üzerinden birleştirerek oluştur-
duğu ayrımcı toplumun sonucudur (Brecht 1994,272). Bu yüzden Brecht, 
herhangi bir politik eğilimi olmayan Galy Gay’i bireyin toplumsal ihtiyaçlar 
tarafından oluşturulduğunu gösteren asosyal ve mizahi bir figür olarak ko-
rumuştur. Netice –yani özgürleşme ya da kölelik-, seyircinin süreci dikkatle 
izlerken kavradıklarına kıyasla çok daha önemsizdir.

Galy Gay, Brechtyen anlamda ideal mizahı temsil eder: Mizah geçici ola-
rak bozulan bir makinedir. Daha iyi ifade etmek gerekirse, başarısızlığa 
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sürükleyen bir sürecin mekanikleşmesidir. Bu tip bir komedi anlayışından 
esinlenmesi Karl Valentin ve Charlie Chaplin gibi figürler ile karşılaşmasın-
dan kaynaklanır. Brecht 1920’li yılların başında Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonuçları üzerine düşünürken bu figürler ona abartılı komedinin hem şid-
det içerip hem de şiddeti eleştirebileceğini; aynı zamanda mağdurların naif, 
suçluların grotesk ve merhametsiz zorbalar olarak gösterilerek tiyatro oyunu 
üretebileceğini öğretmişlerdir. Paul Flaig, Brecht ve Chaplin ilişkisini ince-
lerken Chaplin’in “Tramp” karakterinin19 klasik lümpen proleterya olarak iş-
levlendiğini ve Amerikan işçi sınıfı mizahı geleneğinden faydalandığını iddia 
eder (Flaig 2010, 42). Marx’ın tanımına göre lümpen proletarya suçlu bir 
öznedir çünkü toplumsal iş gücüne katkıda bulunmaz. Bu nedenle de sınıf 
bilinci geliştiremez ve devrimci harekete katkıda bulunamaz. Öte yandan 
Brecht, anti-kahramanları oyunlarının merkezine koyup Marx’ın marjinal-
leştirdiği lümpen proletaryayı yeniden işlevlendirmiştir: “Brecht karakterleri 
her zaman belirsizdir, kendi sınıflarını temsil etmez, aksine sınıflar arasında 
sıkışıp kalmışlardır. Bundan dolayı, sağlam ve hiyerarşik olduğu varsayılan 
sosyal düzenin altını oyarlar” (Flaig 2010, 51).

Brecht, uzun ince ve cılız bir Bavyeralı kabare oyuncusu olan Valentin ile 
1919 yılında Münih’te tanışmıştır. 1920’li yılların başında şarkı ve skeç gös-
terilerinde ve “Mysteries	 of	 a	Barber	Shop”	 [Berber Dükkanının Gizemleri] 
adlı kısa grotesk filmde beraber çalışmışlardır (Schechter 2006). Valentin’in 
kaderciliğine katılmasa da Brecht bu arkadaşlıkta her şeyi yetersiz bulmaya 
başladı:

Bu adamın [Valentin] çok karmâşık ve ince bir zekası var. Performans-
ları çok yalın ve içselleştirilmiş bir mizah anlayışı barındırır. Bu per-
formanslar sırasında bir yandan rahatça sigara ve alkol içebilir, aynı 
zamanda da masum olmayan ama içimizde tutamadığınız bir kahka-
hayla sarsılabilirsiniz. Çünkü biz burada olayın eylemsizliği ve ondan 
alınabilecek en ince hazlarla ilgileniyoruz. Burada her	şeyin	yetersiz-
liğini görüyoruz, kendimiz dahil. Çağımızın en çarpıcı entelektüelle-
rinden biri olan bu adam; basit insanlar için soğukkanlılık, aptallık 
ve yaşama sevinci arasındaki bağlantıya vücut kazandırdığı zaman 
dırdırcılar buna güler ama yüreğinin derinliklerinde ne demeye çalış-
tığını anlarlar (Brecht 1988-2000, 21,101)20.

19 Ç.n. Charlie Chaplin’in filmlerindeki “The Little Tramp” karakteri
20 Marc Silberman çevirisi, orijinali: “Dieser	Mensch	ist	ein	durchaus	komplizierter,	blutiger	Witz.	
Er	ist	von	einer	ganz	trock	enen,	innerlichen	Komik,	bei	der	man	rauchen	und	trinken	kann	und	
unaufhörlich	von	einem	innerlichen	Gelächter	geschüttelt	wird,	das	nichts	besonders	Gutartiges	
hat.	Denn	es	handelt	sich	um	die	Trägheit	der	Materie	und	um	die	feinsten	Genüsse,	die	daraus	zu	
holen	sind.	Hier	wird	gezeigt	die	Unzulänglichkeit	aller	Dinge,	einschließlich	uns	selber.	Wenn	dieser	
Mensch,	eine	der	eindringlichsten	geisti	gen	Figuren	der	Zeit,	den	Einfältigen	die	Zusammenhänge	
zwischen	Gelassenheit,	Dummheit	und	Lebensgenuß	leibhaftig	vor	Augen	führt,	lachen	die	Gäule	
und	merken	es	tief	innen”	(Brecht 1988-2000, 21, 101). 
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Valetin 1920’li yıllarda Adam	Adamdır adlı oyunun çeşitli prodüksiyonla-
rında etkili olmuştur. Galy Gay’in rastladığı askerlerin kostümleri ve beyaz 
surat makyajlarından, askerlerin maskaralıklarını dış öykü olarak sahne-
lemeye kadar oyunu bir çok yönden etkilemiştir. Hatta hikayedeki dönüm 
noktası, bir askerin Gay’in ince zekasını bir file benzetip alay etmesi, Gay’in 
bir anda fillere karşı oluşan ilgisi ile oluşur. Bu durum Valentin’in mizahi ça-
tışmasının tipik bir özelliğidir; sadece basit bir yanlış anlaşılmayla başlayan 
olaylar (fiziki) bir felaketle sonuçlanır. Bunun gibi farslar; bir vücudun parça-
lara ayrılmasının seyircide herhangi bir arınma hissi uyandırmasını engel-
leyen ve agresif bir schadenfreude21 hissiyatı yaratır. Anlaşma	Üzerine	Baden	
Öğreti	Oyunu (1929) adlı eserin mizahi ara oyununda; Puntila’nın sarhoşken 
yaptığı taşkınlıklarda (Studebaker’ının22 kapısını delip geçmesi, aynı anda 
dört kadınla olan ilişkisi ya da üst üste dizilmiş sandalyelerden oluşan bir 
dağa çıkması gibi) ya da Schweyk	adlı oyundaki Nazi kodamanlarının şakla-
banlıklarında bu farslara rastlanabilir. (Tabii Schweyk	adlı oyundaki “Grand	
Guignol	Nazi”lerinin, Chaplin’in Büyük	Diktatör (1940) veya Lubitsch’ın Olmak	
ya	da	Olmamak (1942)  gibi Amerikan filmlerinde görülen Naziler üzerinden 
şekillenmiş olması muhtemeldir.) Brecht, tutarsızlığın uca çekildiğinde nasıl 
kendine özgü diyalektik bir mantığı olduğunu Valentin’den öğrenmiştir. Bu 
şekilde tutarsızlığın grotesk ve agresif fonksiyonları teatral bir araç olarak 
kullanılarak kapitalizme yabancılaşmayı ortaya çıkarabilecektir. 

Brecht, Chaplin ile Amerika’daki son sürgün yıllarında yüz yüze tanışmış 
fakat Chaplin’in kısa filmlerini Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Amerikan 
malları üzerindeki boykot kalkıp ilk defa Almanya’da gösterilmeye başla-
dıktan sonra, büyük bir heyecanla izleyebilmiştir. O dönemin çoğu entelek-
tüeli gibi, Tramp’in her zaman kaybetmeye mahkum karakteri ve onun ciddi 
durumlara verdiği mizahi tepkiler ilgisini çekmiştir (Morley, 2006). Valentin 
gibi, Chaplin de mizahi pandomimlerden ve ucuz psikolojik analizlerden hep 
kaçınır. Altına	Hücum	(1925) adlı sessiz filmindeki esprileri ve aksak, bitme-
miş jestleri Brecht’in epik tiyatro için tam da hayal ettiği cinsten bir oyuncu-
luk biçimiydi. Çünkü Brecht bu oyunculuk biçimiyle geleneksel, içsel veya 
psikolojik varsayılan davranışların fiziksel eylemler olarak icra edilebileceğini 
görmüştür (1988-2000, 21, 135-136). Örneğin Brecht, Şehir	Işıkları	(1931) adlı 
eserinde Chaplin’in açlıktan kudurmuş Tramp’inin kendi botunu müthiş bir 
sofra adabıyla yiyip, ayakkabısının tabanındaki çivileri tavuğun kemiklerini 
ayırır gibi ayırmasına hayran kalmıştır. Aslında Chaplin, Brecht’in ilerleyen 
zamanlarda toplumsal geste	ya da gestus	olarak adlandırdığı şeyi ortaya koy-
muştur: Oyuncunun, eylemlerin arka planında yatan nedenlerin nasıl kurul-
duğunu vurgulayarak onları gözlemlenebilir hale getiren ve böylece seyircinin 
21 Ç.n. Başkasının üzüntüsüne sevinme.
22 1960 ve 1970 senelerinde popüler olan bir Amerikan araba markası.
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toplumsal eleştiri yapmasını sağlayan, karakterin eylemlerinin birer ter-
cih olduğunu gösteren icrası (Silberman 2006). Aynı Chaplin’in Modern	
Zamanlar	(1936) adlı filminde bir makine parçası haline gelmesi gibi, Adam	
Adamdır adlı oyundaki Galy Gay de, askeri bir silaha dönüşür.  Brecht’in 
sürekli bu metni yeniden düzenlediği gerçeği bize tam olarak Almanya’nın 
1920’li yılların ortasından 1950’li yılların ortalarına kadar olan süreçte de-
ğişen sosyo-politik koşullarını gösterir.

“Yabancılaştırma etkisi”, eski bir sanatsal tekniktir; klasik komediden, 
popüler sanatın belli kollarından ve Asya tiyatrosunun yöntemlerinden 
biri olarak bilinir.23

(Brecht 1965, 102)

Brecht’e göre toplum, lümpen proletaryanın asosyalliğinden bir şeyler öğre-
nebilir hatta bununla eğlenebilir: “Tamamen anti-sosyal olan biri bile top-
lum için bir eğlence kaynağı olabilir” (Brecht 1964, 187)24. Ama yine de bu 
figürlerden hiçbirinin pozitif bir rol modeli temsil etmemesi göze çarpar ve 
bu durum Brecht Doğu Almanya’ya yerleştiğinde bir tartışma noktası hali-
ne gelir. Onun asosyal karakterleri, “gerçek” işçi sınıfı kahramanları “Yeni 
İnsanı”25 arayan sosyalist-gerçekçi ortodoksiye uymaz. Ancak proletarya 
kahramanlarının bu şekilde çizilmesi; Brecht’in, tiyatronun estetik stra-
tejisi olarak empatiyi reddetmesiyle alakalıdır. Onun mizahi karakterleri, 
seyircinin ne onlarla özdeşleşmesini ne de onları küçümsemesini hedefler. 
Aksine bu kahramanlar sayesinde Brecht, politik ilişkileri ortaya çıkarıp 
onların değerlendirilebilir ve değiştirilebilir olduklarını göstermeyi amaçlar. 
Bu, Brechtyen tiyatronun temelini oluşturur. Y-etkisi olarak tanımladığı bu 
yöntem, seyirci ile ana karakterin kaderi arasındaki klasik Aristotalyen öz-
deşleşmeden seyirci ile sahne arasındaki mesafeyi yaratmak adına uzak-
laşma pratiğidir. Böyle bir pratik; süregelen değişimleri, ani dönüşümleri 
ve kesintileri bir araya getirerek “normal” veya kaderin bir parçası olarak 
varsayılan şeylerin egemen olan toplumsal ilişkilere ve bu ilişkilerin temsili-
yet gücüne bağlı olduğunu görünür kılar. 20. yüzyılın ilk yarısında Alman-
ya’nın sosyal ve siyasi tarihindeki değişimlere tanıklık etmiş bir yazar ola-
rak Brecht, geçmişin izlerini ve alışkanlıklarını hala yaşatan bir seyirciyle 
yüzleşmek için mizahı bir araç olarak kullanır.  Mizah, attırdığı kahkahalar 
kadar eleştirel düşünce sürecini de tetikler ve Brecht için eleştiri mizahın 
diyalektik yapısına içkin olarak bulunur.

23 Orijinali,	“Der	V-Effekt	ist	ein	altes	Kunstmittel,	bekannt	aus	der	Komödie,	gewissen	Zweigen	der	
Volkskunst	und	der	Praxis	des	asiatischen	Theaters” (Brecht 1988-2000, 22, 699).
24 Orijinali, “Selbst	aus	dem	Asozialen	kann	die	Gesellschaft	so	Genuß	ziehen...” (Brecht 1988-2000, 
23, 75).
25 Ç.n. Communist New Man, ütopik bir konsepttir. Yeni sistemdeki ideal bireyi/vatandaşı temsil 
eder. 
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Brechtyen mizah seyirciye veya okuyucuya ideoloji ve gerçek toplumsal koşul-
ların uyuşmazlığını sadece burjuvazi ve kapitalist dünyaya eleştirel bakarak 
değil aynı zamanda bunların tarihselliğini ve sınırlarını tanıyarak gösterme-
yi hedefler. Bu anlamda Brechtyen mizah; entelektüel, mesafeli ve eleştirel 
yapısıyla Bergsonyen mizah anlayışı ile benzeşmektedir (Bergson 1967, 29). 
Bu anlayışa göre, mizah mesafe yaratır ve toplumsal koşullar hakkında bilgi 
sağlar. Brecht’in yabancılaştırma etkisi ya da Y-etkisi (Verfremdungseffekt	ya	
da	V-Effekt) dediği şey eleştirel tavrını ortaya koymak için onun temel teat-
rel aracı haline gelmiştir. Y-etkisi mizah için yaratıcı bir zemindir çünkü 
tutarsızlık, uyuşmazlık ve beklenmeyen değişimler bu tarz yabancılaştırma 
etkileri yaratır. Brecht bir tiyatro yönetmeni olarak birçok mesafe koyma tek-
niği geliştirmiştir. Kendi karakteri hakkında üçüncü şahıs ağzından konu-
şan ya da kendi karakterini alıntılayan oyuncular, cross-casting26 rolleri, 
oyun içinde oyun kurgusu, seyirci ve sahne arasındaki dördüncü duvarı 
yıkarak oyuncuların rollerinden çıkıp doğrudan seyirci ile konuşması gibi 
farklı teknikler buna verilebilecek örneklerdir. Yine de mizahın Brecht için 
birtakım teatral etki ve teknikten ibaret olmadığını, aynı zamanda tutarsız 
ve paradoksal toplumsal yapıyı ortaya çıkarmak için de işlevlendiğini vurgu-
lamak gerekir. Bu nedenle, daha önceden de belirttiğim gibi Brecht için mi-
zah; gerçekliği tanımlama, yorumlama ve toplumsal amacını belirleme ama 
en önemlisi gerçekliği değiştirme yoludur. “Brecht Verfremdung’a ulaşmak 
için mizah tekniklerini uygulasa da aslen toplumun komedisini ortaya çı-
kartmak için Verfremdung’u kullandığını bilmemiz gerekir” (McGowan 1982, 
65). Kısacası; bütün bu formları kullansa da Brecht’in oyunlarını komedi, 
satir ve parodi olarak yorumlamak basit bir çıkarım olur. Onun oyunları 
gerçeğin bir örneğidir; gerçeği işlevsel, alışılmış ve bilindik hale getirdikten 
sonra görünür kılmayı amaçlayan oyunlarının her biri kurgusal dünyalar-
dır. Bundan dolayı Brecht hem geleneksel teatral teknikleri kullanmış hem 
de Y-etkisi gibi yeni teknikler üretmiştir.

Brecht sadece bir oyun yazarı değildir. Komediye olan eğilimi tiyatro ile sınırlı 
kalmamıştır. Almanca yayımlanmış otuz adet eseri vardır. Bunlar; on oyun, 
beş şiir, beş düzyazı (roman, hikaye ve senaryo), beş makale, iki günlük ve 
çalışma notu, ve üç seçilmiş mektuptan oluşur. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
bu eserler mizahla, komediyle ve ince esprilerle doludur. En eski şarkılarından 
Legende	 vom	 toten	Soldaten [Ölü Askerin Efsanesi, 1918] Berlin kabaresin-
de söylendiğinde protestolara neden olan, Alman militarizmini anlatan acı ve 
dehşet dolu bir hicivken Errinerung	an	Maria-A	[Remembering Maria-A, 1920] 
duygusal aşk şarkılarıyla dalga geçer. Nazilerle alakalı Alman	Hicvi adlı bir 
seri kaleme almıştır ve bunların ilk 19 tanesi Svendboard	Poems	(1939)	kolek-
siyonunda yer almış, ikinci seride yer alan 3 tanesi de 1945 yılında yazılmıştır. 
26 Kadınların erkek, erkeklerin kadın rolü oynaması. 
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Ancak en çok bilinen şarkıları Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyundan “The Ballad of 
Mac the Knife” (“Die Moritat von Mackie Messer”) ve “Pirate Jenny’s Song” (“Die 
Seeräuber Jenny”), Cesaret	Ana	adlı oyundan “Song of Grand Capitulation” 
(“Das Lied von der grossen Kapitulation”) gibi oyunlarına eşlik eden eserleridir.

Benzer biçimde Brecht’in düz yazıları da birçok biçim ve üslup barındırır. 
Hayatı boyunca düşünceli ve hayatından memnun Keuner’in27 hikayelerini 
yazmıştır. Bu hikayeler gizemli, ince, öğretici yorumlar içeren anekdotlardan 
oluşur: “Bay K’yi uzun zamandır görmeyen biri onu şu sözlerle selamlamış: 
“Hiç değişmemişsin”. “Ah” demiş Bay K ve beti benzi atmış.” (Brecht 2001, 
20)28. 1920’li yıllarda yazdığı birçok öykü, anlatıcının ironik gestus’u ile ka-
rakterize edilmiştir ve bu hikayelerde boks veya hızlı otomobiller gibi temalar 
işlenmiştir. Diyaloglar halinde kaleme aldığı Conversations	in	Exile	(Flüchtlin-
ggespräche, 1944) kayda değerdir. İki savaş mültecisinin milliyetçi ve sınıf-
sal önyargılarını gözler önüne seren ironik ve eleştirel konuşmalardan oluşur. 
Fragmanlar halinde yazılmış Horst	Wessel	Legend (Die	Horst	Wessel	Legende, 
1935) ise söylemleri ve monologları delil olarak kullanan bir Nazi kahramanını 
anlatan Swift tarzı29 bir hicivdir ve bu teknik Üç	Kuruşluk	Opera	adlı oyunda 
da ağırlıklı olarak bulunur.

Geleneksel anlamda bir komedi yazarı olmasa da Brecht’in okuyucusu ve 
seyircisi ile iletişim kurabilmek için mizaha ihtiyacı vardır. Brecht mizahını 
hiciv ile harmanlayarak toplumsal değişimi tetikleyeceğine inandığı yaratıcı 
ve eleştirel tutumu üretmek için kullanır: “Bizim tiyatromuz değişim hazzını 
uyandırmalı, eğlendirici olanı gerçeği değiştirmek için örgütlemeli”30. Amacı 
hayal gücüne hitap etmek; bir bilim insanının laboratuvarda deney yapması 
gibi, bilinç akışını estetik düzenlemelerle tetiklemektir. Brecht’in deneyleri, 
tarihsel değişimleri ve insan davranışlarının değişkenliğini anlayabilen bir 
düşünme biçimi geliştirmeyi hedeflemiştir. Doğal olarak Brecht, insan dav-
ranışlarının evrensel ya da antropolojik temelli değil tarihsel olaylara bağlı 
olduğunu görmüştür. Tutarsız, paradoksal olan, absürt tavırlar ve durumla-
ra dayanan mizah, Brecht’in estetik stratejilerinin temelinde olan mesafeyi 
doğurur. Bu durum, tarihsel kavrayışı sağlayacak bir alan açar ve statü-
koyu imkansız kılan toplumsal çatışmaları görünür kılar. Brecht’in mizahı 
gerçeğin üzerindeki perdeyi kaldırır.

27 Bertolt Brecht, “Stories of Mr. Keuner”, City Light Books, 2001.
28 Orijinali, “Das	Wiedersehen”: “Ein	Mann,	der	Herrn	Keuner	lange	nicht	gesehen	hatte,	begrüßte	
ihn	mit	den	Worten:	‘Sie	haben	sich	gar	nicht	verändert.’	‘Oh!’	sagte	Herr	Keuner	und	erbleichte”	
(Brecht 1988-2000,18, 21).
29 Jonathan Swift; 1667-1745 yılları arasında yaşamış İrlandalı şair, siyasetçi ve hiciv yazarı. 
30 Marc Silberman çevirisi, orijinali, “Unser	Theater	muß	die	Lust	am	Erkennen	erregen,	den	Spaß	
an	der	Veränderung	der	Wirklichkeit	organisieren”	(Brecht 1988-2000, 25, 418). 
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Bertolt1Brecht	 Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi adlı	 oyunu	 yazmadan	
önce	Der Tui Roman adında,	oyunun	dünyasının	detaylı	bir	şekilde	anlatıldığı	
bir	roman	yazmaya	başlamıştır.	Romanın	ne	zaman	yazılmaya	başlandığı	tam	
olarak	bilinmiyor.	Romanın	hangi	zaman	diliminde	geçtiği,	oyunda	olduğu	gibi,	
belirtilmemiştir.	Yürütülen	eğitim	araştırma	 faaliyeti	kapsamında	bu	 roman,	
orijinal	Almanca	dilinden	çevrilmiş	ve	aktarımı	yapılmıştır.	Bu	yazıda	Der Tui 
Roman adlı	eserin	büyük	bir	kısmına	yer	verilirken	anlatılan	öyküler	üzerine	
oyunun	dramaturjisini	besleyen	yorumlar	geliştirilmiştir.

Bertolt	Brecht,	Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	 adlı	 oyunu	yazdığı	dö-
nemde	Der Tui Roman’ı	da	yazmaya	başlamış;	fakat	romanı	tamamlayama-
dan	hayatını	kaybetmiştir.	Brecht’in	daha	önce	Üç Kuruşluk Opera adlı	oyunu	
yazarken	Üç Kuruşluk Roman	adlı	bir	metin	kaleme	aldığı	bilinmektedir.	Der 
Tui Roman,	Üç Kuruşluk Roman	 gibi	 tamamlanmış	 bir	metin	 olmadığı	 için	
okuyucuya	tamamlanmış	bir	akış	sunmaz.	Çevirisi	yapılan	kaynak	Brecht’in	
kişisel	 notlarından	 fazlası	 değildir.	Metnin	 içinde	 tuiler,	 imparator,	 yolculuk	
yapan	öğrenciler	ve	Gogher	Gogh	ile	ilgili	öyküler	ve	açıklamalar	bulunur.	Bazı	
öykü	parçaları	kendi	bütünlüğünü	tamamlayamadan	biter.	Tamamlanmamış	
öykülerin	sonunda	eksik	ya	da	fragment	(parça)	şeklinde	notlar	bulunur.	Bazı	
öyküler	ise	cümleleri	dahi	tamamlanmamış	metin	taslakları	halindedir.

Der Tui Roman içerisindeki	metin	taslakları	ve	öyküler	tuilik2	müessesi	hak-
kında	geniş	ve	detaylı	veriler	içermektedir.	Üsluba	gelince,	Brecht	metinde	iro-
nik	bir	dil	kullanmıştır	diyebiliriz.	Örneğin,	Der Tui Roman	Chima	adlı	bir	ül-
kede	geçer.	Almancada	China,	Çin	anlamına	gelir,	Brecht	sözcüğün	bir	harfini	
değiştirerek	hikayeleri	belli	bir	ülkeye	ait	kılmamayı	amaçlamıştır.

Tui Roman,	Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	metnini	 revize	etmek	veya	
metne	yeni	sahneler	eklemek	isteyen	gruplar	için	başvurulabilecek	bir	kaynak-
tır.	Brecht’in	bu	taslak	romanı,	ölümü	nedeniyle	üzerine	detaylıca	çalışamadığı	
Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	 oyununun	arka	planının	kurulmasında	

1 Der Tui Roman dan yapılan alıntıların Almanca’dan Türkçe’ye çevirileri Doğukan Özlü ve Günkut 
Güven tarafından yapılmıştır. Metnin Almanca orijinali için bkz: Bertolt Brecht, “Der Tui-Roman. 
Fragment”, Frankfurt, Suhtkamp Yayınları, 1 Ocak 1973.
2 Tui terimi için bkz “Aklayıcılar Kongresi Süreç ve Dramaturji Notları” yazısı s.105.

Der Tui Roman Üzerine1

Der.: Günkut Güven
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oldukça	yararlı	veriler	sunan	ve	aynı	zamanda	oyuncular	için	imgelem	oluştur-
ma	sürecinde	faydalanılabilecek	bir	metindir.	Brecht’in	bu	kitaptaki	öyküleri	
için	“Tui	evreninden	öyküler”	tanımı	kullanılabilir.	Zira	olaylar	birbirleri	ile	çoğu	
zaman	ilişkisiz	kalmakta	fakat	yazıldıkları	evren	itibari	ile	ortaklaşabilmekte-
dirler.	İlişkisiz	kalmalarıyla	kastedilen	öykülerin	birbirinin	ardından	gelmeme-
si	veya	çoğunun	karakterlerinin	ortak	olmamasıdır.

Der	Tui	Roman’	çevirirken	kesilmiş	veya	taslak	halinde	olan	hikayelerin	an-
laşılması	 için	bazı	noktalarda	kendi	cümlelerimizle	geçiş	veya	özetleme	kul-
landık.	 Bazı	 paragrafları	 ise	metnin	 anlaşılırlığını	 arttırmak	 için	 kısaltarak	
çevirmeyi	 tercih	ettik.	Tuiler,	Gogher	Gogh	ve	 İmparator	gibi	Turandot ya da 
Aklayıcılar Kongresi	adlı	oyunda	geçen	karakterlerin	daha	iyi	anlaşılmasına	
dönük	olan	hikaye	ve	açıklamalara	yer	verdik.	Anlaşılamayacak	kısalıkta	olan	
metinleri	çevirsek	bile	bu	yazıya	koymayı	uygun	görmedik.	

Kitabın	başında;	Brecht’in	Tui Roman adlı	eseri	yazmadan	önce	hazırladığı,	
kitabı	nasıl	yazacağına	dair	planlar	ve	 tasarladığı	alt	metinsel	vurgular	yer	
alır.	Bu	bölümde	göze	çarpan	noktalar	aşağıdaki	gibidir.

Ana Hatlar

Temel	Çizgi

Yoksulluk had safhada olduğundan mülkiyet tehdit altındaydı. Tuiler mül-
kiyetçilik üzerine kurulan kültürü savunuyorlardı. Zihnin materyali belirle-
diği düşüncesine net bir biçimde ikna olmuşlardı. Öte yandan sahibi olma-
dıkları gazetelerde bazı tuiler mülkiyet kavramına karşı da yazabiliyorlardı. 
Fakat bunu yapmaya ancak gazeteler para kazanmaya devam ettikçe ve mül-
kiyet çoğaldıkça izinleri vardı.

Tui-Roman	taslağının	başında	Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	adlı	oyun-
da	bulunan	Gogher	Gogh	adlı	despot	liderin	ülkeyi	nasıl	idare	ettiği	ile	ilgili	ise	
aşağıdaki	gibi	bir	not	vardır.	Bu	nottan	anlaşıldığı	üzere	Gogher	Gogh,	ülkeyi	
ifade	özgürlüğünü	kısıtlayarak	ve	halkı	manipüle	ederek	yönetmeyi	uygun	bu-
lur.

Temel	Çizgi	2

Yönetim içerisindeki çatışma şu soru etrafında dönüyordu: Yasa dışı mı yok-
sa yasal mı? Gogher Gogh yasal olan tarafta karar kılmıştı. Bugüne kadar 
var olan bütün özgürlükler yenileri eklenmeden de sürdürülebilirdi. Ancak 
konuşma özgürlüğü diğerlerine benzemiyordu ve bu yüzden kısıtlanmalıydı. 
Tabandan yukarı çıkabilecek her ekonomik muhalefetin hükümeti bastırma 
ihtimali vardı ve bu da sürekli devam eden polis şiddetine yol açıyordu. Fakat 
bu sefer yaşanan normale göre daha şiddetliydi. 
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Brecht	 Der Tui Roman adlı	 eserde	 Birinci	 Dünya	 Savaşı	 sonrası	 Alman-
ya’sında	 demokrasinin	 işlememesini	 konu	 edinmiş,	 savaş	 sonrası	 yükse-
lişe	 geçen	 faşizmin	 simgesi	 olarak	 Gogher	 Gogh	 karakterini	 kullanmıştır.	
Almanya’da	Birinci	Dünya	Savaşı	 sonrası	 kurulan	Weimar	Cumhuriyeti	 de-
mokratik	 bir	 devletti.	 Fakat	 ekonomik	 şartlar	 ve	 devletin	 düzgün	 yönetile-
memesi	 sebebiyle	 demokrasi,	 faşizmin	 yükselmesi	 yolunda	 bir	 araç	 olarak	
kullanılmıştır.3	 Brecht	 bu	 minvalde	 kitabın	 temel	 konusunu	 şöyle	 not	 eder: 
“İlk kez uygulanan demokrasinin feshedilmesi ve özgür halka yönetim daya-
tılması bu kitabın temel fikridir.”

Temel	Çizgi	3

Müdahaleci olmayan düşüncenin sebepleri; yanlış ve müdahaleci olmayan 
demokrasi, kaynakların hakları uygulamaya yetmemesi, birbirinden farklı 
ve yanlış görüşler üzerine kurulmuş olan partiler, halkın bir kısmının re-
fahının diğer kısmının sömürüsü anlamına gelmesi, savaş nedenlerini yok 
etmeyen barışseverlik, ürünün çoğaltılması yerine dağıtımındaki açgözlülük 
gibi unsurlardı.

…4

Brecht	yazmayı	tasarladığı	kitabın	genel	çizgisini	aşağıdaki	gibi	açıklar.	Not-
tan	anlaşıldığı	kadarı	ile	Gogher	Gogh,	Der Tui Roman	metninde	bir	tui	olarak	
düşünülmüş	ve	aydın	kesimin	yozlaşmasının	bir	simgesi	olarak	kullanılmıştır.

Kitap tuilerin hakkından gelinip ortadan kaldırılmalarıyla sona erer. De-
mokrasi bittiği gibi, tuilerin altın çağı da geri gelmemek üzere kapanır. Kendi 
düşüncesinden vazgeçmek zorunda olan Gogher de bir tuidir fakat ahlaksız-
dır. “Tam anlamıyla yeni” olan faşizm; her zaman mevcut olmuş ve altın çağ 
tuileri tarafından saygı duyulmuş kapitalist yönetimin, şimdi güçlü ve çıplak 
bir şekilde öne çıkan temel düşüncelerindendir. Bu yönetim altında, tuiler iler-
leme ve özgür düşünceye ulaşma ihtimaliyle kendilerini kandırırlar. Geçerli 
yeni zihniyet temel ilişkileri değiştirmez tam tersine onları muhafaza eder.

Aşağıda	Brecht’in	Der Tui Roman	için	yazdığı	“Dört	Yolculuk”	adlı	hikaye	bu-
lunmaktadır.	Bu	öykü	Çim5	 imparatoruyla	 ilgili	küçük	bir	bölüm	ve	dört	 farklı	
odağın	yolculuklarını	 içerir.	Birinci	odak	beş	kişiden	oluşmaktadır.	Çim	impa-
ratoruna	karşı	ayaklanan	Kai	Ho	hareketine	bağlı	oldukları	ile	ilgili	bir	verimiz	
olmasa	da	muhalif	oldukları	metinden	çıkarılabilir.	Bu	odak,	muhalif	yönelim-
lerinden	ötürü Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi adlı	oyunun	kongre	sah-
nesinde	 bildiri	 dağıtan	 tiplemeler	 olarak	 yorumlanmaya	 açıktır.	 İkinci	 odak	
3 Detaylı bilgi için bkz. “Almanya’nın Kısa Tarihi ve Brecht’in Hayatı” yazısı s.119.
4 Çevrilmeden atlanan yerlere üç nokta işareti konmuştur.
5 Ç.n.: China kelimesi metinde Chima olarak geçiyor. Biz de Çin ile benzeşen “Çim” kelimesini 
kullanmayı tercih ettik.  
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ülkedeki	 tuiler	odağıdır.	Taschi	Lama	ve	kafilesi	olarak	imparatorun	emriyle	
kuzeybatıdan	güneydoğuya	doğru	 ilerlemektedirler	 ve	kafilenin	 içinde	oyun	
metninde	de	Pauder	Mel	olarak	geçen	Mükemmel	Pander	Lobsam	Rhei	da	bu-
lunmaktadır.	Bu	odakta	anlatılan	karakterler	oyundaki	tuilerdir.	Üçüncü	odak	
Hung	ve	Kwan	odağıdır.	Bu	odakta	yer	alan	ve	 farklı	 toplumsal	 sınıflardan	
gelen	iki	genç,	 tuilik	eğitimi	almak	üzere	bir	gemi	yolculuğunda	tasvir	edilir.	
Aralarındaki	sınıf	farkı	ve	aydınlığa	bakış	açıları	doğrultusunda	farklılaşırlar.	
Yolculuk	boyunca	gördükleri	olaylara	ve	tuilerin	eylemlerine	verdikleri	karşı-
lıklar	birbirlerinden	ayrışır.	Tuilerin	eylemleri	ise	işlevsel	ve	gerçeği	anlamaya	
yönelik	düşünceden	ziyade	gereğinden	fazla	retoriğe	vurgu	yapmaları	etrafın-
da	şekillenir.	Bu,	Brecht’in	oyunda	da	en	çok	eleştirdiği	entelektüel	 tavırdır.	
BÜO’nun	2017	yorumunda	da	Sen	ve	Eh	Feh	arasındaki	sınıfsal	fark	ve	ente-
lektüellere	bakış	açıları	benzer	bir	şekilde	ele	alınmış,	tiplemeler	bu	farklar	göz	
önünde	bulundurularak	yorumlanmıştır.	Yalnız	BÜO	prodüksiyonundaki	Sen	
tiplemesi	Der Tui Roman adlı	eserde	anlatılan	Hung	tiplemesinden	ayrışır	ve	
alternatif	bir	entelektüel	tavır	takınma	çabası	içinde	tasvir	edilerek	Eh-Feh’in	
(Der Tui Roman	adlı	eserdeki	hali	ile	Kwan’ın)	seçiminden	farklı	bir	seçimin	de	
mümkün	olduğunu	gösterir.	 	Dördüncü	odak	 ise	 İmparator	emriyle	başkente	
yolculuk	eden	bir	mareşal	ve	genelkurmay	başkanından	oluşan	bir	odaktır.

Dört Yolculuk

İmparator kötü uyumuştu. Klasik imparatorların çağı sona ermişti: Mutlu-
lardı. Şimdi yönetenlerin yapacak hiçbir işi yoktu.

İmparator; büyük ve demir gibi bir çeneye sahip, küçük, sıska, gergin duruşlu 
bir adamdı. Sağlıklı yaşadığı söylenebilirdi. Sabah erken kalkar, soğuk suyla duş 
alır ve egzersizlerini yapardı. Sağlıklı vücuttan çıkıp çıkmadığını bilmediği bütün 
düşüncelere karşı güvensizdi. Ona kalsa bütün kitaplarda (ve hatta reçetelerde) 
yazarının sağlık durumunu belirten bir doktor raporu bulunmalıydı, böyle bir şey 
gerçekleşmeyeceği için de neredeyse hiç kitap okumazdı. “Tamamen sağlıklı bir 
vücutta hiçbir düşünce oluşmaz!” derdi sık sık. Son birkaç yıldır kafasına üşüşen 
sorular rahat vermiyordu, bu nedenle vücudunu sağlıklı tutamadığını düşünüp 
huzursuz oluyordu. Danışmanlarına “Sorular bir şeylerin yolunda olmadığının 
kanıtıdır. Bana bu düşünceyi çürütün!” dedi. Bu aptalca görünüyor olabilirdi 
ama aslında imparatorun kastettiği, ülkede bu kadar çok düşünce ve gevezelik 
oluşmasının içerideki hasarın şüphesiz kanıtı olmasıydı. Ülke hastaydı.

Çalışma odasında her hafta üzerine bir bayrak takılan büyük bir Çim askerî 
haritası asılıydı. Çim İmparatoru bu haritadan Taschi Lama’nın kafilesini 
tedirginlikle takip ediyordu. 
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Diğer	odakların	yolculuk	hikayeleri	ise	şu	şekilde	geçiyor:

Beş adam, kuzey eyaletlerinden aşağıya doğru gelmişlerdi. Gündüzleri uyu-
yorlar, geceleri yürüyorlardı ve belirli bölgelerden geçmekten kaçınıyorlardı. 
Artık fazla insan olmayan bölgelerden geçerken böyle yapıyorlardı, her yerde 
değil sadece kuzey eyaletlerinde. Oralarda kıtlık daha kötü şartlar altında 
yaşanıyordu. Az insan olduğundan yabancılar kolayca dikkat çekiyordu ve 
kıtlık yüzünden çoğu jandarmanın da dikkatini çekebilirlerdi. Ama bu beşli, 
kıtlığa sebep olanlara dahil olmadığından ayrıca dikkat çekmek istemiyordu.

Gezginlerden ikisi üst sınıfların dış görünüşüne sahiplerdi ya da o sınıfa ait-
lerdi. Geri kalan üçü ise besbelli daha aşağı ailelerden geliyorlardı. En küçük 
olan hariç bu gezginler diğerlerine göre daha az güvenilir görünüyorlardı. 
Ahlak bakımından pek üstün değil gibilerdi.

En önde genellikle yolu bilen, daha iri ve geniş yapılı bir hamal giderdi. Bu 
yolculuk boyunca adı Feng’di. Onun arkasında üst sınıf olanlardan biri, tık-
naz ve keçi sakallı bir adam yürüyordu ki bu adam aslında grubun lideriydi. 
Pek çok polis listesinde ve broşüründe geçtiği gibi Li Tse adıyla tanınıyordu 
ama yoldaşları ona Len diyordu.

Kalabalık bölgelere geldiklerinde beşli halinde ilerlemeyi bırakıyorlardı; bu-
nun yerine iki gruba bölünüyor ve sadece belirli ve büyük şehirlerde buluşu-
yorlardı. Genellikle grupları iri hamal ve keçi sakallı yönetiyordu.

En genci en kötü giyimlileriydi. Akşama doğru köylerde gıda almak veya ta-
kas yapmak zorundaydı. Ona ucuz mallarla dolu bir küfe takmışlardı. Ayrıca 
hava soğuk olduğunda çete, üstündeki yorganı ve şalı alırdı. Böylece herkes 
onun nasıl donduğunu görebilirdi. Geri döndüğünde kuruşu kuruşuna he-
sap verirdi. Para konusunda titizlerdi.

Yürürken sessizlerdi. Ama öğlen vakti çukurlukta ya da saklandıkları yerde 
uyandıklarında küçük fırsatlar, yaptıkları muazzam yolculuk ve üstesin-
den geldikleri diğer şeyler ama en çok da imparatorluğu ilgilendiren işler 
hakkında sanki geniş çevrelere sahip güçlü insanlarmış gibi uğultuyla ko-
nuşurlardı.

Sık sık kavga ederlerdi. Mançurya’nın, Kore’nin savaş bölgelerine yün geti-
rip getirmeyeceği konusunda anlaşamazlardı. Yalnızca İmparator’un top-
ladığı her kuruşun hırsızlık olduğu konusunda hemfikirlerdi; bu nedenle 
tuhaf bir mutluluk duyuyorlardı. Bir konuda daha hemfikirlerdi: İmpara-
tor’un hala bir yığın pislik ya da cahil olarak tanımladıkları iki yüz kişiden 
nasihat alması. Bunun üzerine keçi sakallı gülümseyerek küçük kalın elle-
rini birbirine sürttü. Görünüşe göre İmparatorluğun zararına olan her şey 
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onları sevindiriyor, yararına olabilecek şeyler de öfkelendiriyordu. Politikay-
la oldukça meşgullerdi; öyle ki akşamları aralarından ikisi çay hazırladığı 
sırada herhangi bir konu hakkında tartışırlarken henüz uyumuş biri kötü 
yorganından sıyrılıp bir kelimeyle tartışmayı bitirebilirdi, bu kadar bilgiliydi. 
Bununla birlikte bahsedildiği gibi konular olağanüstü büyüklükteydi.

Şikayet ederek büyük nehre vardılar. Gemiye binmeden önce bir oturum dü-
zenlediler. Oturum, listelerinde adresi olan bir çiftçinin kulübesinde gerçek-
leşti. Tartışma boyunca çiftçi ve ailesi kapının önünde beklediler.

Gemide dikkat çekmemeyi nasıl başarabileceklerini tartıştılar. En iyi yol 
para gerektiriyordu ve bunun oldukça masraflı olacağına karar verdiler. Ama 
bu sefer keçi sakallı, Feng için daha iyi bir kıyafet alınması gerektiğine karar 
verdi; böylece üstleri başları lime lime olmuş diğer iki kişinin işvereni gibi 
gözükebilirdi. Len ve Gözlüklü beraber yolculuk edeceklerdi, istedikleri gibi 
giyinebilirlerdi. Bunlar harap olmuş tuiler gibiydiler.  Böyle tipler her zaman 
bilet ücretini karşılayabilirlerdi. Eksik olan tek şey kulaklarını çekebilecek-
leri bir iki köylüydü. Bunlar hazırlanırken, gerçek adı Li Tse olan Len keyifle 
gülüyordu. Kıyafet almaya o da gitti. Kimse onun gibi pazarlık yapamazdı.

Sonra yeni kıyafetlerin koltuk altlarına ve kalça kısmına cepler diktiler. 
Bunların içine çok ince, iyice sıkıştırılmış kağıtlar konacaktı ve her biri be-
denlerinde bu kağıtlardan mümkün olduğu kadar çok taşıyacaktı.

Bu kağıtlar, yani bu kitap için güney eyaletlerine gelmişlerdi.

Tibetli Papa Taschi Lama’nın kafilesi kuzeybatıdan güneydoğuya yolculuk 
halindeydi. Kafile, öğrencilerin ve azizlerin de bulunduğu 70.000 tuiden olu-
şuyordu. Tuiler, Taschi Lama’nın gücü ve aynı zamanda dünyanın umuduy-
du. Hepsi önemli ve mükemmel okullarda ticaret, kültür gibi benzer alan-
larda eğitim görmüşlerdi. Tek silahları akıllarıydı. Tui demek akıl işçiliği 
yapan, idrak eden, fark eden, daha da doğrusu kesin ve açık şekilde ifade 
eden demekti.

Kafile 50 kilometre uzunluğundaydı. İlk başta 120 kilometre uzunluğunda 
bir kafile ile yola çıkılmıştı. Kafilenin büyük bir kısmı, akıl karşıtı çiftçiler 
tarafından yemek verilmediği için ayrılmıştı. Kafile gittiği her yerde çekirge 
sürüsü gibi yiyecek kaynaklarını tüketiyordu, hatta bu yüzden kafilenin 
yolundaki çiftçiler ekim yapmadan önce iki kez düşünüyorlardı. Tuilerin 
kendi aralarında konuştukları konular yönetimi endişelendiriyordu. Bu 
meseleyi görüşmek için sadece Taschi Lama çağırılmış olmasına karşın 
Taschi Lama, yanında 70.000 tuiyle gelmişti. Geçtikleri yerler savaştan çık-
mış gibiydi.
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Kafilenin içinde Mükemmel Pauder Lobsam Rhei da vardı. Kafilenin ilk üçte 
birlik bölümünde bulunuyordu. Yolculuk boyunca diğer tuilerin koyduğu 
kurallara uyuyordu. Kendisi yürüyor, diğer tuiler kendini taşıtıyorlardı. 
Mükemmel Pander Lobsam Rhei’ın yürümesi fikri tuiler tarafından bulun-
muştu. Böylece onu gören insanlar, “Diğerleri araçla gidiyor veya kendini 
taşıtıyor ama en büyüğü yürüyor” diyecekti. İmparator, Mükemmel Pander 
Lobsam Rhei Hazretleri’ni tavsiye almak için çağırmıştı. Çim’in kaderi buna 
bağlıydı.

Papa Taschi Lama’nın yolculuğunun dört yıl süreceği hesaplanmıştı. Üçün-
cü yılında bu kutsal adam bildiklerini söylemiş, fakat yüksek zümre tara-
fından görüşleri pek hoş karşılanmamıştı. Çokça konuşmanın yapıldığı bir 
konferansta, en üstteki ruhani lider olarak halkın yoksulluğundan şikayet 
etti ve halkın yoksulluğunun bilincinde olduğunu göstermek için haftada 
bir gün oruç tutup üç gün de sebze yememeye karar verdi. Tuilerin arasında 
ise yaşayan Budanın deliliğin sebebi ile ilgili kesin bir görüşü olduğu kanısı 
hızlıca yayılıyordu.

Büyük derede yüzen gemide yaşları on altı ve on yedi olan iki delikanlı vardı. 
Bunlardan biri Hung öbürü ise Kwan’dı. Aynı yerden gelmelerine rağmen 
aynı toplum tabakasından gelmiyorlardı, Hung besili Kwan ise zayıftı. Fakat 
Kwan doğuştan o kadar küçüktü ki zayıflığı göze çarpmıyordu. Kwan’ın as-
lında kendisi için para toplanmamış olsaydı kıç güvertede Hung’un yanında 
oturacak kadar bilet parası yoktu. Burada, Taschi Lama’nın çeşitli konular 
üzerine tartışan ve şakalaşan tuileri arasında, seve seve oturuyordu. […] Bu 
topluluk iki delikanlı için de büyük önem arz ediyordu çünkü ikisi de tuile-
rin Pekin’deki memurluk okuluna gidiyordu.

Sabahtan akşama kadar tuilerin ortasında sanki gökyüzünü incelermiş gibi 
küçük bir halının üstüne oturup insanlardan konuşma kırıntıları yakala-
maya çalışırlardı.

Yanlarında, güvertenin kenarında uzun, sıska, sümüklü ve siyah çerçeveli 
gözlük takan bir adamın çevresinde toplanmış bir grup oturuyordu. Adam 
büyük kol hareketleriyle kıyıyı göstererek dikkatleri kendinden uzaklaştırıp 
burnunu ceketine siliyordu. […] Adam bir şey söyledikçe diğerleri baş sal-
layarak onaylıyor, diğerleri bir şey söylediğinde ise adamın baş sallayarak 
onaylaması bekleniyordu.

Hung çömelmiş ve güzel gözlerini adama çevirmişti. Adamın jestlerini ta-
kip ediyor ve konuşmasına bir anlam vermeye, kayan kıyıya dönük nazik 
bakışlarından bir izlenim edinmeye çalışıyordu. Kwan ise Hung’a arkasını 
dönmüş, adamın dikkat çektiği kıyıya bakıyordu.
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Kwan ilerleyen günlerde, yolcuların adama olan ilgisinin neredeyse hiçbir 
anlama gelmediğini ve öğrencilerin sorduğu kötü soruların hiçbir işe yara-
madığını; aksine bu soruların adamın bilgece ve kapsamlı yanıt vermesine 
bahane oluşturduğunu anladı. Hung’un tutumu daha doğruydu. Kwan da 
sonrasında Hung ne yapıyorsa onu yaptı. Burada mesele sohbet etme sana-
tını öğrenmekti.

Bir sabah Kwan ile Hung kavga etmişti. Hung duyduğu bazı cümleleri yarı 
sesli bir şekilde Kwan’a söylemeyi alışkanlık haline getirmişti. Bu cümle-
ler her zaman duyduğu cümlelerin aynısı değildi. Kwan, Hung konuşurken 
konuşmaları duyamıyordu. Kwan düşüncelerini Hung’un anlamasını sağla-
dı. “Ben” dedi gülerek, “sen konuşurken kulak verdiğimiz şeyleri duyamıyo-
rum. İnanıyorum ki sen konuşurken duyabiliyorsun ama ben duyamıyorum. 
Bunu unutuyorsun.” Hung haddinin bildirilmiş olmasından çok incinmişti 
ve Kwan bunu neredeyse hiç anlayamamıştı. Hung, Kwan’ın hiç bilmedi-
ği ilginç bir fiziksel olgu ile iletişim kurmak istiyordu. Kwan aralarındaki 
toplumsal sınıf farkını bildiği için düşüncelerini Hung’a açmamaya dikkat 
ediyordu. Hung, Kwan’ı rahatsız edeceğini bilse de konuşurdu. Bu durum 
düzelmeyecekti çünkü Hung hemen abartarak özür dileyecekti. Bu Kwan’ı 
rahatsız ediyordu.

Genç olduklarından araları hemen düzelmişti. Hung’un yemek yerken uzun 
adamın tutumunu almış olması Kwan’ın dikkatini çekmişti. Bu tutum ne 
mütevazı ve basit Hung’a ne de eşyanın doğasına uyuyordu. Hung bu tutu-
munu sözlerle açıklamıyor, tam tersi sözlerini tutumuna uyduruyordu. İlk 
başta bu Kwan’a doğru gelmedi ama sonrasında Hung’un bu şekilde, sadece 
sözler içermeyen yepyeni ve enteresan bir algı edindiğini kabul etti. Hızlı ve 
kolay öğrenen arkadaşı, Kwan’ı etkilemişti.

Sonrasında ön güvertedeki bir olay delikanlıların ilgisini çekti. Tekne her 
akşam bir kıyıya yanaşır, yolcular uğranan yerin çayhanelerini dolaşır ya 
da şehre yanaşılmadıysa en azından kıyıda yürürlerdi. Bir keresinde deli-
kanlılar şüpheli görünen evlerin olduğu bir şehirde birkaç kurumun önünde 
duruyorlardı. Paraları olmadığı için buralara girip girmeme konusunda ka-
rarsızlardı. Bir anda düdük sesleri duyuldu ve polisler sokakta koşmaya baş-
ladı. Polisler sokağın iki yanından geliyorlardı. Bu, şüpheli mekanlara karşı 
bir polis baskınıydı. İçeri girmedikleri için sevinen gençler oradan uzaklaş-
tılar. Köşeyi döndüklerinde iri bir adamın pencereden atladığını gördüler. 
Arkasından onu küçük ve güçlü kuvvetli bir adam takip etti. Sokağa indik-
lerinde yavaş ve sessiz bir şekilde sokağı geçtiler. Kwan yüzlerini görmüştü 
ve tekneye geri gittiklerinde ön güvertedeki yolcuların arasında bu iki kaçağı 
tanıdı: iri olan ve güçlü kuvvetli olan. Beraber değillerdi; iri olan tek başına 



Aklayıcılar	Kongresi	187

yemek yiyordu, diğeri ise üçüncü bir kişiyle beraber yemek yiyordu. Bu ikisi 
alt sınıftan geliyorlardı ve oldukça yoksul giyimliydiler.

Çocuklar yaşadıkları üzerine konuşurken arkalarından birisinin […] “Çay-
hanede beraber yediklerine göre iyi arkadaş gibiler” dediğini duydular. Baş-
ka bir kalın ses “Eğer onları çayhanede beraber otururken gördüyseniz mut-
laka polise haber vermelisiniz. Eminim siyasilerdi.” dedi. “Bekliyorum,” dedi 
ilk ses “pis bir şeyin içine çekilmek istemiyorum.” Kwan sesin sahibini gör-
müştü; zayıf, öne eğik yüzlü, küçük kafalı, gaga burunlu ve muhtemelen çok 
okumaktan göz kapakları iltihaplanmış biriydi. Büyük olasılıkla çayhanede 
dua kitabı okuyan biri olarak tanınmak istemiyordu.

İki arkadaş bu adamı ertesi gün daha sık gördüler. Güvertede dua kitabını 
sanki bir suçlu, ahlaksızlığa bürünmüş biri gibi derinlemesine okuyordu.

Bir sabah güverteye polisler geldi ve arka güverteyi kontrol etmeden doğru-
dan ön güverteye gittiler. Kwan da düşünmeden arkalarından koştu.

Ön güvertede alt sınıf halkın bulunduğu bölümde büyük bir kalabalık var-
dı. Kwan bu bölüme gitti. […] Çayhanedeki iri adamın yanına geldi. Tıknaz 
adam da yine yanındaydı. Kwan şimdi çok açık şekilde kısa adamın yanın-
daki adama emredercesine ama düşük bir sesle şunları söylediğini duydu: 
“Gözleri üstümüzde. Bana tokat at, ama gerçekten.”

Kwan etrafına baktı. Bu yöne bakanlar sadece küçük kafalı adam ve arka-
daşlarıydı. […] Polisler güvertenin diğer tarafında belgeleri kontrol ediyordu. 
Bir anda Kwan’ın yanındaki iri adam tıknaz adama “Tulum nerede? Tulumu 
yanına almanı söylemedim mi?” diye bağırdı. Güvertedeki bütün kafalar ora-
ya dönmüştü. […] “Ne, botta mı unuttun? […] Sana neden yemek için para ve-
riyorum?” diye bağırdı büyük adam. Kwan […] küçük kafalı adamı diğer tui-
lerin ortasında gördü. Heyecanla kalabalığın içinden bu sahneyi izliyorlardı.

Tıknaz adam sıçradı. Bir inleme duyuldu. İri adam kendinden geçmişti. 
“On tulumum mu var?” diye bağırdı, “Siz yoksullar gibi etrafta eşyalarım-
la mı dolaşacağım?” Yumruğunu kaldırdı ve bütün gücüyle kısa adamın 
suratına indirdi. Kısa adam bir anlığına sersemlemiş, gözlerini kırpıştı-
rıyordu. Kekeleyerek “Bay Mo Fung” gibi ismin açıkça duyulduğu bir şey-
ler söyledi. Devam edemeden ikinci bir yumruk suratının ortasına indi. 
Burnu kanamaya başladı. Kalabalık, olaya karşı çıkmaya başladı. Geçer-
ken hiçbir şey yapmadan bakan polisler şimdi daha dikkatli bir şekilde 
izliyorlardı. Kwan’ın arkasında uyuklayan azizlerden biri polise düzeni 
sağlamaları için bağırdı. […]
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Polis, “Sessizlik! Burada kavga edilmeyecek!” diye bağırınca iri adam kü-
çüğü pataklamayı bıraktı. Polis hiçbir şey bulamadan gitti. Kwan küçük 
kafalıyı “Yanılmış olmalıyım. Adam hiçbir şüphe çekici etki bırakmadı.” der-
ken duydu. 

Yaklaştıkları büyük şehrin etkisi, çocuklara bu anlayamadıkları olayı unut-
turdu. (Bir insan neden çayhanede bir başkasıyla arkadaşıymış gibi yemek 
yiyip gemide yalnız oturur, ayrıca bir insanı arkadaşının suratına yumruk 
atmaya ne iter ve de neden başka birini kan getirinceye kadar dövmek şüphe 
çekici değildir?) Ama yolculuğun sonuna doğru Kwan, uzun pis adamı Tas-
chi Lama’nın ülkede açıklanamaz karışıklığın sebebinin anahtarını çok iyi 
bir şekilde muhafaza ettiği ile ilgili laflar ederken duydu. Bu sahne Kwan’ı 
tekrar yıkmıştı.

Mareşal	ile	ilgili	bölüm	ise	kısaca	şöyledir:

Mareşal Fank Wi Heng de İmparator’un emriyle güneye yolculuk ediyordu. 
Son savaştan beri evini terk etmemişti. Bu zamana kadar evde anılarını yaz-
makla meşguldü. […] Yolda sürpriz bir şekilde kurmay başkanıyla karşılaştı 
ve onu da yanına aldı. On dört gün süren yolculuklarında bir kelime bile 
etmediler. Mareşal, generale bir insan kadar değil yalnızca bir asker kadar 
değer veriyordu.

[Kwan’ın Gemideki Yolculuk Hikayesinin Devamı]

Gemiye, izne çıkan bir grup asker geldi. Çoğu yaralıydı, gazlı bez bittiği için 
ince sarılan yaraları bezin dışından belli oluyordu. Tuiler bir grup halinde 
korkuluğun yanında toplanmış, askerlerin eğlenceli laflarından alınmış ne-
şeli sözlerle askerlere şaka yollu sesleniyorlardı. Askerler ya yorgun oldukla-
rından ya da söylenenleri anlamadıklarından cevap vermiyorlardı.

Akşam olunca Kwan ön güvertede gezinmeye gitti ve merakla zayıf bir as-
kerin çilesini izlemeye koyuldu. Asker üniforma ceketini çıkarmış, iplikler 
üzerinde dikkatlice bitleri araştırıyordu.

Kıç güverteden kalın bir ses geldi. Tuilerden biri savaş ile ilgili konuşuyordu.

“Biz bu cesur adamlara borçluyuz” diye inledi kalın ses.

“Gözlerini bir an bile kırpmadan kültürü korumak için cesaretlerini ortaya 
koydular. Si Jen’in başyapıtlarını bilmiyorlar ya da Go Teh’in şiirlerini ne-
redeyse hiç okumamışlar; sadece barbar düşmanlar tarafından kültürün 
tehdit edildiğini duydular ve harekete geçtiler. İnsan, yönetimden 1000 mil 
uzaktaki Mi Tapınağı’nın Çim’de kalıp kalmayacağı ile ilgili emirlerin oraya 
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kadar gidip gitmediği hakkında ne söyleyebilir ki? Bir avuç pirinci, acınası 
derecede az besinlerini, Japon bir generalin yönetiminde de gayet rahat yiye-
bilirlerdi. Ama üzerinde durulacak nokta bu değildir. İçlerindeki ulu bir şey 
onlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biz (maalesef) hiçbir şey yapamıyoruz, 
onların önünde saygıyla eğilmekten başka.”

Ses sustu. Asker ceketle işini bitirmişti. Lime lime olmuş gömleğini eline aldı. 
Bir süre boyunca yüzeydeki bitleri çıtlattı. Kwan, bakışları sırtında hissetti. 
Sonra asker konuşmaya başladı:

“Onlarla savaşamam.” dedi oldukça yüksek bir sesle. “Ateş gibi ısırıyorlar 
ama onları yakalayamıyorum. Her zaman aradığım yerden farklı bir yerde 
oluyorlar. Kurnazlar! Tabii ki böyle yaşadıkları için bütün hileleri biliyorlar; 
ayrıca yaratıcılar. Savaşta kendilerini inanılmaz derecede geliştirdiler. Aynı 
zamanda çoğaldılar da! Gömlekte ve cekette mesken tutuyorlar. Doğrudan 
üzerimde oturuyorlar, neredeyse yakalayacakmışım gibi. Ama ellerim o ka-
dar kalın ki bir öküzü bile daha rahat kavrarım. Yumruk atsam da anlam-
sız oluyor. Kendime vurmuş oluyorum, onlara değil kendime. Kesinlikle kan 
emiciliği öğrendikleri bir okulları var. Ne adi bir dünya.”

Kwan büyük bir çabayla, sanki görmek için can attığı bir şey yüzüyormuş 
gibi karanlık nehrin sularına baktı. Sonra dirsekleri dayandığı korkuluk-
tan kaydı ve geminin ortasına düştü. Birkaç askerin arkasından güldüğü-
nü duydu, sonrasında hemen demir merdivenlerden kıç güverteye tırmandı. 
Gariptir ki uyumak için bile dişlerini fırçalayan Hung’un yanına gittiğinde 
öfkeli olmasına rağmen, yürürken askerin yavaş ve geniş hareketlerini taklit 
ettiğini fark etti. Ayrıca onu hiç yürürken görmemişti, yalnızca konuşurken 
ve bit ararken görmüştü.

Tuiler ve Tui Okulu

Kitabın	sonraki	bölümlerinde	tuiler	ve	tui	okulu	tasvir	edilir.	Tuiler;	pazarın	
ve	pazardaki	ürünlerin	hem	zihin	işçisi	hem	de	ürünleri	pazarlayıcı	entelek-
tüeller,	akıl	kiralayıcıları	olarak	tanımlanmıştır.	Benzer	bir	şekilde,	Turandot 
ya da Aklayıcılar Kongresi	adlı	oyunda	da	tuiler	insanlara	fikir	satarak	ve	
onlara	ne	söylemeleri	gerektiğini	söyleyerek	yardımcı	olurlar.	Tıpkı	oyun	dün-
yasındaki	gibi	burada	da	tuiler	bilginin	tekelini	ellerine	almışlardır	ve	bilgiyi	
kendi	çıkarları	ve	devletin	çıkarları	için	kullanırlar.	Tuiler	para	karşılığında	
sattıkları	bu	fikirleri	Tui	okulunda	öğrenirler.	Tui	okulundaki	temel	öğreti	ise	
“Zihin	 varoluşu	 belirler.”	 olarak	 aktarılır.	 Bu	 düşünce,	 materyalizme	 karşı	
idealizmin	kapitalist	eğitim	sistemine	yansıması	ve	genç	zihinlerin	manipü-
lasyonudur.	Bu	öğreti,	oyunda	da	Sen	 ile	Eh	Feh’in	ziyaret	ettiği	Tui	okulu	
sahnesinde	öğrenci	Si	Fu’nun	Sarı	Irmak’ın	var	olup	olmadığı	üzerine	girdiği	
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sözlü	 sınavda	 ortaya	 çıkar.	 Brecht’in	 hem	 oyun	metninde	 hem	 de	Der Tui 
Roman	 adlı	 eserinde	 aktarmayı	 hedeflediği	 temel	 nokta,	 Tuilerin	 retorik	 ile	
fazlaca	ilgilenmesinden	dolayı	gerçekleri	göz	ardı	etmesi	ve	bunun	en	çok	da	
iktidarın	politikalarını	beslemesidir.

Brecht	Der Tui Roman adlı	eserde	Kwan	ile	Hung’un	hikayesini	“Tuiler	ve	Tui	
Okulu”	 bölümünde	de	devam	ettirmiştir.	Der Tui Roman adlı	 eserde	 çizgisi	
en	net	anlaşılan	karakterlerin	Hung	ile	Kwan	olduğu	söylenebilir.	Notların	bu	
bölümünde	Kwan	ve	Hung’un	okula	varışları,	okulda	yaşadıkları	ve	Kwan’ın	
okuldan	alınışı	bulunuyor.

Memurluk Okuluna Varış

Tuilerin memurluk okulu başkentin dışındaydı ve kendi başına küçük bir 
şehir gibiydi. İki katlı ahşaptan kuleleri olan bina, çayırlıklar ve büyük geniş 
ağaçlı avlularla çevrelenmişti. Kwan ve Hung çekçekten indiklerinde ana ka-
pının üzerinde taşa yazılmış “Bilgi güçtür.” ibaresini gördüler.

Kış yarı yılı henüz başlamıştı; yastıklar ve bavullar uzun, beyaz badanalı 
koridorların çevresindeydi ve temizlikçi kadınlar pörsümüş yerleri siliyordu. 
Öğrenciler büroda kayıtlarını yaptırdıktan sonra kolunun altında dosyası 
olan şişman bir tui, onları eski ve kaliteli mobilyalarla döşenmiş odalara 
yönlendiriyordu. Hücreyi andıran ve birbiri ardına dizilmiş odaların beyaz, 
küçük, kurşun parmaklıklar ardından avluyu gören birer penceresi vardı.

Şöminede ateş çıtırdıyordu ve Kwan şaşırarak şöminenin ızgarası üzerinde 
kuzu yününden yapılma bir çift ev ayakkabısı durduğunu gördü. Yıllar sonra 
bile, okula adım atmanın iyi bir hayata adım atmak olduğunu gösteren bu 
anı hatırlıyordu.

Kwan okula yedi sınav sonucunda kazandığı burslar sayesinde gelmişti ve 
semtinin onun için ödediği okul ücretinin ne kadar yüksek olduğunu biliyor-
du. Yüksek Tui Konseyi’nin verdiği en bilgece karar öğrencilerin iyi yaşamaya 
alıştırılmasıydı. Büyük masanın üzerinde eski öğrencilerin masa bıçağıyla 
harf ve şekil kazıdıkları akçaağaçtan yapılma kalın bir plaka vardı ve Hung, 
Kwan’a “Belki de bu öğrenciler çoktan bakan olmuşlardır.” dedi. İki adet al-
çak ve narin tahta sandalye şöminenin önünde duruyordu; iki taneydi, böy-
lece odada kalan kişi misafir kabul edebilirdi. Çünkü okulda oda arkadaşlığı 
destekleniyordu. Badanalı duvarda kıyafetler için bir raf vardı, önünde kalın 
yeşil bir perde ve iki demirden kancaya tutturulmuş bir kitaplık asılıydı. 
Odanın döşemesi basit görünüyordu, oda az sayıda iyi eşyadan kuruluydu. 
Yatak; tahtadan yapılma, geniş, özenli oymaları ve etrafında perdeleri olan 
bir yataktı ama sertti. Okul spor yapmayı teşvik ediyordu.
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Öğrenciler kendilerini su dolu hazır bakır leğenler içinde yıkadılar; güldüler, 
su sıçrattılar ve birbirlerine kahkaha ile havlu fırlattılar. Bittikten sonra bilgi 
edinmek üzere çıktılar.

Merdivenlerde onları tıpkı onlar gibi avare, biraz daha uzun ve bir veya iki 
yaş büyük, boğazında kocaman bir adem elması olan, soluk tenli bir ergen 
karşıladı. Tanıştılar ve onlara eşlik etti.

Geniş, alçak tavanlı ve duvarları tahta kaplamalı olan büyük salonda bu 
okuldan mezun olmuş ünlü öğrencilerin heykellerini gösterdi. Aralarından 
en ünlüsü bir filozoftu ve heykelinde eliyle başını destekleyerek düşünceli bir 
şekilde oturuyordu.

Soluk tenli ergen alaylı bir şekilde “Düşünüyor,” dedi, “başka bir yerden daha 
rüşvet koparıp koparamayacağını.” diyerek cümlesini tamamladı. Filozof, ar-
kadaşını ve koruyucusunu ifşa edip onları cellada vererek kral danışmanı 
olmuştu ve bu sayede kral tarafından sıra dışı mevkilerle ödüllendirilmişti. 
Fakat parlamento tarafından hayatının sonlarına doğru rüşvet almakla suç-
lanmış ancak kral hakkında oldukça fazla şey bildiğinden dolayı parlamento 
tarafından suçu affedilmişti. Okulun kapısının üzerine kazınmış “Bilgi güç-
tür.” özlü sözü bu olay sonrasında ortaya çıkmıştı.

Öğle Yemeğinde bir Tui Öğrencisinin Anlatısı

Yüzü çilli bir genç; öğle yemeğinde olabildiğince yüksek sesle gülerek, okuma 
öğrenilen en küçük sınıftaki küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyordu. Bu 
çocuk sınıfının en kötüsüymüş çünkü evde ders çalışmak yerine annesi-
ne gömlek dikmekte yardım etmek zorundaymış. Bu nedenle okuma yazma 
bilmediği için iki sınavdan kalmış. Ama bunu annesine söylemeye cesaret 
edememiş çünkü annesi savaşa giden babasının “Bilgi güçtür.” özlü sözünü 
çok önemli bulduğundan, sürekli yakınsa da okul masraflarını karşılamaya 
devam ediyormuş.  Annesi oğlunu sık sık kışlaya zayiat listesine bakmaya 
yollarmış ve çocuk eve hep iyi haberle, babasının adının duvara asılmadığı 
haberiyle gelirmiş. Gerçekte, çocuk okuma bilmediğinden kışlaya hiç gitmez-
miş. Son zamanlarda çocuk nasıl olduysa ilerleme kaydetmiş ve başlangıç 
sınavını geçmiş. Bir gün aniden aklına artık okuyabildiği için kışlaya gitme 
fikri gelmiş. Geçen yarım yılda ölenlerinin isimlerinin arasında babasının 
ismini bulmuş. Bunun üzerine annesi çocuğu okuldan almış.”

İşçi Jen’in Dört Rüyası [Bir İşçi Oğlunu Tui Okulundan Alıyor]

Bu	hikaye	aynı	zamanda	Kwan’ın	hikayesinin	sonu	olarak	yazılmıştır.	Babası,	
Kwan’ı	 okuldan	almaya	karar	 verir.	Bunun	sebebi	babasının	gördüğü	 rüya-
larda	Kwan’ın	aldığı	 tuilik	eğitimi	 ile	kuzeni	üzerinde	bir	 iktidar	kurmasıdır.	
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Brecht’in	oyunda	vurguladığı	gibi	burada	da	tuilik	kurumunun	iktidara	hizmet	
ettiği	ve	iktidar	politikalarının	alt	sınıfın	yanında	olmadığı	vurgulanır.	Başka	
bir	deyişle,	tuilik	eğitimi	alan	insanlar	devlet	tarafından	birer	araç	haline	geti-
rilerek	sınıfsal	fark	ayrımının	yeniden	üretilmesi	yolunda	kullanılırlar.

İşçi Jen, Kwan’ın babasıydı. Jemel eyaletindeki bir tekstil fabrikasında çalı-
şıyordu. İşi ağırdı ve kırk yaşında olmasına rağmen oldukça ihtiyar gözükü-
yordu. Ama alfabeyi anlayabiliyordu, bir işçi sendikasına üyeydi ve işçilerin 
geleceğine umutla bakıyordu. Bu nedenle oğlunu Pekin’deki tui okuluna gön-
dermişti. Okul masrafları, üzerindeki yükü iyice arttırmıştı. Zorluklardan ve 
yoksunluklardan güçsüz düşmüş ve son zamanlarda da yaşlanmış bir halde, 
akşamları gazeteden işçilerin büyük çağı diye tasvir edilen çağın devam edip 
etmeyeceğini şüpheyle takip ediyordu. Bir süre sonra aklına düşen şüphe-
lere hak verdi ve ondan hemen sonra gelen jenerasyonun, gençlerin, sadece 
hayatlarının tadını çıkardıklarını kabullenmeye başladı.

Yine de lokmasından kesip biriktirdiği okul harcını Pekin’deki tui okuluna 
göndermeye devam ediyordu. Ama bir gün aniden, yaşadığı bir olaydan sonra 
bir çarşaf ve birkaç temiz çamaşırı kartondan bavuluna topladıktan, evinde 
kiracısı olduğu kadını hasta olduğunu söylemesi için fabrikaya yolladıktan 
sonra Pekin’e doğru yola çıktı.

Okulun küçük misafir salonunda oğlu Kwan, babasını hatırladığından daha 
küçük, çökmüş ve bacaklarının arasında bir iple tutturulmuş bir bavulla otu-
rurken buldu. Küçük adam temiz bir dille ona eşyalarını toplamasını, kendisiyle 
birlikte Jemel’e gelmesi gerektiğini ve okul vaktinin artık bittiğini söyledi. Bu-
nun için bir açıklaması da vardı.

“Kwan, oğlum.” diye söze başladı, “Bundan bir iki yıl önce, daha seni bu okula 
göndermemişken bir sabah polis ofisine birkaç evrak bırakmaya gittiğimde, ora-
da oturan gözlüklü şişman genç bir adam görmüştüm. O günün gecesinde, seni 
rüyamda o sandalyede otururken gördüm. Evraklarımı teslim ettiğim polis ka-
dar şişmandın ve sen de tıpkı onun gibi yazı yazarken ekmek yiyordun. Ben içeri 
girdiğimde ayağa kalktın, önümde eğildin ve şöyle dedin: ‘Günaydın baba, neye 
ihtiyacın var? Doktora gitmek için ücretsiz bir karta mı yoksa başka, daha rahat 
bir daireye mi ya da dün gene zorluk çıkaran ustabaşıyla ilgili bir yardıma mı 
ihtiyacın var?’ Kwan, oğlum, şuna dikkat çekmek isterim ki rüyamda yardımse-
verliğine her ne kadar çok sevinmiş olsam da şöyle dedim: ‘Sadece evraklarımı 
yenilemek istiyorum ve sana zahmet olacak hiçbir şey yapmana gerek yok.’ Son-
ra da tombul yanaklarını sıktım ve gülerek oradan ayrıldım. Seni memurluk 
okuluna yollamam konusunda, diğer olaylar bir tarafa, beni daha çok bu rüya 
ikna etmişti. İkinci bir rüya görene dek okul ücretini ödemeye devam ettim.”



Aklayıcılar	Kongresi	193

İhtiyar bacaklarının arasında bavulunu bir oraya bir buraya sallayarak ve 
gözlerini odanın bir köşesine dikerek anlatmaya bir süre daha devam etti.

“Oğlum Kwan,” diye söze tekrar başladı, “ikinci rüyamda seni yine o polis 
ofisinde otururken ve kendimi ise yine tahta bariyerin arkasında elimde bir 
evrak işiyle ayakta dururken gördüm. Bu sefer elinde bir bıçakla elma soyu-
yordun. Önümde, sırada birkaç kişi daha vardı ve büronun kapanmasına da 
sadece birkaç dakika kalmıştı. Bunu fark etmiştim çünkü seni duvarda asılı 
duran saate bakarken görmüştüm. Beni diğerlerinin arasında ayakta durur-
ken gördün ve bana bakmadan şöyle dedin: ‘Hala burada olanların yarın bir 
daha gelmeleri gerekmektedir.’ Hemen sonra kravatını rahatlatıp biraz aşağı 
indirdin. İnsanlar bir süre için çemkirdiler ve sonra da dağıldılar. Ben biraz 
daha kaldım, hemen gitmedim. Yanıma geleceğini düşünmüştüm. Ama sen 
yanıma gelmedin ve bir süre sonra ben de gittim. Kendi kendime, herhalde 
yapman gereken birkaç hesap daha vardı dedim.”

Jen tekrar sustu. Sonra aniden Kwan’a hızlıca bir bakış attı ve sakince şöyle 
dedi: “Biraz uzun kalmış olduğum için özür dilerim!” Kwan şaşırmış bir halde 
babasını izliyordu ama babası çoktan uzaklara dalmıştı. Kwan’ın bakışlarının 
farkında değildi.

“Henüz okulundaki ikinci yarı yılındı ve bana daha şimdiden ilerleme kaydet-
tiğini yazıyordun. Bir öğleden sonra fabrikaya polisler geldi ve yasa dışı bro-
şür aradılar. Bizi makine dairesinde duvara dizdiler. Yanımda bir süredir aynı 
makinede birlikte çalıştığım kuzenin Feng vardı. Senin de bildiğin gibi on dört 
yaşında. Dizildiğimiz yerden sırayla öne çağırıldık. Birinin üzerinde bir şey bu-
lunduğunda veya şüpheli gözüktüğünde dışarı, meydana götürülüyor ve sopa 
atılıyordu. Makine dairesinde dışarıdan gelen çığlıkları duyabiliyorduk, sonra 
da dövülenlerden geriye ne kaldıysa onu gördük. Soruşturmayı bizim polis ofi-
sinden olmayan ama oradaki gençle aynı yaşlarda bir adam yönetiyordu. Bana 
ve Feng’e sopa atılmadı ama o günün akşamında rüyamda soruşturmayı gör-
düm, polis amiri sendin ve ben senin tarafından şüpheli bulunuyordum. Ben 
dayak yemek için meydana götürülürken benim yanımda geliyordun. Her şeyin 
birbirine karıştığı rüyalarda hep olduğu gibi, her zamanki gibi bu yolda el ele 
gidiyorduk. Senin küçük elin benim elimdeydi. Ama dışarıya çıktığımızda poli-
sin birinin elinden copunu alıyordun, bana dizlerimin üstüne çökmemi emredi-
yordun ve sonra beni dövmeye başlıyordun. Seni köpek, enseme vuruyordun.”

Jen konuşmaya tekrar ara verdi. Kwan oturduğu yerde donup kalmıştı ve ba-
basının yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Babasının da ona bakmadığını 
hissedebiliyordu. Tekrar konuşmaya başladığında sesi daha coşkulu çıkmaya 
başlamıştı.
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“Bu senin yüzünden gördüğüm üçüncü rüyaydı, Kwan. Dördüncüsünü ise 
hemen bir gün sonra öğle güneşinde, uyumadan, ayakta gördüm. Makinem-
de iş başındaydım. Karşımda kuzenin Feng çalışıyordu. Kendini işe kaptır-
mış olmalı ki benim uzun süre düşüncelere dalıp gittiğimi fark etmemişti. 
Sonra birden Feng ve benim polisler tarafından duvara dizildiğimiz zamanı 
görmeye başladım ve bize doğru gelen polis amiri üniformalı kişi, geçen rü-
yamda olduğu gibi yine sendin. Bu sefer kendi küçük kuzenine doğru yak-
laşıyordun. Ona elinde tuttuğun belgeyi gösterdin, sonra derhal onu dışarı 
çıkardılar ve meydandan gelen çığlıklarını duymaya başladık. Önümde di-
kiliyordun ve soğukkanlılıkla dinliyordun, ağzına sıçtığım sümüklü veledi 
seni, sen... Seni şerefsiz… İki yüzlü! Beni, babanı bile dövsen iyi, ben yaş-
lıyım ama neden senden genç olan Feng’i dövüyorsun köpek herif? Bu hep 
böyle mi gitmeli? Sen hep yükseliyorsun ve Feng olduğu yerde kalıyor, bunu 
nasıl unutabilirim, böyle bir şeyi nasıl unutabilirim?”

Ve ihtiyar Jen öfkeden titrer bir halde ayağa kalkıp bağırdıktan sonra birden 
kendine hakim oldu, durdu ve sakin bir sesle: “Eşyalarını topla Kwan, be-
nimle geliyorsun. Bu akşam yola çıkıyoruz.”

Tuilerin Altın Çağı

Bu	bölümde	Çim’de	devrimin	nasıl	gerçekleştiği	tasvir	edilmiş,	anayasa	ihti-
yacının	doğması	sonucu	yeni	anayasanın	nasıl	yazıldığı	öyküleştirilerek	an-
latılmıştır.

Çim Devrimi

Çim dört yıllık savaştan çıkmıştı. Halk fakirlik içindeydi, yemek olarak çim 
yiyorlardı. Askerler iyi eğitim almışlardı fakat aldıkları eğitimi ülke yöne-
timinde uygulamaya geçiremiyorlardı. Halk ayaklanmış, sokaklara dökül-
müştü. Her gece sanki birlik değillermiş gibi her konu üzerine tartışırlar 
fakat kurulu düzeni tehlikeye atmazlardı. Düzen, askerlerin insanları tek 
tek vurması ve bunun diğer insanlar üzerinde yarattığı etki ile de pekişti. 

Ülkede bir süre sonra devrim oldu. Devrimci Parti, yakınlık kurdukları bir 
prens aracılığıyla imparatoru idam ettirdi.

Genel görüşe göre; bu günlerde Çim’de tuilerin çağı başlamıştı, bir başka de-
yişle Zihnin Egemenliği Çağı. Kafa işçilerinin sosyal sınıfı Çim’de tui adı ile 
adlandırılıyordu. Sayıları fazlaydı ve ülkenin her yerine dağılmışlardı. Memur-
luk, yazarlık, doktorluk, teknisyenlik ve öğretmenlik gibi birçok meslekte çalı-
şıyorlardı; hatta din adamı ve tiyatro oyuncuları olarak da. Tui okulunda oku-
muşlardı ve çağın bütün bilgisine sahiplerdi. İmparatorun yanında aklayıcı, 
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konuşmacı, kafa açıcı6 gibi görevlerde halkın ruhsal durumunu korumak 
için savaş boyunca çalışmışlardı. Elbette barışı sağlamakla da yükümlüler-
di. Barış anlaşmasını öncelikli büyük görevleri olarak görüyorlardı ki onla-
rın bu namını kimse tartışmazdı, kimse ama hiç kimse onlara bu nedenle 
imrenmezdi de. Özellikle savaşı yürüten generaller ve devlet adamları onlara 
bu namı yakıştırıyordu, düşmanın şartlarını imzalamaya değer bulmuyor-
lardı.

Askerler siperlerdeki eşyalarını paketleyerek biletlerini halledip eve giderken 
prens birkaç generali, ilerleyen düşmanla barışı sağlamak için bizzat çağırdı. 
Ama ilk ikisinin nezlesi vardı, birinin karnı ağrıyordu ve dördüncüsü meş-
guldü.

[…]

Savaş halkın kurban verme anlayışını geliştirirken; tuiler generallerin 
planları doğrultusunda özveri, çıkar gözetmeden hizmet etmek, cesur kah-
ramanlık gibi yüce erdemler adına savaştan yana oldular. Barış için de az 
özendirme yapmıyorlardı. Kaba savaşçı mantık, silahlar teslim edilmek zo-
runda kalınca bitmeye yüz tuttu. Barış bile halkın kurban verme anlayışını 
geliştiriyordu. Bu, kısa zamanda kendini gösterdi.

Otuz yedi halkın barış koşullarını toplamak için düşman başkentlerinden 
birine yolculuk eden bazı tuiler, Çimlilerin zihniyeti ile otuz yedi halkın zih-
niyeti arasındaki ahlaki bakış açısı farkını algılama fırsatı edindiler. Çim-
liler, kimsenin bir şey alamayacağını söyleyen üst düzey ilkeyi savunurken 
istisnasız otuz yedi halk fetihte ısrar ediyordu. Çimliler düşmanlarını affedi-
yor, düşmanları ise Çimlileri affetmiyordu.

Düşman adına görüşmeler oldukça sert olup pek ehlileşmemiş dürtüleriyle 
hareket eden üç ihtiyar tarafından yürütülüyordu. İsteklerini yazdırırken 
beyaz ve kansız yumruklarını masaya o kadar sert vuruyorlardı ki kemikleri 
eklem yerlerinden çürüyüp kopacak gibi oluyordu. Eklemlerini tekrar gizli-
yor, ödeme yapmak istemeyen Çimli tuileri suçluyorlardı. Onlar da bir za-
manlar tuilerdi; ikisi eski avukat, biri gazetede yazardı. Ağızlarında köpük-
lerle konuşuyor, savaşın sadece zihniyet ile ilgili sebeplerinden bahsediyor-
lardı. Hatta düşmanı petrolü, cevherleri ya da piyasayı ele geçirmek istediği 
veya bir süre işlerini silah gücüyle hallettiği için suçlamıyorlardı. Tersine; 
fetih isteğinden, barbarlığından, kiliseleri ve güzelim binaları yakıp yıkma 
isteğinden yakınıyorlardı. Buna örnek olarak çok sevdikleri okulu gösterdi-
ler. Sohbet hiçbir zaman belli bir entelektüel seviyenin altına inmiyordu.

6 Ç.n. Almanca metinde “Kopflanger” olarak geçen bu kelime muhtemelen Brecht tarafından 
oluşturulmuş. Bu şekilde çevrilmesi uygun bulundu. 
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Ama barış antlaşması sürecinde verilen kayıplar önemliydi. Tuiler para har-
cadılar ama adaleti kazandılar. […] Barış antlaşmasının verdiği memnuni-
yet, tuilerin ülkede gerçekleşen hoş olmayan küçük bir olayı savmalarına 
yardım etmişti. […] Devrimci partinin lideri, imparatoru gücendiren prensi 
affetmemişti. Prens yönetimden hemen uzaklaştırılmış, yönetimi şanssızların 
devralması gerekmişti.

Wei Wei adında bir çömlekçi, Schi Meh adında bir matbaacı ve Nauk adlı bir 
astsubay vardı. Üçü de okul eğitimi almamış basit insanlardı ama akşamları 
iş çıkışı çalışır ve kendilerini tuiler gibi eğitirlerdi. İmparatorluk binasında 
eşleriyle beraber oturuyorlardı ve sabahın erken saatlerinden geç saatlere ka-
dar büyük insan kitlelerinin ucu bucağı olmayan konvoylar halinde saraydan 
geçmesine şaşırıyorlardı. Tüm dilekleri akıllarından geçiyordu, mutlulardı 
çünkü şimdi yönetimde onlar gibileri vardı. Üç adamdan en yakışıklısı Schi 
Meh’ti. Zaman zaman kalkıyor ve balkondan kalabalığı gösteriyordu. (Wei Wei 
kısa boylu olduğundan korkuluk yüzünden kalabalıkları göremiyordu.) Sesi 
de güzel ve gür olduğu için biraz ondan bundan bahsederek kısa bir konuşma 
yaptı. Şanssızlık tam bu anda meydana geldi. Konuşmaya “İmparator olma-
dan da biz Çimliler mutlu olurduk.” cümlesiyle başladı. Cümle herhangi bir 
konuşmanın ortasında olsaydı kaynayıp gidebilirdi fakat konuşmaya bu şekil-
de başlaması halk üzerinde büyük etki yarattı. Önce bir sessizlik oldu. Sonra 
muazzam yükselen alkışlar arasında cümleyi tekrar ettiler.

Etraftan “Yaşasın Cumhuriyet! Kahrolsun İmparator! Schi Meh ve Wei Wei çok 
yaşa!” sesleri yükselirken Schi Meh neye yol açtığını bilmiyordu.

Bu seslerin Pekin’in en uzak mahallelerinde bile duyulduğu söylenebilir. Schi 
Meh, Wei Wei ve Nauk’un eşleriyle oturduğu odaya döndüğünde çok huzur-
suzdu.

“Cumhuriyeti ilan ettim.” diye kekeledi sapsarı olmuş bir suratla.

“Ne?” diye bağırdı çömlekçi.

“Bir yanlış anlaşılma oldu.” diye kendini savundu Schi Meh, arkadaşının göz-
lerine bakmaktan kaçınarak.

Karısı kahve fincanını yere koydu, ayağa kalktı ve Schi Meh’e bir tokat patlattı. 

Akşam kalabalık elinde meşalelerle saraya giderken Schi Meh’in balkona çık-
ma izni yoktu. “Tanrı için burada duracaksın!” dedi Wei Wei ateş püskürerek. 
Bir yükselti alıp üzerine çıkarak balkon korkuluğunu aşan eliyle kalabalığı 
gösterdi.
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Tui Anayasası

Otuz yedi halkla barış antlaşması imzalamak için tuilerin tüm barış koşul-
larını kabul etmeleri gerekiyordu. Bu ancak tuilerin paragraflarla dolu kalın 
bir kitabın son sayfasına imza atmalarıyla mümkün olabilirdi. Daha zor olan 
ise şuydu: Ülkedeki düzenin her koşulunu, akıllarındaki haliyle kendilerinin 
oluşturması gerekmekteydi. Çünkü düzen büyüktü ama yeterince büyük de-
ğildi.

Bu sorumluluk en çok Eşit Halkların Partisi’nden iki insanındı: Li Keh adın-
da bir adam ve Ro adında bir kadın. Li Keh yıllarca, savaşın başlangıcına ka-
dar, başkentte bir meydanda “Kahrolsun savaş!” diye bağırarak hoş olmayan 
bir şekilde dikkat çekmişti. Eğer insanlar onu dinlemiş olsalardı savaş hiç 
başlamayacaktı. Hapse atılmıştı ama orada da düzelmemişti ve yeniden özgür 
kaldığında kendisini herkesin duyabileceği halka açık yerlerde, hayatlarında 
çömlek tezgahı dışında dünyaya ait bir şey görmemiş en eğitimsiz insanlar 
arasında yönetimi ele almak ile ilgili konuşuyordu. En iyi tui okullarında eği-
tim görmüş, hatta doktor unvanı almıştı. Her şeyiyle mükemmel olmasa da 
tuiliğin temellerini iyi benimsemişti. Li Keh’i destekleyen ve muhtemelen onun 
kadar huzursuzluğa sebebiyet veren kadın yurt dışından gelmişti, gözlerini 
bozuncaya kadar politika ve bilim üzerine kitaplar yazdığından kelebek göz-
lük takıyordu ve çirkin görünüyordu. Arkadaşları onun kendi özel yaşamın-
da çiçekleri seven, nazik biri olduğunu söylüyordu. Ama her konuştuğunda 
insanları egemen sınıfın elinden her şeyi, hatta en büyük mallarını almaya 
yönlendiren bir şeytan gibiydi. Bunun dışında oldukça kötü şapkalar giyerdi.

Li Keh ve Ro işçilere, askerlere ve denizcilere kadar ulaşmışlardı. Acele edi-
yorlardı çünkü fakirler henüz zenginler kadar tok değilken onlara ulaşmak 
istiyorlardı.

İmparatorluğun başkentinde kanlı savaşlar oluyordu. Halk, “Halk Gazete-
si’nin”, Eşit Halkların Partisi gazetesinin, basıldığı yeri daha fazla yalanın ya-
yınlanmasını önleme gerekçesiyle işgal etmişti. Birkaç gün gazete basılamadı, 
imparatorluk ise derin bir utanç içinde orduya başvurdu. Böylece ordu gaze-
teyi basan ekibi temizledi. Tuilerin düşünce özgürlüğünü Halk Gazetesi’nden 
korumak için ağır silahlılar yola çıktı. Topların gürültüleri, “Daha iyi bir gele-
cek için!” diye bağıran kötü giyimli birkaç yüz kişiyi susturdu.

Yönetici konumundaki Eşit Haklar Partisi bela çıkaranları bastıramayınca, 
mülkiyet sahiplerinin partiye olan güvenlerini kaybetmeleri riski ortaya çıktı. 
Yönetime geldiklerinde daha ilk olayda başarısız olmuşlardı, bu kadar fazla 
savaş kaybedilmişken belki de bir daha onlara hiç başvurulmamalıydı.
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Bir felaket yardımlarına koştu.

Subaylar bir gün Li Keh’i ve Ro’yu aldılar. Li Keh’in kafasını vurdular. Ro’yu 
ayak altında ezip yüzünü dipçikle parçaladılar. “Seni pis yaşlı kadın, kaos 
mu getirmek istiyorsun, bin yıllık Çim tarihini hiçe mi sayıyorsun?” Ölene 
kadar üzerlerinde tepinip cesetlerini kanala attılar.

Şimdi astsubay Nauk halkı silahsızlandırmak üzere Savaş Bakanı olmuştu. 
Halkın direnişinin kanla bastırılmasına daha fazla dayanamayıp egemenlere 
karşı savaşmaya başladı. Çünkü o da halkın arasından çıkmıştı.

Tuiler şimdi engellenmeden halka yeni bir anayasa hazırlayabilirlerdi. Bu 
anayasa dünyanın en özgür anayasası olmalıydı.

Fakat böyle bir anayasanın oluşturulması oldukça zordu.

Bu konuda yetenekli birini bulmak zordu. Hukuk üzerine eğitim almış bir-
çok kişi vardı fakat yasaları adil bulmak konusunda zorluk üzerine zorluk 
çekiyorlardı. Tuiler bu zorluğun üstesinden geldiler. […] Diğer yandan adalet 
duygusuna sahip insanlar yasalarla ilgili bir şey yapmayı reddediyordu. Ya-
saların nasıl yazıldığı hakkında en ufak bir fikirleri yoktu.

Eşit Haklar Partisi’ndeki tuiler arasında bu işe uygun bir tek insan bile yok-
tu. Dini partilerin tuileri de muhtemelen bu işle ilgilenmiyordu. 

Şimdi kendilerini özgür iradeli olarak tanımlayan bu tuiler -sivil kıyafetli 
veya papaz elbiseli-, tanrılarını büyük savaşa kadar takip etmişlerdi. Tan-
rılar otuz sekiz ülkeyi zincirini koparmışçasına savaşın içine düşürmüştü. 
Hiçbir şey onları engelleyememişti. Aralarında gençliğinde kitap yazanlar iç-
lerinde savaşla ilgili bir şey arıyorlar ve hep savaş için yaratılmış olduklarını 
kanıtlamak istiyorlardı. Hemen kutsamadan hiç silah görmemişlerdi. Küçük 
bir bölgesel büyüme, biraz maden deliği istiyorlar, artık dayanamıyorlardı. 
Top yapılması için kilise çanlarını çıkarmışlardı; başparmaklarıyla ve ce-
saretle, düşmanların kafasını ezecek haçı gösteriyorlardı. Savaşta düşenleri 
sadece iç geçirerek tahliye ediyorlardı.

[…]

Barış konferansları boyunca dindar tuiler göğüslerine vurup, konferansın 
bozulması için tövbekar şekilde söylendiler.

Nihayet demokrat tuilerle birlikte Wei Wei, bir zamanlar bir bardak bira iç-
tiğini hatırladığı bir adamı buldu. Adam hukuk bilginiydi, adı Sa U Pröh’tü. 
[…]
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Sa U Pröh karısını çocuğuyla birkaç ay kemer sıkmaya teşvik etti ve maaşı-
nın yarısıyla çok büyük bir kutu dolusu ucuz puro satın aldı. Bu kutuyu bir 
hamala verdi ve birlikte Adalet Bakanlığı’na doğru yola koyuldular. Ama orada 
büyük zorluklarla karşılaştılar.

Adalet Bakanlığı kapıcısının dünyanın en özgür anayasasını yazacak komis-
yondan haberi yoktu. Dolayısıyla onlara oda ayarlama konusunda yetkili de-
ğildi.

Sa U Pröh şaşırmıştı. Hamala bir müddet orada beklemesini söyledi, karşıdaki 
berber dükkanına gitti ve imparatorluk binasındaki Wei Wei’ye telefon ederek 
olanları anlattı. Wei Wei hemen geri arayacağına söz verdi.

Fakat şehirle ilgili acil işleri olduğundan Sa U Pröh’ün girişini sağlamak için 
karısından Adalet Bakanlığı’na gitmesini istedi.

Hamal, Sa U Pröh’ün geri döndüğünü görünce sevindi çünkü adamın parayı 
ödemeden gitmiş olmasından ve elindeki içi kağıt dolu olan sandığı alması ge-
rekeceğinden korkmuştu. Sa U Pröh zihninde anayasayla ile ilgili düşünmeye 
çoktan başlamıştı.

“Şöyle düşünüyorum.” dedi derin düşünceli bir halde, “Çim halkı hep beraber iç 
ve dış barışın sağlanması ve gelişebilmek için özgürlüğün hüküm sürmesini ve 
adaletin yenilenip sağlamlaşmasını istiyor. Bu açık değil mi?”

“Neden olmasın?” dedi hamal, çok fazla su kullanarak konuşanların etrafında-
ki yeri temizlerken onları dinleyen temizlikçi kadına bakarak. Bu yabancı bey, 
kadına eski bir efendisini hatırlattığı için konuşmalarını biraz dinlemişti.

Sa U Pröh, kadın önlerindeki yerleri temizlediği için bacağını kaldırarak şöyle 
dedi: “Kanıtlarım var, barış kazandı. Barışın bozulmaması nasıl sağlanır? En 
az 200 madde üzerine düşünüyorum.”

“Neden 300 değil?” diye sordu temizlikçi kadın dostça, soluklanırken. “Böylece 
işiniz de daha uzun sürer ve daha fazla para alırsınız. Siz bence 300 ya da 400 
madde yapın.”

Tam bu sırada Wei Wei’nin şişman karısı geldi ve bilgini selamladı. “Şimdi hal-
lederim.” dedi ve kapıcıya gitti. “Sevgili bayım, ben başkanın karısıyım ve bu 
adam da yeni anayasayı yazacak kişi. Küçük bir odası olmalı.”

Kapıcı kadına tepeden tırnağa baktı. Sinirlendi ve temizlikçi kadının da duyabi-
leceği bir şekilde “Her şey çok güzel ve çok iyi ama izniniz nerede?” dedi. 

Wei Wei’nin karısı “Neden bir izne ihtiyaç duyuyorsunuz? […] Sevgili insanların 
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bazıları hala bir devrim olduğunu fark etmediler, bir şeye bağımlı olmak üzerine 
yetişmişler. Bir devrim oldu, biliyorsunuz değil mi sevgili adam?”

Adam iyice sinirlendi ve sertçe “Hayır.” dedi. Haşin bir şekilde kapıcı bölme-
sine geri gitti. Wei Wei’nin karısı, Sa U Pröh’ün bakışlarıyla karşılaşmaksızın 
adamın ardından gitti ve nasıl bir tarihi dönüm noktasının yaşandığını izah 
etmeye başladı. Basit insanlarla nasıl konuşulacağını kocasından biliyordu.

Hararetle konuşanların sırtı bekleyenlere dönükken temizlikçi kadın bilgine 
onu takip etmesi için bir işaret yaptı. Uzun bir koridor boyunca yürüdüler 
[…] ve sonunda büyük, güzel, içinde büyük yazı masaları bulunan odanın 
kapısına ulaştılar. “Bugünlük burada kalın.” dedi kadın sevecenlikle “Me-
murlar geçen haftadan beri gelmiyorlar. Ayrıca burada sizi bulamaz, çok faz-
la oda var. İş bulmanın ne kadar zor olduğunu bilirim.” Sa U Pröh teşekkür 
etmek ve büyük kutuyu yazı masalarından birinin üstüne koydurmak iste-
di. Çantasında hamalın ödemesini ararken girişte sesler duydu. Sonra Wei 
Wei’nin karısının birçok zorlukla boğuştuğunu düşünerek […] tekrar odadan 
çıktı. Bir de baktı ki başkanın karısı ile kapıcı arasında büyük bir kavga pat-
lak vermiş, kadın bütün gücüyle şemsiyeyle kapıcıya vuruyordu.

“Kocam İmparatorluğun başkanı!” diye bağırdı kadın, “Şimdi söz dinlemez-
seniz sizi kurşuna dizdiririm.”

Bilgin, yorgun olduğundan zar zor kavgaya müdahale edebildi. Binanın 
önündeki meydana giderken […] kadın hala kapıcıya küfür ediyordu, çevre-
dekiler de yadırgayarak dönüp bakıyordu. Köşeyi dönerken bilgin, kadınla 
vedalaştı ve hamalla beraber Sche-Ssi sokağında bilginin düşüncelerini to-
parlayabileceği bir kafe aramaya başladılar. Değişiklik ve konsolidasyonun 
giriş metnini yazmazsa yine unutmaktan korkuyordu. Hareket ederken bir 
kafede oturacak bir köşe buldular. Bilgin yol arkadaşına biraz daha dayan-
masını söyledi çünkü kutuları geri taşımak için ona ihtiyacı vardı. Hamal 
rıza gösterdi ve adının Köh olduğunu söyledi. Kutuyu açtılar ve puro içer-
ken çalışmaya başladılar. İlk madde olarak, tabii ki anayasanın ilk maddesi 
olması gerekmiyordu, Sa U Pröh şu cümleyi not etti: “Zihinsel iş yapanlar, 
yazarlar, buluşçular ve sanatçılar İmparatorluğun korumasının ve sosyal 
yardımın tadını çıkarırlar.” Hamal da hemfikirdi çünkü öğleden önce gördü-
ğü gibi anayasa yazma işinin bir sanat olduğunu anlamıştı. “Bu tarz şeyler 
mi bulmanız gerekiyor?” diye sorarken iyi niyetliydi. “Yasayı yazanların hak-
larının tartışma konusu olacağını mı düşünüyorsunuz?”

Sa U Pröh kasvetli halde kafasını salladı. “Öyle değil.” dedi düşünceli bir 
şekilde.
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“Adı ‘tadını çıkarmak’ olmamalı mı?” diye kuşkuyla sordu Köh. “Biliyorsu-
nuz dışarıda korunması gereken büyük bir kitle var.”

Eğer garson gelip bazı müşterilerin ucuz puronun kokusundan şikayet etti-
ğini söylemeseydi Sa U Pröh, Köh’e katılarak anayasadaki böyle bir hatadan 
kaçınacaktı.

İç çekerek toplanıp kafeden ayrıldılar.

Utanmış bir şekilde “Adam haklı.” dedi Sa U Pröh giderken, “Bu puroları 
içmeye hakkımız yok. Sadece başkalarının sağlığı değil kendi sağlığımız açı-
sından da. Bununla ilgili bir paragrafı sırtınızda not defterime not edebilir 
miyim?”

Hamal kaldırımdan inip sırtını dönerken eğildi ki kaldırımdaki küçük bilgin 
sırtını kullanabilsin.

“Buraya yazıyorum.” dedi bilgin, “Her Çimli için, kişisel özgürlüğüne zarar 
vermeden, birliğin gerektirdiği ölçüde zihinsel ve bedensel ifadelerde bulun-
mak ahlaki görevdir.”

[…] “Ücretimi ödediğiniz sürece sırtımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz” dedi 
hamal.

Kısa bir süre sonra ayrıldılar çünkü Sche-Ssi sokağı çok kalabalıklaşmıştı. 
Köh ertesi gün kutuyu bilginin yaşadığı yere getireceğine söz verdi. Puroları 
eve almak istemeyişinin nedenleri vardı. Bilgin paltosu açık, küçük elleri 
sırtında hızlıca kaldığı yere doğru yürürken, sonrasında Anayasanın 163. 
maddesi olarak yayınlanacak yeni bir madde üzerine düşünüyordu.

Sa U Pröh sırıtarak bu madde üzerine düşünüyordu, özgür olmak istiyordu. 
Çimli kolay kolay güçlerini kaybedemezdi. Mesela açlıktan zayıflamaya veya 
rutubetli izbe evlerde kalıp sağlığını çürütmeye hakkı yoktu. Tabii ki bu ko-
şullar reddedilmeliydi, herkes bilmeliydi, yasalar bu yüzden çiğneniyordu!

Akşam yemeğinde bilgin, şu anda işsiz bir geometrici olan eniştesinin yanın-
da olmasını istedi. Bir bahçe restoranında bira içerken anayasa üzerine ko-
nuştular. Not defterini puro kutusunda bıraktığından Sa U Pröh anayasanın 
ilk maddesini bira altlığına yazdı: “Çim halkı cumhuriyet ile yönetilir. Ege-
menlik halkındır.” Bilgin öfkeli bir şekilde bu cümlenin kapıcı gibi insanlara 
söylenmesi gerektiğini düşündü.

Eniştesi her şeyden önce şunu önerdi: “Mülkü koru! Engellenmediklerinde 
neler yaptıklarını biliyorsun. Bu anonim şirketler, hisseler için boğazından 
kısan küçük insanlara gıdım değer vermez, her şeylerini elinden alır. Savaş 
tahvillerim üzerine düşünmemeliyim. Mülk bizim için yasa dışıdır.”
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Sa U Pröh bu konu üzerine düşüneceğine söz verdi.

Sonra telefon cihazına gitti ve İmparatorluk binasını aradı. Wei Wei’nin ka-
rısının onun için güzel haberleri vardı. Yarın sabah imparatorluk binasına 
gelirse Başkan’ın Sarayı’na gizlice girebilecekti. Kadın ona önemsiz bir işi 
varmış gibi mümkün olduğunca rahat ve doğal, hatta tamamen sevecen dav-
ranmasını tavsiye etti.

Gerçekten de bir sonraki gün yüzünde siyah maske taşıyan bir adam onları 
içeri aldı. […] Hamalın, bilginin ve eniştenin ilk işleri bir yazı masası yapmak 
oldu. Salonda, duvara tepeleme yaslanmış kutular öyle güzel ayarlanmıştı ki 
onlarla çok güzel bir yazı masası yapılabilirdi. Tabii önce birkaç kutu indir-
mek gerekiyordu ki bu hiç de kolay değildi. Kötü beslenen bacanağın omuzla-
rına çıkan hamal ter dökerek iki kutu indirdi. Bu iki kutunun içinde, geride 
kalanlarda olduğu gibi, yeni el bombaları vardı; memurlar bakanlığın içine 
gizlemişlerdi. […] Öğlene doğru uyduruk masa tamamlanmıştı. Eğlenerek 
bilginin sandviçlerini yiyip bitirdiler.

Sonra Sa U Pröh en sevdiği parçayı içeren, okunmaktan yıpranmış fasikülü-
nü […] çıkarıp kutulardan yapılmış masaya koydu. Eniştesine not defterini 
açtırıp dikte etmeye başladı. Hamal […] pencereden dışarıyı izliyordu. Bir 
yukarı bir aşağı küçük adımlarla gezinirken ve yoğun duman üflerken bilgin 
kalıcı madde 115’i formülize etti: “Her Çimlinin evi kendisi için bir sığınaktır 
ve zarar verilemez.”

“Kulağa mükemmel geliyor.” dedi enişte, “İşte cümleler böyle olmalı […]: Kısa 
ve öz.”

“Bu hiçbir şey daha.” dedi Sa U Pröh “Şunu da yaz: ‘Bir insanın özgürlüğü 
dokunulmazdır. Yoksa insan yaşadığı yerin dışında kanun dışı olur.’” Eniş-
tesi dinliyordu.

“Anayasaya, anayasa yazmanın her koşul altında cezasız olması gerektiği-
ni yazmayacak mısın? Ayrıca, dayak cezasının kaldırıldığı nerede yazıyor?” 
diye sordu geometrici endişeli. “Biliyorsun Anna’ya karşı bir sorumluluğun 
var.”

“Şimdi sana ne söylüyorsam onu yaz.” diye cevap verdi Sa U Pröh elleri ceple-
rinde, “‘Her Çimli düşüncesini yazılı, sözlü, basılı ya da diğer şekillerde ifade 
etmekte özgürdür. Bu arada genel kanunların sınırları çerçevesinde olduğu-
nu da ekleyebilirsin. Evet, bir de resim eksik. Resim yaparak da bir düşünce 
ifade edilebilir, belli sınırlar içerisinde, ama bunu yazmıştık. Ve şimdi: Bu 
haklarla iş sözleşmesi veya iş ilişkisi engellenemez ve bir hakkı kullanan ki-
şiye karşı ayrımcılık uygulanamaz.’ Bu, anayasa yazan benim için de geçerli 
anladın mı? Ben de buna karşı korunuyorum. Yaz: Sansür vuku bulamaz.”
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“Eğer evim yoksa” dedi hamal “yaşadığım yer neye tekabül ediyor?” “Doğru.” 
dedi bilgin ansızın durarak. “Yaz: ‘Herkesin arsaya sahip olma hakkı vardır.’ 
Yeterli mi?”

Hamal bilgine derin derin baktı ama bilgin dalmıştı.

“Eğer insan özgür değilse sarayda yaşamak neye yarar?” diye düşündü. “Bazıla-
rı üç odalı evlere sahip ama düşünceleri hakkında özgürce konuşamıyorsa evin 
ona ne yararı var?”

Enişte heyecanlandı, “Anna’ya senin kariyerini düşünüyor diye sitem edemez-
sin, onun çocuğuna karşı bir sorumluluğu var.”

“Anna’ya sitem etmiyorum.” dedi bilgin hızlıca. “Ben devlete sitem ediyorum, 
memurlarının aklına diz çöktürdüğü için. Böylece en iyi kamu hizmetini engel-
liyor. Bu önemli bir nokta. ‘Her memur özgürce istediği politik görüşe sahip ola-
bilir.’” diye dikte etti akıcı bir şekilde. “Anlıyor musun? Örneğin cumhuriyetçiler. 
Bu çok önemli. Ve bir şey daha: ‘Sanat, bilim ve bunların öğretilmesi serbesttir.’ 
Bence buraya önceki gibi sınır koymayalım. […]”

Zevkle İmparator Wi’nin taç giymesinin övüldüğü duvar resimlerine baktı.

Öğlene kadar geçen süre yönetimle ilgili kanunların belirlenmesiyle ilgili taslak-
larla geçti, sonra hepsinin karnı acıktı.

Bilgin sandviçinin geri kalanını çıkardı. Fakat buruşturulmuş kağıdın içi boş-
tu. […]

“Özgürlük ile ilgili eksik bir şey kaldı mı?” diye sordu çalışma arkadaşlarına.

“Nerede?” dedi geometrici.

Bilgin ona baktı ve hiddetlendi. “Şimdi toparlanır.” dedi heyecanlanarak. “Be-
nim üst sınıfın ayrıcalıkları hakkında bir şey bilmediğimi mi ima ediyorsun? Bu 
asiller ve fabrikatörler sadece tıka basa yemezler, isterlerse bir birlik de komu-
ta edebilirler. Ama artık bitti. Artık biz komuta ediyoruz. Açlığı seviyoruz ama 
komuta edeceğiz. Biz anayasayı hazırlayanlarız. Burada oturuyor oluşumuz 
tamamen sembolik, Fritz. Mülke karşı değiliz fakat üst sınıfların ayrıcalıkları 
artık sona erecek.”

El bombası dolu kutuya kuvvetli bir yumruk atarak “İmparatorluk Meclisi en 
büyük güce sahip olacak!” diye vurguladı. Bu patlama onu rahatlattı. Salonda 
aşağı yukarı ilerledi. “Tabii burada şöyle bir soru akla geliyor: İmparatorluk 
Meclisi özgür olacak mı? Yaz: Parlamenterler halkın temsilcileridir. Sadece vic-
danlarının sesini dinlerler ve emirlere tabi değillerdir.  Sadece vicdanlarının 
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sesini dinleyeceklerse gerçekten özgürler midir, nasıl? Peki seçmenlerinin 
emirlerine bağlı değiller dediğimizde […] evet, bu kadar yeter.”

Hiç kimse onları almaya gelmedi. Onlar da binayı terk etmeyi göze alama-
dılar. Hüzünlü bir şekilde karanlık oluncaya kadar çalışmaya devam ettiler. 
Geometricinin yazdığı son cümle: Hakimler bağımsızdır ve sadece yasalara 
uymakla yükümlüdürler.

“Ama karanlık olunca hüküm vermeye bir son vermeliler.” dedi hamal isyan 
ederek. “Çünkü o zaman yasa kitabını okuyamazlar.”

“Bizi unuttular.” dedi enişte.

Hamal pencereyi açıp sarkarak “Burası ne kadar yüksek acaba?” diye sordu.

Geometrici yanına geldi. Bir telgraf direğini gözü ısırdı.

“Ne kadar yüksekte olduğumuzu bilmek ister misiniz?” diye sordu kibirli bir 
şekilde.

“Bilimin yardımıyla bu hesaplanabilir. Yasalarda insanlar fantezi yapabi-
lirler ama pratik sorular için bilime ihtiyaç duyulur.” Sonra bilinen telgraf 
direği boyuyla pencerenin yüksekliğinin nasıl hesaplanacağını açıklamaya 
başladı. Sadece direkle bina arasındaki mesafeyi tahmin etmesi gerekiyordu, 
sonrasında kolayca Pisagor teoremini kullanabilirdi.

“Sadece yaklâşık olarak bilmem gerekiyor” dedi hamal “dört metreden faz-
laysa atlamam.”

“Yaklâşık.” dedi Geometrici, “Bu çok tehlikeli. Yedi metre mi sekiz metre mi 
olduğunu öğrenmek istiyorum, tüm fark bu bence.”

“Hayır, bir fark yok.” diye ısrar etti hamal, ilk kez karşı koyuyordu. “Ben at-
layacaksam fark etmez.” 

Geometrici de öfkelenmişti. “Bilime dikkat et” diye kükredi, “şimdi buraya 
nereden geldiğinizi göreceksiniz.”

Hamal binada suçüstü yakalansalar ne olacağını sordu kaçarak.

“Hiç.” dedi Sa U Pröh. “Aklıma bir fikir getirdiniz. Çok karanlık değilken yaz: 
‘Bütün Çimliler barışçıl ve silahsız olarak toplanma hakkına sahiptir.’”

“Size bunu sildirirler.” diye mırıldandı hamal, “Kumar oynamak?”

“Devam ediyorum.” dedi Sa U Pröh. “Biz bir şeyi kabul etmek istiyoruz ama 
yine de resmi makamlar yasaklıyor. O zaman şöyle olacak: ‘Her Çimli resmi 
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makamlara istek ve şikayetle başvurma hakkına sahiptir.’ Böylece gerekli 
önlemler alınmış olur. Şimdi dışarıda olsaydık…”

Hamal itaatkar şekilde tekrar pencereden sarktı.

Yağmur saçaklarını fark etti ve dışarı tırmandı. Aşağıda dururken, Sa U 
Pröh çantasındaki bütün nikelleri (bozuk para) ona attı.

Boğuk bir sesle “Yiyecek bir şey getiriniz.” dedi.

Üç saat sonra hamal geri döndü. Önce birkaç kadeh içmişti, sonra yiyecek 
bir şeyler alabilmek için iş araması gerekmişti. Garda bir sandığı sürüyerek 
taşımayı başardı. Sa U Pröh’ün sarkıttığı ipe beş kuru ekmek ve iki ringa 
balığı astı. Sonra karanlığa karıştı.

İçeride kalan ikisi, kutuların üzerinde uyuyarak huzursuz bir gece geçirdi-
ler. Kahvaltı yapmamışlardı çünkü hamal tekrar işine dönmüştü. Sa U Pröh 
ve enişte ise mülkiyet ile ilgili meselelerle uğraştılar.

Sa U Pröh mirası garantiliyor, tefeciliği yasaklıyor ve şunu ekliyordu: “Mül-
kiyet bağlayıcıdır. Mülkiyetin kullanımı aynı zamanda genel bir hizmet, en 
iyi hizmet olmalıdır.”

Aç olduklarından devam edemediler.

Bilgin ve eniştesi üç gün sonra tamamen bitkin halde düşük dereceli bir me-
mur tarafından bulundu.

Gerçi anayasanın son bölümünü oluşturan ekonomik hayatla ilgili anlaşıl-
maz uygulamaları bu şanssız şartlar altında yazmadılar. Bu bölüm her çeşit 
tuiden oluşan çok başlı komisyon ile uzun süren ve özel görüşmelerin sonu-
cunda ortaya çıkmıştı. Çünkü çalışma, sonra daha geniş çevrelere yayıldı.

Bir ulusal toplanma çağrısı yapılmıştı ve Wei Wei’nin öngördüğü gibi ortada 
bir anayasa yoktu. Sa U Pröh’ün önerisi […] kağıt çöpüne atılmış, […] bü-
tün tuilerden bir taslak hazırlamaları istenmişti. Wei Wei taslakları okurken 
çöpten gelen ve karısıyla birlikte topladığı Sa U Pröh’ün taslağından çok da 
farklı olmadığını görüyordu. Hemen bilgin için bir otel odası kiralanmalı ve 
çalışmaları tamamlama fırsatı verilmeliydi.

Çim’de yenin7 değeri düştüğü ve Çim’de yaşamak ucuzladığı için yabancı 
ülkelerden büyük topluluklar halinde gelen müşteriler oteli doldurunca Sa U 
Pröh, son maddesini bir banyoda yazdırmıştı. Eniştesi fırsattan istifade iki 
günde beş kez banyo yaptı. Çim’in korkutucu sefaletinin sebebi ve sonucu 

7 Ç.n. Çin’in para birimi.
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olan, ülkeyi boğan ve yükselen ahlaksızlığı tersine çevirmek için Sa U Pröh, 
hazırladığı çalışmayı Çimlilerin ahlaki eğitimini derinleştirmek amacıyla 
okullara ödünç verdi. Sadece erdemli insanlar, ister ezenlerden ister ezi-
lenlerden yana olsun, dürtülerine kapılmadan direnebiliyorlardı. Devlette 
çürümüşlük ne kadar fazlaysa, bu Sa U Pröh’ün düşüncesiydi, özenli va-
tandaş tutumuna o kadar ihtiyaç duyuluyordu. Hoşgörüsüzlükten kaçı-
nılmalıydı. “Açık okullardaki derslerde diğerlerinin duygularını incitmeden 
düşünce öğrenmek” maddesi, cumhuriyetçilerin duygularının incitilmeye-
ceğine dair yer yer garanti sağlıyordu. Sa U Pröh’ün anayasasında insani 
açıdan en güzel maddelerden biri 140. maddeydi. Bu madde sade ve basitçe 
şöyleydi: “Silahlı kuvvet mensuplarına dini görevlerini yerine getirmek için 
gerekli zaman sağlanır. Ayaklanmalara karşı savaşırken de Çim askeri dua 
etmek için zamana sahiptir.”

Sa U Pröh duvardaki bir kitaba erişmek için, kurutmak amacıyla asılan 
giysileri kenara itmesini gerektiren çalışma odasına çekildi. Karısı, İmpara-
torluk binasında pazar gününe özel kıyafetlerini giydiği için kızıyordu. Ça-
lışırken dikkat etmeyerek en iyi pantolonunda açtığı oldukça büyük üçgen 
büyümeye devam devam ediyordu.

Sa U Pröh’ün anayasa taslağı yönetimin hükümlerine göre tamamlanmış 
ve ulusal mecliste anayasa üzerine büyük bir tartışma çıkmamıştı. Mil-
letvekilleri 21. maddeye göre talimatlara değil sadece kendi vicdanlarına 
bağlıymış gibi görünmüşlerdi.

Tui Cumhuriyeti Tarihi İçin Devam Yazıları

Bu	bölümde	tuiler	ve	tui	evreninde	bulunan	diğer	karakterler	ile	ilgili	tasvirler	
ve	hikayeler	bulunmaktadır.

Çim Cumhuriyeti’nde Zihnin Egemenliğinin Başından İtibaren

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Çim’de düzen, ahlaksız bir karaktere bü-
ründü. Tuilerin 100 yıl süren etkisi meyvesini verdi. Yemek için neredey-
se çim bile yoktu ama kadınlar birbirlerine sıra numaraları dağıtıp boş 
dükkanlar önünde boş çantalarla sıraya giriyorlardı. Ordu yönetimi hiçbir 
şey satın almadığından fabrikalar kapanmıştı. İşçiler kendilerini her gün 
kamusal alanda, gittikçe artan kış soğuğunda titreyerek gösteriyorlardı. 
Gripten hasta olanlar hastane yataklarının sırasına göre ölüyorlardı.

Her yerde, yağmalanan bankaların boş depolarında düzen duygusunun en 
tehlikeli taşkınlıkları vardı. Binlerce memur barış antlaşmasından sonra 
imha edilecek savaş ekipmanlarının sayımını yapıyor, binlercesi de sayımı 
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kontrol ediyordu. Gönderilip batmış savaş gemileri tekrar boyanıyor ve […] 
pırıl pırıl temizleniyordu. Tam on ikide öğle yemeği için mola veriliyordu. Ar-
şivlerde, Çim’in savaşta suçlu olduğunu gösteren belgeler düşmanların suçlu 
olduğunu gösteren belgelerden ayrılıyordu. Küçük burjuva aileleri savaşta 
kaybettikleri oğullarının ya da babalarının küçük hatıralarını boş çay kutu-
larına, boş un çuvallarına ya da boş tereyağı çanaklarına koyup kaldırıyor-
lardı. İşçi kadınlar duvardaki ıslak lekeleri sayıyorlardı. Bütün Çim gerçek 
bir düzen sarhoşluğuna kapılmıştı.

On dört yıl sürecek olan aklın egemenliği işte böyle görkemli bir şekilde baş-
ladı. 

Wei Wei Yönetiminin Yenilikleri

Wei Wei yönetiminde zihni tüm resmi işlerde kullanmak bir hırs meselesi 
olmuştu. Filoloji doktorasına sahip ve ayrıca el yazısı iyi olan mektup yazma 
uzmanları postacı olarak işe alınmıştı. Coğrafyacılar makinist olabiliyorlar-
dı. Bu insanların treni doğru istikamette sürmelerinin coğrafya dersinden 
bambaşka bir deneyim olduğunu yönetim biliyordu. Ancak bu müdahaleci 
ve cesur önlemleri aldıktan sonra demir yolu yolculuklarında kültürün do-
ğuşundan bahsedilebilirdi. Diğer yandan coğrafya da bu sayede büyük bir 
değişiklik yaşıyordu. Zincirlerinden kurtulmuş akıl her şeye nüfuz ediyordu. 
Hatta matematik sirke girmişti. Bazı önemli matematikçiler matematiğin saf 
bir bilim dalı olduğunu, bir trapez sanatçısı gibi sadece günlük hayatın dü-
şük seviyedeki ihtiyaçlarına hizmet edecek bir bilim alanı olmadığını kanıt-
lamaya çalışıyorlardı. Trapezler arasındaki eğrileri kağıt üstünde hesaplıyor-
lar ve yeni, o zamana kadar hiç görülmemiş eğriler oluşturuyorlardı […] Bü-
yük şehirlerin gecekonduları da zihnin yansımalarından nasibini alıyordu. 
Sanat fotoğrafçıları gecekondularla ilgileniyorlardı. Birkaç güzel gecekondu 
fotoğrafı çekmek onlar için mutluluk verici bir durumdu. Bodrum katındaki 
bir evin binlerce kez oluşan alışılageldik bir nem lekesi, fotoğrafçı Hi Ko’ya 
ölümsüz bir başyapıt çıkarma fırsatını vermişti. Lekenin inci gibi parlaması 
binlerce insana güzellikle ilgili yeni bir fikir veriyordu. Parlamentoda fakir 
tabakanın hiç etle karşılaşmadığı şikayetlerine yönetim, yüzlerce zooloğun 
halk için verdiği akşam dersleriyle cevap veriyordu. Neredeyse herkes öküz-
ler ve kuzular hakkında bir şey biliyordu, çoğu diğer ülkelerdeki hayvanları 
ve geçmiş zamandaki hayvanlar alemini öğrenerek bu konudaki bilgilerini 
zenginleştiriyordu.

Le Geh’in Sistemi

Büyük boyutlara ulaşan aptallık kendini gizliyordu. Tutarsız savlar bile çü-
rütülemiyordu. Ni En Leh; bir filozofun zor şartlar altında iki kere ikinin beş 
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olabileceğini iddia etmesine, iki kere ikinin ayakkabı boyası olmasının daha 
az riskli olacağını söyleyerek karşılık vermişti. Günlük deneyimlerle çelişen 
şaşırtıcı savları her gün dinleyenler de şaşırtıcı iddialar bulmak zorunda 
olmanın normal olduğunu düşünüyorlardı. Dinleyenin anlamadığı herhangi 
bir şeyi iddia eden kişi anlamak ve imkansızlığına rağmen iddiasının doğru 
olduğunu göstermek zorundaydı. Bir dinleyici […] argüman kuruluşunda ça-
lışkanlık, mantık ve kesinliğin bulunup bulunmadığına bakıyor ve […] mü-
samaha gösteriyordu. Matematikçiler filozoflardan biraz ayrışıyordu çünkü 
ayakkabı boyası onlara hesaplarda yardımcı olmuyordu ve ayakkabı boyası 
satıcıları da müşteri getirmeyen sayılarla ilgilenmiyordu. Ama filozof böylece 
kendi alanında daha güçlü hale geliyordu. Duruma göre matematikçi, kibirle 
veya acıyarak, filozofun günlük performanslara dayalı paketini hor görüyor-
du.

Filozof Le Geh şunu öğretti: Kafa olmadan önce düşünceler vardı. Düşünce 
oluşabilmek için yalnızca kafaya ihtiyaç duyardı. Kafa bu ihtiyacı anladı ve 
oluştu. Ciğerlerin gerçekten de mevcut havaya uygun olarak oluşturulduğu, 
gök cisimlerinin tam olarak insanların dayanabileceği hızda hareket ettiği, 
polisin emanete hıyanet eden her özneyi şaşmaz şekilde takip ettiği bir dü-
zen dünyada gerçekten mevcut olduğundan, kendisi var olmasa hiçbir şeyin 
oluşmayacağı veya her şeyin mahvolacağı bir düzen açıkça bulunduğundan, 
bu düzen yaratılıştan beri mevcut olmalıydı. Kurulu plan sadece gerçekle-
şiyordu.

Kazancıların Gizli İktidarının Teoremi

Aşağıdaki	tasvir	Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	oyununda	Kai	Ho	adlı	
tuinin	düşünce	sisteminin	nereden	geldiğini	açıklayan	bir	nitelik	taşımakta-
dır.	Bu	düşünce	sistemi	toplumdaki	sınıf	farklılıklarının	analizi	üzerine	kuru-
ludur	ve	ezen-ezilen	ilişkisinin	ancak	bu	sınıf	farklılıkları	ortadan	kaldırıldık-
tan	sonra	düzelebileceği	 ile	ilgilidir.	Kai	Ho	burada	bahsedilen	devrimci	tui	
Ni	En	Leh	olarak	yorumlanmaya	açıktır.	Brecht’in	hem	oyunda	hem	de	Der 
Tui Roman adlı	eserde	başvurduğu	bu	karakterler,	kendisinin	Marksizm’den	
etkilenmesi	sonucu	yazılmış	alternatif	karakterlerdir.

Büyük bir filozofun araştırmaları temelinde tuiler; Mülksüzler Birliği ta-
rafından şu anda hakim olan, aslında düzensiz olan düzenin yakında […] 
onların eliyle devrileceği konusunda ikna edilmişlerdi. Düzene göre her-
kesten aşağıda olan yok edilirdi. Filozof bunu bütün zamanlar ve halklar 
için söylüyordu. İnsan bütün zamanları ve halkları bir kez ve herkes için 
düşünürse, Mülksüzler Birliği’nin tuileri de tasvir edilen katmanlı yapıyı 
anlayacaklardı. Bu katman sayesinde büyük fabrikaların ve işletmelerin 
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sahipleri, hiçbir şeyi (alet edevatı bile) olmayan işçileri kiralayıp karnını do-
yurmaya yetecek kadar bir ücretle zor şartlar altında çalıştırıyordu.

Bu işçilerin ait olmadığı, onlar gibi yoksul ya da onlardan daha yoksul olan 
halk katmanları da vardı. Ama filozof “aşağıda” olduklarını kanıtlamıştı ve 
temelde kendisi tarafından kastedilen alt-üst ilişkilerine dahil olmasalar da 
herkesin hareketini sağlıyor ve (düzensiz ve adaletsiz şekillerde de olsa) halk-
ların yaşamını mümkün kılıyorlardı. Filozof her tabaka sisteminde, alt-üst 
ilişkilerinden memnun olmayanların fabrikaların ve büyük işletmelerin iş-
çileri olduğunu, bunların alt-üst ilişkileri için kesinlikle gerekli olduğunu 
ve onlar olmadan alt-üst ilişkilerinin de var olamayacağını gösterdi. Büyük 
filozof üst ve alt ilişkilerinin, bu adaletsiz ve iğrenç sistemin, adaletsizlik ve 
iğrençlikten dolayı çökeceğine inanmıyordu. Ayrıca insanlığın bin yıllık ta-
rihinde yerini sürekli benzerine bırakan bu türden sistemler mevcuttu. Ona 
şu anda farklı gelen şeyse mevcut durumun alt-üst ilişkilerinin alt kısmına, 
üstten kurtularak sistemin bütün halklar ve zamanlar için yok edilmesi im-
kanını vermesiydi.

[…] Büyük filozofun derslerinde onun adaleti savunduğu açıkça fark edilebi-
lirdi fakat adalete güvenmezdi. Başarmak için ümidin olduğu bir zamanda 
ve yerde yaşadığı için mutlu olurdu sadece. Aç bir insanın haksızlığa uğra-
dığında haksızlık yapmayacağına veya açlıktan ölmeyeceğine inanmıyordu 
ama insanlara belirli şanslı durumların sonucunda açlıktan ölmek zorunda 
kalmadan dürüst olabileceklerini söyleyebildiğine seviniyordu. Filozofun bu 
düşünce akışını bütün taraftarları idrak edemiyordu. Mülksüzler Birliği tu-
ilerinin hikayesi bu anlaşılmama durumunun kötü sonuçları olabileceğini 
gösterir.

Büyük filozof öldükten bir nesil sonra bir adam Mo Ku Bölgesi’nde asilerin 
kavgasının içine düştü. Adı Ni En Leh idi ve düşüncesi imparatorun despot 
egemenliğinden kurtulmak için herkesten çok büyük fabrika ve işletme iş-
çilerinin kavgaya hazır olması gerektiğiydi. Çünkü başkalarının dediği gibi 
çiftçiler değil işçiler başarılı bir isyanı şekillendirebilirdi. Az bilinse de ölen 
filozofun yazılarına başvuruyordu […]8

Jun Kiler

İmparatorluğun doğusundaki toprak ağaları, bir başka deyişle Jun Kiler, 
Çim’in gerçek askeri topluluklarıydı. Savaşın başlarında, büyük askeri yü-
rüyüş doruk noktasındayken, kendi hazırladıkları savaş planındaki kor-
kunç bir yanlışı tam zamanında fark ettiler. Plana göre batıda imparatorun 

8 Ç.n. Bu bölüm Brecht tarafından bitirilememiştir.
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yönetimi zorlanmalıydı. Yavaşça geri çekilirken, doğudaki düşmanın sakince 
içeri girmesi sağlanacak böylece batıdaki ana düşman yenildikten sonra asıl 
darbe vurulacaktı. Düşman doğu sınırını geçtiğinde, Jun Kiler mallarının 
orada olduğunu son anda fark edip batıdaki orduları buraya aldılar. Böyle-
ce batıdaki meydan savaşı kaybedilmiş, Jun Kiler mallar yüzünden halkın 
öfkesinden ve yenilgiden korktukları için savaş dört yıl sürecek şekilde uza-
mıştı. Tuiler olmasaydı gerçekten de kaybederlerdi.

Jun Kiler halka ateş püskürüyordu. Hem mallarını görmeye geliyor hem de 
dünyayı fethetme hayallerini yıkan halkın sorumsuzluğuyla ilgili korkunç 
hikayeler anlatıyorlardı.

Hatıra Yazıcıları

Edebiyat büyük bir ilerleme kat etmişti. Bugüne kadar olandan daha fazla 
yaşam alanı, daha fazla insan ve daha fazla iş yeri tasviri yapılıyordu ve 
daha mutlu ve hüzünlü kaderler icat ediliyordu. Dünya ile ilgili daha fazla 
görüş belirtiliyor, dünyaya dair daha fazla yorum yapılıyordu. Bunlar nispe-
ten zararsızdı ve insanları ne daha akıllı ne de daha aptal yapıyordu. Son za-
manlarda anı edebiyatı fazlaca artmıştı ve bu edebiyat biraz farklıydı. Artık 
kurgusal gençlik hayat hikayeleri yazılmıyor, aksine varlıklarından şüphe 
duyulmayan iyi general ve devlet adamları ile ilgili anılar yazılıyordu! Sa-
vaş alanlarında düşmüş yahut şehirlerde açlıktan kırılıp yok olmuş binlerce 
insanın eksikliği onlar ile ilgili şeyler yazmaya yardımcı oluyordu. Filmde 
oynamak için birilerinin yatağına girenler gibi biraz dikkat çekmek ya da-
keşfedilmek için değil her şeyi olduğu gibi yazıyorlardı. Hatıra yazıcıları çok 
paraları kalmadığı zaman kendi hatıralarını da yazıyorlardı ama bu hatıra-
lar genellikle gerçeğe duyulan bağlılıkla yazılırdı. Gerçek anılarını yazarlar-
ken bu insanlara güvenip nasıl devlet işi verilebilirdi ki? İmparatorun annesi 
nasıl daha iyi bir danışman elde edebileceği üzerine düşünmeye başladı.

On İmtihan

Bu	hikayede	ise	Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi	adlı	oyundaki	Gogher	
Gogh	ve	İmparator	karakterlerinin	tarih	tuisi	Jü	Nan’ı	9sorgulama	sahnesi	tas-
vir	edilir.	Tıpkı	oyun	metnindeki	gibi	imparatorun	Gogher	Gogh’a	ne	kadar	gü-
vendiği	ve	nasıl	bir	iş	birliği	içerisinde	oldukları	vurgulanır.	İmparator	iktida-
rını	koruma	yolunda	Gogher	Gogh’a	birçok	yetki	verir	ve	iktidarını	koruduğu	
sürece	de	Gogh’un	eylemlerini	onaylar.

9 Ç.n. Orijinal metinde Jü Nan’ın bir tuinin ismi mi yoksa bölge ismi mi olduğu anlaşılmamaktadır. 
Bu nedenle orijinal metne bir müdahalede bulunulmadan birebir çeviri yapılmıştır ve “Jü Nan 
tuileri” ifadesi korunmuştur.
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İmparatora, Jü Nan tuilerinden sol kanattan bir tarihçinin ünlü kitabı-
nın yasak kitaplar listesine alınıp alınmayacağı soruldu. İmparator, kararı 
Gogher Gogh’a bıraktı.

“Kitap neyle ilgili?” diye sordu Gogher Gogh getirttiği tarihçiye.

“Kitabım İmparator’un babası Jü’nün yönetimi ve Beş Güç’e karşı verilen 
savaşla ilgili.”, diye cevapladı korkudan bacaklarını zar zor yerinde tutan 
tarihçi.

“Kitabında bu savaş Çim’in zaferi olarak mı yoksa Beş Güç’ün zaferi olarak 
mı tasvir edilecek?” diye sordu Gogher Gogh sertçe tarihçinin gözlerinin içi-
ne bakarak.

Tarihçi yalvar yakar edebi yargıçların bulunduğu daireye baktı ve sessizce 
“Çim’in yenilgisi olarak.”, dedi.

“Kitabında Çim’in Beş Güç’e yenilmesine ne sebep oluyor?” diye sordu Gogher 
Gogh sertçe.

“İmparator Jü.”, diye cevap verdi kültür bakanı, tarihçi sustuğu için.

“Fena değil.”, dedi Gogher Gogh yavaşça (ne söylese yazılıyordu); “İmparator 
Jü zamanında ne yaşandıysa olanlara o sebep vermiştir. Ama Jü Beş Güç’le 
savaşı neden kaybetti?”

Tarihçi yüzüne kokulu su çarpılınca canlandı.

“Savaş İmparator aleyhineydi çünkü birçok güce karşı bir mücadele verili-
yordu.” diye açıkladı.

“Peki neden bu kadar çok güçle savaşmak gerekiyordu?”

“Diplomatlar düşüncesiz ve yeteneksizlerdi.”

“Yani İmparator Jü’nün diplomatları.”, diye tamamladı kültür bakanı çorba 
kasesi kadar bile ifade içermeyen bir yüzle.

“Fena değil.” dedi Gogher Gogh, gülerek edebi yargıca döndü:

“Öyleyse buradan şu çıkıyor, savaşlar sadece düşüncesiz diplomatlar tara-
fından yürütülür ve daha iyileri tarafından engellenebilir.”

“Ama İmparator Jü de savaşa katıldı.”, diye bağırdı bakan kızgınlıkla.

“Neden İmparator Jü katıldı?” diye sordu Gogher Gogh sertçe.
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“Benim kitabımda” dedi tarihçi terleyerek, “katılmıştır çünkü kendini gös-
terme arzusu vardır ve bu arzu sol kolunun doğuştan kısa olmasından 
kaynaklanır. Kendisi tarafından zayıflık olarak algılanan bu yoksunluk 
onu güçlü bir davranışa ve bunun sonucunda Beş Güç’e meydan okuyan 
bir tavra itmiştir. Bu teoriyi,” diye biraz daha küstahça devam etti tarihçi, 
“modern psikoloji biliminin ışığında ortaya çıkardım. Bu bilime göre cesur 
güçler belli kusurlardan ve yoksunluklardan kaynaklanır.”

“Yani, İmparator Jü’nün sol kolu çok kısa olduğu için savaş başladı ve 
kaybedildi, öyle mi?” diye sordu Gogher Gogh ilgiyle.

“Evet,” dedi tarihçi üzgün bir sesle, “kısaca, belki sadece bu yüzden.”

“Fena değil.” dedi Gogher Gogh düşünerek, “O halde kitabına izin verilebi-
lir. Bütün kütüphaneler tarafından satın alınsın ve okuması için ücretsiz 
olarak halka verilsin, çünkü görebildiğim kadarıyla bir zararı yoktur. İm-
paratorumuz Lü Tsiang’ın çok kısa bir kolu var mı ki?”

Tuiler Tarafından Pulluk Demircilerinin Kurtarılışı

Set Schuan eyaletinde yaşayan halk demirden pulluk üretimiyle geçinirdi. 
Demirden pulluklar çıktığından ve bazı bölgeler demirden pulluk kullan-
maya başladığından beri bu normalden daha karlı bir işe dönüştü. Çünkü 
çevredeki eyaletler tarımla uğraşıyordu ve demirden pulluğa ihtiyaçları 
ortaya çıkmıştı. Böylece pulluklara sahip bölgeler daha az iş gücüyle tarla 
sürebiliyorlar ve daha ucuza işlerini yapabiliyorlar ya da daha fazla ka-
zanıyorlardı. Tarımda boşa çıkan işçiler Set Schuan’a gidip demir pulluk 
üretiyorlardı. Set Schuan’da pulluk demirciliğinin karlı olduğu söylense 
de bu burada çalışan herkes için geçerli değildi, çoğu çok daha fakirdi ve 
giderek fakirleşiyordu. Eskiden de bu eyalette pulluk üretilirdi ama bu 
kadar fazla ve demirden değildi, fabrikada değil tek tek pulluk yapıcıla-
rının elleriyle üretilirdi. Bu pulluk yapıcıları çiftçilik yapıyordu, tabii çok 
değil, sadece kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar. Maden ocakları daha iyi 
işledikçe bu işe son verdiler çünkü maden ocağı sahipleri fabrikalar açıp 
büyük ölçeklerde demirden pulluk üretmeye başlayınca maden ocakla-
rı işlevsizleşmişlerdi. Kazançlar tahta pulluk üretiminin kazançlarından 
iyiydi dolayısıyla tahta pulluk üretimi hızla düştü çünkü tahta pulluk 
demir pulluk değildi, karşılaştırılamaz bir biçimde daha kötüydü. Erzak-
lar çevre eyaletlerden hala daha ucuza alınabiliyordu. Bununla beraber 
şimdi büyük ve devamlı büyüyen fabrikalarda çalışan pulluk demircileri 
bir yere varamadı.
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Yararlı Olan Güzeldir

Mu Sin’in tuileri büyük inşaatçılardı. Büyük bilgi ve deneyim sahibi idi-
ler ve usta ünvanını onlarla birlikte en az on beş yıl çalışmamış öğrencile-
re vermiyorlardı. Zamanın talep ettiği her yeni ve ilerici şey için hassaslar-
dı. Böylece önce makinelerin güzelliğini keşfetmişlerdi. Kitaplarında şunu 
yazıyorlardı: Makine neden bu kadar güzeldir, neden bugün görülebilenler 
arasında en güzeli ve göze en hoş gelenidir? Çünkü tamamen yararlıdırlar. 
Çünkü amacı olmayan tek bir parçacıkları bile yoktur. Çünkü uyumluluğun 
vücut bulmuş halidirler.

Bu anlayış doğrultusunda evlerini ve mobilyalarını makineleri örnek alarak 
yapmaya başladılar: süssüz, basit ve pratik.

Üst sınıfların yenilik ve ilerleme istemeleri onlara yaramıştı, sebebi de şuydu: 
Çim makineleri ve alt sınıftan halk kitleleri yoluyla çok büyük miktarda üre-
tim yapıyordu ancak ürettiği bu mallar ülkedeki halkın fakirliğinden dolayı 
satılamıyordu. İmparatorun yedi devlet ile Çim mallarının, dokumalarının, 
makinelerinin, yağlarının ve pek çok diğer ürünün satılabileceği ülkeleri 
zapt etmek için yaptığı savaş kaybedilmişti. Her yerde yüksek gümrük ver-
gileri malların ithalatını engellemişti, dolayısıyla Çimli üreticilerin ürünleri 
satabilmek için fiyatları düşürmeleri gerekiyordu. Üretimi ucuzlatmak ama-
cıyla daha az işçiye ihtiyaç duymayı sağlayacak makineler için yatırım yap-
tılar. Bütün ülkede yeniye ve ilerlemeye, tasarrufa ve iyileştirmeye, pratik 
metotlara ve yararlı bakış açılarına yönelik bir haykırış yükseliyordu.

Bu Mu Sin’in inşaatçıları açısından çok avantajlıydı. Evleri, mobilyaları ma-
kineler gibi en ekonomik ve yararlı şekilde inşa etme düşünceleri, herkesin 
hoşuna gitmişti.

[…]

Kum Satıcıları

Bech Es Ga’da, Pelinkli kum satıcılarının sevkiyat yaptığı bir manastır vardı. 
Kum satıcılarının dükkanlarının hepsi şehrin en pahalı sokaklarından biri 
olan kuyumcuların yaşadığı sokaktaydı. Göz boyamak için kum satıyorlardı.

Bu sokakta kum, şehrin kalabalık bölgelerinde kovayla veya kamyonla sa-
tılan kaba kum gibi satılmazdı. Burada kum tanelerinin satışı ve ticareti 
yapılırdı. Bu kumlar alanında uzman sanatçılar tarafından taşlanır ve ci-
lalanırdı. Bu sanatçılardan her birinin ismi ve geçmişi vardı. Sanatçıların 
mensup olduğu aileler tanınırdı.
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Bech Es Ga manastırında birçok küçük koru vardı. Kumlu topraklar yüzlerce 
yıllıktı ve bakımı, İngiliz çayırlarından daha az bakım gerektirmiyordu.

Manastırın tarihi yanlışlarla doluydu. Mesela en iyi şekilde büyük miktarlarda 
kum satılan bir tarlada (bu tür, her iyi evde mutlaka bulunmalıydı), zenginler 
ve üst sınıflar için bir tane olağanüstü örnek yetişiyordu. Bu parçanın adı PAT-
RIOT10 idi ve olağanüstü bir marifetle üzerinde çalışılmıştı. Ne yazık ki büyük 
bir hayal kırıklığını da beraberinde getirmişti: En ufak bir etki yaratmamıştı. 
Bu nedenle TIMOR DEI11 denen başka bir parçayla devam edildi. Büyük bir 
inançlı cemaat, ünlü bir vaiz ve papaz için kullanmak üzere bu parçayı sipariş 
etmiş ve ödemesini yapmıştı. Büyük bir başarısızlık! Bazı şehirlerin İmparator 
için yaptırdığı PATRIOT gibi bu da ters tepmişti.

Parçaların çıktığı tarlaların etkisi kusursuzdu. […] İlk tarladan çıkan kumla 
canlı bir ihracat yapılırdı. Her yerde işe yarıyordu, en verimsiz bölgelerde bile. 
Bu tarlada üretilen ürünlerin göz hastalıklarına neden olmadığı kararlaştırıl-
mıştı. Kumla gözü boyanan askerlerde atış yaparken görüş bozukluğu olmuyor-
du. Hatta bu kum işi öyle gelişmişti ki paralı asker ordusu ortadan kaldırılıp 
yerine halk orduları getirilmişti. Eski paralı askerler kum sayesinde öncekine 
oranla hissizleşmişlerdi. Büyük miktarda kullanımı olsa olsa paralı askerlerin 
ödemelerini talep etmemelerini sağlamasıyla mantıklı olabilirdi. Halk ordusu-
nun askerleri çok az maaş alıyorlardı. Yönetim kumla çalışıyordu.

Muazzam miktarda kum gerekiyordu. Kum ocakları çok büyüktü. Ocaklardan 
çıkarılan tonlarca kum çok eski, tozla çürümüş ulusal heykelin toz tanecikleri 
ile karıştırılıyordu. İşte kumu da etkili yapan buydu.

[…]

[Tuilerin Çöküşüne İlişkin Notlar]

Bu	bölümler	tuilik	kurumunun	çökmesinin	nedenleri	açısından	önemlidir.	Tuiler,	
bilgiyi	tekelleri	altına	alarak	iktidara	hizmet	etmişler	ve	sonunda	ülkeyi	terk	etmiş	
veya	fakirleşmişlerdir.	Anlatılar	notlar	halinde	kaleme	alınmıştır	ve	notların	bazı	
bölümleri	tuiler	ve	eylemleri	üzerine	yoğunlaşmaktadır.

[…]

Tuilerin Sonu

Savaş aslında ilk üç ayda kaybedilmişti fakat bitirmek için bir sebep ol-
madığından generaller savaşı dört yıl devam ettirmişti. Halk savaşın sonla-
rında sadece kepek ve pancar ile beslenerek, ölenleri kağıt gömlekler içinde 
10 Ç.n. Latincede vatansever anlamına gelmektedir.

11 Ç.n. Latincede tanrı korkusu anlamına gelmektedir.
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gömerek, son birikimlerini savaş materyalleri ve savaşa karşı her açıklamayı 
bastıran polis için harcayarak büyük bir fedakarlık yapmıştı. Savaşın son-
larına doğru savaş yorgunluğu ortaya çıkmıştı. Generaller bu savaş yorgun-
luğundan kitaplarında vurguyla bahsediyor, çöküşün sebebi olarak gösteri-
yorlardı. Halk tarafından hiçbir zaman bilinmeyen, daha dördüncü aydan 
savaşın kaybedilmesine sebep olan bu askeri hataydı; bir dahaki savaşta 
kaçınılması umuluyordu. Savaşın materyallerin ve insani yardım kaynak-
larının tükenmesi sonucu başarısız olmasının ikinci bir savaş için korku 
sebebi oluşturmadığına inanmalılardı. […] Hata şundan kaynaklanıyordu: 
Başarıyla ilerleyen ordu batıda askerlerin bir kısmını geri çekmişti çünkü 
doğudaki toprak sahipleri oradaki bir işgalden korkuyorlardı ve bu toprak 
sahipleri generallerin aile üyeleriydi. Şimdi ordu işlerini yine toprak sahibi 
aileler belirliyordu ama ordunun büyük kısmı doğuda yeniden kullanılabilir-
di […]. Bu sefer birinci savaştaki gibi […] insani yardım kaynakları kesinlikle 
hemen tükenmemeliydi.

Bu nedenle generaller savaşı içeride yürütüyorlardı. Proletaryanın zaferin-
dense düşmanın zaferi yeğdi.

Gazetelerde mareşalin gümüş saçları boy göstermişti. Çocuklarla oyunlar 
oynayan biri olarak tasvir edilmişti: Çocuklar, yanında erken gelişmiş gibi 
görünüyorlardı.

Yine denizdeki ilk kaya olarak adlandırılıyordu. Kimse fırtınalı havalarda 
gemiler için denizdeki kayalardan daha tehlikeli bir şey olduğunu düşün-
müyordu…

Mareşal, çevresinde kendini kitap kurdu olarak adlandırıyordu çünkü haf-
talık “Av ve Köpek” dergisine aboneydi. Tuiler bu cahilliği, yaşlı adamın se-
vimli zayıflığı olarak görüyorlardı. Aslında bunu bir güç olarak görüyorlardı. 
Cehaletin avantajlarına çok değer veriyor, kendi […] zayıflıklarının eğitimle-
rinden kaynaklandığını düşünüyorlardı.

Krizin beşinci yılında mareşal ülkenin başkentini ordularla işgal etti, danış-
ma kurulunu dağıttı ve bundan sonraki yönetimin kendisine itaat edenlerin 
isteklerini dikkate alacağı konusunda ciddi bir şekilde yemin etti.

Tuiler hapislere atıldı. Orada uzun bir süre onlara verilen su ve ekmekten 
dışkı üretmek üzerine düşündüler. […]

Tuiler bu muameleyi çok haksız buluyorlardı. Her şeye hazır değiller miydi? 
Ne zaman başarısız olmuşlardı? Neye ihanet etmemişlerdi? Hangi alçaklığı 
reddetmişlerdi? Neden şimdi ihmal ediliyorlardı? Üst sınıfın mallarını ko-
rumak için yetersiz miydiler? Şimdi de yalnızca akılla ilgili saiklere bağlı 
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kalarak, kan ter içinde iddiaları çürütmeye çalışıyorlardı. Varlık durumla-
rını savunma aciliyeti ile ilgili bir tahmin yürütmeyi göze alamıyorlardı zira 
bu onların ancak çöküşüne yol açacaktı, başka bir şeye değil. Bazı firariler 
sınırların ötesinde gayretle, ülkede zihnin özgürlüğünün sona erdirildiğini 
yayıyordu.

Her an kovulabileceklerini veya tutuklanabileceklerini unutmayan tuiler, 
dış ceplerinde görünür şekilde kendilerine zulmedenin gazetelerini taşıyarak 
ikinci sınıf arabalarda kolayca ülkeden kaçtılar; aceleyle, sürgün yemekleri 
yiyecekleri sıcak ve çekici bölgelere gittiler. Oralarda palmiyelerin altında 
küfrederek gezindiler ve ağızlarını tehdit ve biftekle doldurmaya zaman ayır-
dılar.

Sonra görünümleri paltoları gibi fakirleşmişti. Paltoları fırçalanabilirlerdi 
ama fırçalanmak yenilerinin yerini doldurmazdı. Umutları havanın, yaşlan-
manın ve fırçalanmanın gölgesi altındaydı.

Sıkı sıkıya aklın izinden gittiklerine ve talihsiz sonlarına kadar aklın; çı-
karı, ayrıcalıkları ve haksızlığın kaynaklarını savunma konusunda is-
teksiz değil sadece beceriksiz olduğuna açıkça inandılar. Edebiyatın sı-
nırlandığını duyunca büyük bir sevinçle şöyle dediler: Böylesi daha iyi! 
Ortadan kalkacak! Vanaları kısmanın ve tamamen kapatmanın aynı ma-
kinenin birbirini tamamlayan iki işlevi olduğunu büsbütün unutmuşlar-
dı. Adaletten konuşulmadığı sürece insanlığın haksızlığa dayanamaya-
cağını düşünüyorlardı. Aslında adaletle ilgili konuşmalar hiç bitmemişti, 
sadece eski adaletsizliklere eşlik eden konuşmalar yeni gibi gözükmeliydi. 
[…]

Özgürlük Üzerine

Bu	başlıktaki	bölüm	ile	Brecht	ekonomik	zemini	hazırlanmamış	bir	cumhuri-
yetin	 çöküşe	mahkum	olduğunu	ve	Der Tui Roman	 adlı	 eseri	de	bu	durum	
üzerine	oturtacağını	belirten	notlar	almıştır:

[…]

Birçok kafa işçisi şimdi anlıyor ki en yüksek derecede kişisel politik özgür-
lükle oluşturulan bir devrim ancak çok kısa bir sarhoşluktur. Gözlerinin 
önünde çok etkili bir örneğe sahiplerdi. 1918 Alman Devrimi’nde birtakım 
özgürlükler oluşmuştu. Ama üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan 
eski ekonomi biçimi, özgürlüklerin hiçbir alanda korunamamasına neden 
oluyordu; […] tıpkı bundan önce yaşandığı gibi. Çünkü politik ve diğer bütün 
özgürlükler ekonomiye bağlıdır.
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Tui Yazıları

[…]

Kitabın	bu	bölümünde	Brecht	çanak	yalayıcılığını	bir	sanat	olarak	tasvir	eder.	
Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi adlı	oyunda	da	geçen	çanak	yalayıcılığı	
dersi	(bir	başka	deyişle	tuilerin	yalakalık	yapmayı	öğrendiği	ders),	notlardan	
anlaşıldığı	kadarı	ile	Brecht’in	yazmayı	planladığı	Der Tui Roman	adlı	eserde	
daha	geniş	kapsamlı	ele	alınacaktı.

Çanak Yalayıcılığı Sanatı Üzerine

Çanak yalayıcılığı sanatının doğuştan gelen bir yetenek olarak kabul edilip 
edilemeyeceği sorusu hep sorulmuştur ama aslında soru farazidir. Çünkü 
tıpkı müzik için de yaygın olarak düşünüldüğü gibi sanatta da doğuştan 
gelen bir kabiliyet vardır. Müzik yeteneğine ender rastlanır çünkü müzik 
anlayışı çoğunlukla eğitim yoluyla mahvedilerek geliştirilir. Ama çanak ya-
layıcılığına daha sık rastlanır çünkü burada durum tam tersidir. Çanak 
yalayıcılığı becerileri erken çocukluk döneminden itibaren desteklenir12. 
Çanak yalayıcılığı öğretmenlerin hoşuna gider, en tuhaf denemeler bile hiç 
rahatsızlık yaratmaz. İlerleme genellikle karmâşıktır, açlıktan çok iştahla 
teşvik edilir. Aslında çoğunluk, doğuştan gelen kabiliyetlerini doğal akışına 
bırakarak tamamen çaresiz olmayan, ortalama bir çanak yalayıcılığı ortaya 
koyabilir. Ama eğitimi verilen çanak yalayıcılığı sanatında durum farklı-
dır. Burada her şeyden önce azim önemlidir. Yalnızca sebat ve çalışma ile 
zamanla düşük seviyeli sıradan çanak yalayıcılarının üstüne çıkılabilir ve 
sadece hayaline sabrıyla ulaşan bir kişi usta sayılabilir. Sıradan iltifatlar 
anlam, zeka ve incelik içermeyen mekanik zevzekliklerdir. Çanak yalayıcı-
lığı bir sanat olarak ele alındığında orijinal, karakteristik derin duygular 
içeren formüller üretir, tasarlar. Başarılı bir sanatçı parlaktır, çok yönlüdür 
ve her zaman şaşırtır. Büyük Go Teh’nin O Leh’i nasıl övdüğü öğrenilir (bu 
verilen emeğe değerdi): isteksizce. Böyle bir övgünün değeri çok yüksektir. 
Aynı şekilde dahiyane olan başka bir şey ise övgüyü bir eleştiri kisvesi altın-
da vermektir. Elinden ordusunun gitmesine sebep olacak karakteristik ce-
sarete sahip olan bir general eleştirilirdi. Büyük savaşın başında tuiler, İm-
parator milletin isteği doğrultusunda Barış İmparatoru şanını feda ederek 
savaşı yönettiğinde İmparator’a saygıdeğer bir sevecenlikle teşekkür etmiş-
lerdi. Mareşal Fank Wi Heng savaşı kaybettiğindeyse mareşale bu talihsiz-
liği yaşatan büyük kayıtsızlığı övmüşlerdi. Bu artık bir amatörlük değil bir 
sanattı. Ayrıca çanak yalayıcılığı sanatı toplamda sayısı pek az olan ekmek 
12 Ç.n. Almancada “Speichellecker” sözcüğü çanak yalayıcısı anlamına gelir. “Speichel” sözcüğü 
ise tükürük anlamına gelir. Tükürük insanın anne sütünden hemen sonra emdiği ikinci gıdadır. 
Brecht buradaki kelime kökünden yararlanarak çanak yalayıcılığını erken çocukluk dönemi ile 
ilişkilendiriyor. 
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getiren sanatlardan bir tanesidir. Çanak yalayıcılığı sanatçısını besler. Her 
sanat gibi bu sanatın da bir tarihi, refah çağı ve gerileme çağı vardır; aynı 
zamanda sürekli stil değişiklikleri de mevcuttur.

Bu sanatçıların gelecek nesilleri vefasız olduğundan bu tarihi takip etme-
nin hiç de kolay olmadığı söylenir ama bu doğru değildir. Asıl işleri yönet-
mek olan hükümdarların birbiri ardına gelmesi anlamı taşıyan, soylu ai-
lelerden gelen hanedanlar hükümdarın çanak yalayıcısının, sizlere ömür 
olan hükümdarın sizlere ömür olan çanak yalayıcısının, övülmesine dikkat 
ediyorlardı. Başka türlü tarih yazıcılığının nasıl geliştiğini anlamak pek de 
mümkün değildir. Tarih kötü hükümdarların misalini veriyorsa bu bazen 
hanedan değişiklikleri olduğunda gerçekleşir, çanak yalayıcılığı sanatı eski 
hanedanı kötü göstermede kullanılır. Yine de bir varise sahip olmak genel-
likle tarihte iyi referansa sahip olmak için yeterlidir.

Çanak yalayıcılığı sanatının hanedanlarının varlığını gösteren işlerden bah-
sediyoruz ama bu kesinlikle hanedanlara dayanmamaktadır. Yedinci yüz-
yılda bir köylü ayaklanması sayesinde Kuzey Çim’in yönetimini ele geçiren 
köylü Si Fung, soylu İmparator Sun’a yazılan bir methiyenin şairi Wo’ya altın 
bir yüzük hediye etmiştir çünkü bu imparator da çiftçi lideri gibi en yakın 
arkadaşının öldürülmesine izin vermişti. Muhtemelen tekmeleyerek çevre-
sindekilere kötü davranan bir adamın olduğu her eseri mükafatlandırmıştır. 
Soylu İmparator Wen, adı unutulmuş bir şair soyluları içeren bir şiirinde 
büyük babasının tiksindirici sofra adabına yer verdiği için onu yüceltmişti 
ve bu şiirin Wen’in asla beğenmeyeceği şaşaalı bir vezinle yazılmış olması bir 
engel teşkil etmemişti.

Çanak yalayıcılığı sanatı için çok az engel vardı. Tarihçilerden gördüğümüz 
kadarıyla hiçbiri ozan değildi. Bilgeler bu sanatın büyük ustalarıydı. Bu sana-
tın uygulanmasıyla derin ve işe yarar işler ortaya çıkmıştır. Fizik ve astronomi 
gibi bu alana uzak çalışma alanları, bilgelere çanak yalayıcılığı sanatlarını 
göstermeleri için fırsat vermiştir. Ve bunun sebebi yalnızca adanmışlık de-
ğildir! Bugün artık büyük Ple Ker’in dünyanın güneş çevresindeki hareketi-
ni, küçüklerin büyük Taschi Lama’nın mı yoksa imparatorun mu yıldızının 
çevresinde döndüğü fikrinden yola çıkarak keşfettiğini belirlemek mümkün 
değildir. Dünyanın dönüş hareketinin tam bir çember olması gerektiğini söy-
lüyordu, bu ne soylu merkezinden münasebetsiz şekilde uzaklaştığı ne de 
merkeze yakınlaştığı anlamına geliyordu. İnşaat sanatının bir şaheseri olan 
Si’nin büyük köprüsü, varlığını köprünün ünlü sütunlarına görülmesi için 
isminin harfleri işlenmiş olan İmparator Mo’nun zevkine borçluydu. Küstah 
ve kışkırtıcı cümlelerle dolu eserler başlı başına incelikli çanak yalayıcılığının 
etkileriydi. İmparator Fu, Kon Fu Te’nin öğretisini yasakladığında kendilerini 
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aklayan aileye karşı yazılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Sadece baskılardaki 
yılın çalışılması gerekir.

Hiçbir zaman yasaklar çanak yalayıcılığını ortadan kaldırmaya yetmemiş-
tir. İmparator Ko yasaklamıştı. Bu yasaktan dolayı onu yücelten yazılar en 
incelikli usta işi çanak yalayıcılığının eserleridir. Salya akmaya devam etti-
ği sürece çanak yalayıcılığının da sonu gelmeyecektir. Hükümdarlar bazen 
çanak yalayıcılığından rahatsız olurlardı çünkü sanatçılar pek çok şeyi on-
ların gözlerine bakarak ama bazen de anahtar deliğinden görerek anlardı. 
Ve çoğunlukla çanak yalandığında çanak yalandığının belli olması hoş ol-
mazdı. Bu gibi durumlarda dilin derhal kovulması ve haz ifadesinin derhal 
yutularak bastırılması gerekirdi.

Bu sanatın sadece dalkavuklar tarafından sürdürüldüğünün sanılması ra-
hatsız edicidir. Birçokları kendilerini onurlu insanlar olarak tanımlayıp ül-
kesinde onurlu insanlar yetişmesi için herhangi bir hükümdarı övdüklerini 
söylüyor. Çanak yalamaya devam edilebilmesi için dünyaya en cesurca ey-
lemlerle baş kaldırıldı. Pa Sir’li küçük burjuvalar daha iyi çanak yalayabil-
sinler diye yağmacı O Leh’e baş kaldırmış olan şair Wi Ho, yirmi yıl boyunca 
bir adada tek başına sürgünde yaşamıştır. Bazen çanak yalayabilmek için 
kibirli olmak gerekir.

Bir çanak yalayıcının dili hem son derece narin hem de son derece sert ola-
bilmelidir. Zemindeki çamurları mertçe yalayabilecek kabiliyette olmalıdır. 
Tarih, çanak yalayıcı dillerin yaşadığı nüfusça oldukça zengin bölgelerin 
kaybolmasının örnekleriyle doludur.

Hükümdarlar olağanüstü aptallıklar yaptıklarında çanak yalayıcılarının 
bir süreliğine istifa etmeleri gerekir. Inter	arma	silent	Musae13.	Bu sanatta 
deneyimi olmayan ama başka sanatlara kabiliyetli olanlar çanak yalayıcı-
lığı sanatının yeniden özgürce ortaya çıkması için bu sanatın koşullarını 
yeniden oluştururlar. Yeteri kadar kabiliyetsiz insan arasındaki çekişme bu 
sanatı zarafete yaklaştırdığı gibi bayağılığa da sürükleyebilir. Hükümdarla-
rın yüksek maharetleri arada sırada onlara zarar vermektedir. Hükümdar-
ların yokluğu onları çürümeye sürükleyecektir.

Tui Hikayeleri

Tui	Hikayeleri	bölümünde	de	tui	evreni	ile	ilgili	birçok	hikaye	bulunmaktadır.	
Bunlardan	kimileri	tuiliğin	teorik	olarak	idealist	felsefe	ile	örüldüğünü	işler-
ken	kimisi	 ise	 tuilerin	aklayıcı	 işlevlerini	ortaya	koyar.	Bunlardan	“Fare	ya	
da	Aziz	Ag”	ve	“Hang	Tse’nin	Mesleğini	İcra	Ederken	Ölmesi” adlı	hikayelere	
aşağıda	yer	verilmiştir.	“Fare	ya	da	Aziz	Ag” adlı	öyküde	Aziz	Ag’a	benzeyen	
13 Savaş sırasında hukuk susar.
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bir	farenin	bulunması	sebebiyle	halkın	kiliseye	olan	inancının	kırılması	nokta-
sında	manastır	tuilerinin	nasıl	bir	hikaye	yazarak	halkın	algısını	yönettiği	ve	
kapitalizmin	muhalefete	sebep	olacak	simgeleri	nasıl	kullanarak	satışa	sun-
duğu	konusu	işlenmektedir.	“Hang	Tse’nin	Mesleğini	İcra	Ederken	Ölmesi” adlı	
hikaye	faşizm	koşullarında	bireysel	çıkarlarını	korumaya	çalışan	entelektüel	
tavrın	sebepleri	ve	sonuçları	açısından	önemlidir.	Hikayenin	işlediği	ötekileştir-
me	vurgusu	ise	hem	yerel	hem	evrensel	bir	anlam	taşıması	sebebi	ile	Turandot 
ya da Aklayıcılar Kongresi	 adlı	 oyunu	 oynayacak	 gruplar	 için	 kapsamlı	 bir	
devlet-öteki-entelektüel	üçgeni	çizmektedir.

Fare ya da Aziz Ag

Aziz Ag manastırında, manastırın kurucusunun bedeni 200 yıldır saklan-
maktadır. Her sene bu manastırda hacıların geldiği bir festival düzenlenmekte 
ve Aziz Ag hacılar tarafından ziyaret edilmektedir. Kasabada dindarlık azalsa 
da manastırdaki tuiler için durum hiç de kötüye gitmemektedir. Festivalde her 
yıl darı pastası satılmakta, bunun için de her köylüden bir miktar darı toplan-
maktadır. Bu görevin her köylü tarafından tanrıyı en iyi şekilde tasvir etmiş 
Aziz Ag için küfredilmeden yapılması gerekir.  Günün birinde Pau adlı bir 
köylü kuyu kazarken taşlaşmış bir fare bulur. Bu fare bölgede bulunan Aziz 
Ag manastırının kurucusu Aziz Ag’ın bedeni gibi taşlaşmıştır. Pau farenin 
bedenini her yıl düzenlenen manastır festivalinde bir stand açarak sergiler ve 
bundan para kazanmaya başlar. Para verip içeriye fareyi görmeye giren köy-
lüler şoka uğrar ve üzerine hiçbir yorum yapmadan oradan ayrılırlar. Bunu 
duyan manastırın rahipleri olaya el atar ve Pau’yu tutuklar, standı kapatır. 
Ama fareyi gören ve korkularından sessiz kalan insanlar onları bir krizin içine 
sokmuştur. Bu yüzden bunu aklamaları gerekmektedir.

Ama çürümeyen Aziz Ag’ın manastırındaki tuiler bu meseleyi dile getirdikleri 
bir konsey topladılar. Öyle görünüyordu ki tuiler Pau’nun faresini ziyaret eden 
kişilerin sessizliğinden oldukça rahatsız olmuşlardı.

İmgelem	oluşturması	için	aklama	kısmını	özellikle	alıntılıyoruz.

“Hiçbir şey söylemiyorlar.” diye şikayet etti şişman başrahip. “Pis parmakla-
rıyla fareyi dürtüyorlar ve bir tek kelime etmeden gidiyorlar. Ve bunun için bir 
yen ödüyorlar, çok para […] üstelik bazıları ikinci kez giriyorlar, babalarını da 
yanlarında getiriyorlar, o cimriler. Ve üzerine tek bir kelime dahi etmiyorlar, 
polis çok dikkat ediyor.”

“Bir bildiri yayımlamalıyız.” dedi bir rahip adayı, “Her şeyi açıklayan bir bildi-
ri. Her şeyi açıklamalıyız, olduğu gibi, herkes için anlaşılabilir bir şekilde. Bu 
cahillerin bilgi ile aydınlatılmaları lazım. Her şey açıklanmış olursa durum 
artık korkutucu olmaz.”
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“Evet.” diye inledi başrahip, “Bunu açıklamalıyız, susamayız. Ama neyi açık-
layacağız?”

Tuiler düşündüler. Çekirdek çiğniyorlar, sigara içiyorlar, beyaz şişman elleri 
arkalarında volta atıyorlar, odanın bütün köşelerine sert sert bakıyorlar, iç 
çekiyorlardı.

“Buldum!” dedi bir tui aklayıcı. “Bu bir mucize.”

“Aziz Ag’ın çürümemesi mi?” diye sordu diğer tuiler.

“Bu şeyin, bu hayvanın çürümemesi.” dedi sabırsızca tui aklayıcı. “Tanrı bu 
hayvanın korunmasını istedi, bunun başka bir açıklaması yok.”

“Neden başka bir açıklaması olmasın ki?” dedi münakaşacı tui doğa araştır-
macısı. “Bu yaratık içinde yatıyordu. Bu kadar basit.”14

Tui aklayıcı ona yukarıdan ve onaylamayan gözlerle baktı. “Keşke” dedi ya-
vaşça anlatarak, “bu hayvanı bir yaratık olarak isimlendirmeseydiniz. Bunun 
haricinde, şu zamana kadar15 kelimesinin ağza alınması alışılagelmiş değildi.”

“Bu doğru.” diye müdahale etti başrahip. “Ama bu mucizeyi nasıl açıklamak 
istiyorsunuz? Hiçbir noktayı kaçırmayınız. Her şeyi hiçbir şüphe bırakmaya-
cak şekilde açıklamalıyız; karanlıkta kalan, belirsiz hiçbir şey olmamalı.”

Tui aklayıcı: “Bu hayvan kesinlikle Aziz Ag’a ait, buna eminim. Bu konu hak-
kında hiçbir şüpheye izin vermiyorum, neden mi? Bunun onunla bir şekilde 
bağlantısı olmalı; bir şekilde, bir sebepten, bir yolla, şu ya da bu şekilde, bir 
yerde, bir sebepten ötürü, bir amaç için, oldukça açık, anlaşılabilir bir amaç 
için, üzerine hiçbir şüphe uyandırmayacak, karanlıkta, belirsiz hiçbir tarafı 
olmayan. Biz, hatta herkes; bu özel, evet oldukça özel, benim için Aziz Ag’ın 
yanında olduğu tartışma konusu bile olmayan hayvanı böyle kabul edebiliriz. 
Tanrı bu alışılagelmedik, cömert hediyesiyle donattığı hayvanı Aziz Ag’a yön-
lendirdi ve bu tesadüfen gerçekleşmiş olamaz. Bir aciliyet, zaruri bir durum 
olmalı. Azizin bu tanrısal yaratık olmadan kaybolacağı, evet kaybolacağı en 
tehlikelisinden bir durum olmalı. Aziz acıkmıştı ve yardım edeni yoktu; yal-
nızca kalpsiz, cimri çiftçiler vardı. Tanrı’nın azizine bir şeyler vermek yerine 
cehennemin en alt katına gitmeyi tercih edecek çiftçiler vardı. Tam o anda bu 
hayvan geldi. Arazinin basit, mutlu yaratığı, çayın ve su kaynağının küçük, 
toparlak koruyucusu yürüyerek geldi, tıkır tıkır ve minik dişlerinde ne taşı-
yordu?”

14 Ç.n. Metnin orijinalinde Brecht bu cümleyi tamamlamamıştır. Bir veya birden çok kelimenin 
yerini boş bırakmıştır..
15 Ç.n. Metnin orijinalinde Brecht bu cümleyi tamamlamamıştır. Bir veya birden çok kelimenin 
yerini boş bırakmıştır..
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Tui aklayıcı becerikli bir ara verdi. Sayman tui devam ettirdi: “Kendi çocuğu-
nu, karnının meyvesini, küçük bir canlıyı, aziz yesin diye.”

“Bu da ne demek oluyor?” diye sordu sinirlice başrahip.

“Şimdi,” diyerek savundu kendini Sayman tui, “elbette kendi yavrularını yi-
yorlar. Bu bahsettiğimiz durumda ise gelen yemeği azize de sunuyor ki bu 
gerçekten çok acıklı. En kutsal, en yüksek şeyi sunuyor, bu aziz için yeterin-
ce iyi. Tabiri caizse vazgeçmesi iki kat zor, hem bir anne olarak hem de şimdi 
de dediğimiz gibi yiyici olarak.”

“Neyse, konumuza geri dönebiliriz.” dedi başrahip ağırbaşlıca. “Sen ne söyle-
mek istiyordun aklayıcı?”

“Elbette ki darı getirmişti, eğer bu kişiler bu endüstrideki uzmanları şaşkına 
çevirmek istemiyorlarsa. Darı getirmişti, o bu manastıra darıyı ilk getirendi, 
isteyerek getirmiş ve ödülünü almıştı. Tanrı tarafından özel kılınmıştı ve 
şüpheci ve tembel nesiller onu bulmuştu. Tamam mı?”

Aklayıcı tuinin önerisi bir oy dışında herkes tarafından onaylanmıştı. Fes-
tivalin son gününde fare, bir camın içinde Aziz Ag’ın, çürümeyenin, ayak 
ucuna yatırıldı. Farenin hikayesi şansölye tarafından telaffuz edildi ve darı 
kurabiyelerinin fiyatı yarım yen daha arttı.

Bütün iyi şeyler tanrıya hizmet eder.

Hang Tse’nin Mesleğini İcra Ederken Ölmesi

Kuzey eyaleti Hi Sin’deki muharebeler esnasında Hang Tse adlı tui korkunç 
bir şekilde canından olmuştu. İmparatorluk tarafından barbar istilalarına 
karşı sınırların korunması için görevlendirilmiş olan General Hiu Fu’nun 
maiyetinde bulunuyordu. Vazifenin yerine getirilmesi için öncelikle kuzey 
sınırının kuzeyindeki bölgenin işgal edilmesi gerekiyordu. Generalin tek 
endişesi konuyla ilgili alınan tedbirlerin kötü niyetliler tarafından yanlış 
yorumlanmasıydı. Bu yüzden ilerleme emrini verdikten sonra genç Hang 
Tse’yi bu meselenin ahlaki yanını tartışmak için derhal çağırttı. Tui; Hiu 
Fu’yla subayların, emir erlerinin ve yüksek memurların ortasında devasa 
bir karmaşanın içinde buluştu. Hiu Fu, Hang’ı gördüğü anda emir vermeyi 
kesti ve personel çemberinden koşarak felsefecinin yanına gitti. “Bu duru-
ma ne diyorsunuz sevgili Hang, bu bedbahtlığa! İlerliyorum!” diye haykırdı. 
Felsefeci biraz önce yataktan alınmıştı, bu yüzden uykusuzlukla mücadele 
etmeye çalışıyordu. Sıcak mangalın etrafında daha zinde olan kürklü su-
bayların ve omuzlarında battaniye olan personelin olduğu mat gri salona 
hala boş bakıyor, ilgileniyormuş gibi görünmeye çabalıyordu. Bir kalenin 
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en üst katındaydılar ve kalenin penceresiz taş kemerlerinden karlı sıradağ-
lar görünüyordu. İki yüksek subay generale bir şeyler anlatmaya başlamıştı. 
Hang ise bu sırada mangalın yanına gitmenin doğru bir tutum olup olmaya-
cağını, yani nasıl davranmasının beklendiğini düşünüyordu. Generalin onu 
yeniden kendi emri altına almasıyla tarihi bir olayın içinde bulunduğundan 
içini neredeyse askerce bir çatışma isteği ve gurur kaplamıştı. “Daha önce 
hiç bulunmuş muydunuz?” diye Hang’a neşeli bir şekilde sordu ve baş salla-
masını onayladı (Hang görgü tanığı olarak görevlendirildiğini şimdi anlıyor-
du). “Evet, düğmeye basıyorum ve makine işliyor. Ama onunla ne yapacağımı 
biliyor muyum? Korkarım bilmiyorum sevgili Hang! Öyle bir makine ki bir 
kere işlemeye başladı mı hiçbir şey ve hiç kimse onu artık durduramaz! Ah!” 
diye iç çekti yaşlı adam ve haritanın etrafına toplanan subayları ima ederek 
“Ne biliyorlar ki! İşlerini yapıyorlar ve mutlular. İnanın, benim dışımda hiç 
kimse orada olanların ne kadar korkunç olduğunu bilmiyor!.” Savaşa istekli 
görünme planından vazgeçmiş Hang’ı salonun ucundaki duvar kemerinin 
altına çekti. Sabah griliğinde askerlerin sessizce yürüdüğü, iki tepe arası 
oyularak açılan, yukarı çıkan dar bir patika görünüyordu. Patikanın iki ta-
rafında, sabahın erken saatine rağmen askerlerden yaklâşık bir insan boyu 
yüksekte ayakta durmakta olan kasaba halkı coşkulu bir şekilde haykırıyor-
du. Bazı kadınlar askerlerin soğuğa karşı nasıl kalınca sarmalandıklarını, 
ağızlarının önünün nasıl kumaşla kapandığını ve sessizce gittiklerini daha 
iyi görebilsinler diye çocuklarını yukarı kaldırıyorlardı. “Böyle bir şey bir 
dozer gibi yoluna çıkan her şeyi dümdüz eder.” dedi general. “Aslında tarif 
edilmez bir talihsizlik gibi! Bilmedikleri için kutluyorlar! Ama ben biliyorum! 
Daha ileriki bin yıllarda sevgili Hang, bu büyük övgü gören savaşçı zihniyet 
anlaşılmayacak!” Hang, o bunları ifade ederken neredeyse trajik bir biçimde 
başıyla onaylamıştı ki teknik olarak ilgileniyormuş gibi görünmenin onun 
daha çok hoşuna gideceğini düşündü. Çünkü sivillerin böyle davranması 
askerler tarafından genellikle daha hoş karşılanırdı. General subaylar ta-
rafından tekrar alıkoyuldu. Askerler aşağıda başları eğik, yorgun, eski püs-
kü giysilerine rağmen üşüyerek, sıra dayağı yemiş gibi, coşkulu topluluğun 
arasından geçiyorlardı. Askerlerden bir tanesi bir anlığına düz, sarı yüzünü 
geriye ve yukarıya doğru çevirdi. Cansız görünüyordu.

Tam bir saat sonra Hang Tse misafirhanesine geri döndü. Generalin ondan 
ne istediğini öğrenmişti. Başkent için kamuya açık bir bildiri hazırlamalıydı. 
Hiu Fu’nun ve özellikle hükümetin, ilerlemenin gerekçesini anlatan kısa ama 
öz bir derlemeye ihtiyacı vardı. Acilen vatanı tehditkar, barbar istilalara karşı 
korumaları gerekiyordu. General gerekçesi olmadan ilerleyemezdi, gerekçesi 
gerçekten sağlam ve çürütülemez olmalıydı. Hang Tse bu gerekçeleri tasar-
lama onuruyla kutsanmıştı. Bunu burada sınır şehrinde yapmalıydı çünkü 
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savaş alanının gürültüsü ve hareketliliği sakince düşünmesini engellerdi. 
Önündeki çayı ve yulaf gevreğiyle misafir odasında oturan felsefecinin şim-
dilik tecrübesinin tadını çıkarması ve gazete acentelerine karşı sorumlulu-
ğunu yerine getirmesi, yani kuzey seferinin şefi General Hiu Fu’yla yaptığı 
söyleşiyi kağıda dökmesi gerekiyordu. Bu parlak uzmanın şovenizme karşı 
saf hümanist duruşu onu sevindiren bir olaydı. Bu duruş, hükümetin sınır 
güvenliğini bir canavara emanet etmediğini kanıtlıyordu. Savaş ağır bir deh-
şet haline sebep verdiği için general zorunda olmadığı herhangi bir askeri gi-
rişimi sürdürmeye istekli değildi. Yalnızca kesinlikle kaçınılmaz olan ve ön-
celikle elbette teknik olan durumlar gerçekleşebilirdi ve bilimsel tesirin yeni 
bir örneği olarak generalin muhteşem askeri doğası bu durumu sağlama 
alabilirdi.  En nihayetinde bir mühendisten bahsediyorduk, kasaptan değil. 
Hang elbette son kelimenin üstünü çizdi ve daha şık bir kelime olan kabada-
yı ile değiştirdi. Ama sonra korkmaya başladı. Bu kelime de generale, mes-
lektaşlarının yanında zarar verebilirdi; o nedenle fevri insan kelimesini seçti. 
Riske girmemek için mühendis veya bilim adamıyla sanatçının farklarını 
anlatan, sanatçının içinde onu harekete geçiren bir içgüdüsel yapı olduğunu, 
sanatçıların düşüncelerinin tahmin edilemez ve güdülerinin karanlıkla kap-
lı olduğunu anlatan birkaç cümle ekledi (Kimse bir generali sanatçı olmadığı 
için ayıplayamazdı!). Ama bir mühendis nedensellik ilkesi üzerinden hareket 
ederdi. Hang, görevinin can alıcı noktası yani sınır savaşını harekete geçiren 
nedenler üzerine düşünmeye başladı.

Kimi subayların ve valinin bulunduğu, gönlünün kadını Bayan Leh’in evinde 
düzenlenen bir akşam yemeğinde bu konuyu açmanın şık olacağının far-
kındaydı. Bu bayana duyduğu yakınlığı bazı subayların (ve onların hizmet-
karlarının) da paylaştığından şüpheleniyor, bu kıskançlığı üzerinden ata-
mıyordu. Bu yüzden mühendis ve sanatçı konusuna erotik bir eda verdi. O 
mühendisin tarafındaydı.

Sonraki günlerde bildiri üzerine çalıştı. Yetkililerin arşivinde hoşgörülü bir 
şekilde destekleniyordu. Sınırın kuzeyindeki bölgelerle ilişkiler hep arkadaş-
ça olmuştu. İlgili hükümdar kısa bir zaman önce imparatordan gelen Pekin 
davetine uymuştu ve şu anda da hala oradaydı. Topraklarının zorunlu işga-
line dair haberleri uzaktayken ve işgalci hükümdarın misafiri olarak aldı-
ğından bu ziyaret özünde biraz trajikti. Pek nazik biri sayılan İmparator’un 
türlü türlü inceliklerle onun bu zor zamanları aşmasına yardımcı olması 
yalnızca umut edilebilirdi.

Hang Tse bildiride iki temel noktayı esas almaya karar verdi. İlki, Çim as-
kerlerinin olası barbar istilalarına karşı işgal bölgesini de tıpkı Çim’i ko-
ruduğu gibi koruyacak olmasıydı. Hatta bu üstün orduyla daha da iyi bir 
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durumda olacaklardı. Böylece vatanlarının hor görülmesini büyük oranda 
önleyebilirlerdi. İkinci noktaysa savaş ilmiyle ilgiliydi. Savaş ilminin öğreti-
sine göre savunmanın tek yöntemi saldırmaktı. Bir saldırı, ancak keskin ve 
kavrayışı yüksek bir zekanın varlığında başarıya götürebilirdi. Vizyonu doğ-
rudan, dizginlenemez olmasında (ve insancıllığında) yatıyordu. Çok açıktı: 
Elbette savunmanın da başarıya ihtiyacı vardı. Ama elleri kelepçeli kimse 
zafer elde edemezdi. Her savaşın amacı darbe almamaktı. Rakibi korumayı 
isteyerek ona saldıramazdınız. Kökünü kazıyana dek darbe vurmaya devam 
etmeyi istemeliydiniz. Destek olmanın belki de tek yolu onu geri püskürt-
mekti. Bu sürecin insancıllığı, yeri gelmişken kesinlikle kaçınılmaz olarak 
güçlü darbenin kısa sürmesinde yatıyordu. Her iktidar sahibi, karşı tarafı 
baskın yaparak yendiğinde en azından çevreye zarar gelmeyeceğini ve ge-
rekli tüm zulümlerin her şeyden önce tek bir harekette sergilenmesinin daha 
iyi olacağı yüzyıllardır bilir. Böylece halk çok daha fazla rahatlayarak daha 
özgür ve müteşekkir şekilde yeni rejime dua eder. Son cümleleri kullanmak 
konusunda Hang hala kararsızdı. Yaşlı bahtsız Hang, bütün nükteli insan-
larda bulunan kötü bir alışkanlıktan dolayı bu cümlelerle konudan sapıp 
sapmadığını bilmiyordu. Doğru olsa bile, asıl konuyla ilgili olmama ihtimali 
vardı. Ayrıca dünya aslında felsefeyi pek de sevmiyordu. Biraz düşündükten 
sonra hızın her şey demek olduğu modern bir ameliyatı örnek vermeyi seçti. 
Hız her şeyi belirliyordu çünkü hasta operasyonun süresinden ve anestezi-
den, müdahalenin yoğunluğu bakımından sıklıkla etkileniyordu. İyileşmek 
için birbiri ardına uzun geceler istirahat gerektirmeyen, bir gecenin yettiği 
fıtık ameliyatını Hang birinci elden hayret ederek tecrübe etmişti: Bir günde 
toparlanılıyordu!

Hiu Fu’dan gelen bir mektup onu raporuyla birlikte ana üsse derhal çağır-
dığında Hang Tse’nin işi henüz bitmemişti. Ordunun bir çekirge sürüsü 
gibi geçtiği her yerde çorak bir arazi bıraktığı kulağına gelmişti. Bu yüz-
den sabah kahvaltısında yemeden ayılamadığı, yemeği bilhassa çok sevdiği 
yulaf ezmesini ve bir dolu konserveyi aceleyle yemiş ve ana üs tam güvenlik 
sağlamadığı sürece sınır şehrinde beklemek isteyen kadına veda etmişti. 
Kadın, yanında götürmesi için ona kolluklu eldiven vermişti. Kendisine 
çoktan bir çeşit kollu eldiven edinmişti ama kadın bu hediyenin farklı ol-
duğunu söyleyerek içerlemişti. Hang’ın da hak ettiği aşk hazlarını talep 
etmeden önce bu konu hakkında konuşmak çok zamanını almıştı. Soğuk 
bir sabah beş askerin ve bir uşağın eşliğinde atlarıyla sınır şehrinden çık-
tılar. Yanında, kaliteli bir geyik dersinden küçük bir çantada, General Hiu 
Fu’nun bildirisini taşıyordu.

Tüm bunlar olurken kış ilerlemişti. Kıtır kıtır kar tabakasının üzerinde 
atlar fena ilerlemiyorlardı ama buzlu rüzgar nefes almayı zorlaştırıyor ve 
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sakallarını donduruyordu. Felsefecinin önünde üç asker, arkasında da iki 
asker ve üç yük katırı çeken uşağı geliyordu. Hang belli bir tip yazı kağıdını 
bulmak için bütün şehri dolaşmıştı ama bütün dükkanlar kapalı olduğun-
dan validen yardım talep etmek zorunda kalmıştı. Bir astsubayın emrindeki 
sekiz asker bu kağıt yüzünden şişman, utangaç bir esnafı ailesinin yanın-
dan almışlardı. Bu sırada işini sağlama almak için gördüğü herkesi okuma 
lambası bulmakla görevlendirmişti. Bu yüzden şimdi yanında on iki tane 
lamba taşıyordu. Gereksiz şeylerden kurtulamayacak kadar cimriydi. Kendi-
sini gerçekten sıcak tutacak bir uyku tulumu yerine uşağından özel olarak 
ona bir koyun derisi satın almasını istemişti. Koyun derisini gördüğünde de 
şöyle bağırmıştı: “Koyun derisinde kalın yün olmadığını nasıl bilebilirdim; 
zoolog muyum ben?” Ve öğleye doğru yoldaki koyu bir çam ağacının altında 
gözlük kabını bulmak için bütün çantaları baştan aşağı aratarak ortalığı 
velveleye vermişti. Neyse ki onu bulmuştu. Kutunun içinde sekiz tane gözlük 
vardı çünkü gözlüksüz yarı kördü. Birçok şeyi unutmuştu ama bir tanesini 
unutmamıştı: Misafirhanedeki hesabı ödememeyi. Öğleye dek kendi kendine 
bunun için gülmüştü.

Geçtikleri köyler karların altında huzur içindeydi. Köy evlerinden duman 
tütüyordu, sokaklar boştu. Ahali çekingenlik gösteriyordu. İnsanlar evlerin 
girişlerinde duruyorlar ve eşeklerle geçen küçük alayı sessizce izliyorlardı. 
Hang taze et almak istedi ama pek mümkün görünmüyordu. Bazıları kuzey 
yönünü gösteriyorlardı. Ordu oraya gitmişti. Hayvanların hepsine ordu tara-
fından el konmuştu.

İlk gün planladıkları kadar yol alamamışlardı. Hang öğlen vakti mola ver-
meleri için ısrar etmişti. Bacağı ağrıyordu. Ortalama büyüklükteki bir çiftlik 
evinde gecelemek zorunda kalmışlardı. Refakatçilere ahırda, felsefeciye ise 
oturma odasında yatak verilmişti. En yakındaki köy daha iki saat uzaklıkta 
olabilirdi ve misafirhanesi de olmayabilirdi.

Köylünün ailesi dostça davranmıştı, konaklama yerleri yoktu. Aile beş üye-
den oluşuyordu: baba, büyükanne, on beş ve on sekiz yaşlarında birer oğlan 
ve bir kız çocuğu. Anne köye ziyarete gitmişti ve gece olana dek gelmemişti. 
Misafire istediği kadar sıcak su vermişlerdi; hizmetçisi de yemeğini, yorganı-
nı ve masa lambasını getirmişti (koyun derisi kullanışsızdı). Yemekten sonra 
yaşlı kadınla muhabbet etmeye çalıştı. Sabah gidecekleri yol ve muhtemel 
hava durumu hakkında birkaç soru sordu. Kadın içten ama kısa cevaplar ve-
riyordu. Askerlerin geçişiyle ilgili bir soruya ise kaçamak cevap verdi. Politi-
ka hakkında gerçekten konuşmak istemiyordu. Ama sonra, sanırım konuyu 
geçiştirmek için, genç kızın tahsilinden bahsetmeye başladı. Kız öğretmen 
olmak istiyordu ve elinden geleni yapıyordu. Okul yolu oldukça zorluydu ve 
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ders yükü fazlaydı. Ama o hep azimli olmuştu ve eğitimine devam etmek 
istemişti. Ulaşabildiği her bilgiyi çok iyi bellemişti. Çocukluğundan itibaren 
elini oyunlardan çekmiş ve bütün boş zamanını, ki ona çok fazla zaman 
bahşedilmezdi çünkü çok iş vardı, okumaya vermişti. Onun hakkında ko-
nuşulurken, konuşulanları duymamış gibi bulâşıkları yıkıyordu. Ara sıra 
söylenenlere tam olarak katılmıyormuş gibi sessizce başını sallıyordu. Her 
şeyi, takvimi bile çok iyi bellediğine dair konuştuklarında da böyle yapmıştı. 
Böyle anlarda mum lambası altında oturan kardeşine kısa da olsa bir bakış 
atıyor ve kardeşi hiçbir ifade belirmeyen yüzle ona kısa süreliğine bakıyordu. 
Odada sessizlik hakimdi, ahırdan içeriye askerlerin gürültüsü geliyordu.

Oğlan, mum ışığının yanında bağdaş kurmuş yerde oturuyordu. Küçük, siv-
ri uçlu bir bıçakla bir tahta parçasını yontuyordu. Çocuğun alnında kalın 
kırışıklıklar vardı. Tahtayı vücuduna dayamıştı ve yontulan parçalar göbe-
ğine düşüyordu. Bu esnada baş parmağını kesti ve yanında bir kase sebze 
yıkayan kızın hafif çığlığı kazanın haberini verdi. Çocuk baş parmağını ya-
larken kız kaseyi yere koydu. Ama büyükanne çoktan çocuğu eliyle yanına 
çağırmıştı ve bir peçete arıyordu. Büyükanne köşede yastıklardan kumaş 
sökerken çocuk mahcup bir halde kadının sandalyesinin önünde bekliyordu. 
Yaşlı kadın oğlanın kanayan parmağını sararken kız “Çamaşır mandalı yon-
tuyordu” diye açıkladı. Yaşlı kadın yan gözle Hang’a bakarak, “Bu insanlar, 
her şeyi tek hamlede yeryüzünden silenler, bunları yapmanın ne kadar emek 
gerektirdiğini bilmezler! Bu sadece bir tane mandal. Yine de iş istiyor. İşte, 
şuradaki üzerine bir çift kilit pimi çakılmış bir kapı ama işi bitmemiş. Bunu 
bir düşününüz.” dedi ve çorabının altından kırışık eliyle bacağını kaşımaya 
başladı. Hang askerlerle ilgili sorusuna şimdi yanıt alabileceğini düşündü, 
“Demir menteşeler içinde dönmesi, iyi kilitlenmesi ve bir tıkla açılması bile 
ne büyük zorluklara mal oluyor. Menteşeler! İlk başta kendi kendimize eski 
bir sabanın parçasından dövmeyi denedik. Olmadı. Satın almamız gerekti. 
Ama çok fazla satın almak zorundaydık! Bu kulübenin keresteleri bir yıkın-
tıdan. İlerideki köyden bir adam bize koyun ağılını parçaladığını söylemişti. 
Koyunları salgın yüzünden ölmüş ama ağılı kaldığı sürece sürü vergisi öde-
mek zorundaymış, bu yüzden ağılı parçalamış. Kaç hafta boyunca bir daha 
koyun alma umuduyla vergiyi ödemeyi sürdürüp sürdürmemek üzerine kafa 
yorduğunu düşünsenize; elbette bu da bir iştir, yani böyle kafa yormak! Ağılı 
yıkmadan önce elbette hesap yapmıştı, ona teklifimizi sunmadan önce biz de 
hesap yapmıştık. Ağıl hiç isteyerek yıkılmaz. Arsa ucuz olduğundan biz bu-
raya, dışarıya inşa etmiştik ama yıkmak hiç para etmiyor. Şimdi büyük bir 
şans oldu. Konaklamadan tasarruf ettik. Ama öte yandan talep için alma-
nız gereken senet gerçekten tahvil edilirse bizim için eksi bir taraf oluşuyor. 
Köyde İmparator için çok iyi meblağlar toplanıyor. İmparator’un bu çevrede 
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bir yumurtanın fiyatının ne olduğunu bilmediğini tahmin ediyorlar.” Hang 
yükümlülüklerini bilen bu insanları dinlemiş olmaktan mutlu bir şekilde 
“Tahvil edilecek.” dedi. “Böylesi daha iyi, böylece evlenebilirsin.” cevabı geldi. 
Kız başını kaseden kaldırarak baktı ve gülümsedi.

Yaşlı kadınla sohbet Hang’ı etkilemişti. Uykuya dalmadan önce gezegeni bi-
raz daha rahat bir yer haline getirmenin insanların ne çok çabasına mal 
olduğunu düşündü. Bu çıplak arazinin kışında ve ışıksız gecelerinde kifayet-
siz bir sabırla yuvalarını yapmışlardı. Çatıyı taşıyan kirişten balta yapmak 
kahramancaydı, hem çatı nasıl bu duruma gelmişti! Tüm bunları dışarıdan 
korumak için kapıya mandal takılmıştı.

Bir sonraki sabah ordunun gittiği yoldan uzaklaştılar ve dağlara çıkan ya-
kındaki küçük bir patikayı seçtiler. Ama öncesinde, en son geçtikleri köyde 
tedirgin edici bir durumla karşılaştılar. Köy meydanında üzerine gelişi güzel 
çakılmış kazıkların olduğu tuhaf bir çerçeve vardı. Çerçeve bir adam boyunun 
biraz üstünde ve oldukça genişti. Çerçevenin üstünde üç köylü bedeni ilmikle 
asılmıştı. Ayak tabanları yerden en fazla iki karış yüksekteydi. Bedenler çok-
tan kurumuşlardı. Hang, gördükleri hakkında bilgi toplaması için bir askeri 
görevlendirdi ancak asker köyde kimseyi bulamadı. Askerler bunların yalnızca 
pusu nişancısı olabileceğini söyledi. Köyün sonunda tamamen yanmış bir ev 
de görülebiliyordu. O evden, geçmekte olan birliklere ateş açmış olmalıydılar. 
Hang yola sersemlemiş bir şekilde devam etti. Aynı gece yolculuğu geçici bir 
süre için durduracak bir kaza yaşadı. Öyle acemice adım atıyordu ki bir mola 
esnasında kar çukuruna bastı ve ayağını kırdı. İki asker inleyen adamı iki 
eşeğin arasına yaptıkları bir sedyeye yerleştirdiler. Sıradaki köye daha çok yol 
vardı, bu yüzden patikada karşılarına çıkan terk edilmiş tek kulübenin hepsi-
ne yetmesi gerekiyordu. Evde yakacak yok denecek kadar azdı ve yakacaktan 
da az mobilya vardı. Gece, bu tıklım tıklım dolu odada sancılı geçmişti. Sabah 
köyden erzak almak için askerlerin dördü gitti ama geceye doğru kar fırtınası 
başladı. Geri dönmelerini engelleyen fırtına tam bir hafta sürdü. Bacağındaki 
dayanılmaz ağrıyla kulübede yatan felsefeci en ağırını gaz lambasının yağı 
bittiğinde yaşadı. Yedek yağ kutusu çalınmış olmalıydı. Uşağı bunu yalnızca, 
yolculuklarının ilk gecesinde evlerini dostça açmış olan ailedeki yaşlı çiftçi-
nin yapmış olabileceğini iddia etti. Sakat adam kabuslarında dönüş yolunda 
cezalandırmak istediği çiftçiyi ve onun cezbedici bir şekilde hayal ettiği güzel 
kızını görüyordu.

Kulübedeki bir başınalık, Hang Tse’ye bildiri üzerine çalışmak ve ilerleyişin 
sebeplerini derinleştirmek ve tamamlamak için gerekli huzuru sağlamıştı. Ara 
bölgenin dengelenmesini gerektiren askeri zorunluluğun altı çizilmeliydi. Ayrı-
ca bölgenin stratejik konumunun bunu kaçınılmaz kıldığı da gösterilmeliydi. 
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Verimli toprağın tahribatının tüm sorumluluğu barbar düşmanın üstündey-
di. Küstah fethetme hırsları yüzünden tüm bu korkunç olayların sorumlu-
su onlardı. “Kalbimiz kanıyor. Bu talihsiz toprağın üzerinde yaşayan, barbar 
komşuları yüzünden mallarını ve rahatlarını kaybeden bu bahtsız insanları 
düşününce...” diye yazdı Hang Tse. Ve şöyle devam etti: “Peki, gerçekten siz ta-
mamen suçsuz musunuz? Bir şeyi atlamış olabilir misiniz? Bize göründükleri 
veya görünmek	istedikleri gibi gerçekten acınacak durumda olanlar tesadüfen 
mi etkilendiler? Eğer nesnelce, dürüstçe suçsuz olduğunuzu söyleseniz bile 
aynı durum hükümetiniz için geçerli mi? Bilmiyoruz. Hükümet çevresinin ku-
zeyli komşularla kesin ilişkisi olduğuna dair fısıltılar var. Çıkarlara	dair kanıt-
lar var; mevcut olması gereken, göz önünde, elle tutulur ticari çıkarlar. Bunun 
gerçek olduğunu varsayalım, aslında gerçek olmaması için hiçbir sebep yok, 
hükümetin imparatorluk sarayına karşı dostluk teminatı sıklıkla ve bazıları 
tarafından çok abartılarak birden başka bir açıdan görünür oldu! ‘Arkadaş-
larımızın’ gerçek çıkarlarının bize değil kuzeyli komşularına bağlı olduğunu 
herkes bilir. Kuzey ile ticaret ilişkileri geliştirmişlerdir çünkü orada bizde ol-
duğu gibi fiyatları artıran gümrükler yoktur. Tarih oradan ve buradan soylu 
kişilerin evlendiğini bilir, hatta dil de benzer… Bir bağımızın olması elbette 
doğaldır. Neden bir bağ olmasın ki? General personelimiz arasında başkent-
teki arşivlerde şüphe uyandıran dokümanlar, ki her zaman gerçeğin peşinde 
olmak adına bu belgelere ulaşmalıyız, bulunacağını söyleyen dedikodular hiç 
susmuyor. Bu durumda bu şüphe uyandırıcı ülke bu acınacak duruma düş-
mez, işgalimizle karşılaşmazdı. Tabiri caizse geçmişteki gücüne kavuşurdu. 
Son olarak unutmamalıyız ki geçtiğimiz yıllarda Çim tarafındaki topraklar 
istekleri beklendiği kadar karşılamadı. Sınır problemleri var; ticaret şirketle-
rimizden biri hareket haklarının kısıtlanmasından şikayetçi, sınır yetkilileri-
mizin katı bir yol izlemesi ve bir misilleme yapması gerekiyordu. Elbette böyle 
bir durumda olan zayıf ve tutarsız bir devlet bir dilek dileyebilseydi, düşmanla 
iş birliği yapmayı dilerdi. Kesinlikle acılar korkunç. Günlerdir sağlam bir evin 
kalmadığı, halkın dört bir tarafa dağıldığı yerlerden geçiyoruz. Ama bu acıla-
rı suçsuzlar da mı çekiyor? Bundan neredeyse şüphe etmek istiyoruz. Yolda 
başka şeyler, çok kötü türden işaretler de görüyoruz: Darmadağın olmuş bir 
köy pazarının meydanında darağaçlarında büzülmüş bedenleriyle sallanan 
köylüler de ne demek oluyor? Neden mahkum edilmeleri gerekiyordu? Korkunç 
gerçek şu: Cesur ordumuza karşı savaşıyorlar, gizlice sürdürülen sinsi bir sa-
vaştan daha da korkunç bir savaş. Düşman olduklarını gösteriyorlar!”

Hang Tse son cümleleri toparladığında terk edilmiş bir köy ve içinde yıkılmış 
bir evden daha fazlasını görmemişti. Pazar yerini pazar yerindeki dar ağaç-
larına dönüştüren şey ülkesine yardım etme isteğiydi. En kötü topraklardan 
birine gelinmişti. Halkın, her bir üyesini tatmin edecek kadar akla yatkın ka-
nıtlara ihtiyacı vardı.
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Kar fırtınası dindiğinde Hang’ın yanındaki asker kızakla köye gitti. Asker 
yılgın bir halde geri döndü: Arkadaşları orada değildi hatta orada kimse-
cikler yoktu, bir tek canlı bile. […] Ya birkaç gün önce yola çıkmışlardı ya 
da hemen ilerlemeye devam etmişlerdi. Belki de köye kadar varamamışlardı 
bile, fırtına onları afallatmıştı ve öldürülmüşlerdi veya belki de düşmanla 
karşılamışlar ve kaçmışlardı. Bunlar ortadan yok olmalarını açıklayan ih-
timallerdi ama hiçbiri ne onları geri getirmişti ne de çantaları taşıyan eşeği.

Hang Tse’nin adım atarken hala canı acıyordu ama burada, hangi sebeple 
olursa olsun birilerinin terk ettiği yerde daha fazla kalmaya cesaret ede-
mezdi. Derin bir hayretle yola devam etti. Önce kuzeye giden yolu, sonra da 
doğuya sapan yolu takip etti. Kalan adamları ve çantaları hakkında daha 
fazla bir şey duymak istemiyordu; öte yandan yine dudaklarını uçuklata-
cak olaylar olacaktı.

Doğuya yönelmişlerdi çünkü köyleri terk edilmiş bir şekilde bulmaya de-
vam ediyorlar ve erzakları gittikçe azalıyordu. İki gün sonra yerleşim olan 
bir köyle karşılaştılar. Pazar yerine kadar atlarını sürdüler ve Hang ya-
şananlara bir açıklama bulmak umuduyla meydandaki büyük eve gitti. 
Bütün aile alt kattaki bir odada toplanmıştı, çiftçiyle yaptığı muhabbet es-
nasında komşular da içeri gelmişti. Adamın düşmanca bir tavrı yoktu ama 
az ve temkinli şekilde anlatıyordu. Çim ordusu buradan hiç geçmemişti. 
Öyle görünüyordu ki Hiu Fu’nun ordusu yönünü güneyden doğuya doğru 
kaydırmıştı. Herhangi bir düşman ordusu da buralarda fark edilmemişti. 
“Nereden gelebilirler ki?” diye sordu köylü şaşırarak. “Güney tarafında etraf 
yerle bir olmuş, diğer köylüler öyle dediler, doğuda da öyle. Kaçan köylüler 
buradan geçtiler, hepsi korkmuş bir haldeydi ve aceleyle yollarına devam 
ettiler. Hem de kar fırtınasına ve ağır yüklerine rağmen. Sadece, Çimlilerin 
bu ülkeye savaşı getirdiğini ve her şeyi yıktığını söylediler. Özellikle de ku-
yuları zehirleyerek, erzakları yakarak ya da yanlarında götürerek. Büyük 
şehirlerden biri top atışına tutulmuş.”

Hang büyük bir kederle bütün bu anlatılanları dinledi. Anlatılanlar feci bir 
felaket gibi görünüyordu. Hang köylünün davetini kabul ederek geceyi on-
larda geçirdi. Uşağı ve refakat eden asker ambarda yatıyordu, aynı şekilde 
evin sahibi ve ailesi de gece için ambara geçmişlerdi. Böylece Hang’a büyük 
salon kalmıştı. Gece bir sesten veya kötü bir rüyadan ötürü uyanmıştı. Ter 
içinde kalmıştı. Kapı açık gözüküyordu. Yalnızca basit bir kapı mandalı 
vardı.

Bir an için, gittikçe sürüklenmekte olduğu tehlikeyi felç olmuş bir şekilde 
gördü. Ya köydekiler ve özellikle de ev sahibi onu burada öldürmek için 
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oyalıyorlarsa? Bu barışçıl topraklara b ü y ü k   v a h ş e t16 getiren ordunun 
tarafındaydı ve burası onun için kaplanın ini gibiydi. Tam yarım saat son-
ra her şey sessizleştiğinde yarı oturur pozisyona geçmeye cesaret etti. Don-
makta olan çıplak dizlerini yukarı çekti ve eninde sonunda olacak saldırıyı 
bekledi. Hiçbir şey olmayınca titreyerek kapıya gitti ve mandalın hala takılı 
olduğundan emin oldu. Artık yatağına girmek istemiyordu. Montunu bacak-
larının üstüne örttü ve uyumadan sabahın ilk ışıklarına kadar salonun or-
tasında oturup bekledi. Erkenden yola çıkarken köylünün ailesiyle vedalaştı, 
vedaları ne dostça ne de düşmancaydı. Onlara dolgunca para verdi, bu sefer 
korkusu cimriliğinden üstün gelmişti.

Doğuya giden yolu takip etmeye devam ettiler. General daha güneyde ol-
malıydı ama doğru yönü tutturmuşlardı. Güneye doğru döndüklerinde yine 
baştan aşağı yanmış bir yerle karşılaştılar. Önce uzaktan kaçmakta olan 
köylüleri gördüler, uzun bir konvoy halindeydiler. Hiu Fu’nun güzergahı sı-
nıra oldukça paralel gidiyordu. Hang bunun ne anlama geldiğini düşünmeye 
başladı.

Kaçanlarla karşılaşmadan önce mutlaka orduyla karşılaşmak istiyordu. 
İçinde büyük tehlikede olduğunu söyleyen bir his vardı. Bunun dışında geç 
varmaktan da korkuyordu. General uzun zamandır onu bekliyor olmalıy-
dı. Tempolarını artırdılar. Yolculuklarının ikinci haftasının sonuna doğru 
uzaklardan top seslerini duyuyorlardı. Hang Tse bu sesleri anlamlandıramı-
yordu. Yakınlarda bir çatışma mı vardı? Düşman da mı hücum etmişti? Şu 
ana kadarki tecrübelerinden bu konuyla ilgili tahmin yürütemiyordu. Peki 
neden ateş açılmıştı?

Top sesleri yine susmuştu. Belki de sesler bir çığdan gelmişti. Ama bu yakın-
larda dağ yoktu ki. Geceyi henüz yıkılmamış bölgelerden birinde boş duran 
bir evde geçirdiler. Korkunç bir gürültü yüzünden gece uyandılar. Konakla-
dıkları yerin yanında mutlaka bir ev yıkılmış olmalıydı. Duvarlar büyük bir 
gürültüyle birbirlerine çarparak yıkılıyordu. Pencerenin önünde kıpkırmızı 
bir ateş parlıyordu. Yarı kör bir biçimde kapıya doğru sendelemişlerdi ki yeni 
bir patlama gerçekleşti. Bombalardan gelen sesler çok açık bir biçimde duyu-
labiliyordu. Köy ateş altındaydı!

Hang başta sarsılmış haldeydi ama refakatçilerinin bembeyaz olmuş yüzle-
rini görünce ölümüne korkmaya başlamıştı. Büyük tehlike içindeydiler! Bir 
sebepten ötürü köy bombalanmaya başlamıştı ve ortasında kalmışlardı! Bir 
atış diğerini takip ediyordu. Camdan görünen ateşin ışığı korkunç bir hızla 
artıyordu. Dışarı çıkmak akla yatkın değildi. Yan yana sıkı ve büzülmüş bir 

16 Ç.n. Bu ve bundan sonraki benzer harfler arası boşluklu kullanımlarda Brecht’in orijinal 
notlarına sadık kalınmıştır.
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şekilde birkaç saat oturdular. Bombardıman en fazla on dakika sürmüştü 
ama her an yeniden başlayabilirdi. Sabah olduğunda uşağı, yüklerinden ge-
riye kalan son çantayı da yıkılan bir duvarın altında ezilmiş bir halde buldu. 
Gözlük kutusu da o çantadaydı. Bütün yedek gözlükleri bir kutuda sakla-
mak pek akıllıca olmamıştı.

Bu tecrübeden sonra Hang Tse için General Hiu Fu’nun tuhaf eylem planı 
artık bir bulmaca olmaktan çıkmıştı. Düşman olmadan yapılan bir savaş 
vardı. General, Çim sınırından geçmek isteyenlerin işini zorlaştırmak için bir 
yıkım kemeri oluşturuyordu çünkü bölgedeki yollar ve erzaklar bölgeyi sal-
dırıya açık bir hale getiriyordu. Böylece iki yönlü bir durum oluşmuştu: Bu 
taraftan ana üsse ulaşmak istendiğinde yaşanan zorluk büyük olacaktı ama 
düşman için bu bölgeyi geçmek de o kadar kolay olmayacaktı, hem durumun 
aciliyeti de artmıştı. Atını öğle bulutlarının altında gecenin korkusunu arka-
da bırakarak sürerken bir şeyler yapma isteğine karışmış bir huzursuzluk 
felsefecinin içini doldurmuştu. Dünya, Çim Seferi Kuvvetleri’nin aldığı yeni 
önlemleri anlamayacaktı! General olaya sadece askeri bir noktadan bakıyor-
du. Gerçek anlamda hiç çatışmaya girmeden, hiç insan kaybetmeden; toplar-
la değil aksine çorak, hiç misafirperver olmayan bir bölgede devasa, yenilmez 
ve taşı olmayan bir kale duvarı örerek, parıldayan barışçıl bir Çim vilayetine 
kalkan olmanın altında yatan derin insaniyeti Çim’de kim kavrayabilir? Hala 
geyik derisinden yapılma çantasının içinde yanında taşıdığı operasyonun te-
mel güdülerinin özeti, herhangi bir beynin düşünebileceğiyle kıyaslanamaz 
bir doğallıkta gelişen olaylardan sonra geçersiz kalmıştı. Yine de yedikleri 
yavan yemekten sonra öğle vakti dinlenirken, Hang Tse General Hiu Fu’nun 
eylemlerinin güdülerini formüle etti.

Tahminlerini doğruladığında üç saat bile geçmemişti. Büyük bir köyün orta-
sındaki delik deşik olmuş bir evin kapısına (bölgeden geriye neredeyse hiçbir 
şey kalmamıştı) Çim ordusunun bir bildirisi yapıştırılmıştı. Bildiride General 
Hiu Fu sınırın diğer tarafına kaçmakta olan köylülerin söyleyebilecekleri ya-
lan haberlerden bahsediyordu. General aldığı önlemlerin askeri tarafının hal-
ka yönelmediğini, aksine haksız ve yasa tanımaz bir akın ihtimaliyle vatanı 
tehdit edebilecek düşmana yöneltildiğini belirtiyordu. Halkın aklı başında ve 
iyi niyetli kısmına askeri operasyona zarar verebilecek herhangi bir şeyden 
sakınmaları gerektiğini hatırlatıyordu. “Bizim iki halkımız da omuz omuza 
verip cani ve ortak düşmana karşı savaşıyor.” diye yazmıştı.

Yani yalan haberler çoktan yayılmaya başlamıştı! Hang şöyle hissediyordu: 
Burası onun doldurmuş olması gereken yerdi. Olayların değerlendirmesinde 
küçük bir nokta vardı ama önemsiz değildi. Yarı yıkılmış evde Hang dinlen-
mek için yatmıştı ki son kalan gücünü ülkesi için kullanmak istedi. Burada 
barışçıl ve aklı selim insanlara bir şey olmadığı açık bir şekilde ortaya konul-
malıydı.
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Sabah erkenden yola koyuldular. Öğleye doğru yine silah sesleri duydular. Bu 
sefer atlarını seslerin geldiği tarafa doğru çevirdiler. Boğuk silah sesleri ara 
ara kesilerek gece boyunca devam etti. Geçtikleri bölge şu anda yasaklı böl-
geydi, köylerden geriye neredeyse bir duvar parçası bile kalmamıştı. Karların 
altından görüldüğü kadarıyla çeltik alanları, bomba çukurları vardı ve ayrı-
ca bir araya toplanmış halde donmuş odun parçaları mevcuttu. Sonrasında 
yakın zaman içinde terk edilmiş gibi görünen köyler geliyordu. Paramparça 
olmuş taşıtlar ve mobilyalar saban izi olan sokağa konulmuştu. Geceleri, ateş 
açılmış ve sahipleri tarafından terk edilmiş köyde Hang Tse köyün sokağına 
çıkarak yolculuğunun ilk gecesinde tanıştığı ailenin yazgısını düşünüyordu. 
Genç oğlanın çamaşır mandalı neredeydi? Kapıyı hala tutuyor muydu? Genç 
kız köyün bitmeyen yollarında bilgi dağarcığını ne kadar geliştirebilmişti? Gaz 
yağı hırsızı yaşlı köylünün cezasını bütün aileyi de cezalandıracak olan Çim 
ordusu vermişti. Yanan bir çıranın baş ucunda Hang Tse uzun zamandır dört 
gözle beklendiği ana üsse yarın teslim etmek istediği çalışmasını yazdı.

Takip eden gün gri ve sisliydi. Öğle civarında henüz vurulmamış ama boşal-
makta olan bir şehre vardılar. Şehirdekiler eşyalarını yüklemekle meşguldüler 
ve politika konuşmak istemiyorlardı. Çim ordusu sorulduğunda hep aynı yönü 
gösteriyorlardı. Pazar alanına geldiklerinde Hang Tse bir hata yaptı. Yol hak-
kında bilgi almak için askeri görevlendirmek yerine, ona ve uşağına onu pazar 
yerinde beklemelerini emretti ve yalnız başına yürüyerek gitti. Silah sesleri 
duydu ve sesin geldiği yöne doğru gitti. Bir sokağın köşesinde eğilmiş vazi-
yette, Çim askerlerinin oradaki bazı sakinlere dayak attıklarını gördü. Diğer 
askerler bir at arabasını çekerek götürüyorlardı. Dayak yiyen aile eşyalarının 
arkasından bağırıyordu. Hang o anda ikinci hatasını yaptı. Oraya gitti ve bir 
askerle konuşmaya başladı. “Ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Bu tamamen ge-
reksizdi, çünkü ne yaptıklarını zaten görmüştü. Ama içinde aklını dolduran 
iki soru vardı. Birincisi, mal varlıklarına el konulmasına izinlerinin olmama-
sıydı (en azından bu ş e k i l d e !); diğeri ise, kendisi de emreden zümredendi 
çünkü General Hiu Fu’nun arkadaşı, savaş alanında resmi bir görevde olan 
edebiyatçı Hang Tse’ydi. Ama askerler de bu sisli sokak köşesinde resmi gö-
revdeydiler ve at arabasını ve evdeki eşyaları almak için onların kime ait oldu-
ğunu bilmenin yeterli olduğunu biliyorlardı. Böylece bir asker felsefecinin ar-
kasına geçti ve büyük elini dost canlısı bir şekilde gülümseyen yüze arkadan 
yerleştirerek onu yönlendirmeye başladı. “Bu bir casus gibi görünüyor.” dedi 
asker, “Casusluk yapıyor.”

Hang Tse’nin gözlüğü darbenin etkisiyle düşmüştü. O andan itibaren artık 
iyi göremiyordu. Ölüsü de kendisine bizzat görgü tanıklığı edememişti. Biri 
kadın üç kişiyle beraber duvarın önünde durduğunda ona kimin ateş ettiği-
ni görememişti. Ama göğsünde ve karnında yanan bir acı hissetmiş; nemli, 
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akan bir şeyi inleyerek iki eliyle göbeğine bastırmış ve takatsizce yüz üstü 
düşmüştü.

Askerler öküzlere çift koşmuş ve yol kenarına çekmişlerdi. Sonra at arabası-
nın ve kaçakların altını üstüne getirmişlerdi. Casus acınacak derecede za-
vallıydı. Felsefecinin üzerini aramış olsalardı, gerçek barış yanlılarının, yani 
Çim askerlerinin işlerini aksatmayan kişilere bir şey yapmadığını, zorunda 
olunmadığı sürece de yapılmasının akla hiç yatkın olmadığını çelişkisiz bir 
şekilde ifade eden çalışmasını bulabilirlerdi. Ama savaş hızlı karar verilmesi 
ve atik davranılması gereken bir endüstri olduğundan Hang Tse adlı tui, 
konuşmasına izin verilmemiş bir halde kuzey eyaleti Hi Si’deki bir su çuku-
runun içinde yatıyordu. Ve General Hiu Fu’nun temel güdüleri de yanında 
çürümekteydi. Pazar yerinde bıraktığı iki adam onu bir saat beklemiş sonra 
yollarına devam etmişlerdi.  İyi bir cerrahın özenle ve fazla kan akıtmadan 
sonlandırdığı bir ameliyat gibi işini tamamlamış olan General Hiu Fu, İmpa-
ratorluk Sarayı’na döndükten sonra bazı görüşlerde ortaklaştığı arkadaşını 
birkaç ay bekledi. En çok onunla satranç oynamayı özlemişti.

[…]

Hang	 Tse’nin	 öyküsü,	 yazının	 başında	da	 belirtildiği	 gibi,	 baskı	 koşulların-
da	entelektüelin	aldığı	tavrı	tartıştırır.	Gerçeği	savunmak	ile	iktidarın	ideolojik	
aygıtı	olmak	arasında	gidip	gelen	Hang	Tse’nin	şiddete	karşı	tavrı	geç	kalmış	
bir	 hamledir.	Hikayede	 bu	 gel-gitin,	 politik	 olarak	arada	kalma	durumunun	
üzerinde	durulmuştur.	

Tui Roman	notlarına	genel	olarak	bakıldığında;	çoğu	hikaye	tamamlanmış	gibi	
görünse	bile	metin,	bağımsız	ya	da	yarım	kalmış	cümleler,	paragraflar	arasın-
da	kopukluklar	içerir.	



Drama1Komisyonu, 1998-1999 öğrenim yılında tiyatro metinlerinin edebi 
yönüyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Edebiyatın sa-
dece okuma ve yazma pratiklerini değil, sinemadan tiyatroya kadar bir-
çok alanı kapsamasından yola çıkılarak çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi 
Edebiyat Kulübü (BÜED) bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Drama Komis-
yonu; 20. yüzyıl başı avangart oyun yazarları, Antik Yunan tragedyaları 
ve komedyaları, Molière ve Shakespeare gibi tiyatro literatürüne önemli 
klasik eserler sunmuş yazarların oyunları üzerine çalışmalar yürütmüş-
tür. 2006 - 2009 yılları arasında faaliyet göstermeyen komisyon, 2009-
2010 öğrenim döneminde yeniden aktif hale gelerek Antik Yunan tiyatrosu 
üzerine derinlikli bir okuma araştırma çalışması yürütmüştür. Kurulu-
şundan 2011 senesine kadar Drama Komisyonu bünyesinde yapılan çalış-
malar, yazınca adlı dergide yayımlanmış ve Boğaziçi kamuoyuyla buluş-
muştur. yazınca yayımlandığı ilk dönemlerden itibaren Kürtçe ve Türkçe 
olmak üzere çift dilli bir dergi olup hem Kürt Dili ve Edebiyatı Komisyonu 
hem de Drama Komisyonu çalışmalarının ürünlerine yer vermiştir. Bu 
anlamda yazınca bir devlet kurumunda Türkçe-Kürtçe olarak yayımla-
nan ilk dergidir.

Drama Komisyonu; kampüsteki entelektüel ortama katkı sunmak ama-
cıyla, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde çalışma yürüten iki 
öğrenci tarafından 2016 yılında canlandırılmak istenmiştir. Üniversitede 
böyle bir komisyonun varlığı, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinde onlara 
ekstra bir entelektüel çalışma alanı açarak tiyatro sanatı üzerine ede-
bi anlamda bir derinleşme imkanı sağlamaktadır. Bu amaçla, Boğaziçi 
Üniversitesi Edebiyat Kulübü’nün başkan ve başkan yardımcısı ile görü-
şülmüş, olumlu dönüş alındıktan sonra yürütücüler tarafından nasıl bir 
çalışma yapılacağına karar verilmiştir. 

1 büo yıllık yayın kuruluna “Brechtyen Tiyatro Okumaları” yürütücüleri olarak yapılan tartışma 
raporlarının basılması önerilmiştir. Yazı yayın kurulunun izniyle yayına hazırlanmıştır.

Drama Komisyonu Süreç Yazısı1 

Büşra Karpuz
Günkut Güven
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Komisyon çalışmaları 17 Ocak 2017’de “Brechtyen Tiyatro Okumaları” baş-
lığı altında başlamıştır. Dört hafta sürecek olan çalışmanın hedefi, katılım-
cıların Brechtyen tiyatro anlayışı ile tanışmalarını sağlamak ve Brecht’in bu 
anlayışa kendi metinlerinde nasıl yer verdiğini araştırıp tartışmak olarak 
belirlenmiştir. Bu hedeflerden yola çıkarak her hafta teorik bir metin ve bir 
oyun metni tartışılmış aynı zamanda Brecht’in bu metinleri hangi dönem-
lerde ve hangi şartlar altında yazdığı yürütücüler tarafından katılımcılara 
aktarılmıştır. Çalışmanın içeriği şu şekildedir:

1.	 Hafta: Poetika - Aristoteles ve Kral	Oidipus	-	Sophokles

2.	 Hafta: “Köşebaşı Tiyatrosu” - Bertolt Brecht ve Arturo	Ui’nin	Yükselişi 
- Bertolt Brecht

3.	 Hafta: Tiyatro	İçin	Küçük	Organon - Bertolt Brecht ve Galilei’nin	Ya-
şamı	- Bertolt Brecht

4.	 Hafta: İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Aktarımı, “Materyalist 
Bir Tiyatro Üzerine Notlar” - Louis Althusser ve Cesaret	Ana	ve	Ço-
cukları	- Bertolt Brecht

“Brechtyen Tiyatro Okumaları” çalışmasına BÜED kulüp üyelerinden yal-
nızca bir kişi katılmış; bu nedenle okumalar Drama Komisyonu’nu yeniden 
canlandırmak üzere bir araya gelen ve BÜO’da da çalışma yürüten katılım-
cılar arasında kalmıştır. Dört haftalık okumanın sonunda, BÜED Yönetim 
Kurulu’ndan (BÜED YK) bir üye, okuma yürütücülerini arayarak çalışma 
değerlendirme toplantısına BÜED üyeleri ile birlikte katılmak ve bir sonraki 
okuma programına birlikte karar vermek istediklerini söylemiştir. Bu talep 
üzerine komisyon yürütücüleri, yapılacak toplantıda çalışma içeriğinin ve 
okuma tartışmalarının değerlendirileceğini belirterek çalışmalara katılma-
mış üyelerin değerlendirme toplantısında yer almasının anlamsız olacağını 
ifade etmişlerdir. 

Yürütücüler, yapılan çalışmanın hedeflerine ulaştığını ve katılımcıların Bre-
chtyen tiyatro ile tanışıklık sağladığını değerlendirmiştir. Bu değerlendirme 
sonucunda yürütücüler bir sonraki okuma tartışmasının Bertolt Brecht’in 
Der	Tui	Roman	metni üzerine olmasını önermiştir. Bu toplantıda alınan ka-
rarlar BÜED üyeleri ile mail yoluyla paylaşılmıştır. Bu bilgilendirme süre-
cinden sonra BÜED YK, kulüp odasının Drama Komisyonu için ayrılan gün 
ve saatine başka bir çalışma koyduklarını belirtmiş ve Drama Komisyonu 
okumalarının devamına dair komisyon yürütücüleri ile bir toplantı talep et-
miştir.
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Yapılan toplantıda BÜED YK üyeleri mail grubuna atılan okuma önerisini 
kabul etmediklerini ve okumalara dair söz sahibi olmak istediklerini belirt-
mişlerdir. Bu doğrultuda Drama Komisyonu çalışmalarının içeriğine dair 
önerilerde bulunmuşlardır. Komisyon yürütücüleri, Yönetim Kurulu üyele-
rinin önerisini yapılacak olan çalışmaya dahil edebileceklerini belirtmiştir. 
Fakat komisyon yürütücüleri bir sonraki çalışma içeriğinde söz sahibi ola-
bilmek için en az bir Drama Komisyonu çalışmasında katılım gösterilmesi 
gerektiğini belirtmiş, böylece sürecin daha sağlıklı ilerleyebileceğini vurgu-
lamıştır. Bu yorum üzerine BÜED YK üyeleri, Edebiyat Kulübü üyelerinin 
Drama Komisyonu çalışmalarına katılımlarının yürütücüler tarafından 
engellendiğini iddia etmiştir. Drama Komisyonu’nun yürütücüleri iddiaya 
cevaben çalışmaların herkese açık olduğunu belirtmiş ve bütün BÜED üye-
lerini çalışmalar hakkında bilgilendirmek adına bir genel kurul toplanma-
sını talep etmiştir.

Talep üzerine gerçekleştirilen genel kurulda Drama Komisyonu’nun tarihi 
ve hangi amaçla canlandırılmaya çalışıldığı aktarılmış, çalışma yürütücü-
lüğünün beraber yapılması gerektiği konuşulmuştur. BÜED YK üyelerin-
den bir kişi bu komisyonda yürütücü sorumluluk alabileceğini belirtmiş 
fakat diğer bazı BÜED YK üyeleri neden göstermeksizin Drama Komisyonu 
çalışmalarının BÜED çatısı altında yapılmasından rahatsızlık duydukları-
nı ifade etmişlerdir. Tartışma, BÜED YK üyeleri tarafından komisyon çalış-
malarının devam edip etmemesine getirilmiş ve bu konuda karar verilmesi 
adına BÜED YK üyeleri tarafından oylama yapılması önerilmiştir. Toplantı 
içerisinde böyle bir oylama yapılması konusunda BÜED aktif üyeleri ara-
sında dahi uzlaşı sağlanamamasına rağmen BÜED YK üyelerinden birkaç 
kişinin ısrarı sonucunda talep edilen oylama gerçekleşmiştir. Oylamaya 
Drama Komisyonu çalışmalarına dahil olmamış BÜED aktif üyeleri katıl-
mış ve Drama Komisyonu çalışmalarının dönemin sonuna kadar durdurul-
ması kararı verilmiştir.

Bu sürecin ardından Drama Komisyonu yürütücüleri konuyu Kulüpler 
Arası Kurul’a (KAK) taşımış, BÜED YK üyeleri ve Drama Komisyonu üye-
leri süreci KAK’a aktarmıştır. Drama Komisyonu yürütücüleri tarafından 
komisyon çalışmalarının geçmiş yıllarda olduğu gibi BÜED çatısı altında 
yapılması için çözüm önerisi talep edilmiştir. Yapılan tartışma sonucu KAK 
toplantısında bulunan diğer kulüplerin temsilcileri ve KAK Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından BÜED genel kurulunda verilen durdurma kararının ye-
niden ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu toplantı sonrası süreci takip 
etmek ve tartışmayı çözüme ulaştırmak adına KAK Yönetim Kurulu üyele-
ri, BÜED YK ve Drama Komisyonu yürütücüleri ile birlikte bir toplantı ta-
lep etmiştir. Toplantı süreci, tartışmayı takip etmek isteyen diğer kulüplere 



238 Drama	Komisyonu	Süreç	Yazısı

de açık olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öncelikle süreç kısaca de-
ğerlendirilmiş, sonrasında KAK Yönetim Kurulu üyeleri süreç içerisindeki 
tartışmaların kulüpler bazında değil birebir ilişkilerden kaynaklı sıkıntılara 
dayandığını, bu tarz sorunların kulüp içerisinde yürütülen çalışmaları et-
kilememesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantı süresince, süreçteki tartışma-
ların tekrarlanması üzerine Drama Komisyonu yürütücüleri, sürecin tekrar 
konuşulması yerine komisyonun işlemesi adına çözüm üretilmesi gerektiği-
ni vurgulamıştır. Toplantıya BÜED YK üyelerinin, komisyon çalışmalarının 
devamı için bir çözüm önermeleri gerektiği belirtilerek son verilmiş, KAK 
Yönetim Kurulu üyeleri BÜED YK’dan belli bir tarihe kadar Drama Komisyo-
nu’nun akıbetine dair bir dönüş beklediklerini belirtmiştir.

BÜED YK üyeleri, komisyon çalışmalarının BÜED komisyonlarından Türk 
Edebiyatı Komisyonu altında bir alt kurul olarak yürütülmesini önermiş-
tir. Drama Komisyonu’nda faaliyet yürüten üyeler, yaşanan süreci aşağıdaki 
metinle Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na (ÖFKK) taşımaya karar 
vermiştir:

BÜED Yönetim Kurulu üyeleri uzun yıllardır faaliyet yürüten Drama 
Komisyonu’nu kapatma girişimlerine makul bir gerekçe sunamamak-
tadır. Kulüp içerisinde yıllardır Kürt Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dra-
ma Komisyonu alt kurullarının dönemsel olarak çalışma yoğunluğu 
değişmektedir. Buna karşın BÜED içerisinde yıllardır bu komisyonlar 
herhangi bir sorun yaşamadan çalışma yürütmüş, birlikte yayınlar çı-
karmıştır. Drama Komisyonu BÜED çatısı altında 1998 yılında kurul-
muş olup uzun yıllar kulübün yazılı kaynaklarında ürünler vermiştir. 
Drama Komisyonu’nun Türk Edebiyatı Komisyonu faal değilken aktif 
çalışma yürüttüğü dönemler olmuştur. Nasıl Türk Edebiyatı Komisyo-
nu faal olmadığı dönem kapatılmadıysa bu komisyonun da bir dönem 
aktif olmayışı kapatılması için bir gerekçe değildir. Drama Komisyonu 
altında çalışma yürütmek isteyen BÜED üyelerinin Drama Komisyonu 
çalışma alanı yok edilmiş, ayrıca yürütücü ve katılımcıların kulüpte 
aktif olarak sorumluluk almaları engellenmiştir.

Bu gerekçelerle, BÜED içerisinde yürütücü sorumluluk alan kişilerin Drama 
Komisyonu’nu kapatmaya yönelik gerekçelendirilemeyen bireysel kararları-
nın değerlendirilmesi ve katılımcıların Drama Komisyonu adı altında çalış-
ma yürütmesine alan açılması talep edilmiştir. ÖFKK’ya taşınan süreç so-
nucunda Drama Komisyonu yürütücülerinin ve BÜED YK’nın meseleyi ara-
larında halletmeleri gerektiği kararı alınmıştır. 2017 güz döneminde BÜED 
YK’dan Drama Komisyonu çalışmalarının yapılamayacağına dair bilgi alın-
mıştır. Bunun üzerine	“Brechtyen	Tiyatro	Okumaları” çalışmasına katılmış 
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beş kişi Drama Komisyonu çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş 
ve BÜO’dan alınan izin doğrultusunda BÜO çatısı altında Drama Komisyonu 
çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. 

BÜED ile yaşanan süreci, çalışma yapmak isteyen bir grup öğrencinin faa-
liyet alanını sınırlandırmak hatta engellemek olarak yorumluyoruz. Buna 
rağmen Drama Komisyonu, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde entelektüel 
faaliyetine devam ederek okulun kültürel ve sanatsal ortamına katkı sağla-
maya devam edecektir. 





1.HAFTA

Epik	tiyatro;	Birinci	Dünya	Savaşı’nın	ardından	ortaya	çıkan,	Erwin	Piscator	
ile	Bertolt	Brecht’in	öncülük	ettiği	bir	sanat	anlayışıdır.	Brecht	kendi	 tiyatro	
anlayışını	şekillendirirken	epik	tiyatronun	nasıl	olabileceği	ve	tiyatro	sanatı-
na	nasıl	bir	 işlev	yüklemek	gerektiği	üzerine	çalışmalar	yapmıştır.	Brecht’in	
yazılarında	teorisini	oluşturmaya	çalıştığı	Brechtyen1	tiyatronun	amacını	an-
layabilmek	için,	karşı	çıktığı	Aristocu	sanat	anlayışını	kavramak	gerekir.	Bu	
nedenle	 dört	 haftalık	 okumalara	Aristoteles’in	Poetika2	 adlı	 eseri	 okunarak	
başlandı.	Bu	teorik	metni	örneklendirmek	ve	dönemde	yazılan	bir	oyun	metni-
ni	incelemek	için	de	Sophokles’in	Kral Oidipus	adlı	oyunu	okundu.

Tiyatro konusundaki ilk kuramsal çalışmalar Antik Yunan döneminde baş-
lamıştır. Bunun nedeni Antik Yunan coğrafyasının, özellikle de Atina devleti-
nin M.Ö. 5. yüzyılda sanat ve kültür açısından en parlak dönemini geçirmiş 
olmasıdır. Pers Savaşları’ndan sonra Atina, savaş ganimetleri ve gelişen ti-
caretle zenginleşmiştir. Perikles döneminde altın çağını yaşayan Atina Dev-
leti’nde demokrasi düşüncesi yükselirken sanatın önü açılmıştır. Devletin 
desteği ile sanatçılar ürünlerini rahatlıkla ortaya koymuş, düzenlenen ya-
rışmalarla sanatçılar ödüllendirilmiş ve yeni sanatsal ürünler vermeleri için 
teşvik edilmişlerdir. Bu dönemde sadece tiyatro alanında değil; heykel, mi-
mari, yazın, resim gibi sanatın birçok farklı dallarında da gelişkin ve öncü 
eserler ortaya çıkmıştır.

“Bu dönemde özellikle tiyatro sanatının büyük bir atılım yapmasının sebebi 
ise toplumda birbirinden farklı hatta birbiri ile çelişen değer yargılarının bir 
arada bulunmasıdır.”3 Antik Yunan toplumunun feodal düzenden demokra-
tik düzene geçtiği bu dönemde, soylu kişilerin geleneksel değerleri ile tica-
retle zenginleşen kentli orta sınıf ailelerin liberal eğilimleri çatışmaktadır. 
1 Brecht kendi tiyatrosunu tanımlarken, teorisini geliştirdikçe “epik tiyatro” ya da “bilimçağı 
tiyatrosu” gibi farklı başlıklar kullanmıştır. Bu başlıklar da yazı boyunca dönemlerine uygun 
olarak kullanılacaktır. Aynı zamanda Brechtyen tiyatro terimi kullanılarak Brecht’in genel sanat 
anlayışını vurgulamak hedeflenmiştir.
2 Aristoteles, Poetika(Şiir	Sanatı	Üzerine), çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Pharmakon Yayınları, 2012.
3 Sevda Şener, Dünden	Bugüne	Tiyatro	Düşüncesi, Dost Kitabevi, 2016, s. 17.
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Demokratik değerleri içselleştirmiş soylu ailelerin ülke yönetiminde daha çok 
söz hakkı vardır. Fakat demokratik vatandaşlık hakları gereği zenginleşen 
orta sınıf tüccarların da ülke yönetiminde söz sahibi olmaları ile bir çatışma 
ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Antik Yunan’da biçimsel olarak demokratik 
fakat hala eski çağ inançlarına dayanan bir toplum oluşmuştur. Bu çatışma-
lı ortam özellikle tragedyalar için zengin bir kaynak olmuştur.

Poetika

Sanat felsefesi alanındaki ilk eser Aristoteles’in Poetika adlı yapıtıdır. Bu 
eserde sanatın farklı dalları karşılaştırılmış en çok da tragedya ve destan 
üzerinde durulmuştur. Aristoteles’in bu eseri iki nedenden ötürü yazmış 
olabileceği düşünülmektedir4. Bu nedenlerden ilki, şiir sanatı üzerine sis-
tematik bir inceleme yapma gereği duymasıdır. O döneme kadar Antik Yu-
nan’da birçok eser verilmiştir. Aristoteles Poetika adlı kitabı bu eserlerden 
yola çıkarak yazmıştır. İkinci neden ise Platon’un Devlet adlı eserinde sanata 
dair söyledikleridir. Platon Devlet adlı eserinde sanatın taklide dayandığını 
ve bütün taklitlerin devlet yapısından atılması gerektiğini savunur. Komedi 
izlerken gülen seyircinin soytarı ile aynı seviyeye düştüğünü, tragedya izle-
yen bir seyircinin ağlayarak utanmadan gözyaşı döktüğünü belirtir. Gösteri 
sırasında verilen bu tepkilerin devlet ve vatandaş için zararlı olduğunu vur-
gular. Çünkü gösteriler halkı devlete karşı tepki oluşturmaya teşvik eder. 
Aristoteles, Platon’un bu argümanına karşı çıkar. Devlete yarar sağlayacak 
erdemli insanların yetişmesi için sanatın önemli bir işleve sahip olduğunu 
kanıtlamaya çalışır.

Aristoteles, Poetika	adlı esere sanatın tanımını yaparak başlar. Ona göre 
bütün sanatlarda ortak olan tek şey mimesis, yani taklittir. Sanatlar neyin 
taklit edildiği, nasıl taklit edildiği, taklit ederken hangi araçların kullanıl-
dığına göre ayrışır. Şiir sanatı da taklide dayanır ve kendi içinde farklı tür-
leri vardır. Şiir sanatının ortaya çıkmasında iki etken vardır. Birincisi, har-
moni ve ritim duygusunun insanın doğasından gelen bir özellik olmasıdır. 
Özellikle bu yeteneği baskın kişiler doğaçlamalar sonucunda adım adım 
şiir sanatına ulaşmıştır. İkinci etken ise Aristoteles’e göre taklit etmenin 
ve taklitten hoşlanmanın insanın doğasında olmasıdır. İnsan doğduğu an-
dan itibaren edindiği bilgilere taklit yoluyla ulaşmıştır. Aristoteles’in taklit 
sanatını bu kadar merkeze almasının sebebi felsefesini insanın davranış-
larından yola çıkarak oluşturmasıdır. Aristoteles’e göre insanlar doğaları 
gereği benzerlik yaratma ve öğrenme arzusu taşır. İnsanın benzerlikleri 
keşfetmesi ve herhangi bir yeteneğini kullanıp bir şeyler öğrenmesi ona haz 
verir. Şiir sanatı da insanın bu temel özelliğinin bir yansımasıdır. Yaratma 
4 Hilmi Atıl Ünal, “POETİKA: Şiir Sanatı Üzerine”, 14 Haziran 2007, erişilmiştir. <http://www.
mimesis-dergi.org/2007/10/poetika-siir-sanati-uzerine/>
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eylemi içinde bulunmak insanların birbirini anlamasına ve yeni şeyler öğ-
renmesine imkan sağlar ve bu sayede yine bir haz oluşur.

Şiir sanatında taklit edilenler ya bizden daha iyi ya bizden daha kötü ya da 
bizim gibidir. Aristoteles’e göre komedya var olandan kötüleri, tragedya ise 
var olandan iyileri taklit etmeye çalışır.

Tragedya

Aristoteles Poetika adlı eserde şiir sanatından bahsettikten sonra iyi bir 
tragedyanın nasıl olması gerektiği konusuna yoğunlaşmıştır:

Tragedya soylu, tamamlanmış ve belirli bir uzunluğu olan bir eyle-
min taklididir; bölümlerinin her birinde farklı şekillerde zenginleş-
tirilmiş bir dil kullanarak yapar bunu. Tragedya eyleyenleri taklit 
eder; bunu da bir anlatı aracılığıyla değil, uyandırdığı acıma ve kor-
ku aracılığıyla bu tür duygulanımların arınmasını sağlayarak yapar. 
“Zenginleştirilmiş dil”den ritim, harmoni (ve ezgi) içermeyi; “farklı 
şekiller”den ise kimi bölümlerin yalnızca ölçüler aracılığıyla, kimi 
bölümlerin ezgiler aracılığıyla kurulmasını anlıyorum.5

Aristoteles’e göre tragedyanın altı temel öğesi vardır: öykü ya da olay örgü-
sü, düşünce, karakterler, sözel ifade, sahne düzeni ve ezgi düzme. Aristo-
teles bu altı öğeden öykü ya da olay örgüsünün en önemlisi olduğunu dile 
getirir. Çünkü tragedya insanların değil eylemlerin ve yaşamın taklididir. 
Hem mutluluk hem de felaket herhangi bir eyleme bağlıdır. Olay örgüsü 
bütünlüklü; başı, ortası ve sonu olan, tamamlanmış bir hikayeden oluş-
malıdır. Hikayede boşluklar olmamalıdır ve eylemler arasında nedensel-
lik ilkesinin kurulması gerekir. Tüm eylemler bir amaca hizmet etmelidir. 
Aristoteles’e göre öykünün uzunluğu mutluluktan yıkıma ya da yıkımdan 
mutluluğa geçiş sürecini kapsayabilecek uzunlukta olmalıdır.

İkinci önemli öğe ise karakterdir. Aristoteles bir karakterin dört ilkeyi kar-
şılaması gerektiğini vurgular. İlki iyiliktir. Sözler ve eylemler karakterin 
tercihini gösterir; tercih iyiyse karakter de iyidir. İkinci ilke olan uygun-
luk ilkesi, karakter özellikleri ile toplumsal statülerin uyuşması gerektiğini 
belirtir. Üçüncü ilke benzerlik ilkesidir. Karakter bilinen bir kişilikse ona 
benzer bir şekilde çizilmelidir. Son ilke olan tutarlılık ilkesi ise taklit edile-
cek kişi tutarsız eylemler yapıyorsa bile onun kendi içinde tutarlı bir şekilde 
işlenmesi gerektiğidir.

5 Aristoteles, Poetika	(Şiir	Sanatı	Üzerine), çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Pharmakon Yayınları, 2012, 
s.25.
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Tragedyanın üçüncü öğesi düşüncedir. Düşünce, bir şeyin var olup olma-
dığını kanıtlayan ya da genel bir yargıyı ortaya koyan sözlerdir, yani traged-
yakonusunun seyirciye ne anlattığıdır. Tragedyanın son öğelerinden sözel 
ifade ve sahne düzeni taklit etme aracı, ezgi düzme ise taklit edilme tarzıdır.

Aristoteles tragedyanın biçimsel özelliklerinin yanı sıra amacına da değin-
miştir. Tragedya korku ve acıma uyandıran duyguların taklididir. Yazar se-
yircide korku ve acıma duygusu uyandırarak seyircilerin daha erdemli va-
tandaşlar olmasını amaçlar. Bu yüzden Aristoteles bir tragedyanın seyircide 
ne kadar korku ve acıma duygusu uyandırırsa o kadar iyi bir eser olduğunu 
vurgular. Seyircinin korku ve acıma yoluyla belirli duygulardan arınması, 
yani “katharsis”, sadece tragedyaya özgüdür. Aristoteles, Platon’un aksine 
duyguları zararlı görmez. Tragedya izlenirken arınılması amaçlanan duy-
gular, gereğinden fazla yaşanan duygulardır. Duyguların aşırı yaşanması 
doğal değildir ve tragedya sonunda doğal sürece dönmek insana haz verir. 
Bu yüzden katharsis yaşamak, yani rahatlamak ve arınmak, hem insanlara 
haz verir hem de insanları daha erdemli yapar.

Tragedya sonunda güçlü bir katharsis yaşanması için Aristoteles öykünün 
güçlü kurulması gerektiğini vurgular. Olay örgüsünün güçlü olabilmesi için 
de hikayedeki trajik hata, baht dönüşü, tanınma ve duygusal etkinin nasıl 
olması gerektiğine dair fikirlerini belirtir. Tanınma, olay örgüsü içinde bilgi-
sizlikten bilgiye geçiştir. Olay örgüsünde tanınma gerçekleştiğinde, mutluluk 
ya da mutsuzluğa geçen karakter diğer karakterlerle dost ya da düşman olur. 
Baht dönüşü, olan bitenin tam tersi yöne doğru değişmesidir. Duygusal etki 
ise yıkıcı ve üzücü eylemlerdir. Bu üçü hikayede mantıklı bir düzen ve be-
lirli bir uzunlukla yer alırsa seyircide katartik etki çok daha güçlü oluşur. 
Trajik hata ise büyük bir üne sahip ve erdemli olan karakterin doğuracağı 
sonuçların farkında olmadan yaptığı hatadır. Bu hata kahramanı trajik sona 
götürür.

Aristoteles	Poetika	adlı	eserde	bu	kavramları	anlatırken	dönemin	oyunların-
dan	 örnek	 verir.	 Bu	 nedenle	 yapılan	 tartışmada	 Sophokles’in	Kral Oidipus 
adlı	oyunu	üzerinden	tragedyanın	özellikleri	ve	Aristoteles’in	ortaya	koyduğu	
kavramlar	incelendi.

Sophokles’in Kral Oidipus’u

Veba salgını olan Thebai’de Kral Oidipus bu salgının nedenini ve çaresini bu-
lacağına söz verir. Oidipus’un kardeşi Kreon hastalığın önceki Kral Laios’un 
katilinin ülke topraklarında yaşamasından kaynaklandığını söyler. Katil 
bulunup intikam alındığında hastalığın da biteceğini belirtir. Kral, katilin 
kim olduğunu öğrenmeye çalışırken korkunç gerçekle karşılaşır: Kral Laios 
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ile karısı İokaste’nin bir çocukları olmuş fakat Apollon’un bildirdiği kehanet-
le birlikte çocuğu bir dağ başına attırmışlardır. Apollon’un kehaneti şu şekil-
dedir: Doğan çocuk babasını öldürüp annesiyle evlenecektir. Laios çocuktan 
kurtulduğunu düşünür fakat dağda bırakılan çocuğu bir çoban bulup çocuğu 
olmayan Korinthos Kralı’na vermiştir. Bu çocuk Oidipus’tur. Bir tartışmada ge-
çen “uydurma evlat” lafından şüphelenen Oidipus, Apollon’un kahinine gider ve 
orada babasını öldürüp annesiyle evleneceği kehanetini öğrenir. Bu kehanetten 
kurtulmak için şehri terk etmek üzere yola çıkar. Yolda karşılaştığı arabadaki 
kişilerle kavga eder ve onları öldürür. Arabadaki kişi öz babası Laios’tur. Oidi-
pus zekası sayesinde tahtına geçtiği Thebai’nin kralı olur ve Kraliçe İokaste ile 
evlenir. Evlendiği kişi öz annesidir. Kral Oidipus Laios’un katilini soruştururken 
öğrendiği bu gerçeğe dayanamaz, kendi cezasını verir ve gözlerini kör eder.

Oidipus’un babası olduğunu bilmeden Kral Laios’u öldürmesi onun trajik 
hatasıdır. Çünkü trajik hata tanımında karakterin gerçeği bilmeden yaptı-
ğı bir hatadan bahsedilir. Oidipus, babası olduğunu bilmeden kralı öldür-
müş ve trajediyi başlatmıştır. Baht dönüşü, Korinthos’tan gelen haberci-
nin Oidipus’a babası sandığı Polybos’un öldüğünü bildirmesiyle gerçekleşir. 
Oidipus, Korinthos’a gitmek istemez çünkü kehanete göre annesiyle evlenecek-
tir. Haberci, Oidipus’un bu korkusunu gidermek için bir çoban tarafından bu-
lunarak Korinthos Kralı’na getirildiğini söylediğinde, Oidipus kaçındığı şeyin 
çoktan başına gelmiş olduğunu anlar. Böylece haberci Oidipus’a güzel bir haber 
vermek isterken onun felaket haberini vermiş olur. Yani haberci amacının tersi 
bir etki yaratmıştır. Oyunda tanınmalar baht dönüşü ile beraber gerçekleşir. 
Aristoteles bu birlikteliğin en ideal tanınma biçimi olduğunu dile getirir. İokaste, 
Oidipus’un kendi oğlu olduğunu; Oidipus da İokaste’nin kendi annesi olduğunu 
anlar. Bu tanınmayla beraber karakterler mutluluktan mutsuzluğa geçiş yapar. 
Oyunun sonunda Oidipus kendini cezalandırır. Aristoteles’in duygusal etki diye 
tanımladığı eylem gerçekleşir: Oidipus gözlerini kör eder.

Tartışma	tragedya	özellikleri	ve	işlevi	tekrar	edilerek	bitirildi.	Poetika	adlı	eserde	
çok	daha	detaylı	yer	alan	diğer	şiir	sanatları	incelenmedi.	Tartışma	noktaları	Aris-
toteles’in	klasik	tiyatro	üzerine	görüşlerine	yoğunlaştı.

2.HAFTA

Brecht,	1940	yılında	yazdığı	“Köşebaşı	Tiyatrosu”6	adlı	makalesinde	epik	tiyatro	
kavramını	anlamak	için	köşebaşı	anlatısının	temel	bir	örnek	olduğunu	savunur.	
Bu	nedenle	okumaların	 ikinci	haftasında	 “Köşebaşı	Tiyatrosu”	adlı	makale	 ile	
Brecht’in	geçiş	dönemi	oyunlarından	sayılabilecek	Arturo Ui’nin Yükselişi7	adlı	
oyun	tartışıldı8.
6 Bertolt Brecht, Epik	Tiyatro, “Köşebaşı Tiyatrosu”, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2011.
7 Bertolt Brecht, Bütün	Oyunları-7, ArturoUi’nin	Yükselişi, çev. Özdemir Nutku, İstanbul: Agora 
Kitaplığı, 2014.
8 Oyunun detaylı incelemesi için bkz. Bu yıllık s.119.
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Brecht makalesine tiyatro alanında yapılan epik denemelerden bahsederek 
başlar. Bu epik denemeleri şöyle tanımlar: “Açık seçik hikaye edici ve be-
timleyici nitelik taşıyan, projeksiyondan ve açımlayıcı korolardan yararla-
nan yeni bir oynayış biçimi.”9. Bu epik denemelerde oyuncunun başvurduğu 
teknik ise oynadığı kişiyle arasına mesafe koyması ve seyircilerin izlediği 
karakterle özdeşleşmeyecek şekilde oynamasıdır. Brecht’in bu tiyatro anla-
yışını geliştirmesinin sebebi, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda bir hayli artmış sınıf 
çatışmalarının epik denemeler sayesinde yansıtılabileceğini düşünmesidir. 
Fakat ilerleyen yıllarda toplumsal işlevi olan bu epik denemelerin estetik açı-
dan zayıf olduğunu belirtir.

Brecht, epik tiyatro denilen büyük denemenin aslında herhangi bir soka-
ğın köşesinde (köşebaşında) görülebilecek bir olaya dayandığını vurgular. 
Bir olayın hikaye edilmesi epik tiyatro için temeldir. Brecht bu teorisini tra-
fik kazasına tanık olan birinin bu kazayı başkalarına anlatması üzerinden 
açıklar ve bu anlatıyı inceleyerek epik tiyatroda anlatının ve anlatıcının nasıl 
olabileceği üzerine yoğunlaşır. Brecht’in varmak istediği sonuç, dinliyicilerin 
olaya karşı bir yargı geliştirebilmesi için anlatıcının da olaya karşı bir yargı 
geliştirmesi gerektiğidir. Anlatıcı gördüğü ve başka birine aktardığı bir hika-
yeyi kendi süzgecinden geçirmeden anlatamaz. Bu yüzden her anlatıcı aynı 
olayı başka şekillerde anlatabilir. Farklı anlatılar sebebiyle de dinleyiciler 
farklı yargılara ulaşabilir.

Makaleye göre anlatının belli işlevleri olmalıdır. Bunlardan ilki anlatının 
toplum açısından pratik değer taşımasıdır. Anlatılan olay toplumsal bir ni-
telik taşımalıdır ki seyirci gündelik hayatında aynı durumla karşılaştığında 
bir tavır geliştirebilsin. Böylelikle epik tiyatronun öğretici ve yargıya ulaştırı-
cı misyonu sağlanmış olur.

Brecht, köşebaşı anlatıcısının nasıl olması gerektiğini gündelik verilere da-
yanarak açıklar. Aktarılan olaya karşı anlatıcının bir yargısı vardır, bu yar-
gıyı dinleyiciye de yansıtır ve böylece dinleyicilerde de bir tavır oluşur. Anla-
tıcı olayı anlatırken en çok taklit sanatına başvurur. Fakat anlatıcının ama-
cını unutmaması gerekir. Anlatıcının amacı bir hikayeyi aktarmaktır, olayın 
kişilerini iyi ve başarılı taklit etmek değildir. Bu yüzden anlatıcı, taklide ne 
ölçüde başvuracağını olayı göz önünde bulundurarak belirlemelidir. Hikaye 
için önem arz etmeyen ayrıntıları aktarmamalı, taklit etmemelidir. Köşebaşı 
anlatısında anlatıcının sanatçı olması gerekmez, anlatma pratiği herkeste 
vardır. Dolayısıyla ne kadar gerçekçi taklit ettiği önemli değildir. Önemli olan 
seyirciye hikayeyi anlaşılır biçimde aktarması ve onları bir yargıya ulaştır-
masıdır. “Anlatıcı, dinleyicilerden birinin çıkıp ‘Vay canına! Şoförü ne kadar 

9 Bertolt Brecht, Epik	Tiyatro, “Köşebaşı Tiyatrosu”, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2011, s. 3.
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güzel canlandırıyor!’ diye bağırmasına yol açacak davranışlardan kaçınır. 
Kimseyi günlük yaşamdan çekip ‘daha yüce bir ortama’ götürmez, ‘büyü-
leyip ardından sürükleyeceği’ kimse yoktur, olağanüstü bir telkin gücüne 
sahip bulunmak zorunda değildir.”10

Anlatıcı, anlattığı kişiyi daha iyi yansıtabilmek adına onun davranışlarını 
inceler ve böylece karakter hakkında bütünlüklü bir düşünceye sahip olur. 
Ancak sadece karakterin davranışlarını değil karakterin ilişki içinde olduğu 
kişilerin davranışlarını da incelemelidir. Böylelikle, anlatıcı anlattığı kişinin 
eylemlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde oluşturabilir.

Anlatıcının en önemli özelliklerinden biri de hiçbir zaman anlatıcı olduğunu 
unutmamasıdır. Anlattığı kişiyi seyirciye aktarırken kendi duygularını işin 
içine katarak üçüncü bir kişi yaratmaz. Seyirci anlatılan karakteri izler-
ken onun bir anlatıcı tarafından canlandırıldığını anlar. Seyircinin olay-
ların akışına kapılıp gitmemesi ya da anlatıcı ve karakter arasındaki farkı 
her zaman algılayabilmesi için, anlatıcı yabancılaştırma etkisine başvurur. 
Brecht’in Y-etkisi olarak Tiyatro	İçin	Küçük	Organon11 adlı eserde daha de-
taylı olarak anlatacağı bu teknik ile seyirci izlediği şeyi yadırgar ve üzerine 
düşünmeye başlar. Bu yöntem koro kullanımından projeksiyon kullanımına, 
ağır çekim hareket kullanımından maskeli oyunculuğa kadar geniş kulla-
nım tekniklerini kapsar. 

Brecht köşebaşı tiyatrosunun öğelerini açıkladıktan sonra eserin sanatsal 
değerini sorgular: “Mademki köşebaşı anlatıcısı, anlatısını ‘pratikte herkeste 
bulunan’ yeteneklerden yararlanarak başarıyla gerçekleştirebiliyor, o zaman 
epik	tiyatro’nun	sanatsal	değeri nerede kalır?”12 Brecht bu sorusuna epik ti-
yatro ve köşebaşı anlatısının kesişen noktalarını açıklayarak cevap verir. 
Ona göre köşebaşı anlatısının nedenleri, araç ve amaçları, pratiğe ve dün-
yaya yönelik toplumsal modeli epik tiyatronun kendine örnek aldığı temel 
taşlardır. Fakat epik tiyatronun başka sanatsal nitelikler de taşıması gerekir. 
Epik tiyatronun köşebaşı tiyatrosundan daha geniş sanatsal imkanları kul-
lanma şansı ve daha geniş bir toplumsal işlevi vardır.

Arturo Ui’nin Yükselişi	adlı	oyunun	tartışmasında	üzerinde	durulan	nokta	
yabancılaştırma	etkisinin	kullanımı	oldu.	Oyunun	detaylı	analizi	 ve	 tartış-
ması	yapılmadı.	Ayrıca	“Köşebaşı	Tiyatrosu”	adlı	makale	tartışıldıktan	sonra	
katılımcılardan	başlarından	geçen	bir	olayı	anlatmaları	istendi.	Bu	olayların	
köşebaşı	tiyatrosu	makalesindeki	unsurlar	çerçevesinde	değerlendirilmesiy-
le	2.	Hafta	okuması	sonlandırıldı.

10 A.g.e. s. 3.
11 çev. Kamuran Şipal, Sanat	Üzerine	Yazılar,İstanbul: Cem Yayınevi, 1997.
12 Bertolt Brecht, Epik	Tiyatro, “Köşebaşı Tiyatrosu”, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2011, s. 9.
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3. HAFTA

Brechtyen	 Tiyatro	 Okumaları’nın	 3.	 Haftasında	 okunan;	 ilk	 olarak	 1949	 yı-
lında	yayımlanan	daha	sonra	Brecht’in	bazı	değişiklikler	ve	eklemeler	yaptı-
ğı	“Tiyatro	İçin	Küçük	Organon”13 adlı	makale,	Brecht’in	tiyatro	anlayışını	en	
kapsamlı	anlatan	makaledir.	Bu	makaleyi	desteklemesi	adına	Brecht’in	büyük	
oyunlarından	sayılan	Galileo’nun Yaşamı14	adlı	oyun	okundu.15

Tiyatronun İşlevi

Brecht’in “Tiyatro İçin Küçük Organon” adlı makalesi tiyatronun işlevinden 
bahseder ve çağdaş tiyatronun nasıl olması gerektiğini ve bu tiyatronun 
hangi araçlarla yapılabileceğini irdeler. Makalede öncelikle tiyatro sözcüğü 
tanımlanmaktadır. “Tiyatro insanlar arasında geçip dünden bugüne aktarı-
lagelmiş ya da kafada tasarlanmış olayların canlı görüntülerle yansıtılması 
ve bunun eğlendirme amacına yönelik olarak gerçekleştirilmesidir.”16

Bu tanımlamadan ve makalenin sonraki kısımlarından da hareketle tiyatro-
nun temel işlevinin eğlendirmek olduğunu söylemek mümkündür. Makaleye 
göre tiyatro, ahlak dersi vermek gibi başka bir işlev üstlenmemelidir. Çünkü 
tiyatro, tiyatro olabilmek için eğlendirme işlevinden başka bir işleve gerek-
sinim duymamaktadır. Brecht, tiyatronun işlevini tartışırken eğlencenin al-
çak ya da yüce olarak ayrılamayacağını, sanatın her iki düzeyde de devinip 
insanları eğlendirebileceğini söyleyerek Aristoteles’in Poetika adlı eserde ta-
nımladığı tragedya ve komedya eğlence sınıflandırmasına karşı çıkar.

Tiyatrodan Alınan Haz

Makalenin ilerleyen bölümlerinde Brecht, farklı dönemlerde farklı eğlence 
anlayışları olduğuna değinir. Haz anlayışları dönemden döneme farklılık 
gösterir ve bu farklılıklara göre oyun kişilerinin derinlikleri de değişir. Gü-
nümüzde klasik eserlerden alınan zevk, bu eserlerin yazıldığı dönemde yaşa-
yan insanların aldığı zevkten daha düşüktür. Bu eserler, toplumsal yaşamı 
incelerken sınıfsal ilişkileri irdeleme açısından ilkel ve umursamazdır. Ezen 
ve ezilen ilişkisi saydamlığını yitirmiştir. Ayrıca, çağımızda bilim hızla ge-
lişmekte ve burjuvaziye hizmet etmektedir. Ancak kentsoylu bu bilimsel ba-
kışın ezilenler tarafından kullanıldığında burjuvazinin sonunu getireceğini 
bilmektedir.

13 çev. Kamuran Şipal,Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 7.
14 Bertolt Brecht, Bütün	Oyunları-5, Galilei’nin	Yaşamı, çev: Özdemir Nutku, İstanbul: Agora 
Kitaplığı, 2014.
15 Oyunun detaylı incelemesi için bkz. Bu yıllık s.119.
16 çev. Kamuran Şipal,Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 9.
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Çağımızda Tiyatro

Çağımızda sanat nasıl olmalıdır? Sanat, toplumu değiştirecek olan ezilen sı-
nıfın eğlenmesini sağlayarak dünyadaki iktidar ilişkilerini anlamalarına yar-
dımcı olmalıdır. Tiyatro, sanatını “toplumu değiştirmek için sabırsızlanması 
gerekenlere”17 götürmelidir fakat öncelikle bu insanlar için bir adaptasyon 
süreci gerekir. Onlar harekete geçmedikleri sürece bilim çağının tiyatrosu 
harekete geçemez. Tiyatro insanları harekete geçirmek için eğlendirme işle-
vini unutmadan onların toplumsal ilişkilerini anlamasını sağlamalıdır. Gös-
terilen olaylar değil anlatılanın arkasındaki ilişkiler ağı seyirci tarafından 
anlaşılabilecek duruma getirilirse seyirci gösterilen olay ne olursa olsun eğle-
nebilir. “Taşmasıyla bir felaket oluşturan ırmağın görkemi bile eğlendirebilir 
toplumu, yeter ki onu nasıl dizginleyebileceğini bilsin, o zaman o ırmak ken-
disinindir.”18

Seyirci kendini her zaman bir ana karakterde bulmak ister. Fakat, bilim çağı 
tiyatrosunun oluşumu için seyircinin herhangi bir karakter ile özdeşlik kur-
maması, etkin olması gerekir. Ancak tiyatro, bir insanın etkin olamayacağı 
olayları sergiler. Örneğin; Oidipus ölüme yollanır ve bu işi tanrılar yapar ya 
da Shakespeare’in eserlerinde karakterler ne kadar uğraşsa da yazgılarını 
değiştiremezler. Fakat Brecht toplumsal ve tarihsel ilişkileri açıklayan oyun-
larla karakterlerin seçimlerinin değişebileceğini ve olayların insan eliyle fark-
lı bir yere evrilebileceğinin görünmesi gerektiğini belirtir.

Brecht bu minvalde yazdığı oyunlar ile geçmişte olan olayların toplumsal ko-
şullar içinden insan seçimleri ile şekillendiğini göstererek günümüze farklı 
bir gözle bakılmasını hedefler. Örneğin Galileo’nun	Yaşamı adlı oyunu İtal-
ya’da 17. yüzyılda geçer, fakat Brecht bu oyunda döneminin güncel bir tar-
tışması olan  iktidar-entelektüel ilişkisini, entelektüelin koşullarını ve seçim-
lerini gözler önüne serer. Böylece günümüzde entelektüelin baskı koşulları 
altında nasıl bir tavır takınması gerektiğini tartışır ve toplum yapısının de-
ğişebilirliğini vurgular. Seyirci kendi yaşadığı dönemdeki olayları önyargıları 
ile değerlendireceği için olayın başka bir çağda geçmesi bu olayın eleştirilebi-
lirliğini arttırır.

Yabancılaştırma Etkisi

Brecht iktidar ile entelektüellerin ilişkilerini göz önüne sererken birtakım 
araçlara başvurulabileceğini ifade etmiştir. Bunlardan ilkini yabancılaştırma 
etkisi olarak tanımlar. Yabancılaştırma etkisi toplumun alışık olduğu olaylar-
daki aşinalık damgasını sıyırıp atar ve onları toplumun müdahalesine açık 
duruma sokar.  Örneğin Galileo’nun	Yaşamı oyununun hikayesi insanların 
17 çev. Kamuran Şipal, Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 17.
18 çev. Kamuran Şipal, Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 18 – 19.
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aşina olduğu bir hikaye olmasına rağmen Brecht hikayeyi tarihsel koşullar, 
Galileo’nun koşulları ve seçimlerini ele alarak yazdığı için Galileo kanık-
sanmış bir mit olmaktan çıkıp toplumun müdahalesine açık hale getirilir. 
Seyirciden oyundaki müdahale edilebilir noktaları görüp kendi yaşamında 
da benzer durumları keşfedip etkin bir şekilde davranması beklenir.

Brecht yabancılaştırma etkisinin seyirci üzerindeki etkileri kadar oyuncu-
lar tarafından nasıl oluşturulabileceği konusunda da düşüncelerini söyler. 
Oyuncu, tipleme ile hiçbir zaman tamamen özdeşleşmemeli; yer yer tiplemeyi 
eleştirilebilir kılmak için tipleme ile arasına mesafe koymalıdır. Fakat bu 
tiplemenin oyun boyunca mesafeli oynanması gerektiği anlamına gelmez. 
Oyunun izlenebilir olması, tiplemenin ise koşullarının anlaşılması için tip-
leme ile yer yer özdeşleşilmesi gerekir. Ancak oyuncu bir tipleme oynarken 
ne zaman mesafeli ne zaman özdeşleşerek oynaması gerektiği konusunda 
bilgi sahibi olmalıdır. Bu da oynadığı oyunun tartıştığı toplumsal konuları 
bilmesi gerektiği anlamına gelir. Oyuncu buna göre oynadığı tiplemeye karşı 
bir tavır geliştirecek ve seyircinin bu tipleme üzerinde bir yargıya varma-
sını sağlayabilecektir. Brecht, oyuncunun tiplemesini tek bir birey olarak 
düşünmemesini, diğer tiplemeler ile ilişkiler kurarak oluşturması gerektiğini 
savunur. Zira Brecht’e göre insanların yaşamlarını ve varoluşlarını da diğer 
insanlarla kurdukları ilişkiler belirler. “Çünkü toplumun en küçük birimi 
tek değil, iki insandır.”19

Gestus Kavramı

Gestus toplumsal arka plan içeren jesttir. Oyuncunun duruşu, oturuşu, ses 
tonu ve mimikleri toplumsal bir gestus tarafından belirlenir. Brecht gestusu 
şöyle tanımlamıştır: “Tiyatronun büyük eseri öyküdür, gestus kapsamına 
giren tüm olaylardan örülen kompozisyon bütünüdür öykü…”20

Makaleye göre her olay bir gestus içerir ve toplumsal bir arka planı vardır. 
Bir karakter üzerine çalışırken karakterin geçmişi ve geleceğini kurmak, 
bu sayede gestuslarını açığa çıkarmak gerekir. Örneğin, Galileo ilk sahnede 
paraya çok ihtiyacı olduğu için parası bol öğrenciye yüksek ücret ile ders 
vermeyi kabul eder fakat öncesinde Andrea’ya ücretsiz ders vermektedir. 
Sonraki sahnelerde teleskobu bulduğunu iddia ederek para kazanmasına 
karşın onu asıl ilgilendiren teleskop sayesinde bulduklarıdır. Bu örneklerden 
Galileo’nun haz için öğrendiği ve öğrettiği çıkarımı yapılabilir. Bu eylemleri 
başlı başına birer gestustur. Bunun yanında engizisyon karşısına çıktığın-
da Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü söyleminden vazgeçmesi de bir 
gestustur ve Brecht bu sayede Galileo’nun bir entelektüel olarak aldığı tavrı 

19 çev. Kamuran Şipal, Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 38.
20 çev. Kamuran Şipal, Sanat	Üzerine	Yazılar, İstanbul: Cem Yayınevi, 1997, s. 39.



Drama	Komisyonu	251

eleştiriye tabi tutar. Bu jestin altında yatan toplumsal analiz, entelektüelin 
üretime haz amacıyla yaklaşırken üretim ile toplum arasındaki ilişkiyi hiçe 
saymasıdır. Zira oyunda Galileo’nun öğretisi halk arasında yayıldıkça Dün-
ya’nın evrenin merkezi olduğunu savunan kilise öğretisi temelden sarsılır. 
Dolayısıyla kilise halk nezdinde güvenilmez bir kurum haline gelir. Fakat 
Galileo’nun engizisyonda söylediklerini reddetmesi ile halkın kilise karşısın-
da takındığı tutum dayanak noktasını yitirir.

Tiyatronun Diğer Sanatlar ile İlişkisi

Tiyatro diğer birçok sanat ile birlikte çalışır. Müzik, pandomim, edebiyat gibi 
birçok sanat dalı bunlara örnek verilebilir. Bu sanatların birbiriyle iletişimi 
seyircide yabancılaştırma etkisi oluşturur. Örneğin Brecht’in Üç	Kuruşluk	
Opera	adlı oyunundaki müzik kullanımı böyle bir etki taşır. Bir gangster 
olan Sustalı Macheath karanlık işler çevirir fakat karakterin bir anda olan-
ları bir müzik eşliğinde anlatması alımlayıcıda yabancılaştırıcı bir etki uyan-
dırır çünkü seyirci karanlık işler ile uğraşan bir ganster çetesi liderinin bir 
anda şarkı söylemesini beklemez.

4. HAFTA

Brechtyen	Tiyatro	Okumaları’nın	4.	haftasında	Louis	Althusser’in	 İdeoloji ve 
Devletin İdeolojik Aygıtları21adlı	kitabının	aktarımı	yapıldı22.	Ardından	Louis	
Althusser’in	“Materyalist	Bir	Tiyatro	Üzerine	Notlar”	adlı	makalesi	 tartışıldı.	
Bu	makalelerin	Bertolt	Brecht’in	son	dönem	oyunlarından	olan	Cesaret Ana ve 
Çocukları	adlı	oyunu	ile	birlikte	tartışılması	hedeflendi	fakat	zaman	kısıtlılı-
ğından	dolayı	oyunun	tartışması	detaylı	olarak	yapılamadı.

Louis Althusser’in “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar” adlı makalesi,  
Althusser’in Piccolo Teatro’da izlediği El	Nost	Milan adlı oyuna dair bir özetle 
başlamakta ve Althusser’in oyun hakkındaki düşünceleri ile devam etmek-
tedir. Oyun üç perdeden oluşmakta ve proleterya her perdenin başında uzun 
ve durağan bir şekilde neredeyse pek bir şeyin gerçekleşmediği bir zaman 
içerisinde tasvir edilmektedir. Althusser bu durağan ve uzun zamanı “kro-
nik” olarak tanımlamıştır. Sonunda ise  şimşek çakışı gibi kısa bir sürede 
Nina adlı karakterin başından geçenler gösterilmektedir. İlk perdede bir pa-
nayır ortamı tasvir edilir. Perde sonunda; Nina çadır bezindeki bir aralıktan 
tehlikeli numarasını sergilemekte olan palyaçoyu izlemekte, kızı ayartmayı 
kafasına koymuş Togasso onu gözlemekte, Nina’nın babası ise ikisini birden 
görmektedir. İkinci perdede bir aşevinin geniş yemekhanesinde yine alt pro-
leterya yemek yerken tasvir edilmektedir. Perde sonunda ise Togasso gelir ve 
21 Louis Althusser, İdeoloji	ve	Devletin	İdeolojik	Aygıtları, İstanbul:İthaki Yayınları, 2016.
22	İdeoloji	ve	Devletin	İdeolojik	Aygıtları aktarım notları yine bu yıllıkta aktarım notları şeklinde 
derlenmiştir. bkz. s.145.
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Nina’yı öpmeye ve elindeki üç beş kuruşu kendisine vermeye zorlar. Baba 
gelip Togasso’yu öldürür. Üçüncü perdede kadınlar yatakhanesinde yine alt sı-
nıftan kadınlar tasvir edilmektedir. Perdenin sonunda baba gelir ve işlediği 
cinayeti Nina’nın namusu için yaptığını anlatır fakat Nina’dan beklediği tep-
kiyi alamaz, Nina babasının kendisine yutturmaya çalıştığı mitlere saldırır 
ve bu sefalet dünyasından kaçıp hazzın ve paranın dünyasına gidecektir.

Althusser izlediği El	Nost	Milan adlı oyunda iki farklı zamansallıktan bah-
seder: proleteryanın içinde yaşadığı neredeyse bomboş olan kronik zaman 
ve Nina’nın hikayesinin gerçekleştiği dramatik zaman. Bu iki zamansallık 
oyun boyunca birbiri ile çatışır fakat bu iki zamansallıktaki karakterler 
arasında doğrudan bir ilişki gözlemlenmez. Bu ilişkisizlik de oyunda işle-
nen melodramatik kipin23 daha iyi anlaşılması için kurgulanmıştır. Öyle 
ki alt proleteryadan karakterler melodramatik kipte yaşarlar ve baba bu 
melodramatik kip içerisinden Nina ile ilişki kurar. Fakat dramatik yapıyı 
ortaya koyan şey ise Nina’nın bu melodramatik bilinçliliği reddetme süreci-
nin hikayesidir. Nina’nın babasının dayattığı mitleri reddetmesi ile oyunda 
melodramatik ögeler eleştiriye tabi tutulmuş olur.

Karşılıklı iki bilinç durumunun çatışmasını Brecht’in Galilei’nin	Yaşamı ve 
Cesaret	Ana	ve	Çocukları gibi oyunlarında da görürüz. “Cesaret Ana’da, bir 
yanda Cesaret Ana’nın körlüğünden doğan kişisel trajedileri ve açgözlülü-
ğünün uyduruk aciliyeti, bir yanda savaş; Galileo’daysa, hakikat için sabır-
sızlanan bilinçlilik ve ondan daha yavaş ilerleyen tarih, kısa ömrü boyunca 
kendi kaderini bir türlü kalıcı bir şekilde üstlenemeyen bir bilinçlilik için 
sarsıcı olan bir tarih, yan yana var olurlar.”24 Yani Cesaret Ana’nın açgözlü 
ve iflah olmaz para hırsı ile savaş olgusu çatışır. Bu çatışma içerisinde olan 
iki farklı bilinçlilik hali ancak birbirleriyle karşılaşınca anlamlanır. Makale-
ye göre bilinçliliğin kendi diyalektiği diye bir şey yoktur. “Bilinçlilik gerçeğe 
kendi içsel gelişimi yoluyla değil, kendisinden başka olanın radikal keşfiyle 
varır.”25

Klasik tiyatroda ise bu tür iki bilinçlilik bir arada var olamaz. Bu tiyatrodaki 
çatışma tek bir bilinçlilik içerisindedir ve bu oyunların temaları ideolojik te-
mellere dayanır. Sorgulanmadıkları sürece bu ideolojilerin farkına varılamaz 
ve zaten toplumun kendi bilinçliliği olan bilinçlilik yeniden üretilir.

Fakat Brecht eserlerini bu şekilde oluşturmaz. Zira kendi içinde yaşadığı 
ideolojiye eleştirel yaklaşmaktadır. Bu nedenle oyunlarını yazarken amacı 

23 Kip: kalıp, mod.
24 Louis Althusser, “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar”, Mimesis	6, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, 1997, s. 254.
25 Louis Althusser, “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar”, Mimesis	6, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, 1997, s. 255.
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hakim ideolojinin eleştirisini yapmaktır. Bunu yaparken de oyunlarının 
merkezine tek bir ideoloji oturtmaz. Oyunlarında ele alınan farklı ideoloji-
ler merkezin dışındadır, dolayısıyla Brecht’in oyunları merkezsizdir. Ayrıca 
Brecht’in oyunları ahlaki doğrular önermez. Fakat oyunlarında tartıştığı 
farklı bilinçlilikler sayesinde seyirciyi tartışılan ideolojiler içerisinden ideal 
olana yönlendirir. Bunu yaparken Cesaret Ana gibi ideoloji içinde yabancı-
laşmış özbilinçlilikler ve bunların gerçek varoluş koşulları arasındaki iliş-
kiden yararlanır.

Brecht yeni bir tiyatro modeli önerirken bazı düşünceleri yanlış anlaşılmış-
tır. Örneğin oyunculukta etkileyici olmamak, sade mizansen, yalın ışıklan-
dırma, seyirciyi oyuna mesafe koydurtacak açıklayıcı pankartlar, seyircinin 
özdeşleşmeyi sıfırlaması gerektiği gibi birtakım anlayışlar Brechtyen tiyatro 
ile ilişkilendirilmiştir. Oysa ki seyircinin kendi bilinçliliğine eleştirel yak-
laşması için aşina olanı yabancılaştırma, oyunun yapısının özünde üretil-
melidir. Yani yabancılaştırma etkisi oyuna dışardan bir müdahale şeklinde 
değil oyunun içinde bulunmalıdır. Cesaret Ana’nın çocuklarını bir bir savaş-
ta kaybederken savaşı beslemek üzere ticaret yapması yabancılaştırmanın 
oyunun içinde üretilmesine bir örnek oluşturur.

Yukarıda açıklananların tersine bir oyunda her şeyin bir karakter üzerinden 
şekillenmesi, değerlerin ve düşmanların ona göre tanımlı olması, oyunun 
karakterin ritmi ve zamanında izlenmesi, seyircinin o karakter ile özdeşleşe-
rek oyunu o karakterin gözünden alımlamasına sebep olur. Bir yandan se-
yirciden oyun sürecinde veya oyunun hemen bitiminde bir yargıya ulaşması 
beklenemez. Zira ne seyirci için yanında duracağı bir ideoloji yaratılmıştır 
ne de seyirci bir yargıç gibi karar verir. Seyircinin oyuna mesafe koymasının 
sağlanması sahnede tanıdığı kendi bilinçliliğine yabancılaşması içindir.

Makalede seyircinin oyuna nasıl yaklaştığı da ele alınmıştır. Özdeşleşmeden 
önce seyirci kendi ideolojisi çerçevesinde oyunu ve karakterleri ideolojik ola-
rak tanır ve oyun karakterlerine karşı belli tavırlar üretir. İdeolojisine göre 
kimi karakterler ile örtülü bir özdeşlik kurar. “O halde, tek sorun şudur, 
bu örtük özdeşliğin, bu dolaysız kendini tanımanın kaderi ne olacaktır?”26 
Brechtyen tiyatro, seyirciye ideolojik karşıtlıkları göstererek onu tamamlan-
mamış bir bilinçlilik ile toplumdaki yaşantısını sorgulamaya çağırır. “Oyun 
gerçekten de yeni bir seyircinin, oyunun bittiği yerde işe koyulan ve sadece 
onu tamamlamak ama yaşam içinde tamamlamak için işe koyulan bir oyun-
cunun üretilmesidir.”27

26 Louis Althusser, “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar”, Mimesis	6, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, 1997, s. 261.
27 Louis Althusser, “Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar”, Mimesis	6, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, 1997, s. 261.
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Klasik tiyatroda tematik çatışma belli bir ideoloji içerisinde kurulur ve doğa-
ları sorgulanmadığı sürece fark edilemezler. Brecht ise oyunlarında bir ideo-
lojiyi merkeze almaz, ideolojilerin çatışmalarını gösterir. Ayrıca bu çatışmaya 
kesin bir çözüm üretmez. Seyirciye düşen ise oyundan çıktığında kendini 
tanıdığı bilinçliliğe yabancılaşıp oyunda sergilenen bu iki bilinçlilikten farklı 
yeni bir bilinçlilik üretmesidir.

Sonuç

Drama Komisyonu’nda yürütülen dört haftalık Brechtyen Tiyatro Okumaları 
sonunda katılımcılar ile birlikte alınan değerlendirmede okumaların verimli 
geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Bir tiyatro metninin ve sahneleme biçiminin 
seyircide ne gibi etkiler uyandırdığı Antik Yunan dönemi ve Brechtyen ti-
yatro ele alınarak tartışılmıştır. Günümüzde Aristoteles’in açıklamış olduğu 
katharsisi merkeze alan tiyatro oyunları ve filmler halen ana akım medya ve 
sanatın en çok başvurduğu üretim biçimlerinden biridir. Brechtyen tiyatro 
bu anlayışın karşısında bir alternatif üreterek çeşitlilik sağlamış, seyircinin 
işlevini oyun ile sınırlı tutmayıp oyunun açtığı tartışmalar ile ilgili düşü-
nen aktif bireyler yaratmayı hedeflemiştir.  Sonuç olarak oyun-seyirci, oyun-
cu-seyirci, oyuncu-oyuncu ilişkisinin Brechtyen tiyatro bağlamında nasıl 
kurulduğu tüm katılımcılar tarafından başlangıç seviyesinde anlaşılmış, 
Brechtyen tiyatro ile tanışıklık sağlanmıştır.



Hazırladığımız	OHAL’de Tiyatro başlıklı	dosya	kapsamında	İstanbul	Amatör	
Tiyatrolar	 Platformu-Girişimi’ne	 üye	 olan	 üniversite	 tiyatro	 toplulukları	 ve	
Boğaziçi	Üniversitesi	Folklor	Kulübü	ile	söyleşiler	gerçekleştirdik.	Söyleşilerde	
özellikle	 15	 Temmuz	 darbe	 girişiminin	 ve	 ilan	 edilen	 OHAL	 uygulamasının	
ardından	kampüsler	ve	kulüpler	içerisinde	gerçekleşen	değişiklikler	üzerinde	
durduk.	

1) OHAL sürecinde birçok üniversiteden yüzlerce akademisyen ihraç 
edildi. DTCF Tiyatro Bölümü fiili olarak kapatıldı. Birçok öğrenci gözal-
tına alındı, tutuklandı ya da hapse mahkum edildi. OHAL sürecindeki 
bu ihraçlar ve eğitimi kısıtlayıcı yaptırımlar sizin okulunuzu da etkiledi 
mi? Etkilediyse ne gibi yaptırımlarla karşılaştınız?

Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları (YÜO): Özel okul olmamız nedeniyle 
kampüs içinde yaygın olarak apolitik bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Bu 
nedenle, kampüsümüz içerisinde veya çevresinde herhangi bir büyük çaplı 
eylem gerçekleşmedi. Bunun yanısıra okulumuzda tam zamanlı olarak bu-
lunan öğretim üyelerimizden ihraç edilen kimse olmadı.  Bu nedenle, OHAL 
sürecinde üniversitemizdeki eğitimi doğrudan etkileyecek bir yaptırımla kar-
şılaşmadık.

İstanbul Fen Oyuncuları (İFO): Çoğu üniversite ve eğitim kurumunda ol-
dugu gibi OHAL süreci İstanbul Üniversitesini de etkiledi. OHAL sürecinden 
önce de mevcut olan kısıtlamalar bu süreçten sonra artarak devam etti. Fark-
lı bölümlerden birçok akademisyen ihraç edildi ve kalan akademisyenlerden 
bazıları bu durumun tehdidiyle müfredatlarında değişiklik yapmak zorunda 
kaldılar. Bununla birlikte, güvenlik adı altında alınan tedbirlerin arttırılması 
ile birlikte özel güvenlik birimi bir baskı mekanizması haline dönüştürüldü. 
Bu yolla birçok öğrenci okuldan uzaklaştırıldı, sindirildi, hapse atıldı.

Taşkışla Sahnesi (TS): İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de OHAL süreci bo-
yunca birçok akademisyen ve idari personel KHK’lar ile ihraç edildi. Bunlar 
arasında Barış İçin Akademisyenler metnine imza atanlar ve akademide ge-
çici istihdamı güvence altına alan “50/d” yasasının yaptırımları ile mücadele 
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etmek amacıyla kurulmuş Asistan Dayanışması’nda olanlar da bulunuyor. 
Bu oluşumlar içerisinde bulunmuş birçok akademisyen ise, çıkabilecek olası 
KHK’lar sebebiyle üniversitemizle ilişkisini “kendi isteğiyle” kesmek duru-
munda kaldı. Akademisyenlerin üniversiteden gönderilmesini istemedikle-
ri için “Hocama Dokunma” eylemini gerçekleştiren öğrencilere soruşturma 
açıldı ve disiplin cezaları verildi. Bunlar dışında OHAL öncesinde İTÜ yöne-
timini ve politikalarını eleştiren, muhalefet eden öğrenciler ya fişlendi ya da 
üniversiteden uzaklaştırıldı. Üç yıl öncesine kadar üniversite içerisinde aktif 
olan öğrenci muhalefeti pasifize edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK): Boğaziçi Üniversitesi bünye-
sinde de belirttiğiniz gibi öğrenci gözaltı ve tutuklamaları yaşandı. Öğrenci-
ler eğitim hayatlarına devam edemediler, hala bu durumda olanlar da var. 
OHAL sürecinde okulumuz hocalarından Noémy Lévi-Aksu’nun ve Abbas 
Vali’nin sözleşmesi yenilenmedi. Bu konuda okul idaresi öğrencilere bir açık-
lama yapmadı. Güvenlik anlamında da altı çizilmesi gereken olaylar yaşandı. 
Okula çevik kuvvetin girmesi, sivil polislerin öğrencileri tacizi gibi… Okulda 
çok sayıda muhbir öğrencinin olduğunu duyuyoruz. Bu durum, öğrencilerin 
kamusal alanlarda kendilerini rahatça ifade edebilmesinin önüne geçiyor. 
Aynı zamanda okulun yurtlarına getirilen son düzenlemeler, öğrenciler üze-
rinde kısıtlayıcı ve homofobik birçok uygulamanın önünü açıyor. 

2) OHAL sürecinde, Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinin etkinliklerinin 
iptal edildiği durumlar yaşandı. Örneğin; Sosyal Bilimler Kulübü’nün  
“Medya ve İktidar” etkinliğinin konuşmacıları sakıncalı bulunduğu için 
iptal edildi veya Sosyal Hizmet Kulübü’nün “F Tipi Cezaevi Maketi” pro-
paganda yapıldığı iddiası ile kaldırıldı. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversite-
si kulüplerinin sanatsal ve entelektüel faaliyetleri kısıtlandı diyebiliriz. 
Siz de bir sanat kulübü olarak bu tür problemler yaşadınız mı? Yaşadıysa-
nız nasıl mücadele yöntemleri tercih ettiniz?

YÜO: Özellikle kulüplerin sanatsal ve entelektüel faaliyetlerini kısıtlayıcı bir 
kısıtlama ile karşılaşmadık. Ancak okulumuzdaki bazı kulüpler ile bir araya 
gelerek tecavüz yasasına tepki vermek amacıyla ortak bir bildiri oluşturup 
yayınlamıştık.  Bu bildirinin hemen ardından okul yönetimi kulüp başkan-
larıyla toplantı aldı. Bildiri yüzünden valilikten rektörlüğe yazı geldiğini söy-
leyerek ve okul logosunu rektörden izinsiz kullanamayacağımızı belirtilerek 
bu bildiriyi kulüplerin sosyal medya hesaplarından sildirdi. Hemen ardından 
da bu bildirinin oluşturulduğu, kulüp başkanlarının bulunduğu Whatsapp	
grubu, okulda bulunan diğer öğrencilerin manipüle etmesi sonucu grubu 
kuran öğrenciler tarafından kapatıldı. Okulumuzda öğrenciler ve kulüpler 
arasındaki en ufak bir politik örgütlenme OHAL öncesi dönemlerde de bir 
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şekilde dağıtılmaya çalışılıyordu. OHAL’in etkisiyle dağıtma işlemi daha da 
hızlı ve sert bir şekilde yapılmış oldu. Bu olayın ardından, kulüpler arasında 
oluşmaya başlayan politik örgütlenme kırıntısını devam ettirebilme ihtimali-
ni Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları olarak konuşsak da diğer kulüplerin bu 
konuda güven vermemesi nedeniyle politik tartışmalarımızı kendi aramızda 
yapmaya devam ettik.

İFO: 15 Temmuz ve sonrasını izleyen süreçte, yaz çalışması yapmak için 
her zaman çalıştığımız salonumuza girmek istediğimizde binaya alınmadık. 
Okul genelinde, güvenlik gerekçesiyle mesai bitiminden sonra binaya girişler 
yasaklandı. Bunun akabinde biz de olağan prova yerimiz dışında alternatif 
alanlar bulmaya çalıştık. Yine de üniversitedeki görünürlüğümüzü korumak 
ve alanı terk etmemek adına izin verilen saatler içerisinde salonumuzda ça-
lışmalarımızı sürdürdük. OHAL bahane edilerek yapacağımız bütün etkin-
liklerin izninin alınması zorlaştırıldı. Buna ek olarak, sene içerisinde bürok-
rasinin yavaşlığı kullanılarak kampüse dışarıdan seyirci alınması, kulüp 
tanıtımının yapılması için afiş asılması veya masa açılması engellenmeye 
çalışıldı. Biz de bürokrasiyi zorlayarak kendi çabalarımızla yıl içerisinde var 
olmaya devam ettik.

TS: Taşkışla Sahnesi olarak OHAL sürecinin sanat kulüplerine verdiği sıkın-
tıları bizzat yaşadık. OHAL’den önce bile okul yönetiminin engellemelerinden 
dolayı zorla alabildiğimiz bütçeler, OHAL’den sonra bu durum bahane edile-
rek verilmemeye başlandı. Bütçenin dışında normalde okul yönetiminin bize 
sağladığı ve aynı zamanda okulda faaliyet yürüten bir kulüp olarak okul yö-
netiminin zaten sağlaması gereken mekan, turne otobüsü ve fakülteye giriş 
izinleri yine bu süreçten ötürü farklı bahaneler gösterilerek kısıtlandı veya 
iptal edildi. Basında da yer bulan, okulumuz içerisinde “Müzik Haramdır!” 
bildirilerini dağıtan kişilere tepki olarak düzenlediğimiz müzikli eylemlerden 
sonra, başka üniversitelerden gelen ve yıllardır bizimle birlikte tiyatro yapan 
arkadaşlarımız, “karışıklık çıkardıkları” gerekçesi ile içeriye alınmayarak 
misafir olarak bile okula giremediler. Bu durumu okul yönetimiyle konuş-
tuğumuzda, ülkenin OHAL’de olduğunu ve istedikleri gibi yetkilerini kulla-
nabileceklerini belirttiler. Yaşadığımız bu sürece karşın Taşkışla Fakül-
tesi’nin önünde dayanıştığımız gruplar ile birlikte bir eylem yapmamıza 
rağmen, okul yönetiminden yine bir geri dönüş alamadık ve prodüksiyon 
sürecimizi yarıda kesip oyun değiştirmek gibi radikal kararlar almak zo-
runda kaldık. İTÜ içerisinde OHAL’den etkilenen tek kulüp olmadığımızı 
da eklemek gerekiyor. Okul içerisindeki birçok kulübün etkinlikleri okul 
yönetimi tarafından yine OHAL gerekçesi ile iptal ediliyor veya etkinliğe 
çağrılan kişilerden bazılarının okula girmesine izin verilmiyor. 
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Örneğin; Sosyal Bilimler Kulübü, “Mühendisliğin ve Mimarlığın Toplumsal 
Sorunları” etkinliğine çağırdıkları Mücella Yapıcı’yı, yine rektörlüğün bu 
konuda sıkıntı çıkarması yüzünden etkinlikten çıkarmak zorunda kaldı;     
Makine Mühendisliği Kulübü’nün, yıllardır gerçekleştirdiği “Mezunlarla 
Sohbetler” etkinliği tüm evrakları ve izinleri tam olmasına rağmen, rektörlü-
ğün talimatıyla öğrencilere hiçbir bilgi verilmeden iptal edildi.  Bu bağlamda; 
fikir, kültür, sanat ve spor kulüpleri olarak birbirimizin sorunlarına ortak 
olmaya ve okul yönetiminin ortaya konulan bütün emekleri hiçe sayarak, 
OHAL’i bahane göstererek etkinlikleri istedikleri gibi iptal etmesine karşı da-
yanışmaya çalışıyoruz. 

BÜFK: Bizim herhangi bir etkinliğimiz doğrudan iptal edilmedi. Ancak 2007 
yılında hedef gösterilen bir gösterimiz olmuştu; ve bu politik atmosferde de 
sürekli böyle bir olasılığın varlığını hissediyoruz. Buna ek olarak, etkinlikle-
rimizin onaylanırken geçtiği aşamalar değişti. Bir etkinlik düzenleyeceğimiz 
zaman veya bir etkinliğe katılacağımız zaman tekrar düşünmemiz gereki-
yor. Biz bu konuyu yine dans ve müzik ile tartışmak ve tartıştırmak iste-
dik ve gösterilerimizde bu konulara yer verdik. 2017 yılında çıkardığımız               
Evvel	Zaman	İçinde adlı dans müzik gösterimizin giriş sahnesinde baskı me-
kanizmalarını ve sansürü ele aldık ve bunu yorumlayarak sahneye taşıdık 
diyebiliriz. 2018 yılında çıkardığımız Gecede	 Devam	 Eder	 Renk	 adlı dans 
müzik gösterimizde ise özetle ülkede yaşanan baskı ortamıyla koşullanan 
ve bireyselleşen kesimi ve ülkede yaşanan savaş koşullarını yorumlayarak 
sahneye taşımaya çalıştık. 

3) Geçtiğimiz yıl Barış Atay’ın sahneye koyduğu Sadece Diktatör adlı 
oyun önce Artvin’de sonra Ankara’da, daha sonra ise Kadıköy’deki bü-
tün sahnelerde yasaklandı. Peki siz OHAL sürecinde herhangi bir sansür 
mekanizmasıyla karşılaştınız mı ya da oyun seçimi, metin düzenlemesi 
gibi konularda otosansür uygulamak zorunda kaldınız mı?

YÜO: Bu zamana kadar okul yönetimimiz tarafından herhangi bir sansür 
uygulaması veya otosansür yapmamıza yönelik bir uyarı ile karşılaşmadık. 
Bunun sebeplerinin öncelikli olarak oyunları çıkarırken önemsediğimiz 
estetik kaygısı ve seyircilerden aldığımız geri dönüşleri dikkatli analiz et-
memiz olduğunu düşünüyoruz. Seyirci kitlemizi oyuna sırtını döndürecek 
keskinliklerden kaçınıyoruz. Politik güncellemeler icra ederken estetik kay-
gıları da terk etmemeye özen gösteriyoruz. Bu tavrımızın baskı koşullarında 
daha rahat hareket etmemizi sağladığını düşünüyoruz. Ancak, diğer üni-
versitelerin tiyatro şenliklerine başvururken şüpheci ve ön yargılı yaklaşım-
lardan kaçmak için metnin özetini yazarken otosansür uyguladık. Örneğin; 
ODTÜ’nün bu yılki mezuniyet töreninde, zamanında “Başbakan’a hakaret” 
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edip etmediği yargıya taşınan bir karikatürün pankartını açan öğrenciler 
törenin ardından tutuklanmıştı. Tutuklanan öğrencilere destek vermek ve 
yaşanan olaylara ses çıkarmak amacıyla sosyal medya üzerinden neler ya-
pabileceğimizi konuşurken “Sıkıntı oluşabilir mi?” diye düşünmek zorunda 
kalmış ve en sonunda konu etiketi kullanmadan paylaşma kararı almıştık. 
Yukarıda bahsettiğimiz tecavüz yasasına verilen tepki sonucu gördüğümüz 
muamele bizi bu kararı vermeye sevk etti.

İFO: Öncesinde var olan baskılardan dolayı, kulübün faaliyet yürütmesine 
engel olacak kadar sivri oyunlar seçmememiz bir nevi kendi otosansürü-
müz olmuştur. Yine de dramaturjik tartışmaları yürütürken vurgulamamız 
gerektiğini düşündüğümüz noktaları vurgulamaktan çekinmedik. Örneğin; 
Mektupların	Söylediği:	Çehov adlı 2018 prodüksiyonumuzdaki aksırık sah-
nesi. Bu sahnenin yorumu oluşturulurken Ivan karakterinin histerikleşti-
rilmesinden kaçınılarak onun mevcut hiyerarşi içerisinde konumu sebebiyle, 
yani iktidar baskısı sebebiyle, ölüme gitmesi tercih edildi. Bir diğer örnekse 
yine aynı prodüksiyondaki vodvil sahnesidir. 2014 yılında Çehov’un aynı adlı 
öyküsünden yola çıkarak BÜO tarafından oyuna eklenen ve günümüz politik 
ortamını da yakından ilgilendiren vodvil sahnesinin korunması yaptığımız 
politik dramaturjilerin bir diğer tezahürüdür.

TS: İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tiyatro kulüplerinin çalışacağı metinler, 
her sene başında kulüplerin hazırladığı bir proje dosyasıyla birlikte Kültür 
Sanat Birliği’nin onayından geçiyor. Bugüne kadar çalıştığımız metinler öze-
linde doğrudan sansür gibi bir uygulamayla karşılaşmadık. Fakat bu süreç-
te, zaten son birkaç yıldır özellikle amatör tiyatro kulüplerini zor durumda 
bırakan türde bütçe düzenlemeleri yapan İTÜ yönetimi, OHAL’den sonra ku-
lübümüze bütçe vermedi. Bu nedenle oyun seçimi ya da metin düzenlemesin-
de değil; daha çok sahne tasarımı, dekor, kostüm ve aksesuar kullanımında 
kendimizi kısıtlamak durumunda kaldık. Bu senenin ortasında da okul yö-
netimi; katıldıkları eylemleri ve OHAL dönemini gerekçe göstererek kulübe 
farklı üniversitelerden gelen üyelerini almadı, kulüp odasına ve eşyalarına 
erişimi bir süre engelledi. Bu engeller sebebiyle kulüp çalışmakta olduğu 
oyunu değiştirdi, 2013 senesinde çalışılan Japon	Kuklası	oyununu repro-
düksiyon olarak sergiledi. Dario Fo ve Franca Rame’in yazdigi Japon	Kuklası	
adlı oyununun ilk gösterimine güvenlik görevlileri geldi. Tüm oyun ve fuaye 
güvenlik görevlileri tarafından video kaydına alındı.

BÜFK: Gecede	Devam	Eder	Renk	adlı dans-müzik gösterimiz, daha önceki 
prodüksiyonlarımızda olduğu gibi yazılı bir metne sahip değil. Eğitim dö-
nemi süresince yürütülen proje çalışmaları sonucu belirlenen dans ve mü-
zik repertuvarı üzerinden sahneleme çalışmaları yaptığımız için doğrudan 
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gösteri metnine bir sansür gelmesi söz konusu değil. Dolayısıyla, OHAL’in 
ürettiği ve üniversite ortamına dayattığı mali problemler ve altyapı koşulları 
haricinde, doğrudan gösteri içeriğinin kendisine yönelik bir sansüre maruz 
kalmadık.

4) BÜO olarak OHAL sürecinde çalışma iptal etmek veya kulüp üyele-
rinin sokağa çıkmaktan duydukları korkudan ötürü eksik katılımlı ça-
lışmalar yapmak ve toplantılar düzenlemek durumunda kaldık. OHAL 
süreci kulübünüzün iç dinamiğini, özellikle de yeni gelen üyelerin dahi-
liyetini ne yönde etkiledi?

YÜO: Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları olarak OHAL döneminde diğer dö-
nemlere kıyasla daha hızlı ve daha fazla sayıda üye eksilmesi yaşadık. Bu-
nun nedeninin ise OHAL dönemi ve ardından olacaklarla ilgili endişenin 
insanları daha çok kendi içine döndürmesi, derslerine çalışmaya, geleceğe 
yönelik planlar yapmaya zorlaması olabileceğini düşünüyoruz. Bunun ya-
nında,  özel okul olmamızın dezavantajı olarak yeni ve eski çoğu üyemizin 
paralı okuyor olması ve dönem şartları nedeniyle kendilerini bir an önce oku-
lu bitirmek zorunda hissetmelerinin de üye sayımızın azalmasında büyük 
etken olduğunu düşünüyoruz.

İFO: Son dönemlerde, kulübe yeni katılan üyelerin politik tartışmalara gi-
rerken çekingen davrandıklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla, OHAL’in de te-
dirginliğiyle kulüp içerisinde yürüttüğümüz dramaturjik tartışmalarda aktif 
bir rol alamadılar.  Taşkışla Sahnesi’nin eylem çağrısına katılım noktasında-
ki eksiklik de bu tedirginliğin fiili yansımasıdır.

TS: Biz Taşkışla Sahnesi olarak birbirimizin sorunlarını dert edinen ve çöz-
mek için dayanışan kolektif bir topluluğuz. İTÜ’de dağıtılan “Müzik Haram-
dır!” başlıklı bildirilerden sonra yaptığımız eylemlerin ardından dekanlıktan 
bize kulüp odamızın elimizden alınması, İTÜ dışı kulüp üyelerimizin yıllık 
izin dilekçemizde isimlerinin olmasına rağmen içeriye alınmamaları gibi teh-
ditlerle karşılaştık. Bunun ardından müzikli eylemlere devam etme kararını 
ve diğer üniversitelerden gelen kulüp üyeleri okula alınmadığında giriştiğimiz 
bütün eylemlerin kararlarını kulüpçe birlikte aldık. Aslında, bizim açımız-
dan, üyelerimizin korkup geri çekildiği zamanlar OHAL’den önceki dönemdi 
denebilir. OHAL’den sonra gerekçesiz ve keyfi bir şekilde getirilen düzenleme-
ler, yapılan baskılarla birlikte İTÜ’de kulüp faaliyetlerinin yok olmaya doğru 
gittiği gerçeğiyle karşılaştık. Bu gerçekle karşılaşınca, 7 Haziran sonrasın-
daki şiddet dönemi yüzünden Taşkışla Sahnesi’nde artmış olan korku ve 
bıkkınlık halinin yerini daha tepkili, tiyatroya daha sıkı sarılmış, ve daha 
birlikte durmak isteyen bir hal aldı. Kulüp faaliyeti yapmak bütün üyeler için 
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daha değerli bir hale geldi ve yaşadığımız süreçler bizi daha çok kamçıladı. 
Bu duruma, bu sene neredeyse iki ay boyunca hiç prova yapamamış olmamı-
za rağmen, fakülteye girişine izin verilmeyen birinci senesindeki üyemiz de 
dahil hiçbir yeni üyenin süreci bırakmaması örnek gösterilebilir. Ekibin ya-
şadığı süreç, aslında yeni üyeler için bu dönemde bir oyun çıkartıp güncele 
dair söz söyleyebilmeyi daha da değerli kıldı. Bu nedenle, birlikte yaptığımız 
bir toplantıda, bu sene için seçilen prodüksiyonu tamamlayamayacak dahi 
olsak başka bir prodüksiyon sürecine başlayabileceğimizi konuştuk. Mekan-
sızlık sorunumuz halen daha devam ettiğinden dışarda kalan üyelerimizle 
ayrı ayrı iki oyun çalışıp beraber bir sergileme yapma yolunu tercih ettik. 
Ama dışarda kalan ekibin mekan sorunu devam ettiğinden oyunu istedik-
leri düzeye getiremediler ve daha sonra sergilemek üzere askıya aldılar. Bu 
süreç sonunda oyunumuzu çıkarıp şenliklerde dayanışabileceğimiz bir sürü 
toplulukla bir araya gelmek çok kıymetliydi. Tabii ki bu kadar iyimser ko-
nuşmayla birlikte, sürecimizin olumsuzlukları da bir hayli fazlaydı. Dışarda 
kalanlar ve kalmayanlar olarak ayrılmak grubun birlik beraberliğine zarar 
veren bir durumdu. Ayrıca bir dönemden daha fazla bir süre çalıştığımız, 
emek verip benimsediğimiz bir prodüksiyonu yarıda bırakmak özellikle de 
yeni gelen üyeler için motivasyon kırıcı oldu. Bütün bu yaşananların yorucu 
olmasından dolayı bazı yeni üyeler sene sonunda kulübü bırakma kararı 
aldı. Fakat bir kısım için ise yanlış olduğu düşünülene beraberce söz üret-
mek ve ortak dertler edindiğimizi görmek Taşkışla Sahnesi’ni daha kolay 
benimsemeyi sağladı; buraya ait hissetmeyi hızlandırdı tespitini yapabiliriz.

BÜFK: BÜFK olarak bizim de OHAL döneminde aynı sebeplerden çalışma 
iptal etmek zorunda kaldığımız günler oldu. Sürekli patlamaların yaşandığı 
dönemlerde yeni katılımcılarımızdan evlerinden çıkıp çalışmaya veya top-
lantıya gelmelerini bekleyemedik. Çalışmaların bu sebeple sekteye uğradığı 
dönemler oldu. 

5) Sizce, hala içinde bulunduğumuz OHAL süreci iletişimde olduğunuz 
Türkiye’deki amatör tiyatro çevrelerini nasıl etkiledi? Özellikle aktif 
bir üyesi olduğunuz İATP-G’de bu durum nasıl tartışıldı ve bu süreçte 
İATP-G ne gibi hamleler aldı?

YÜO: Sahne ve çalışma alanı konusu amatör tiyatrolar için her zaman büyük 
bir sorun olmuştur. Bu dönemde alınan önlemlerin sıklaşması bu sorunu 
daha da arttırdı. Genel olarak üniversitelere giriş çıkışlar ile ilgili yaşanan 
sıkıntılar, çoğu ekibin çalışma yeri ve saati ayarlamasını zorlaştırdı. Bunun 
yanında üniversite öğrencileri dışındaki üyelerin okula alınmaması da üni-
versitelerdeki amatör tiyatro ekipleri için büyük sıkıntılara neden oldu. Diğer 
bir genel sorun olan seyirci bulma sıkıntısı ise bu dönemde üniversitelere 
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seyircilerin alınmaması ya da isim listeleriyle alınması nedeniyle daha da 
zorlaşmış oldu. Somut örnek olarak İstanbul Fen Oyuncuları ve Taşkışla 
Sahnesi verilebilir. İstanbul Fen Oyuncuları, OHAL başladığı dönemde yaz 
çalışması sürecine girmişti ama okul tarafından sahneye girişleri yasaklan-
dı. Bu süreç yıl içinde de devam etti. İATP-G ekipleri olarak İstanbul Fen 
Oyuncuları’nın çalışmalarının mümkün olduğunca aksamadan devam et-
mesi için sahnelerimizi birlikte kullandık. Taşkışla Sahnesi’nin yaşadığı sü-
reç ise biraz daha zorlayıcı oldu. Okul yönetimi ile pek çok kez farklı sorunlar 
(ekibin büyük bir kısmının okulda öğrenci olmadığı için kampüse girememe-
si vb.) yaşayan ekibe, düzenledikleri eylemlerde mümkün oldukça yardımcı 
olmaya çalıştık. Bu eylemler gerek açık alanda gerek sosyal medya üzerin-
den yapıldı. Tartıştığımız asıl konu, bu eylemlerin bir tiyatro kulübü olarak 
yapılmasının ve eylem tarzının teatral bir düzlemde kalmasının önemi oldu.

İFO: OHAL döneminde gerçekleştirilen bazı tasarruf politikaları ilk etapta 
üniversite topluluklarını etkiledi. Amatör tiyatro topluluklarına turne için 
otobüs verilmemesi ve senelik bütçe kısıtlamaları gibi sorunlar meydana gel-
di. Bağlı bulunduğumuz İATP-G’de ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üni-
versitelerin bundan sonraki durumu hakkında toplantı yapıldı. Sene içerisin-
de ise OHAL’in tiyatroya olan baskıları hakkında konuşuldu ve İATP-G’nin 
üretimi olan İstanbul Amatör Tiyatro Günlerinde Kadıköy Tiyatrolar Platfor-
munun da katılımcısı olacağı OHAL’in tiyatro üzerindeki etkileriyle ilgili bir 
sunum yapılmaya çalışıldı. Ancak bu etkinlik gerçekleşemedi.

TS: İTÜ’de tiyatro yapan topluluklardan İTÜ Sahnesi’nin 2016-2017 eğitim 
yılı prodüksiyonu olarak çalıştığı Albay	Kuş adlı oyun, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi yönetiminin sansürüne uğrayarak tiyatro festivali etkinlik liste-
sinden çıkarıldı. Anadolu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren; Yaşayan Tiyatro, 
Tiyatro Poetika ve Özdüşüm Tiyatro topluluklarından oluşan şenlik komitesi 
bir sahne kiralayarak İTÜS ekibine destek oldu ve İTÜ Sahnesi’nin oyununu 
şenliğe taşımış oldu. Bu durum, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki tiyatro 
topluluklarıyla İTÜ tiyatro topluluklarının iletişimini kuvvetlendirdi. Bu ile-
tişimin sürdürülme çabasından sonra ekipler ulaşabildikleri bütün tiyatro 
topluluklarına ulaşarak bu dayanışmayı büyütmeye çabaladı. 2017 Ağustos 
ayında İzmir’de bir kamp organize edildi ve bu kamp süresince azımsanma-
yacak kadar fazla topluluk bir forum düzenleyerek nasıl örgütlenilebileceği 
üzerine tartışmalar yürüttü. Bu kamptan itibaren bu birlikteliğin aktifliği 
giderek azalmaya başladıysa da, Taşkışla Sahnesi geçtiğimiz sene üniver-
sitede yaşadığı sorunları bu kanal aracılığıyla duyurabildi ve ulaştığı ekip-
lerden destek aldı. Muğla Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün kapatıldığından 
da bu iletişim kanalı aracılığıyla haberdar olup dayanışma içine girebildik. 
Fakat Taşkışla Sahnesi aktif bir öznesi olduğu İstanbul Amatör Tiyatrolar 
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Platformu ile bu süreçleri paylaşmakta yetersiz kaldı. Bu nedenle 2017 sene-
sinde OHAL yeterince tartışılamadı ve bu süreçte sorunlar yaşayan ekiplerle 
İATP-G olarak yeterince dayanışılamadı. 2018 yılında ise bu konuda gerek 
İATP-G’li ekiplerin okullarında yaşadığı sorunların, gerekse ülkede tiyatroya 
karşı baskı ve engellemelerin iyice artması sebebiyle OHAL daha fazla gün-
deme alınarak tartışıldı. Ayrıca şenliğe bu gündeme bağlı olarak DTCF’den 
ihraç edilen akademisyenlerden, amatör tiyatrolardan ve çalışan tiyatrolar-
dan birer temsilcinin katıldığı bir panel organize etme kararı alındı. Fakat 
organizasyon sürecindeki aksaklıklar sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Cevapları için İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu-Girişimi üyelerine 
ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’ne teşekkür ederiz.




