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Altıncı Sayı Çıkarken…

Tüm tiyatroseverlere merhaba,
Mevcut tiyatro ortamında yazınsal faaliyetler yürüten tiyatro topluluğu yok
denecek kadar az sayıda. Amatör tiyatro grupları açısından elle tutulur kaynakların halen az sayıda olması BÜO Yıllık’ı çıkarırken bize daha da büyük bir
sorumluluk yüklemekte. BÜO, tiyatronun çoğu zaman eksik bırakılan bu
boyutunun ancak eğitim-araştırma çalışmalarıyla doldurulabileceği iddiasında.
Yapılan eğitim-araştırma çalışmalarının sadece grup içi bir deneyim olarak
kalmaması, seyirciyle ve diğer tiyatro topluluklarıyla paylaşılması noktasından
hareketle BÜO, BÜO Yıllık’ın altıncı sayısını Mayıs 2006’da okuyucusuyla
buluşturuyor.
Ancak son sayının planlanan zamanda çıkarılamadığını söylemek gerekiyor. İlk
beş sayının çıkarılması sürecinde beliren kadrolaşma perspektifinin mezuniyet
durumlarıyla kırılmaya uğraması bu sayının gecikmesindeki en temel etkenlerden birisi. Dolayısıyla ortaya çıkan bu kesintinin birikim ve deneyim aktarımı
yoluyla bir an önce aşılması önümüzdeki yıllar için elzem görünüyor.
6. sayımız, Eğitim Çalışmaları dosyası, Kilyos`ta Berber Hikayeleri ve Aklayıcılar
Kongresi dosyaları, İATP raporu ve mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bir
faaliyetin anlatıldığı “BÜO Tozu Yutanlar” yazısından oluşmakta.
Eğitim Çalışmaları dosyası, “2004-2005 Eğitim Çalışmaları Raporu” ile başlıyor.
Önceki sayıdaki “Fiziksel Aksiyonlar Atölyesi” yazısında tespit edilen oyunculuk
arazlarının üzerine nasıl gidilmeye çalışıldığı ve ortaklaşılan kriterler doğrultusunda çalışmaların nasıl şekillendirilmeye çalışıldığı anlatılıyor. Yine aynı dosya
içinde, 2004 yaz eğitim çalışmaları ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü ile
birlikte yürütülen ve dans tiyatrosuna yönelik giriş niteliğinde olan sahne
çalışmalarının özeti ve değerlendirmesi yer alıyor.
Kilyos’ta Berber Hikayeleri prodüksiyonunun anlatıldığı dosyada, BÜO’nun
Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde çalışma başlatma kararı almasıyla başlayan ve
Kilyos’ta Berber Hikayeleri oyunuyla tamamlanan sürecin anlatıldığı bir yazı ve
oyun fotoğrafları yer alıyor. Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde üç yıl önce sadece bir
öğrenci yurdu varken, şimdi buna ek olarak hazırlık öğrencilerinin derslikleri de
var. Zamanının büyük bölümünü burada geçiren öğrencilere şehir ve üniversiteden uzak, izole bir ortam sunan bu kampüste sosyal faaliyetlerin yürüyebilmesi
ve kültürel canlılığın yaşatılabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar BÜO için
önemli bir tecrübe niteliğinde.
Aklayıcılar Kongresi dosyasında ise prodüksiyon sürecinin ve oyunun dramaturji-

sinin anlatıldığı bir değerlendirme yazısı, oyunun ve yazıldığı dönemin analizini
yapan bir makalenin çevirisi, dramaturji ve güncelleme çalışmalarına katkı
sunmak amacıyla kulüp üyelerince gerçekleştirilen aktarımların notları, oyun
fotoğrafları ve Bertolt Brecht üzerine çalışmalar yapan ve pek çok Brecht oyununun çevirsini yapmış olan Yılmaz Onay’la Türkiye’de Brecht yorumları üzerine
yapılan söyleşi yer alıyor.
Mezunlarla ilgili dosyamızda ise; BÜO’nun şimdiki kuşağını eski kuşaklarla
buluşturma, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı ve aktarımını sağlama amacıyla
düzenlenen “Gelenekten Geleceğe BÜO Tozu Yutanlar” faaliyetinin programı, bu
buluşma için mezunlarımızın hazırladığı “Bahar Noktası” oyunun fotoğrafları yer
alıyor.
Son olarak da, BÜO’nun üyesi olduğu İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu’nun (İATP) sene içerisinde sürdürdüğü faaliyetlerin yanı sıra, platform yapısına
ve işleyişine dair yürütülen tartışmaların ve BÜO’nun sürece dair yaptığı değerlendirmelerin anlatıldığı bir yazı yer alıyor.
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Eğitim Çalışmaları Dosyası

2004-2005 Eğitim Çalışmaları Değerlendirmesi

Eser Dilsöz
Pınar Gümüş
Senem Han

BÜO, oyunculuk eğitimi çalışmalarını yaz ve kış çalışmaları olmak üzere iki
dönemde yürütmektedir. Yaz dönemi eğitim çalışmaları kulüpte en az bir yıl
oyunculuk yapmış üyelere yönelik bir çalışma olarak tasarlanırken, kış dönemi
eğitim çalışmaları kulübe yeni katılan üyelerle birlikte yapılmaktadır.
2004-2005 yılı eğitim çalışmaları; 2004 yılında eğitim prodüksiyonu olarak
sergilenen Troilos ile Kressida oyunu sürecinde karşılaşılan temel oyunculuk
sorunları dikkate alınarak şekillendirildi. Eğitim çalışmalarının gözden geçirildiği
ve yeniden yorumlanmaya çalışıldığı yaz döneminde, Tiyatro Boğaziçi (TB)
tarafından düzenlenen bir fiziksel aksiyonlar atölyesi yapıldı. Atölye eğitim
çalışmaları içinde bir başlık olan fiziksel aksiyon çalışmalarının yeniden yorumlanmasına yönelik bir çalışma olarak tasarlanmıştı. Atölye sürecinde sık sık
karşılaşılan ve tartışma yaratan oyunculuk sorunları temelde üç başlık altında
toplanabilir.
1. Üslup Dramaturji İlişkisi ile İlgili Sorunlar:
2004 eğitim prodüksiyonu olarak sergilenen Troilos ile Kressida oyunu yapılan
dramaturji çerçevesinde farklı oyunculuk üsluplarının geçişken bir biçimde
kullanılmasını gerektiriyordu. O dönem düzenlenen kış eğitim çalışmalarında
BÜO’da pek çok oyuncunun aşina olmadığı yalın bir oyunculuk üslubunun
keşfedilmesi ve yapılmak istenen dramaturji doğrultusunda üslup geçişkenliğinin
kullanılabilmesi hedeflenmişti. Yazın yapılan atölyede de üslup geçişkenliği,
üslup dramaturji ilişkisi, farklı üslupların ve sahneleme tekniklerinin seyircide
bıraktığı etki gibi konularda tartışmalar yürütülmüştür. Ancak bu tartışmalarda
“empati öğesi içeren bütün bölümlerin yalın bir üslupla ya da belli bir eleştiri
getirilmek istenen karakterlerin grotesk bir üslupla yorumlanması” gerektiği gibi
kalıplar oluşturma eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu tarz formülasyonlar yapmak
yerine, üslup dramaturji ilişkisini sahneden çıkan etki üzerinden tartışmanın
daha doğru olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Sahnede Yaratıcı Ürünler Çıkarmada Yaşanan Sorunlar:
Atölye sürecinde sahneye tiyatral nitelik taşıyan örneklerin getirilmesinde
sorunlar yaşanmıştır. Tiyatral nitelikten kastedilen, çalışmada kullanılan bir
eylemin, ya da oyuncunun imgesel tasarımının basit ya da karmaşık olup
olmaması değildir. Anlatılmak istenen, oyuncunun imgesel tasarımının, tasarladığı verili durumların oyuncuyu sahne üstünde izlenmeye değer örnekler
yaratma konusunda ne kadar kışkırtıcı olduğudur. Verili durumların oyuncuyu
oynamaya kışkırtacak biçimde ve yeterince ayrıntılı tasarlanmadığında sahne
üstüne yaratıcı örnekler getirmekte zorlanılmıştır.
3. Alternatif Dramaturji Oluşturmada Yaşanan Sorunlar:
Atölye döneminde su yüzüne çıkan sorunlardan birisi de gestus oluşturma ve
alternatif dramaturji geliştirme konusunda atıl kalınmasıdır. Bu sorun gündelik
hayatta karşılaştığımız olaylara karşı geliştirdiğimiz yaklaşımlarla yakından
ilgilidir. Oyuncunun sahne üstünde yapmak istediği dramaturjide bir derinlik
yakalayabilmesi için günlük hayatta bize sunulan imgelerin ardındaki yapıyı
analiz edebilen eleştirel bir bakış geliştirmesi gerekir. Gündelik hayattaki
imgelere alternatif bir bakış geliştirmek sahne üstü yaratıcılığımızı kışkırtacak bir
noktada durmaktadır. Bu sorun yaratıcılık sorunundan bağımsız düşünülmemelidir.
Atölye sonrasında eğitim çalışmaları yeniden gözden geçirilmiş, yukarıda belirtilen sorunların aşılmasına yönelik revizyonlar yapılmaya çalışılmıştır. Bu noktada
atölyede çalışmaları değerlendirmek için kullanılan kriterlerin BÜO’nun önümüzdeki yıllarda eğitim çalışmalarında kullanmasının faydalı olacağı
düşünülmüştür. Yaz çalışmaları çıkan bu sorunlara çözümler üretebilmek
amacıyla ve Aklayıcılar Kongresi oyununun oyunculuk ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak şekillendirildi. Yaz dönemi eğitim çalışmaları dört başlık altında
yürütüldü. Bunlar; (1) Tekli, İkili, Üçlü Fiziksel Aksiyon Çalışması, (2) Sinopsisli
Doğaç Çalışması, (3)Tirad Çalışması ve (4) Dans Çalışmasıdır.
Yaz dönemi eğitim çalışmalarına, atölye’de de kullanılan fiziksel aksiyon çalışmasıyla başlanıldı. Oyuncuların toplumsal jest içeren örnekler sergilemesini
kışkırtacak fiziksel aksiyon cümleleri hazırlanmaya çalışıldı. Yapılan çalışmalar,
“gestus” kavramının keşfedilmesi ve eğitim çalışmaları için önemli bir kavram
olduğunun anlaşılması açısından yararlı olmuştur. Bu çalışmada çıkan temel
sorun ise; oyuncuların verilen cümleyi icra ederken uzun öyküler kurgulama
eğilimi olmuştur. Bu sorun, oyuncunun kullandığı yan eylemlerin atılması ve
sadece verilen eylem üzerine odaklanılarak aşılmaya çalışılmıştır.
Sinopsisli doğaç çalışması; 2005 kış prodüksiyonu olan Aklayıcılar Kongresi
oyununun büyük oranda doğaçlama gerektirecek bir oyun olması sebebiyle
tercih edildi. Bu çalışma, BÜO’da o sene seçilen oyunun temalarına, öyküsüne ve
dramaturjisine bir tanışıklık sağlamak amacıyla hemen hemen her yıl uygulanan
bir çalışmadır. Bu çalışmada, seçilen oyundaki bir sahne parçasının sinopsisine
benzer bir sinopsis oluşturulur ve oyundaki karakterlere benzer tiplemeler
seçilmeye çalışılır. Bu sene çalışmayla ilgili geçmiş yıllardaki deneyimler göz

önünde bulundurularak sinopsislerde oyundaki tiplemeler ve temalar birebir
kullanılmamış, sinopsisler sadece temalardan faydalanılarak hazırlanmaya
çalışılmıştır. Bu yıl yapılan bu değişiklik geçen yıla nazaran sinopsisli doğaç
çalışmalarının daha verimli geçmesini sağlamış ve bazı sahnelerin temel jestlerinin yakalanmasına olanak sağlamıştır.
Tirad çalışmaları; her oyuncunun, herhangi bir oyundan seçilen bir tirada
düzenli çalışmalar yaparak bir yorum getirmesi şeklinde kurgulanır. Bu çalışmadaki amaç, oyunculukların geliştirilmesinin yanısıra, oyuncuların bir oyun
parçasına ve bir tiplemeye yaklaşırken nasıl bir dramaturji geliştireceğine ve bu
dramaturjiye uygun bir üslubu nasıl belirleyeceğine dair bir araştırma-uygulama
süreci geçirmeleridir. Bu çalışma, yaz döneminde de bu amaçla yapılmış fakat
tirad seçiminde oyuncuların birbirinden ayrışan oyunculuk sorunlarına çözüm
oluşturabilme kaygısı da önemli bir kriter olmuştur. Tiradlar, 2005 kış prodüksiyonu olan Aklayıcılar Kongresi oyunundan seçildi. Böylece, metin analizi çalışmasında çıkan tipleme yönelimleri sahne üstünde denenmiş olacaktı. Bu çalışmada
çıkan temel sorun ise; çalışmalara başlamakta geç kalınmış olması ve kısıtlı olan
çalışma sürelerinin verimli bir şekilde değerlendirilememesi olmuştur.
Dans Çalışması
BÜO’da geçmiş yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ile birlikte
dans tiyatrosu prodüksiyonları gerçekleştirilmiştir. Yaz döneminde yapılan
tartışmalarda uzun zamandır böyle bir dans tiyatrosu pratiğinin sergilenmediği
vurgulanmış ve her iki kulüp açısından da bu tarz bir çalışmaya yeniden başlamanın olumlu olacağı kanısına varılmıştır. Ancak BÜO’da dans, BÜFK’te de
oyunculuk konusunda ciddi bir formasyon eksikliği olduğu görülmüştür. Bu
noktada yaz dönemi eğitim çalışmalarında temel bir dans ve oyunculuk formasyonu kazanmak amacıyla yapılacak ve uzun bir döneme yayılması planlanan
çalışmalara başlanmıştır. İki kulübün de katıldığı çalışmalar, üç grup halinde
yapılmıştır. Bu gruplar, BÜFK’ün 2003-2004 prodüksiyonu olan Yedi Diyar
gösterisindeki Trakya sahnesinden alınan bir sahne parçasını çalışmışlardır. Bu
çalışmalarda hedeflenen, sergilenen sahnelerde gösteride var olan hikayenin
korunarak, dansçıların temel oyunculuk formasyonu, tiyatrocuların da dans
formasyonu kazanmaları olmuştur. Yapılan bu çalışma, sonraki dönemlerde iki
sanat kulübünün ortak düzenlenmesi planlanan bir dans tiyatrosu prodüksiyonuna olumlu bir giriş olarak nitelendirilebilir.
Stanislavski Aktarımı
Bu aktarım, 2004 yılının Eylül çalışmaları döneminde Deniz Aydın ve İlker Yasin
Keskin tarafından kulüp üyelerine sunulmuştur.
BÜO gerek çalışma disiplini gerekse eğitim çalışmalarında kullandığı yöntemde
Stanislavski’nin oyunculuk yönteminden faydalanmaktadır. Günümüzde çok
farklı şekillerde yorumlanan Stanislavski yöntemini daha iyi kavrayabilmek,
eğitim çalışmalarında sergilediğimiz pratikleri bu doğrultuda değerlendirebilmek
ve Stanislavski terminolojisini daha iyi kavrayabilmek hedefiyle böyle bir çalış-

maya girilmiştir. Bu çalışma, BÜO’da daha önceki yıllarda yapılan Stanislavski
araştırmaları ile “Bir Rol Yaratmak” adlı kitap temel alınarak, ve özellikle BÜO’nun son dönem oynadığı oyunlardan örneklerle zenginleştirilerek hazırlanmıştır.
KIŞ DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2004-2005 döneminde eğitim çalışmaları ile birlikte BÜO, Kilyos Sarıtepe
Kampüsü ve Güney Kampüs olmak üzere iki kampüste birden çalışma yürütmeye başladı. Çalışmaların ilk kez ikili bir yapıda ilerleyecek olması eğitim çalışmalarının hedef ve stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyordu. Böylece
eğitim çalışmalarının götürücülüğünü yapan eğitim grubu iki ayrı kampüste
çalışma yapılabilecek şekilde genişletildi. Çalışmalar iki kampüsün farklı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi ve kadroların birbiriyle ilişkili olabilmesi için
haftada bir gün olmak üzere ortak çalışmalar düzenlendi.
Eğitim çalışmaları önceki yıllara benzer şekilde fiziksel aksiyon, sabit eylem,
vokal, doğaçlama ve dans çalışması olmak üzere beş çalışma başlığı altında
yürütüldü.
Fiziksel aksiyon çalışmasında temel olarak oyuncudan bir eylemi verili bir durum
çerçevesinde iç aksiyonlu bir şekilde icra etmesi beklenir. Örneğin:
Eylem: Taşımak
Verili durum: Çok değer verdiği bir şeyi taşır.
Bu örnekte oyuncudan belirtilen verili duruma uygun bir tasarım yapması
istenir. Bunun için oyuncunun kim, nerede, nasıl, neden, ne zaman gibi sorulara
cevap bulması gerekir. Bundan sonraki aşamada oyuncunun eylemi, yaptığı
tasarıma uygun ve iç aksiyonlu bir şekilde icra etmesi beklenir. Bu çalışmada
çıkan temel sorun, yaz çalışmalarında olduğu gibi, eylemin kendisini icra
etmektense eylemin başına ve sonuna farklı eylemler ekleyip küçük öyküler
tasarlamaya çalışılması olmuştur. Örneğin oyuncunun tasarımı; “bir devlet
memuru baba yadigarı kol saatini satmak üzere kuyumcuya taşır” olsun. Bu
örnekte istenen sadece taşıma eyleminin icra edilmesi iken oyuncu saati durduğu yerden almak, evden çıkmak, saati kuyumcuya götürmek, kuyumcuyla
pazarlık yapmak gibi birçok eylemden oluşan bir öykücük icra etme eğilimine
girebilir. Bu noktada eylemin sadece kendisinin iyi bir biçimde icra edilmesi ve iç
aksiyonun sahnenin başından sonuna korunmasına çalışılması bu sorunun
önüne geçmiştir.
Vokal çalışmaları diyalog ve gazete çalışması olmak üzere iki başlıkta yürütüldü.
Gazete çalışması kısa bir gazete metninin, diyalog çalışması da verilen kısa bir
diyalogun belirtilen verili durumlara adapte edilerek okunduğu çalışmalardır.
Gazete çalışmalarında oyuncunun vokalini teknik açıdan geliştirmesi hedeflenirken, güncel olaylara sahne üstünde bir tavır oluşturmasına izin veren metinler
seçilmeye çalışıldı. Diyalog çalışmalarının verili durumları da benzer bir şekilde
seçildi. Böylece vokal çalışmalarının teknik çalışmalar olmasının yanında
oyuncunun belirtilen verili durumlara göre bir dramaturji geliştirmesi beklenen
çalışmalar olması hedeflendi. Geçen sene, yıl sonunda oynayacağımız oyunlardan

esinlenerek hazırladığımız diyalog çalışmalarının verimli geçmesi sebebiyle bu yıl
da diyaloglar hazırlanırken 2004-2005 eğitim prodüksiyonları olan Kilyos’ta
Berber Hikayeleri ve Aklayıcılar Kongresi oyunlarının metinlerinden yararlanıldı.
2004-2005 dönemi için seçilen iki oyunun da doğaçlamaya müsait olması
sebebiyle doğaçlama çalışmalarına kış dönemi eğitim çalışmalarında ağırlık
verildi ve oyuna geçiş bu çalışmalarla sağlandı. Bu çalışmalar iki başlıkta
yürütüldü.
İlk çalışma önceki yıllarda sık kullanılan; bir oyuncunun sahneye çıkmasıyla
başlayıp diğer oyuncuların sahne üstünde gelişen kurguya tek tek eklenmesiyle
oluşan bir doğaçlama çalışmasıdır. Fakat bu çalışma bazı sorunlar barındırması
sebebiyle son iki yıldır kullanılmamaktaydı. Örneğin; çalıştırıcılar sahnenin
tıkandığı noktalarda müdahale etmekten kaçınıyorlardı. Bu durumda oyuncular
bu sorunun üstesinden gelmek için kurgu buluşları yapmaya çalışıyorlardı.
Böylece yapılmak istenen dramaturjinin ikinci planda kaldığı öyküler oluşması
kaçınılmaz oluyordu. Bu yıl çalışma; çıkan bu sorunlar doğrultusunda farklı bir
şekilde kurgulandı. Çalıştırıcılar tarafından kurgunun nereye evrilebileceğine ve
dramaturjik vurguların neler olabileceğine dair hazırlıklar yapıldı. Böylece
sahnenin oyuncular tarafından hedeflenen dramaturjiye hizmet etmediği noktalarda yapılan müdahaleler ve sahne tıkandığı zamanlarda yapılan önerilerle
yukarıda bahsettiğimiz sorunların önüne geçildi. Çalışmanın verimli bir çalışma
olduğu ve oyunlardaki tiplemelere yönelik ipuçları yakalandığı söylenebilir.
İkinci doğaçlama çalışması olan sinopsisli doğaç çalışması ise yaz çalışmalarında
yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hazırlandı. Geçen yıl çıkan sorunlar göz
önünde bulundurularak sinopsisler oyunlardaki temalardan faydalanılarak
hazırlandı, ancak oyundaki sahnelerle kurgu ve dramaturji anlamında birebir
aynı olmamasına dikkat edildi. Bu çalışmayla hedeflenen oyunun temalarına bir
aşinalık sağlanması ve oyuna yönelik malzeme çıkmasıydı.
GENEL DEĞERLENDİRME
Bu yıl 2004 Haziran ayında düzenlen fiziksel aksiyonlar atölyesiyle birlikte eğitim
çalışmaları yeniden gözden geçirilmiştir. Böyle bir dönemde gerek çalışma
hazırlıklarında kullanılan örnekler, gerekse çalışma değerlendirmelerinde
kullanılan atölye kriterleri yol gösterici olmuştur. Kış eğitim çalışmalarının
başında da atölye kriterlerinin çalışmaların başında yeni üyelerle paylaşılması ve
çalışma değerlendirmelerinin bu kriterler doğrultusunda yapılması hedeflenmişti.
Ancak dönem sonunda bu hedefe ulaşılamadığı görülmüştür. Örneğin atölye
notlarının yeni oyuncularla tanıştırılması, ya da çalıştırıcıların çalışmalarda
çıkan örnekleri bu kriterler üzerinden değerlendirmesi anlamında geç kalınmıştır.
Önümüzdeki dönem 2005- 2006 kış eğitim çalışmalarında yukarıda belirtilen
hedeflere ulaşmanın önemli olduğu kararına varılmıştır.
Bu yıl eğitim çalıştırıcılığı açısından olumlu bir süreç yaşandığı söylenebilir.
Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde yürütülecek çalışmalar için eğitim grubunun
genişletilmesi ile birlikte eğitim çalıştırıcılığı formasyonunun kulübün geneline

yayılması sağlanmıştır.
Ayrıca tüm bu değerlendirmeleri yaparken BÜO’nun eğitim çalışmalarının bir
ürünü olarak ortaya çıkan eğitim prodüksiyonları olan iki oyunu da gözden
kaçırmamak gerekiyor. Kilyos’ta Berber Hikayeleri ve Aklayıcılar Kongresi
prodüksiyonlarına baktığımızda her iki oyunda da kulübe yeni katılan üyeler
sahne üstünde ve birçok alanda sorumluluk almıştır. Kilyos’ta Berber Hikayeleri
oyununun dar kadrolu oluşu sebebiyle her yeni oyuncuyla ayrıntılı oyunculuk
çalışması yapma olanağı doğmuştur. Aklayıcılar Kongresi ise çok fazla tipleme
barındıran kalabalık kadrolu bir oyun olması itibarı ile her oyuncunun birden
fazla tipleme çalışmasına olanak sağlamış ve bu anlamda verimli bir süreç
yaşanmıştır. Bu değerlendirmelerden hareketle iki prodüksiyonun da birer eğitim
prodüksiyonu olma hedefine ulaştığı söylenebilir.

Bir Rol Yaratmada “Stanislavski Yöntemi” Üzerine

Deniz Aydın
İlker Yasin Keskin

Bu çalışma, Eylül 2004’te Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde kulüp içi
aktarım çalışması olarak iki oturum halinde sunulmuştur. Aşağıdaki notlar,
aktarım esnasında yapılan tartışmaları da kabaca özetlemektedir.
GİRİŞ
Son birkaç yıldır BÜO prodüksiyonlarında gözlemlenen oyunculuk sorunlarının
sahne üstü pratikler üzerinden tartışmaya açılması, BÜO açısından önemli bir
ihtiyaç haline gelmişti. Bu tartışmaların Stanislavski’nin oyunculuk “yöntem”inin
ortaya koyduğu yollar çerçevesinde yapılması önerisiyle, aşağıda notlarına yer
verdiğimiz çalışma hazırlandı. Bu çalışmanın formunu ve içeriğini, BÜO’nun
oyunculuk eğitimi konusundaki ihtiyaçları belirledi.
Peki nedir Stanislavski’nin oyunculuk yöntemi? Yönteminin sadece bir tarz
olduğu, belli bir tiyatro türüne uygulanabilir bir nitelik gösterdiği iddia edilemez.
Yöntem daha ziyade, oyuncuların herhangi bir oyun üzerindeki eğitimine dönük,
mantıksal bir yaklaşım bulma çabası, sanatsal bir arayıştır. Ayrıca yöntem, bir
oyuncu tipolojisinden bahseder: Günlük hayatında ve sahnede ahlaklı davranan,
gözlemci, araştırmacı, çalışkan, disiplinli, üretken, yaratıcı olabilmek için
imgelemini geliştirmeye çabalayan bir oyuncu.
Bertolt Brecht de Stanislavski’nin yönteminin önemini şu sözlerle vurgulamıştır:
Onun yöntemi sistematik bir şekilde empati gerektirir; bu şansa, ruh haline ya
da beceriye bırakılmış bir sonuç değildir. Kolektif oyunculuk gelişmiştir; çünkü
daha ufak roller ve daha zayıf oyuncular bile “sistemin” yardımıyla seyircinin
empati kurmasına katkıda bulunabilirler.
Yöntemi belli roller ve sahneler üzerine kurulan örneklerle açıklayan, içerdiği üç
bölümle yöntemin evrimini gözlememize olanak sağlayan “Bir Rol Yaratmak”
kitabını ele almanın, BÜO’nun sahne üstü pratiklerini tartışabilmek açısından
faydalı olacağını düşündük. Kitap üç bölümden oluşmaktaydı:
Griboyedov - Akıldan Bela
Shakespeare’in Othello’su

Gogol’ün Müfettiş’i
Bu noktada, kitabın yapısının elverdiği ölçüde 2004’te sergilenen Troilos ile
Kressida oyunundan örneklemeler yapmanın tartışmayı daha verimli kılabileceği
kanaatine vardık. Fakat 3. bölüm olan “Gogol’ün Müfettiş”ine makalenin anlaşılırlığını zedeleyebileceğimizden şüphelendiğimiz için dokunmadık. Elbette
çalışmayı zenginleştirebilmek ve bazı noktaları daha iyi açabilmek amacıyla
Stanislavski’nin diğer kitaplarından ve konuyla ilgili birçok makaleden de
faydalandık.
Not: Troilos ile Kressida örneklemelerini, okuyucunun anlayabilmesi için (karakterleri tanıma, öyküyü kavrama vb. anlamında) BÜO’nun aslından değiştirerek
hazırladığı Prologos metnini kısaltarak yazmayı uygun gördük.
Prologos:
Seneler, asırlar, milatlar evvel;
Bugünkü Çanakkale sınırları içinde,
Tahta atıyla meşhur Troya adlı beldemizde,
Büyük bir savaş kopmuştu.
Savaşın iki tarafı vardı.
Bir yanda dünyayı isteyen Helenler,
Diğer yandaysa Troyalılar.
Gelelim savaşın sebebine, daha doğrusu bahanesine.
Troya prensi Paris, Helena’yı kocası Menelaus’un kollarından alıp
Troya’ya kaçırıyor.
Bunu bahane bilen Helenler, Başkomutan Agamemnon komutasında bir ordu devşiriyor.
Devasa ve yenilmez bir armadayla Troya kıyılarına asker yığıyor.
Başkomutan Agamemnon, yardımcısı yaşlı Nestor, ve tüm zamanların en alçak ve kurnaz politikacılarından Odysseus.
Bir de Aias var ama onu pek kaale almıyoruz.
Gelelim Troya hanedanına;
Sırasıyla Hektor, Paris ve Helenos.
Hektor kendisi tek başına bir ordu.
Sanki Troya surlarını ayakta tutan o engin kayalar,
Uğruna ölen askerler değil de, Hektor’un bükülemeyen bileği,
Hanedanlığa olan sadakati.
Lakin Helenlerin de savaş makineleri var:
Akhilleus.
Yanında, baldırındaki dostu Patraklos, ve öldür dese seve seve
öldürecek adamları katil Myrmydonlar.
Lakin Akhilleus ve adamları pek ortada yoklar,
Savaşmaktan vazgeçmişler,
İşleri güçleri soytarı Thersites’le beraber dalga geçmek olmuş.
Gelelim asıl meseleye.
Bir! İşte Odysseus.

Tüm üçkağıtçılığıyla, dolandırıcılara, kalpazanlara emsal
zekasıyla,
Akhilleus’u hizaya getirmeye,
Ve onun gücüyle Hektor’u devirmeye çalışacak;
Ki Troya da inadı bıraksın, düşsün artık diye.
İki! Eh, hep kan gövdeyi mi götürecek?
Hayır aşk da kendi hikayesini düzecek.
Hikâyemiz on yıl süren bu savaşın yedinci yılında yaşanan iki
günü anlatıyor.
Ve Troilos ile başlıyor.
Troya tarafını bırakıp Helen tarafına geçen kâhin ve de hain
Kalkhas’ın kızı Kressida’ya sevdalı…

GRİBOYEDOV-AKILDAN BELA
Stanislavski, 1898 yılında Nemiroviç Dançenko ile birlikte, dönemin tiyatro
anlayışına karşı çıkan, oyuncunun tiyatro edimine belli bir ahlâk anlayışı
çerçevesinde yaklaşması temelinde şekillenen ve aksiyonsuz, klişe ve ölü bir
tiyatronun yerine yaşayan, hayatın içinden beslenen bir tiyatro koyma amacını
güden Moskova Sanat Tiyatrosu’nu kurar. Moskova Sanat Tiyatrosu’nun kuruluşunda başrole sahip olan bu ilkeler ileriki yıllarda da Stanislavski yönteminin
belkemiğini oluşturacaktır. Nitekim günümüzde Stanislavski yöntemi, dünya
çapında oldukça yaygın şekilde kullanılır. Ancak bu yöntem yorumlarının çoğu,
Stanislavski yönteminin bahsettiğimiz ilkelerini göz önüne almaz ve yöntemin
teknik oyunculuk mucizelerini abartmaya çalışır. Aslında Stanislavski yöntemi,
etik altyapısı olmadan düşünülemez. Stanislavski, döneminde, mevcut tiyatro
piyasasının yozlaşmışlığına, sanatın alaşağı edilişine bir tepki olarak “Tiyatroda
Ahlak” şiarından ayrı düşünülemeyecek bir oyunculuk teorisi önermiştir, bu da
Stanislavskiyen yöntemin alternatif yönünü oluşturur.
Moskova Sanat Tiyatrosu’nun başarılı prodüksiyonlar ortaya koyduğu ilk
yıllardan sonra, Stanislavski alternatif bir oyunculuk yöntemi geliştirmenin
yolunun eğitim-araştırma faaliyetlerinden geçtiğini düşünür. Bu amaçla, deneysel yöntemlerin kullanıldığı oyunculuk stüdyolarını birbiri ardına kurar. “Akıldan
Bela” bölümü de, Stanislavski tarafından 1916-1920 yılları arasında, oyunculuk
stüdyoları döneminde kaleme alınmıştır.
Stanislavski’nin yöntemini geliştirmeye başladığı ilk dönemde, yöntemin psikolojik bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. Oyuncu, rolüyle mahrem ve romantik bir
ilişki kurar, rolünü çalışırken yaşadıkları oyuncuya özeldir, oyuncu metne “bir
sevgili gibi” yaklaşır. Oyuncu tamamen yalnız, içe dönük ve konsantre bir
hazırlık dönemi geçirir. Günümüzde “Fiziksel Aksiyonlar Yöntemi” olarak bilinen
yöntem, o dönemde fiziksel aksiyonlar yerine psikolojik aksiyonlara dayanmaktadır. Her ne kadar BÜO, oyunculuk çalışmalarında temelde fiziksel aksiyonlar
yönteminden faydalansa da, biz ilk dönemde ortaya konan bu çalışmada sahiplenebileceğimiz ve faydalanabileceğimiz yönleri araştırma ve tartışma gereği
duyduk.
Bu bölümün yapısına bakıldığında, Bir Aktör Hazırlanıyor ve Bir Karakter

Yaratmak’taki tiyatro okulu ve öğrenciler metaforunun henüz kullanılmaya
başlanmadığı görülür. Bu bölümde Stanislavski, bir oyuncunun, Griboyedov’un
manzum komedisi Akıldan Bela’daki Chatsky karakteri üzerine yaptığı çalışmayı
birinci tekil kişi ağzından anlatır. Bu anlatımda, oyuncu sahne üzerinde karakteri canlandırmaya başlamadan önce oldukça uzun bir kuluçka dönemi geçirir,
karakter ve sahneler üzerine birçok şeyi tasarladıktan, hatta zihninde “oynadıktan” sonra sahneye geçer.
I. Çalışma Dönemi – Verili Koşulları Oluşturma
Rolle İlk Karşılaşma - Oyunun ilk okumasının önemi
Stanislavski’ye göre ilk okuma, genelde düşünüldüğünün aksine, yaratıcı sürecin
önemli ve özen gösterilmesi gereken bir parçasıdır. Oyuncu, o vakte kadar
şuradan buradan duyduğu, okuduğu, role ve oyuna dair önyargılardan kurtulmaya çalışarak okumayı yapmalıdır. İlk okumanın çalışma sürecinin verimli bir
parçası haline gelebilmesi için metne yoğunlaşmaya uygun bir okuma ortamı
olmalıdır. Oyuncu okumayı yaparken yalnızca kendi rolünü değil, tüm oyunu göz
önüne almalıdır. Bunların yanında tek okumayla yetinmeyip, birçok okumayla
oyuna farklı yönlerden yaklaşmalıdır. Fakat birçok oyuncunun, oyun okumada
yeterince titiz davranmadığını söyleyebiliriz. Stanislavski’nin tarif ettiği gibi bir
oyuncunun herhangi bir okuyucudan farklı olarak, bir metni okurken genel
hikâye akışını, karakterlerin birbirleriyle ilişkilerini kavramaya ve oyuna dair
yorum geliştirmeye çalışmasının önemi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Analiz: Sanatsal analiz, zihinsel analizle karıştırılmadan nasıl yapılabilir?
Analiz, oyunun parçalarını inceleme yoluyla bütünüyle tanışık olmadır, yani
analiz yapılırken tümevarım yöntemi kullanılır. Analizin yaratıcı amaçları eserin
incelenmesi, esere dair farklı kaynaklardan malzeme toplanması ve oyuncunun
bu malzemeyi kendinde araştırması yani oyuncunun “coşku belleğindeki” benzer
duygulardan, beş duyuyla ilgili canlı, kişisel anılardan faydalanmasıdır. Verili
durumların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi analizin amacıdır, çünkü verili
koşullarda gerçek gibi görünen duygular edinmeye çalışırız.
Bu bölümde, sanatsal analizde, asıl inisiyatif duyguya aittir. Aklın rolü ise
yalnızca yardımcı ve tabidir. Oyuncu, oyunun kimi yerlerini sezgisel bir idrak
yoluyla kendine yakın bulurken, kimi yerler karanlık kalır. Analiz bu karanlık
noktaları aydınlatır, akıl yoluyla yapılan incelemelerle heyecan ve duygu üretilmesine yardımcı olur.
Dışsal Koşulları İnceleme
Stanislavski’ye göre, verili koşullar oluşturulurken öncelikle ulaşılabilir olandan
başlamak gerekir. Bunlar yazar tarafından öne sürülen dışsal koşullardır.
Metindeki olgular ve bu olguların fiziksel ilişkilerinin alt alta yazılıp sıralanması
gerekir.

Örneğin:
Troilos ile Kressida’nın 1. Perde 3. Sahnesinin olgularını sıralayalım:
Troya savaşının başlamasının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen Troya’nın
henüz ele geçirilememiş olması güçler birliği koalisyonunu çözülmeye doğru
götürmektedir. Başkomutan Agamemnon, koalisyon güçlerine Troya’nın uzun
zamandır alınamadığını, ancak umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini söyler.
Nestor, Agamemnon’un söylediklerini desteklemeye çalışır.
Odysseus durumun tespitini yapar: Sorun kendi içlerindedir. Ordu içindeki
konumlar belirsizleşmiş, merkezi otoritenin konumu tehlikeye girmiştir. En
önemlisi ise, ordunun en büyük savaş makinesi Akhilleus ve yardakçısı Patraklos artık savaşmak istememektedir.
Bu sırada, Troya’dan bir haberci gelir: Troya’nın en önemli komutanı Hektor,
Helen komutanlarına meydan okur.
Odysseus, Nestor’u da yanına alarak, Akhilleus’u hizaya getirip savaşa sokmak
için bir kumpas kurar.
Not: Yukarıdaki olgular yazının ilerleyen kısımlarında değişik örnekler için de
kullanılacağından, yazının takibi konusunda önem arz etmektedir.
Bu olgular şimdiki zamana aittir, ancak geçmiş ve gelecek olmadan şimdiki
zaman olamaz. Oyuncu geçmişi ve geleceği oluşturarak karakterin içsel yaşamına hacim kazandırır.
Örneğin:
Bu toplantıdan, yani 1. perde 3. sahneden önce Odysseus ne yapmaktadır?
Cepheyi dolaşıp savaşın durumunu kontrol etmiştir, savaşı kazanamamalarına
neden olan sorunun ne olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Agamemnon ve
Nestor’un gevezeliklerinden uzakta, yalnız başına bir çözüm yolu düşünmüş
olabilir. Peki Odysseus geleceğe dair ne tasarlamıştır? Toplantıdaki genel gidişatı,
komutanların tepkilerini kollayarak Akhilleus sorununu toplantıda açmayı
planlamış olabilir. Bu durumda oyuncu sahnedeki repliklerini yorumlarken bu
planı kurmuş olduğunu düşünerek sahnedeki bütün aksiyonlarını buna göre
akort edecektir. Oyuncu bu ve buna benzer öykücükleri kafasında daha da
detaylandırabilir.
Olgular, bir yaşam tarzından, toplumsal durumlardan türetilir.
Örneğin:
Kressida, Troya’yı terk edip Helen cephesine sığınan hain Kalkhas’ın kızıdır.
“Bakıcılığını” yapmaya çalışan dayısı Pandaros ile Troya’da yaşamaktadır.
Kalkhas, Helen cephesinden, verdiği hizmetlere karşılık kızı Kressida’yı kendi
yanına aldırmak için Kressida’nın Troyalı esir komutan Antenor ile takas
edilmesini ister. İşte bu takas olgusu, Troya’nın bozulan feodal yapısından ve
Yunan odağının temsil ettiği yeni dünya “değerlerinden” ayrı düşünülemez. Bu
noktada BÜO olarak, belli toplumsal durumları vurgularken Brechtyen bir

yorum katmaya çalıştığımız da tartışmada belirtildi. Örneğin yeğeni Kressida ile
Prens Troilos’u baş göz etmeye çalışan Pandaros karakterinin dramaturjisi
yapılırken oyundaki verili durumlara ek olarak “Pandaros, bu zorlu savaş
günlerinde yeğenini bir prense yamayarak saraya girmenin yollarını arar”
durumu eklendi. Böylece Pandaros mizacı gereği çöpçatan ruhlu bir ihtiyar
olarak yorumlanmamış oldu ve Pandaros’un eylemleri toplumsal koşullarla
bağlantılandırıldı.
Oyuncu koşulları yalnızca metinde aramamalı, metinle bağlantılı şekilde farklı
kaynaklarda da aramalıdır. Oyunun olgusal düzleminin altında yazım biçimi,
üslubu kapsayan edebi düzlem yer alır.
Örneğin:
Kressida’nın, dayısı Pandaros’la düzyazıyla konuşması, Troilos’un ise çöpçatanı
Pandaros’la manzum konuşması, aralarındaki sınıfsal ayrımı ve aşka bakışlarındaki farkı gösterir. Bir de estetik düzlem vardır.
Örneğin:
Sahne öğeleri olan kostüm, dekor, aksesuar ve ışık da sahnelemeye katkıda
bulunur. Akhilleus’un ordusunu oluşturan vahşi Myrmidonlar’ın siyah giymesi,
onların karanlık, kıyıcı ve zapt edilemez tipler oldukları imgesini yaratır.
Dışsal Koşullara Hayat Verme: Yazarın sözcüklerine varoluş kazandıracak içsel yaşam yaratmak için mantıksal alt metin nasıl oluşturulur?
Stanislavski’ye göre bu aşamadan sonra tiyatral koşullar ölü öğelerden, yaşayan
ve hayat veren öğelere dönüştürülmelidir; onlara karşı tavrımız tiyatralden
insaniye dönmelidir. Bu da imgelem sayesinde olur. İmgelem nedir? İmgelem
oyuncunun zihninde olaylar, durumlar, duygular, görüntüler, seslerden oluşan
bir “sepettir”. İmgelemi kullanmak, bu sepetten anımsama, yakıştırma, benzetme
ve sembolleştirme yoluyla imgeler çıkarmaktır.
Örneğin:
Helen odağının derin devlet yapısını temsil eden Odysseus’u oynayacak oyuncunun Wolfovitz ve Rumsfeld gibi politikacılardan faydalanmasıdır.
Peki imgesel tasarım nedir? Eylemin verili koşulları yanında, nasıl bir aksiyonla,
kim tarafından, ne tür yardımcı eylemler kullanılarak gerçekleştirildiğinin
tasarlanmasıdır.
İmgelem nasıl geliştirilir? Okuyarak, resim, fotoğraf, film, müzik gibi görsel ve
işitsel kaynaklardan faydalanarak ve en önemlisi günlük hayatta gözlem
yaparak. Ancak aktarımda vurgulanan konu, bu kaynakları sadece sahneye
taşımak için birer malzeme gözüyle bakmanın tüketici bir mantık olduğu, bu
malzemelerden faydalanırken her zaman onlara eleştirel yaklaşmak ve yorum
geliştirmek gerektiğiydi.
Öyleyse imgelem nasıl kullanılmalıdır? Oyuncu, imgeleminde herhangi bir verili
malzemeden gerçek bir yaşam yaratmayı bilmelidir. İmgeler genel, aşağı yukarı
olmamalı, net olmalıdır. İlginç olmak zorunda değildir, ancak oyuncuyu harekete

geçirmeli, mantıklı ve kullanılabilir olmalıdır. Stanislavski’ye göre “Sanatsal
imgelem olmadan yaratıcılık olamaz. Sanatsal imgelem alanından geçmemiş bir
rol asla dikkat çekici hâle gelemez.”
Yazar tarafından önerilen koşulları canlı bir biçimde yeniden yaratmak imgelem
yardımıyla sağlanır. Mekân, dekor, kostüm tasarımı yapma, diğer karakterleri
tasarlama ve bunların arasında gezinme pasif imgelemdir. Ama asıl yapılması
gereken, oyundaki diğer karakterlerin gerçekten varolduklarını hissedebilmektir.
Bunun için imgelemdeki kişilerle ilişki biçimini tanımlamak gerekir ki bu aktif
imgelemdir.
Örneğin:
Hektor karakterini oynayacak oyuncu pasif imgelemini kullanarak savaş alanını
tasarlayabilir. Ama Aias’la dövüşünü tasarlarsa, aktif imgeleminden faydalanmış
olur.
İçsel Koşulları Yaratmak: Rolün gerektirdiği duygulara yakın duyguları uyandırmak için, kişi kendi deneyimlerine nasıl başvurabilir?
İçsel koşulları yaratmak, genel analiz sürecinin devamıdır ve biriktirilmiş
malzemeye hayat aşılamaktır. Oyuncu, kendi yaşam deneyimlerinden ve gerçek
coşkularından faydalanır. Yazarın ve kendisinin önerdiği koşullarla kesişmeye
başlamalıdır. Bu da Stanislavskiyen oyunculuk jargonunda “Ben ...yım” halidir.
“Ben ...yım” halini yakalamak içinse canlı bir nesneyle ilişki sonucu oluşan
duygular gerekir.
“Ben ...yım” haline ulaşmak için:
İmgelemdeki diğer kişilerin içsel imgesine ulaşmak, onların nasıl kişiler olduğunu kavramak gerekir. Oyundaki diğer bütün karakterlerin yaşamı neye benzemektedir? Bunları kurarken, diğer karakterlere dair bulduğumuz ayrıntıların
yazarın önerdikleriyle tıpa tıp aynı olması gerekmez. Karakteri birey olarak
tanımasak da, onun oyundaki konumunu, hangi toplumsal gruba dahil olduğunu biliriz ve kişisel deneyimimizle dışsal görünüşü, tavırları ve alışkanlıklarıyla,
herhangi bir karakterin nasıl bir tip olması gerektiğini düşünebiliriz.
Örneğin:
Troyalı Prens Paris, oyunda efsanedekinin aksine savaşı umursamadan sevgilisi
Helena ile zevk-ü sefa içinde yaşamaktadır. Savaşmaya gelince her zaman yan
çizer veya savaş üzerine nutuklar atar. Buradan hareketle Paris’in hedonist
itkileri güçlü, tembel ve bir savaşçıdan çok salon beyefendisine benzer bir tip
olduğunu düşünebiliriz.
Bunu netleştirdikten sonra, o karaktere karşı doğru tavrın ne olacağını bulabiliriz.
Örneğin:
Hektor karakterini oynayan oyuncu, kardeşi Paris’i ailenin diğer fertleri gibi
korumak zorunda olsa da, zevkine düşkünlüğünden rahatsız olur ve azarlanması

gerektiğini düşünür.
Buradan hareketle, karakterlerle imgelemimizde karşılaşmalar yaratırız.
Örneğin:
Paris yan gelip yatarken, Hektor savaşa gitmek üzere içeri girer. Paris’i olanca
haşmetiyle azarlasa da Paris hiç oralı olmaz.
Olguları Değerlendirme
Bundan önceki dönem, oyun hakkında serbest doğaçlamalardan oluşuyordu. Bu
aşamada ise oyuncu metne döner, olgulardan yola çıkarak karakterin içsel
yaşamına inmeye, karakterin iç aksiyon çizgisini oluşturmaya çalışır. Yani
kendince oyundaki olguları haklılaştırır. Ayrıca olguların değerlendirilmesi bir
kerede sabitlenmemeli, oyuncu sürekli olgularla temas halinde olmalıdır. Oyuncu
kendini diğer karakterlerin yerine koymalı, tüm karakterlerin bakış açısından
olaya yaklaşmaya çalışmalıdır.
II. Coşkusal Deneyim Dönemi
İlk dönem hazırlıkla ilgiliydi, ikinci dönemse yaratımla ilgilidir. Hazırlık dönemi
verili koşulları oluşturuyorsa, bu ikinci dönem de rolün ruhsal yaşamını yaratır.
İçsel İtkiler ve İç Aksiyon
Ön hazırlık aşamasından, yani role ve oyuna hâkim olma aşamasından sonra,
belirli bir hedefe doğru arzular ve itkiler beslemeye başlarız.
Örneğin:
Kressida, kendisinin hem sevgilisi Troilos’un hem de Pandaros’un gözündeki
kıymetini arttırabilmek için dayısı Pandaros’u süründürmek ister. Bu yaratıcı
itkileri doğal olarak, aksiyona yönlendiren dürtüler takip eder. Bu içsel dürtünün
tatmin edilmesi sonucu aksiyon oluşur. Arzular, eğilimler, oynamaya yönelten
itkiler aracılığıyla iç aksiyon oluşturulur. Kressida’yı oynayan oyuncu iç aksiyon
yakalamak için şunları düşünebilir:
Pandaros yanıma gelince ne yapardım?
Troilos’tan değil, başka bir şeyden bahsediyor gibi görünürdüm.
Pandaros, Troilos’tan bahsedince?
Troilos’u hor görür gibi yapardım.
Pandaros iyice üsteleyince?
Kendimi hepten ağırdan satar, ama cilve yapıp açık kapı bırakmayı ihmal etmezdim.
Yaratıcı Yönelimler
Oyuncunun yaratıcılığının önünü açacak yegâne şeylerden biri yaratıcı bir
yönelimdir. Yaratıcı yönelim kabaca, çekici bir amaç olarak nitelenebilir. Oyuncu,
yönelimine dönük inanç ve gerçeklik duygusu tesis edebilmelidir.
Örneğin:

Kressida’yı oynayan oyuncu, Troilos’a olan aşkına dair inanç ve gerçeklik
duygusu oluşturabilmek için, Kressida’nın küçüklüğünden beri kendisine
öğretilenlere göre kafasındaki ideal erkek figürüne Troilos’un uyduğunu tasarlamalıdır.
Stanislavski burada partner ilişkisine de değinir. Yönelim ve aksiyonlarını,
partnerini düşüncelerine inandırmak ve duygularıyla onu etkilemek için icra
etmelidir. Bu, sahnede yalnızca kendini, kendi rolünü değil, partnerini ve
sahnenin gidişatını da düşünmeyi gerektirir. Bu partner ilişkisi, sahnede sürekli
olarak oynamayı da gerektirir. Oyuncu yalnızca repliklerini okurken oynamamalıdır. Aksi takdirde, yaratıcı yönelimlerle doldurulmamış her yer klişelere davettir.
Rolün Skoru
Küçük ve büyük yönelimlerden, birimlerden, sahnelerden, perdelerden oluşan
uzun kataloga rolün skoru adı verilir. Bu skor, fiziksel ve basit psikolojik yönelimlerden oluşur. Mantık ve ardıllık içeren yönelimler doğal yönelimlerdir ve böyle
yönelimlerden oluşan bir skor, oyuncuyu karakterin gerçek yaşamına yaklaştırır.
Oyuncu bu skoru tekrar ederek, alışkanlık haline getirir. Alışkanlık da yaratıcılık
için sağlam bir temel oluşturur. Skor, oyuncuyu otomatik olarak fiziksel aksiyona iter.
İçsel Ton
Basit psikolojik yönelimlerin ötesinde, oyuncu duygularını her daim harekete
geçiren ve fiziksel skoruna yaşam veren yönelimler bulmalıdır.
Örneğin:
BÜO’nun, Troilos ile Kressida’nın 1. perde 1.sahnesinin girişine koyduğu müzikli
sahnede, Troilos hiç de savaşacak gibi gözükmediği bitkin bir haldeyken uşakları
tarafından savaş kıyafetleri giydirilir. Uşaklar çıktıktan sonra romantik müziğin
eşliğinde Troilos, elindeki kılıcıyla havada kavisler çizer. Kressida’yı düşünerek
kılıcını boşluğa doğru sallaması eylemi, yalnızca içsel içeriği, yani Kressida’yı
düşleme yüzünden ilginçtir. Oyuncu bundan sonrası için mekanik icra noktasında mükemmele vardırdığı fiziksel skorunu derinleştirir, yeni duygularla doldurur
ve psiko-fiziksel hale getirir.
İçsel ton için, karakterin ana özellikleri veya aksiyonları denebilir; oyuncu için
içsel bir hareket noktasıdır. İçsel ton, oyuncunun skorunu değil, ne şekilde
oynadığını belirler. Rolün tutkularının da belirli bir çizgisi vardır. Bu tutkular
coşkusal olarak tecrübe edilmiş farklı duyguların, deneyimlerin, durumların bir
toplamıdır. Bu bileşenin parçaları sayıca fazla, çeşitli ve aynı zamanda çelişiktir.
Örneğin:
Troilos’un aşkında; romantizm, aşkı idealize etme, narsizm ve süründürülmekten
hoşlanma vardır. Troilos’un Kressida'ya aşkı yalnızca aşk sahnelerinden ibaret
değildir, oyunun genel toplamında aşkı oluşturan çelişkili coşkular ve aksiyonlardan oluşur. Oyuncu, insan tutkularından herhangi birini resmetmede tutkunun
kendisini değil onun bileşimini oluşturan duyguları düşünmelidir. Bu tutkunun
kapladığı alanın ne kadar geniş olmasını isterse, araştırıp bulması gereken

coşkular o kadar çeşitli ve çelişkili olur.
Örneğin:
Hektor karakterini oynayan oyuncu, skorunu bir kez “ülkesini düşünen bir
savaşçı” olarak, bir kez de “onurunu her şeyin üstünde tutan bir kişi” olarak
yorumlarsa rolüne derinlik kazandırır.
Üstün Yönelim ve Bütünsel Aksiyon
Üstün yönelim nedir? Rolün tek tek bütün küçük birimlerinin ve yönelimlerinin,
tüm aksiyonlarının ulaşmak istediği hedeftir. Oyuncu, rolünün tüm aksiyonlarını
bu ana hedefe ulaşmak için yerine getirir. Ayrıca oyuncuya esin veren ve yazarı
yazmaya iten şeydir, oyunun özüdür. Oyuncu için kesintisiz aksiyon çizgisi,
üstün yönelimin elde edilişiyle şekillenir.
Örneğin:
Helen cephesinin sivri dilli soytarısı olan Thersites kendini savaşın dışında tutar
ve savaşa dair daha gerçekçi gözlemler yapmaya çalışır. Fakat son kertede
orduda soytarıdır ve konuşmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Bütün
bunları göz önünde tutarak Thersites karakterinin üstün yönelimini “Kemiklerim
kırılıncaya kadar dayak yesem de Helenler’in ahmaklıklarını yüzlerine vurup
ipliklerini pazara çıkarmanın bir yolunu bulmak istiyorum.” şeklinde düşünebiliriz. Oyuncu bütün eylemlerini bu üstün yönelime göre icra eder.
Rolü yaşama süreci; rol için bir skor oluşturmak, bir üstün yönelim ve bu üstün
yönelimin kesintisiz aksiyon çizgisiyle etkin bir şekilde elde edilmesinden oluşur.
İki karşı kesintisiz aksiyon çizgisinin çarpışması ve çatışması dramatik durumu
ortaya çıkarır.
Örneğin:
Kressida kendini ağırdan satmak ister, dayısı Pandaros ise bir an önce Troilos’la
aralarını yapmak ister. İşte aralarındaki bu çatışma Pandaros ve Kressida
sahnelerinin akmasına hizmet eden motordur.
Her yönelim oyuncunun gücü dahilinde olmalıdır. Aksi takdirde yönelim oyuncuyu yönlendirmeyecek, eski klişelerini ortaya çıkaracaktır.
Üst Bilinç
Oyuncu yaratıcılığın bütün yollarını ve yöntemlerini kullanıp tükettiğinde, insan
bilincinin aşamayacağı bir sınıra dayanır. Burada aklın değil duyguların,
düşüncenin değil yaratıcı coşkuların girebildiği bilinçdışının, sezginin alemi
başlar. Bilinçdışına yaklaşım da bilinç yoluyla olmalıdır.
III. Fiziksel Şekillendirme Dönemi
Bu bölümde Stanislavski’nin oyuncusunun onca hazırlıktan sonra sahneye
geçtiğinde bocaladığını görürüz.

Örneğin:
Oyuncu kendine yanlış sorular sorar: Önce “Bir kral ne yapar?” der, sonra
“Agamemnon ne yapar?” der, sonunda genel geçer olmayan, aksiyona itecek
doğru soruyu bulur: “Yedi yıldır Troya kapılarında bekleyen ama Troya’yı
alamayan bir ordunun komutanı ve ülkenin kralı olsaydım ne yapardım?” Ve son
aşamada giriştiği fiziksel aksiyonları oluşturma işi, sandığı kadar verimli gitmez,
bu iş için belli bir yöntemi yoktur, deneme yanılma yoluyla hareket eder.
Sonuç olarak bu dönemde Stanislavski’nin kavramlarını tam anlamıyla olgunlaştıramadığını, ancak yönteminin tohumlarını atmaya başladığını görürüz. Yöntem,
bu aşamada rolün fiziksel yaşamından çok içsel yaşamına odaklanmıştır. Yoğun
bir zihinsel faaliyetten, uzun kuluçka döneminden sonra sahneye çıkıldığında
müthiş bir tıkanma yaşanması olasılığı büyüktür. Stanislavski’nin bu döneme ait
not defterlerinde masa başında çok hoş gözüken şeylerin sahnede tam bir
rezalete dönüştüğünü, en iyi oyuncularının bile aptallaştığını anlatır. Ancak
başta da belirttiğimiz gibi bir role yönelik nasıl bir ön hazırlık ve masa başı
çalışması yapılabileceğine dair zengin öneriler sunduğu için bu bölümü de
ayrıntılarıyla incelemeyi uygun gördük. Bu amaçla bu bölümde, BÜO açısından
uygulanabilir kısımları seçerek onlar üzerinden örneklemelere gittik. Bundan
sonraki bölümlerde, fiziksel aksiyonlar yönteminin nasıl olgunlaştığını ve
Stanislavskiyen kavramların nasıl geliştiğini göreceğiz.
SHAKESPEARE’in OTHELLO’su
Stanislavski bu bölümü 1930 ile 1933 yılları arasında hazırlamıştır. Akıldan Bela
kısmı ile bağlantılı olarak geliştirilen temel kavramlar Othello bölümünde daha
ileri götürülmektedir. Akıldan Bela’da bir rolün içsel yaşamını büyük ölçüde
imgelem düzeyinde kurarak sahne öncesi hazırlık yapmak gibi bir yöntem
izlenmişti. Fakat Othello incelemesinde rolün ilk önce fiziksel yaşamını açığa
çıkararak içsel olanı oluşturma şeklinde bir değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca ilk
makalede yer alan “coşku belleği”, “iç göz”, “iç yaratıcı davranış” gibi salt imgesel
analizi ifade eden kavramlar giderek daha az kullanılmaya başlanmıştır. Onların
yerini “sihirli eğerler”, “verili koşullar” kavramları almıştır.
I. İlk Karşılaşma
Dersin başında Tortsov öğrencilerine, oyunculuk çalışması yapmak üzere Othello
oyununu, kadroya uygun bir metin olduğu için şeçtiğini belirtir. Dikkat edilirse,
Akıldan Bela oyunu üzerinden ilerleyen çalışma bir bireyin oyuna hazırlanış
sürecini anlatıyordu. Bir grubun işin içinde olmasının yarattığı farklılıklardan ilki
oyun seçme aşamasında yaşanmıştır. Ayrıca Othello’ nun seçilmesinin başka
nedenleri de vardır:
1) Othello klasik bir başyapıt olup iyi bir metin olma özelliklerine sahiptir.
Yani kadro, metin kaynaklı problemlerle uğraşmak zorunda kalmayacaktır.
2) Oyunculuğa yeni başlayanlar genellikle trajediye eğilimlidir. Trajik olanla
ilgilenmeyi bir kenara bırakıp sadece fiziksel aksiyonların icrasını düşünme-

nin gerekli olduğunun yeni oyunculara anlatılması gerekir.
3) Bilindik bir oyun olduğu için, oyuncular oyun hakkında birçok önyargıya
sahiptir. Bireysel yaratıcılığın önünün açılması için önyargılarla nasıl uğraşılacağını öğrenmek gerekir.
4) Othello açıklanacak kavramlar için sağlam bir zemine sahiptir. Mantıksal
gelişim ve ard ardalık, kesintisiz eylem çizgisi, üst yönelim ve benzerleri iyi bir
şekilde tanımlanmıştır.
Oyunun ilk okumasına Akıldan Bela’dakinde yapıldığı gibi yine özel bir vurgu
yapılır. Oyuna ve rollere dönük ön yargılar konusu ise hâlâ önemini korumaktadır. Burada eğitmenden beklenen oyuncuların önyargılarını deşifre etmesi ve
onları bu önyargılar konusunda uyanık olmaya çağırmasıdır. Ayrıca bu konuda
ön açıcı olabilmesi için kadroda oyun hakkında bütün görüşlerin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı kurulur.
İkinci okumayı Tortsov yapar. Tortsov okurken sahnede olup bitenlerin anlamını
ve karakterlerin çatışmalarını daha da anlaşılır hale getirir. Daha sonra tüm
kadro oyunun çizgisini açığa çıkarmaya çalışır. Bu iş için Stanislavski bir yöntem
önerir: Her oyun bir iskelete sahiptir ve ilk önce bu iskeleti bulmak gereklidir.
Çünkü ondan herhangi bir sapma oyunu sakatlamak anlamına gelecektir.
Oyunun iskeletini çıkarma işlemi oyuncunun kendisine şu şekilde bir soru
sormasıyla olur: Ne olmadan bu oyun olmazdı?
Örneğin:
Troilos ile Kressida iki odaklı bir oyun olduğundan (Helen ve Troya odağı)
iskeletinin iki ana parçadan oluştuğunu not etmek gerekir. İlk parça olan Helen
odağı için bu soruyu yanıtlarsak: Troya alınsaydı bu oyun olmazdı. Peki, ne
olmadan Troya alınabilirdi? a) Akhilleus’un hizbi. b) Yunan emperyal gücünün
Akhileus’un ordusuna muhtaç durumda olması.
Böylece oyunun ana verili durumları çıkartılmış olur. Çıkartılan iskelet karakterler için de gereklidir ve bütün bunlar baştan fiziksel skora kaydedilmelidir.
II. Bir Rolün Fiziksel Yaşamını Yaratmak
Rolün fiziksel yaşamı ile ruhsal yaşamının ayrılığı ve rol çalışmasında asıl
amacın içsel (ruhsal) niteliğe ulaşmak olduğu ilkeleri hala devam etmektedir.
Fakat sistem role yaklaşımda yeni bir yöntem önerir: Role ilk önce fiziksel yaşamı
yaratılarak yaklaşılır. Sahneye geçmek için sadece iskeleti çıkarmak yeterlidir.
Peki, neden ilk önce rolün fiziksel yaşamı yaratılmalıdır? Stanislavski, öğrencilerinin bu sorusuna şu nedenleri sıralar:
Rol kendi başına şekillenmiyorsa oyuncunun role dıştan yaklaşmaktan başka
çaresi yoktur.
Fiziksel yaşam emirlere disipline alıştırmalara yanıt verebilir ancak ruhsal içerik
ve duygular sahne üzerinde rastlantısaldır ve her zaman başvurulabilecek bir
niteliğe sahip değildirler.

İnsan doğasının içsel nitelikleri ile dışsal nitelikleri yakın bir ilişkiye sahiptir.
Fiziksel eylemler doğru bir şekilde uyarıldığı takdirde içsel aksiyonda da bir
hareketlilik kendiliğinden doğacaktır. Bu noktayı biraz açmak gerekli: İnsan
davranışlarının psiko-fiziksel bir süreç olduğunu keşfeden, psikolojide davranışsal yaklaşımın kurucularından Pavlov'un şartlı reflekslerle ilgili öğretileri Stanislavski'nin kendi öğretilerini oluşturduğu aynı dönemde etkili olmuştur. Pavlov’un
öğretileri açıkça şunu ortaya koymuştu: İnsanların her bir içsel deneyimi fiziksel
bir aksiyon yardımıyla dışa vurulur. Pavlov, Stanislavski'nin ruh durumlarının,
arzuların, tepkilerin ve hislerin oluşturduğu tüm içsel yaşamın basit bir fiziksel
aksiyonla dışa vurulduğu yolundaki tezini bilimsel olarak da doğrulamıştır.
Ayrıca Stanislavski’nin opera stüdyosu döneminde, şarkıcılara oyunculuk
dersleri verdiği sırada öğrendiği ritim, tempo, durak gibi somut kavramlarla daha
yakından tanışması fiziksel olanın ruhsal olanla ilişkisini gösterme anlamında
etkili olmuştur. Bu konuda pek yakında Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin
Mimesis Kitaplığı’ndan çıkarılarak Türkçe’ye kazandırılacak Stanislavski Yöntemi
kitabının yazarı Sonia Moore’dan aldığımız bir örnek açıcı olacaktır: Fiziksel bir
eylem olarak bir bardağı yukarı kaldırırsam bunu bir takım içsel ya da psikolojik
nedenden dolayı yaparım. Susamış olabilirim ya da içinde ne olduğunu görmek
isteyebilirim. Kısacası Stanislavski’nin fiziksel aksiyon dediği şey aslında iç
aksiyonu bulmak için kullanılan bir "yem”dir.
Roldeki içsel nitelikler, fiziksel olarak yapılanın gerçekliğine duyduğu inanca
tepki verecektir. İşte bu nokta önemlidir: Artık oyuncunun yapması gereken şey,
rolünün gerektirdiği fiziksel aksiyonları icra etmek, bunu yaparken de kendisinde
ve seyircide inanç ve gerçeklik duygusu oluşturmaktır. İnanç ve gerçeklik
duygusu süreci yöntemin karakteridir. Bundan sonra başvurulan teknikler ve bu
tekniklerin açıklandığı bütün kavramlar (imgelem, haklılaştırma vb.) bu sürece
hizmet eder.
Şunu not düşmek gerekir ki sahnede oluşturulan inanç ve gerçeklik duygusu
günlük hayatın yasalarına değil, sahne yasalarına tabidir. Stanislavski’ye göre
sahnesel gerçeklikle doğal gerçeklik arasındaki fark bir ressamın resmiyle,
basitçe çekilmiş bir fotoğrafın farkı kadar büyüktür. Fotoğrafçı gerçeğin kopyasını yeniden üretebilir ama bir ressam resmettiği şeyin içinde seçmeler yapar ve
sadece gerekli olanı tuvaline resmeder. Ortaya çıkan ise ressamın bakış açısından işlenmiş sanatsal gerçekliktir. Sanatsal gerçekliği belirleyen ise imgelem
olduğuna göre oyuncu sahnede imgesel bir gerçekliğin peşine düşmelidir.
Tortsov’un fiziksel aksiyon üzerine olan sunumu bitince sahneye geçilir. Othello’dan bir sahne çalışılacak ve yöntem pratikler üzerinden anlatılacaktır. Bu
doğrultuda oyunculardan istenen metinsiz ve ön hazırlıksız bir şekilde bu
sahnenin başını icra etmeleridir. Başlangıç olarak Othello’nun ilk sahnesi seçilir:
I. perde I. sahne. Neden metinsiz sahneye geçilir?
1) Metni mekanik yorumlamanın önünü almak için.
2) Mekanik gevezeliği alt metne bulaştırmamak için.
3) Rolün çizgisi asıl olarak alt metinden alındığı için.
Burada, sık sık geçen alt metin kavramını hatırlamak gerekli. Alt metni, kısaca,

metnin altında yatan anlam olarak tanımlayabiliriz. “Rol kişisi bu sözcüklerle
neyi anlatmak, neyi ima etmek istiyor?” sorusuna verilen cevaplar bizi alt metne
götürür. İmgelemden tutalım da sihirli eğerlerden inanç ve gerçeklik duygusuna
kadar olan her şey alt metni oluşturan öğelerdir.
Örneğin:
Troilos ile Kressida’da, Odysseus ve Agamemnon’la merkezi otoriteyi oluşturan
fakat çok yaşlı olmasından ötürü neredeyse ayakta duramayan Nestor’un 1.
perde 3. sahnedeki ilk tiradını seçelim.
Verili durum: Savaşın başlamasının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen
kuşatılan Troya düşmemiş. Bu yüzden ordu içinde bir huzursuzluk başlamıştır.
İçinde Nestor’un da bulunduğu merkezi otorite sarsılmakta, güçler birliği
koalisyonu çözülmeye doğru gitmektedir.
Nestor:
…
Büyük Agamemnon, Nestor, senin bu sözlerinden bir ders çıkarmak ister
İnsanın iyisi talihin kötüsünde belli olur.
Değerin sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur.
…

Alt metin: Şu an içinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olsa da bunlar bizi
sınamak için yapılan sınavlardır. Sabredelim, Troya yakında düşecektir.
Sahneye geçildiğinde Tortsov oyuncuların alışkanlık haline gelmiş tüm hatalarına
Bir Aktör Hazırlanıyor’daki çalışmalarına da referans vererek müdahale eder.
İlk olarak Tortsov, Grisha ve Vanya’nın mekân tasarımını seyirciye kapanmalarına neden olacak şekilde yapmalarına yanıt olarak; genel kabul görmüş sahne
kurallarını ve onların nasıl ele alınacağını oyuncuların bilmesinin gerekli olduğunu söyler ve ekler: “Oyuncu kendi kendisinin yönetmeni olmalıdır.” Bu uyarıyı
“Fiziksel Aksiyondan Yaşayan İmgeye” adlı makalede açacağımız oyuncu-reji
kavramına bir giriş olarak düşünebiliriz.
Abartmalı oyunculuk: Oyuncunun etrafına kaba ve derinliksiz bakışının ürünüdür. Rol tek yönlü olarak ele alınır ve o tek yön rolün en doğal özelliğini, özünü
oluşturur. Kostya’nın Othello rolüne hazırlandığı ilk çalışma Vanya ile birlikte
abartmalı oyunculuğa örnek olarak gösterilebilir. “Kendi günlerinde, kültürce
ünlü Kuzey Afrikalıların, kafeste bir aşağı bir yukarı dolaşıp duran vahşi hayvanlara benzediğine gerçekten inanabilir misiniz? Role böyle yaklaşmayı nerede
öğrendiniz?” Stanislavski’ye göre abartmalı oyunculuk, acemi oyuncular için
bağışlanabilir bir oyunculuk arazı olabilir fakat tecrübeliler için göz ardı
edilemez, “en adisinden” bir oyunculuktur.
İlgi odağının sahnede olmaması: Seyircinin oyuncu üzerindeki etkisine egemen
olmak gerekir. Örneğin; birçok tiyatro grubunun başına gelen sahne performanslarının seyirci azlığına veya çokluğuna göre değişimi buraya örnek olarak
verilebilir. Stanislavski sorunun çözümü için şunu önerir: “Seyirciyi düşünme-

mek için sahnede herhangi bir şeyle ilgilenmelisiniz. Aktörün bir dikkat noktası
ve dikkat çemberi olmalı, bu da salonda bulunmamalıdır.” Bu noktada aktarımda
çocukların evcilik oynarken takındıkları konsantre atmosferin yetişkin oyuncular
tarafından gözlenmesi gereken bir değer taşıdığı belirtildi. Zaten konuyla ilgili
Stanislavski metinlerinde de bir çok çocuk örneğinin olması rastlantı değildir.
Klişe oyunculuk ve klişeler hakkında: Tortsov, Aktörlük Ne Zaman Bir Sanattır
adlı makalesinde Grisha’ya makinemsi oynadığını söyler. Tiyatro dünyasında bir
takım aktörlerin elinde hazırlanmış bir aksiyonu veya oyunculuk tarzını dışa
vurmak için bir sürü basmakalıp jest, ifade araçları (ağlama, gülme trükleri)
hazırlanmıştır. Klişe oyuncu ise oyunculuğu bu hazır tiyatral ürünlerin en iyi
icrası olarak görür. Dikkat etmemiz gereken Tortsov’un makalede bahsettiği
klişelerin günümüze ait olmadığı artık bunların da tüketildiği ve yerine yenilerinin icat edildiğidir. Bu noktada bizlerin uyanık davranıp oyunculuk âleminde
günbegün icat edilen trükleri ve klişeleri sürekli olarak takip etmemiz gerekir.
Fakat klişe kavramını daha derinlikli ele alarak işe başlamalıyız. Bu da klişeyi
sadece bir oyunculuk sorunu olarak tanımlamaktan soyutlamakla olabilir.
Klişeler düşünsel veya ideolojik boyutta yer alabilir. Kostya’nın Othello’yu Kuzey
Afrikalı diye vahşi olarak yorumlayarak, abartılı oynaması ve Tortsov’a göre en
çirkininden bir oyunculuk girdabında boğulması Kostya’nın orta sınıf batılı
ideolojisinin “Güneye” bakışına dair bir veridir. Yapılması gereken oyuncuyla
birlikte sahne öncesi ve sergileme sonrasında bu ideolojinin deşifre edilmesi ve
oyuncuyla birlikte tartışılmasıdır. Fakat klişeleri tümüyle de başımızdan savamayız, onların bir anlatım aracı olarak kullanılabileceğini de unutmamamız gerekir.
Odysseus karakterini oynayacak oyuncunun sinsi bakış klişelerinden faydalanarak rol çalışmasına başlaması bu noktaya bir örnektir. Ayrıca klişe jestler de
stilizeleştirilip farklı bir etki doğurabilirler. Bekleme eylemini ele aldığımızı
düşünelim. Saate bakmak, ayağını yere pat pat vurmak ve arada bir sinirine
hâkim olamayıp nefes boşaltmak eylemlerinin hepsi en bayağısından klişedir.
Fakat bu hareketlerin hepsinin belli bir sırayla ve bir ritimle icrası her zaman bir
anlam doğuracaktır.
Temsil Sanatı: Rolün zihinsel bir analiz ve gözlem vasıtasıyla kurgusal bir
biçimde yapılandırılmasına dayanan, prova aşamasında rol kişisinin duygularıyla
empati kurulsa bile rolü temsil ederken soğuk kanlılığı ve fiziksel kusursuzluğu
temel alan, büyük oranda on sekizinci yüzyıl aydınlanma dönemi filozoflarından
Diderot’un “Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler”inde ileri sürdüğü fikirlere ve on
dokuzuncu yüzyılın ünlü Fransız oyuncularından Coquelin’in geliştirdiği oyunculuk tekniklerine dayanan bu eğilim Stanislavski’nin isimlendirmesinden de
anlaşılabileceği gibi, ilkinin tersine, aynı zamanda sanatlı bir oyunculuk olarak
kabul edilir. Temsil sanatında, deneyimsiz oyuncular için derinliksiz oyunculuk
tarzına düşme riski fazladır.
Sanatın sömürülmesi: Teşhir olgusu, makalede Sonya’nın güzellik teşhiri
üzerinden değerlendirilse de sanatın veya seyrediliyor olmanın fırsatlarından
yararlanma perspektifinden bakarsak daha geniş bir kavrayış elde edebiliriz.
Örneğin, bir oyuncunun sahnede güzelliğini teşhir etmesi ihtimali kadar oyunculuk kabiliyetini, yeteneklerini veya ne kadar komik olduğunu teşhir etmesi
ihtimali de vardır. Bu tarz oyunculuk arazları da sahne üstü ahlakıyla ilgili en az

güzelliğin teşhiri kadar önemli birer sorundurlar.
Diğer oyunculuk arazları ise şöyle sıralanabilir:
Grisha’nın oynarken kendine hayranlık duyması. Jest-mimik enflasyonu (Yaptıklarının dörtte üçünü at prensibi). Aksiyonların organik biçimde ard arda dizilememesi.
Aşağıda belirtilen şekilde oyuncuların eline metin verilmeksizin sahne çalışılmaya
başlanır. Oyuncu metni “hak ettiğinde” yani alt metni oluşturduğunda metni
kullanma izni oyuncuya sunulur.
Örneğin:
Buradaki çalışmaya benzer olarak Troilos ile Kressida oyununun 2. perde 1.
sahnesinin Aias ve Thersites’in yer aldığı giriş bölümünü hazırladık. Sahnede
kısaca şunlar olur: Helen cephesinin güçlü ve bir o kadar da “kalın kafalı” ve bir
türlü güç odağına dönüşemeyen komutanı Aias, soytarısı Thersites’ten orduda
ilan edilen şeyin ne olduğunu öğrenmeye çalışır, Thersites ise onunla dalga
geçer.
İlk önce sahnenin ana skoru çıkarılır:
Aias, komutanlar tarafından ilan edilen şeyin ne olduğunu öğrenmesi için
Thersites’i yollamıştır, onu beklemektedir.
Thersites gelir, Aias’ın beklediği cevabı vermez, laf ebeliği yapmaya başlar.
Aias sinirlenir, Thersites’i döver.
Aias dövdükçe Thersites de onunla alay eder.
İkinci olarak tiplemelerin temel fiziksel yönelimleri belirlenir:
Aias’ı oynayacak oyuncu için; zor kullanarak neyin ilan edildiğini öğrenmeye
çalışmak.
Thersites’i oynayacak oyuncu için; Aias’a istediği cevabı vermeyip, onu
çıldırtmak ve onunla alay etmek.
En sonunda her bir tiplemenin fiziksel skoru çıkartılır. Aias’ı oynayacak olan
oyuncunun fiziksel skoru:
Thersites’i beklemek
Thersites’in geldiğini görünce yanına gitmek
Thersites istediği cevabı vermeyince peşine düşmek
Thersites’in terslikleri devam edince onu dövmek
Thersites’i dövüp adam edemediğini gördükçe daha çok dövmek.
Yukarıdaki noktalar oyuncu tarafından kavrandığında, çalışma her bir fiziksel
skoru oluşturan eylemlerin tek tek çalışılması üzerinden ilerler. Örneğin, Tortsov,
İago ve Roderigo’nun Brabantino’yu kızının kaçırıldığı hususunda ikna etmek
zorunda kaldıkları bölümde ikna etme eyleminin doğası üzerine bir çalışma
yaptırır.
Örneğin; BÜO’da bir sahne çalışmasında tüm kadro 1. perde 3. sahne girişinde
Odysseus’un durum analizi yaptığı tiradı yorumlamaya çalışmıştı. Alt metni ve

bir eylemin doğasını keşfetme anlamında bu çalışmayı ele alalım.
“Bizde başa bağlılık, üste saygı kalmadı.
…
Uzun sözün kısası,
Kendi gücüyle değil bizim güçsüzlüğümüzle yaşıyor Troya”

Odysseus’a göre savaşın uzamasının nedeni ordu içindeki konumların belirsizleşmesi ve merkezi otoritenin konumunun tehlikeye girmesidir. En önemlisi ise;
ordunun en büyük savaş makinesi Akhilleus artık savaşmak istememektedir. Bu
tiratta Odysseus önündeki birliklere savaşın neden aleyhlerinde olduğunu
anlatmaya çalışır.
Örneğin:
Odysseus için ikna etme eyleminin doğası:
İkna edilecek kişinin veya grubun da değer verdiği, anlayabileceği olguları da
kullanarak açıklamaya girişmek.
Anlamaları için olguları mecazlarla süsleyerek çeşitli analojiler kurmak. Ve bu
mecazları insanlarda hayranlık uyandıracak biçimde kullanmak.
Örnekler sırasında imalar kullanarak asıl anlatılmak isteneni hazırlamak.
Anlatılan mecazların üzerinde herkesin istediği yönde düşündüğünü fırsat
bilip kişinin veya grubun görüşlerini sormak.
Örnekler üzerinde herkesin hemfikir olduğunu hissettiğinde asıl anlatmak
istediği şeyi açıkça ortaya koymak.
Fiziksel eylemler yeterince akort edildiğinde - verili durumlar, yönelimler üzerinden çalışıldığında - oyuncudan kendi sözcüklerini kullanması istenir. Alt metnin
bütünüyle oluşturulduğunda gerçek metin oyuncuya verilir. Artık bir fiziksel
skor oluşturulmuştur. Ama bu henüz oyun değildir.
III. Analiz (Rolün içsel yaşamının oluşturulduğu dönem)
Analiz bölümü Akıldan Bela ile neredeyse aynı biçimde tanımlanmıştır. Ama
buradaki analiz bölümü çalışma sürecinin başında değil, sahne üzerindeki
araştırmalar belli bir noktaya ulaştıktan sonra yapılmaktadır. Ancak hazırlanan
fiziksel skor henüz sığdır, iç aksiyonu oluşturmak için rolü derinleştirmek
gerekir. Analiz sürecinde yapılacak olan şey rolün fiziksel yaşamını, rolün içsel
niteliğinin başladığı yerlere kadar derinleştirmektir.
Akıldan Bela’da kullanılan düzlemlere ayırma yöntemi daha da ayrıntılı olarak
anlatılır:
1) Rol çalışmasına fiziksel olandan başlandığı gibi analiz sürecine de elle
tutulur olandan yani dışsal olgulardan başlanır. Oyun tekrar okunur. Oyunun geçtiği zaman ve mekân, dönemin tarihsel, sınıfsal koşulları gözden
geçirilir. Metin, gramer ve sözcük yapısı olarak çözümlenir.

2) Oyunu içsel çizgisi oluşturulmaya çalışılır. Bu bölümde oyuncu oyunun
kurgusuyla çelişmeyecek şekilde imgelemini istediği kadar kullanır. Hatta
oyundan bağımsız yeni öyküler bile yazabilir. Karakterler nasıl ve nerede
tanıştılar, nasıl evlendiler vs.
3) Alt metnin ortaya çıkartıldığı bu bölüme olguların değerlendirilmesi ve
haklılaştırılması da denebilir. Verili durumlar bulunur. Verili durumlar
üzerine çalışıldığında bunlarla ilişkili olan içsel nedenler anlaşılır. Böylece alt
metne ulaşılır.
Bir oyuncu, olguları canlı ve kişisel ilişki temelinde değerlendirebilmesi için,
önüne şu soruyu koymalıdır: Kendi içsel yaşamımın - kendi kişisel düşüncelerimin, arzularımın, çabalarımın, niteliklerimin, doğuştan gelen yeteneklerimin ve
zaaflarımın - hangi durumları beni, bir insan olarak insanlara ve olaylara karşı
resmettiğim karakterinki gibi bir tavır takınmaya zorlayabilir? Fakat bu noktada
biz Brechtyen dramaturjinin ana belirleyen olduğunu düşünüyoruz. Oyuncu her
zaman rolünün takındığı tavrı onaylamayabilir.
Analiz süreci ilk çalışmanın üzerinde uygulanır ve rollerin oyuncular tarafından
değerlendirilmemiş olguları haklılaştırılır. Olguları değerlendirirken Tortsov ne
yapılacağını şablon olarak dikte etmekten ziyade oyunculara sorular sorarak
onları tartışmaya yönlendirmeye özen gösterir. Bazı olguları haklılaştırmadıklarını deşifre eder. Hatta öne sürdükleri argümanların bazılarının kaba ve psikolojist
olduğunu söyler. Tartışmanın değerli olmasından dolayı burayı vurgulamak
gerekir.
Örneğin:
Odysseus rolünü ele alalım. Her oyuncunun, Troilos ile Kressida oyununda
Odysseus’un uzun tiratlarını yorumlamakta zorluk çekme ihtimali yüksektir. Ve
bu tiratlar Odysseus belagat ustasıdır deyip geçmekle yorumlanamaz. Bu sığ bir
değerlendirme olur ve bizi klişe konuşma trüklerine götürür. Böyle bir durumda
belagat ustalığı olgusunun ardında yatan gerçeği araştırmak gerekir.
Stanislavski, her oyuncunun analiz çalışmasında rolünün yaşadığı dönemi ve o
dönemin koşullarını araştırması gerektiğini belirtmişti. Biz de kısaca Odysseus
karakterinin efsaneleşip anlatılara ilk konu olduğu döneme bakalım: Antik
Yunan demokrasisi. Her ne kadar bu dönem Eflatunlar, Sokratesler gibi büyük
filozoflar çıkarsa da son kertede varolan demokrasi bir soylu demokrasisiydi.
Köylülerin ve kölelerin bu demokrasi içinde yeri yoktu. Temsiliyet gibi birçok
temel insani haktan mahrumdular. Toplum içinde çok büyük bir hacmi kaplıyorlardı ve en küçük isyanları bile büyük toplumsal sarsıntılara neden olabilirdi.
Varolan demokrasiye zıt olarak bu sınıfların sistem içinde tutulmaları için baskı
ve şiddet gerekiyordu. Baskı ve şiddetin demokraside yarattığı çelişkinin üstünün
örtülmesi ve meşrulaştırılması için büyük bir manipülasyon gerekiyordu. Bu
durum ise yöneten soylu sınıfın demagoji yönünün son derece güçlü olmasını
gerektiriyordu. Odysseus da bu soylu sınıfın bir üyesi olarak görülebileceğinden,
onun söylemlerinin güçlü olmasını manipülasyon kabiliyetine bağlamak durumundayız. İşte, toplumu veya önündeki kitleyi manipüle etme olgusu, Odysseus
tiratlarını yorumlamak için temel verili durum ve yönelimi oluşturur.

IV. Yapılanları Gözden Geçirme
Oyunun ilk okuması yapıldı. Othello’nun çeşitli bölümlerinden hatırlanan
aydınlık noktalar kalmıştı. Bunlar vurgulanmaya ve oturtulmaya çalışıldı.
Oyun baştan sona okutuldu. Bu okuma yeni aydınlık bölgeler yaratmadı ama
trajedinin genel akışını netleştirdi. İlk sahne verili olgularla uyum içerisinde
fiziksel aksiyonlar halinde oynandı. Oyunculuklarda bu aşamada gerçeklikten
eser yoktu ve bu gerçeklik yaratılmaya çalışıldı.
Fiziksel aksiyonların gerçekliğine ve rolün varoluşuna inanç duygusu arttıkça
rolün fiziksel yanı elde edilmiş oldu. Fiziksel aksiyonların önemi, fiziksel aksiyon
olmalarında değil onların bize hissettirdiği şeylerdedir: Koşullar, verili durumlar,
duygular.
Bu aşamadan sonra sözcük kullanma ihtiyacı doğdu. Yazarın metni oyuncuların
elinde olmadığı için oyuncular kendi metinlerini kendileri oluşturmak durumunda kaldı. Replik yalnızca dışsal yönelimleri icra etmeye yardımcı olmak için değil,
aynı zamanda oyuncuların düşüncelerini ifade etmelerine ve coşkusal deneyimlerini aktarmalarına yardımcı olmak için kullanıldı.
Fiziksel varoluşuyla beraber ve onunla eşgüdümlü olarak rollerin ruhsal varoluşu belirmemiş olsaydı bu sonuca ulaşılamazdı.
Rolün fiziksel ve ruhsal olan ikili yapısı içinde ikisi de birbirlerine yabancı
olamazlar ve tersine aralarındaki akrabalık ve benzerlik mecburidir.
Oyuncuların kendi repliklerini kullanması ve daha sonra Shakespeare metnine
dönmesi, konuşmalarının ve rollerinin olağan koşullarda gelişmesine yardımcı
olmakla birlikte ve canlı ve etkili olmasını sağladı.
Sonuç olarak, Shakespeare’in Othello’su BÜO’nun eğitim çalışmalarında yeni
gelen üyelerle okumasını yaptığı Bir Aktör Hazırlanıyor’daki bir çok kavramı ve
tartışmayı bir arada barındırmasından dolayı değerlidir. Makale, oyuncunun
metni yorumlayabilmesi için ilk önce onun anlamını ve alt metnini kavramasını
ve bir alt metnin nasıl çıkarılacağının yollarını göstermesinden dolayı ayrı bir
öneme de sahiptir. Çünkü bir çok Shakespeare oyununun şiirsel metinlere sahip
olması oyuncuların replik yorumlamalarını tam bir kabusa dönüştürmektedir.
Öte yandan, Stanislavski’nin “yeni yöntemim” dediği basit fiziksel aksiyonların
teorik olarak altyapısının kurulduğunu görsek de fiziksel aksiyonlar yönteminin
tam da olgunlaşmadığını söyleyebiliriz. Çünkü makalede bir oyuncunun fiziksel
aksiyonları oluşturarak iç aksiyonlu oynama edimini gerçekleştirmesi bir sonraki
makaledeki gibi daha ayrıntılı ve net olarak ele alınmamıştır.
GOGOL’ün MÜFETTİŞ’i: Fiziksel Aksiyonlardan Yaşayan İmgeye
Bu bölüm, Stanislavski tarafından 1934 civarında yazılmıştır. Stanislavski’nin
son dönemine ait bir metindir. Makale sadece bir rol yaratmak üzerine keşifleri
sonuçlandırmakla kalmaz, aynı zamanda Bir Aktör Hazırlanıyor ve Bir Karakter
Yaratmak kitapları arasında bir köprü görevi görür.

Bu makale, Stanislavski yönteminin en yoğun şekilde ifade edildiği metindir.
Fiziksel aksiyonlar yöntemi olgunluğa erişmiştir. Shakespeare’in Othello’sundaki
gibi bir sahneye odaklanmak yerine Stanislavski bize bir fiziksel aksiyonun nasıl
oluşturulması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla anlatacaktır. İzlenen analitik yöntemin aksine tüm kavramlar (imgelem, alt metin vb.) geniş açıklamalara gidilmeden, birbirleriyle bağlantılı şekilde kullanılır. Zaten Tortsov’un dersleri, öğrencilerin belli bir temeli edindiği ön kabulüyle yürüttüğünü görürüz. Oyuncular az çok
sahne üstü deneyime sahiptirler: “Hepiniz içsel yaratıcı duruma aşinasınız.”
Artık Akıldan Bela’daki gibi uzun hazırlık süreçlerinden eser kalmamıştır. Hatta
dersin başında oyunculardan, hiçbir şey okumadan, oyun hakkında hiçbir fikir
alışverişinde bulunmadan oyun provasına gelmeleri istenir.
Not: Biz bu makalenin diğerlerine göre daha yoğun olmasından ve varolan
çalışma örneğinin yerine başka bir örnek ikame etmenin makalenin yapısını
bozacağından hiçbir örneğe dokunmayıp makaledeki örnekleri doğrudan ele
aldık.
Bu yöntem içerisinde oyuncudan, rolünün fiziksel yaşamını oluşturan fiziksel
aksiyonlarını icra etmek ve bunları düzenlemekten başka bir şey yapması
beklenmez. Yaratma anı analizle iç içe yürümelidir. Artık analiz çalışması önceki
makalelerde olduğu gibi tek başına işleyen bir süreç değil, daha oyuncu sahnedeyken bile devam eden, pratikler üzerinden ilerleyen dinamik bir süreçtir.
Sistemin özü buradaki değişiklikte saklıdır.
Tortsov, Kostya’dan, Müfettiş’teki Khlestakov’un ikinci sahnedeki antresini
oynamasını ister. Kostya itiraz eder, replikleri bilmemektedir. Tortsov, sahnenin
sinopsisini bilmesinin yeterli olacağını söyler: Khlestakov odaya girer, Ossip’i
azarlar, yemek alması için aşağı yollar.
Oyuncunun yapması gereken bir odaya girmesi ve bir insanı azarlamasıdır.
Sıralanan bu eylemlerin, tasarlanan verili durumlar ve sihirli eğerlerle birlikte
icra edilmesi rolün yaşamının oluşması için yeterlidir.
Oyuncunun kendisi için ulaşılabilir olandan, gerçekliğini hissettiği, inanabildiği
basit fiziksel aksiyonlardan başlaması yeni yöntemin ana fikridir. Kurgunun ana
hatlarını basit fiziksel aksiyonlarla icra etmek dışında şeylere kalkışması,
oyuncunun gücünün ötesinde yönelimlere toslamasına neden olur. Stanislavski
artık oyuncunun birtakım uzun imgesel hazırlık süreçlerinin aktörün zihnini ve
yaratıcı enerjisini tıkadığını düşünmektedir. “Çoşkusal bellek”, ışınlar yoluyla
iletişim gibi bir takım yoga egzersizlerinden feyz alınan metodların oyuncuda
histeriye varan psikolojik problemlere yol açtığını fark etmiştir. Hatta bütün bu
erken dönem oyunculuk yöntemlerinin her zaman nefret ettiği oyunculuk arazına
neden olduğunu görmüştür. Klişe oynama!
Kostya yeni yöntemin sunumundan sonra itirazına devam eder: “Göstermem
gereken imgeyi bilmiyorum.” Kostya’nın bu endişesi oyuncunun bireysel yaratıcılığının önüne set çeker. Oyuncu, verili koşullarda kendi doğrularıyla, imgeleriyle
oynamalıdır. Yoksa daha baştan karakteri öldürecektir. Canlı, doğru, insani
duygularıyla karakteri beslemelidir.

Kostya oyundaki antreyi yapar. Kendi tabiriyle, “Aydın tabakanın yarı aç genç
üyesi” gibi sahneye girer ve bir takım klişeleri tekrarlar. Ama antresi fazlasıyla
tiyatraldir. Yani iç aksiyondan yoksun bir şekilde eylemin mekanik taklidini
yerine getirmiştir. Kostya’nın uzaydan antresini Tortsov azarlar.
“Tiyatral”, “genel olarak” oynamamak için, sahne dışında aksiyona yönelten
uyarımları sahne üstünde bulmak gerekir. Yaratıcılığını kışkırtmak için oyuncunun rolünün eylemlerine birer amaç bulması ve yönelimlerini keşfetmesi hiçbir
zaman atlanmaması gereken bir çalışma stratejisidir.
Oyuncu, kendini oyunun verili koşullarıyla kuşatıp içtenlikle şu soruya cevap
aramalıdır: “Eğer ben rol kişisinin bulunduğu durumda olsaydım ne yapardım?”
Oyuncu bu durumda kendisinden faydalanmalıdır, yoksa replikleri papağan gibi
tekrarlamak, onun olmayan aksiyonları maymun gibi taklit etmekten başka bir
şey yapmamış olacaktır.
“Eğer” sorusuyla karşılaşan oyuncu kendini karakterin yerine koyması ve bunun
üzerine düşünmesi gerektiğini fark eder. Tortsov sahnedeki oyuncuyla antrenin
öncesini hazırlar. Oyuncunun hayal gücünün işin içine girdiği bu aşamada,
oyundaki yaşamı ve bu yaşamla ilişkiyi bütünüyle kavrayabilmek için metnin
verili koşulları dışında metinde verilmeyen farazi koşulları da tasarlamak gerekir:
“Kimsin? Başına neler geldi? O gün gününü nasıl geçirdin? Nereden geldin?”
Oyuncunun kendine sorduğu bu sorular rolün geçmiş ve gelecek kipini de kurar.
Antrenin öncesi hazırlandıktan sonra, sahnenin diğer fiziksel aksiyonları için
aynı “eğer” sorusu tekrarlanır ve sahnedeki aksiyonların mantık ve ard ardalığı
yakalanmaya çalışılır. “Eğer” sorusunu sorarak, antre değerlendirme -antreyi
yapma- sürecinde oyuncu metnin verili koşulları içinde kendinin analizini
yapmış olur. Ve tabii ki bu analizi icra ettiği fiziksel aksiyonları üzerinden yapar.
Yöntemin özünün bu kısımda saklı olmasından ötürü Stanislavski Tortsov
karakterini yönetmen koltuğundan kaldırır ve sahneye çıkartır. Fakat ortada bir
gariplik vardır. Bir Aktör Hazırlanıyor’daki tanrı yönetmen miti kırılmış ve yerine
verilen aksiyonu icra etmeye çalışan, yapamayan ama yapmaya çalışan ve
düşünen bir oyuncu-reji gelmiştir. Oyuncu, tıpkı Tortsov’un yaptığı gibi, sahne
önünden direktif beklemeden, aksiyonları kendisi keşfetmeli ve analizini fiziksel
aksiyonlardan hareketle tekrarlamalıdır.
Tortsov’daki bu karakter değişimi, Stanislavski’nin son prodüksiyonlarındaki
yönetmenlik anlayışının değişmesinin bir yansımasıdır. Artık yönetmenin
oyuncularla birlikte gelişmesi gerektiğini geçmişte kendisinin oyuncularla
çalışmadan önce prodüksiyon planları çizerek hata yapmış olduğunu düşünür.
Oyuncuların bireysel provalar da yapması, böylece yönetmenin yönlendirmesi
olmadan bir şeyler ortaya koymayı başarabilmeleri gerektiği kanısına varmıştır.
Bu da bizi, oyuncunun kendi kendisinin yönetmeni olduğu, rolünün analizinden
tutalım da jest ve mimiklerini seçerek temizlemeye ve düzenlemeye kadar bir çok
şeyi kendi sorumluluğunda hissettiği ve bizim adına oyuncu-reji dediğimiz bir
oyunculuk anlayışına getirir.
Her fiziksel aksiyon bir karakter yaratma aracıdır. Ancak oyuncu karakteri dışa
vuracak ve onun içsel yaşamını kapsayacak fiziksel aksiyonları seçme kabiliye-

tinde olmalıdır. Sanatsal yön, aksiyonları seçme sürecidir. Yalnızca bir karakteri
dışa vuran bir aksiyon sanatsaldır. Stanislavski “Bir oyuncu aksiyonları seçmenin üstesinden geldiğinde ve kendi yaratıcı sürecini seyirci tarafından anlaşılabilir hale getirme kabiliyetini edindiğinde, hakiki bir oyuncu olur.” der. Fiziksel
aksiyonlar, gündelik insani deneyimlerden faydalanılarak haklılaştırılmalıdır.
Haklılaştırma, yapılan eylemlerin sebep ve sonuçlarının mantık ve ard ardalık
çerçevesinde kurulmasıdır.
Daha sonra aksiyona yönelik itkilerin bir listesi yapılır. Bu, oyuncunun rolünden
uzaklaştığı yerleri keşfetmesine yarar. Buradaki anahtar kavram ise üstün
yönelimdir. Oyuncu tüm fiziksel aksiyonlarını temel bir yönelim doğrultusunda
yorumlamalıdır. Örneğin Khlestakov’un üstün yönelimi, yiyecek bir şeyler
bulmaktır.
Fiziksel aksiyonların mantık ve art ardalığına göre peşpeşe dizilmesinden sonra
rolün fiziksel varoluş çizgisi ortaya çıkmıştır. Fiziksel aksiyon çizgisi çıkarmak,
karakteri oluşturmakla, “tipleme çıkarmakla” aynı şey değildir, bu sadece bir
başlangıç noktasıdır. Fiziksel yaşam yaratılmaya başlandıkça içsel yaşam da iç
aksiyon da yaratılmaya başlanmış olur. Çünkü her fiziksel aksiyonda -tamamen
mekanik olmadığı sürece- bir miktar duygu vardır. Bunun tam tersi de doğrudur.
Ruha ait şeyler, duygular ise rastlantısaldırlar ve kontrol edilmeleri insan üstü
bir çaba gerektirir. “Biz rolümüzü sağlam bir temele oturtmak için fiziksel
aksiyonlardan faydalanıyoruz, fiziksel aksiyonlar sonuçta daha somut, daha
maddidirler.” Makalede geçen tren-ray metaforu ve uçak örnekleri bu noktayı
izah etmeye hizmet eder.
Rolün içsel ve dışsal düzlemi iç içedir, çünkü ortak bir yönelim onları birbirine
yaklaştırır. Fiziksel aksiyon çizgisi ne kadar sık tekrarlanırsa, karakterin ruhsal
yaşamı da o kadar kesinlik kazanmış olur. Oyuncu, fiziksel aksiyon çizgisini
tekrarlar bir yandan da jest-mimik ekonomisi ilkesi uyarınca gereksiz hareketlerini temizler.
Oyuncu, tüm bunların sonucunda şunu diyecektir: Eğer kendimi rol kişisinin
durumunda bulsaydım, onun için yarattığım fiziksel varlığın içinde o nasıl
davranıyorsa ben de öyle davranırdım. Doğru, yukarıdaki ifade oyuncunun
rolüne empati duyması için iyi bir anlamlandırma aracı olabilir. Zaten metnin
yapılabilecek olası dramaturjilerine göre Khlestakov’u oynayacak oyuncunun
empati kurması gereken bir çok yer vardır. Fakat biz burada Brechtyen dramaturjinin devreye girmesi gerektiğini de ekliyoruz. Oyuncu her zaman rolünün
eylemlerinin seyirci tarafından onaylanmasını istemeyebilir. Zaman zaman bazı
eylemlerinin de seyircinin eleştirisine tabi tutulması gerektiğini düşünebilir.
Stanislavskiyen terminolojiyle konuşursak oyuncu rolünün her eylemini haklılaştıramayabilir. Bu noktada işin içine eleştirel tavır devreye girer. Yani oyuncu
her zaman oynadığı karakterle-tiple empati kuramaz veya kurmaması gereken
verili durumlar olabilir. İşte burada rolün aksiyonuna öyle aksiyonlar eklenmeli
ki seyirci, oyuncunun karaktere-tipe eleştirel bir tavrının da olduğunu görebilsin.
Ayrıca, Stanislavski fiziksel aksiyon sistemi için oyunculara bir de egzersiz
önerir: Fiziksel aksiyonlara hâkim olabilmek için sürekli ve sistematik fiziksel

aksiyon çalışmaları yaparak, her türlü aksiyonun doğasını keşfederek bir aksiyon
hafızası oluşturmak gerekir.
Sonuç olarak, bu son makale bir oyuncunun basit fiziksel aksiyonları kullanarak
iç aksiyonu nasıl oluşturduğunu etraflıca gösterdiği için büyük bir öneme
sahiptir.
EK:
Akıldan Bela

Othello

Oyuncu tek başına rolüne hazırlanır.

Bir grup sahne çıkarmaya çalışır.

Yönetmen işin içinde
değildir.
Analiz hemen sürecin
başındadır.

Yönetmen sahnedeki
oyuncuların tümünü
çalıştırır.
Analiz, sahne bir kez
alındıktan sonra yapılır.

Müfettiş
Bir oyuncu üzerinden
bir role çalışma yöntemi
gösterilir.
Oyuncu reji kavramı
devreye girer.
Analizle sahne üstü iç
içe geçmiştir.

Kilyos’ta Berber Hikayeleri

Metin:
Tiyatro Boğaziçi
Metin Düzenleme:
Büo
Reji:
Barış Sezgin
Canan Tanır
Senem Han
Ömer Özdinç
Dekor-Aksesuar-Kostüm:
Tüm Kadro
Işık-Efekt:
Duygu Çavdar
Hilmi Atıl Ünal
Afiş Tasarım:
Barış Yeldiren
Hilmi Atıl Ünal
Öner Zafer
Oyuncu Kadrosu:
Barış Sezgin
Canan Tanır
Dilek Karagöz
Duygu Dalyanoğlu
Emrah Uysal
Hidayet Özel
İlke Uğur
Nevzat Eser
Ömer Özdinç
Senem Han
Sıla Tetik
Taner Olçum
Türker Egemen Keskin

Kilyos’ta Berber Hikayeleri

ÖN OYUN
(Bir berber dükkânı… Kalfa şarkı söyleyerek etrafı toparlamaktadır.)
Kalfa

: Sen beni öldürcen mi?
Çıldırtcan mı canım?
Boğazıma kadar acılara battım
Desem inanır mısın?
Eyvah! Ustamın en uyuz olduğu şey: Su damlacıklı ayna. Hemen
temizliyoruz.
Gözlerim ne söylüyorsa doğrudur
Desem inanır mısın?
Seni iyi gördüm diyorsun
Yalana bakar mısın?
Sen beni öldürcen mi?
Çıldırtcan mı canım?
Sağ olun, sağ olun. Sizleri çok seviyorum. Sıradaki şarkımı
benim için çok özel biri, İstanbul’da üst kat komşumuz, Ezgi için
okuyorum.
Beni affet
Şiirler gözlerini
Şarkılar saçlarını söylemedi
Beni affet
Ah İstanbul ah! Ah gözünü sevdiğimin memleketi. Elinin tersiyle
ittin bizi Kilyoslar’a. Kilyos’ta berber dükkânı... Yahu insan yok,
çevren yok…

(İçerden Aziz ile Güngör’ün sesi gelir)
Aziz

: Hanım bir dur!

Güngör

: Yedirtmem sana onları.

Kalfa

: Hayat yok be hayat!

(Aziz ile Güngör girer, Aziz elindeki gözlemeyle Güngör’den kaçmaktadır.)
Güngör

: Yedin bitirdin bütün gözlemelerimi be!

Aziz

: Yahu hanım, yediğimiz şurada bir gözleme. Hem senin benim
gözlemem var mı? (Kaçar.)

Güngör

: Saçma sapan konuşma be. Gel ulan buraya. (Aziz’i kovalar.)

Kalfa

: Aziz Abi işte. Hiç çaktırmıyor ama içten içe dönmek istiyor
İstanbul’a. Aslında ben de dönmek istiyorum be. Ama benim
derdim başka. Benim derdim Ezgi be! (Aziz girer.) Beni affet.
Şiirler gözlerini, şarkılar saçlarını söyleme…

Aziz

: Oğlum?

Kalfa:

: Usta!

Aziz

: Ne yapıyorsun ayna karşısında?

Kalfa

: Konser veriyorum usta.

Aziz

: Oğlum kaç defa söyleyeceğim sana ayna karşısında şarkı
söyleme diye. Bak yine bok etmişsin aynayı. (Kalfanın ensesine
vurur.)

Kalfa

: Kusura bakma usta. İstanbul hasreti.

Aziz

: Söyle oğlum, söyle.

Kalfa

: Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde...

Aziz

: Kes ulan. Yaramıza bir tuz da sen basma. Bakma lan öyle
mahsun mahsun. Kırmızıgül seni.

Kalfa

: Özcancı’yım abi ben.

Aziz

: (Kalfaya yavaşça bir şamar kondurur.) Yemişim senin Özcan’ını.
Oğlum ne bu dükkânın hali her yer kıl tüy içinde.

Kalfa

: Gelen giden mi var abi?

Aziz

: (Enseye bir tokat daha atar.) Sus! Oğlum, berber dükkânı böyle
mi olur. Tut ki bir müşteri girdi içeri...

Kalfa

: Buyursun gelsin usta. Sabahtan beri her yeri pırıl pırıl yaptım.
İki gündür gelen giden mi var usta? Ne saçı, ne kılı. Koltukta kıç
izi mi kaldı...

Aziz

: Kes! Bırak ulan Güngör Yenge’nin ağızlarını. Hamur mu açalım
evladım dükkânda.

Kalfa

: Usta! İstanbul’dayken iğne atsan yere düşmezdi dükkânında.
Sıraya girerdi müşteriler. Randevu verirdin hepsine birer birer.
Ama şimdi ne oldu usta?

Aziz

: Ne olacak ulan. Paslandım. Dur bak, sana Kilyos sahillerinden
denize bakarak yazdığım son şiirimi okuyayım:
Çürümüş bir tekne gibiyim hayat denizinde.
Dibe vurup duruyorum, dibe.
Yok mu bir define avcısı çıkaracak beni su yüzüne?
Yok, kardeşim yok!

Yok ki bu teknede bir hazine.
Ekmek teknesi…
Kalfa

: Berber teknesi…

Aziz

: Berber dükkânı ulan burası. Sen bir berber kalfasısın…

Kalfa

: Sen de bir berber ustası. Ustaların piri…

Aziz

: Ustaların şahı, Ustura Aziz... Ulan sen koca Ustura Aziz’i,
oklava Aziz mi yapacağını sandın ha? Neymiş efendim, söz vermişiz. Bir, içki içmek yok. İki, hanımefendiye el kaldırmak yok. Üç,
zemini daha sağlam, Kilyos gibi bir yere taşınacakmışız da, o
orda gözlemesini satacakmış, biz de burada tuzluk gibi oturacakmışız. Senin sattığın üç beş gözlemeyle mi doyacak karnımız!
Oğlum, şimdi canım ne çekti biliyor musun?

Kalfa

: Sucuklu gözleme değil mi abi?

Aziz

: Ne gözlemesi? Olacaktı şöyle kocaman, hafif kıvırcık, lahana
gibi yumuşacık bir kelle. Ona okkalı bir tıraş çekecektim önce,
ense kökünü kazıyacaktım sonra, burun kıllarını alacaktım,
kulak tüylerini yakacaktım. Tıraş bitti, ver oğlum kolonyayı.

Kalfa

: Buyur usta!

Aziz

: Sonra da basacaktım kolonyayı…

Kalfa

: Bas usta bas, iyice bas. (Aziz gözlerini kalfanın saçlarına diker
ve cebinden yavaşça bir makas çıkarır.) Masaj da yapalım
abimize, kendine gelsin. (Aziz ile göz göze gelir.) Usta!

Aziz

: Oğlum.

Kalfa

: Daha dün kestin ya saçımı.

Aziz

: Eee…

Kalfa

: Bugün olmaz.

Aziz

: Olur.

Kalfa

: Olmaz usta. (Kaçar.) Usta, başımda saç bırakmadın.

Aziz

: Gel oğlum favorilerini düzelteceğim.

Kalfa

: Bir tek favorilerim kaldı zaten.

Aziz

: Oğlum koşturma beni bu yaşta. Ah! Kalbim.

Kalfa

: Usta bir şey mi var? (Aziz numara yapmıştır makasla kalfanın
üzerine atlar.) Allah! Usta gözünü seveyim bırak peşimi.Tipim
bozuluyor, kısmetim kapanıyor sonra.

Aziz

: Aaa! Oğlum, baştan söylesene. Bak, bırakıyorum makası,
gördün mü? Tabi geldi bahar ayları, çaldı gönül yayları. Ne o

ulan, Boğaziçili kızlara mı göz koydun. Çapkın seni.
Kalfa

: Yok be usta. Bizimkisi başka. Ama o da bana hiç yüz vermiyor
ki be abi.

Aziz

: Vermez evladım bunlar, vermez.

Kalfa

:Bir kere bile ona açılamadım ki.

Aziz

:Açalım evladım açalım. (Cebinden başka bir makas çıkarır.) Elini
yüzünü açalım senin.

Kalfa

:Usta.

Aziz

:Gel oğlum, tavuk götü yapacağım.

Kalfa

:Allah!

(Koşuştururlarken senarist, elinde telefon konuşarak girer)
Senarist

: Çekemem kardeşim ben o herifin ağız kokusunu, çekemem.
Herifin amcası prodüktör diye bir tepemize çıkmadığı kaldı. Ama
ben biliyorum ona yapacağımı. Öldürecem lan ben onu, öldürecem. Salak salak konuşma, senaryo icabı herhalde. Zaten piçe
çevirdiniz senaryoyu. Hadi kapat, kapat. Kimlerle uğraşıyoruz
yahu. Oturdum ama sıra yoktu, değil mi?

Kalfa

: Yok abi, nerde.

Aziz

: Öhö! İki üç kişi vardı ama size de bir kıyak çekelim. Nasıl bir
model arzu ederdiniz. Şimdi, kafa büyük, kısaltayım mı?

Senarist

: Kes işte şöyle, saç sakal. Yüzümüzün güzelliği ortaya çıksın da.

Aziz

: Emriniz olur efendim. (Tıraşa başlar.) Hayrola birader, meslek
neydi acaba? Yüzünüz pek bir güzel de maşallah!

Kalfa

: Artist misin abi?

Senarist

: Sağ ol canım, sağ ol. Ama artist değilim ben. Senaristim, yani
senin anlayacağın, şu televizyonda gördüğün oyuncu bozuntuları
var ya, işte onları ben konuştururum.

Kalfa

: Abi, Haziran Gecesi’nde Havin diye bir kız vardı, çok güzeldi di
mi?

Senarist

: Çıktım canım ben onla.

Kalfa

: İstanbul Masalı’nda Esma?

Senarist

: Bıraktım ben onu.

Kalfa

: Aliye?

Senarist

: Yattım ben onla.

Kalfa

: Yapma be!

Aziz

: Desenize birader siz de biz berberler gibisiniz.

Senarist

: Vay, çapkınız ha!

Kalfa

: Yok be abi, abazayız biz.

Aziz

: Öhö! Yok, birader yanlış anladınız. Yani nasıl ki siz olmadan
artistler konuşamaz, biz olmadan da insanlar aynalara bakamaz.
Çünkü bizizdir şekil veren insanların kafalarına ve suratlarına.
Ki surat suretidir aslında ardında olan asıl suratın.

Senarist

: Vay be! Herif felsefe yaptı. Sen bana bunu mesaj atsana.

Aziz

: Atarız birader, atarız. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Şu
ellerimin arasından ne kafalar ne suratlar geçti bir bilseniz.
Doktor kafası, mühendis kafası…

Kalfa

: Avukat kafası, hâkim kafası.

Aziz

: Mebus kafası. Ama hiçbiri bir sanatçı kafası gibi olamaz. Hele
bir senarist kafası gibi asla! Baksanıza Diyarbakır karpuzu gibi
maşallah.

Senarist

: Karpuz ha! Güzel espri.

Aziz

: Rica ederim efendim.

Senarist

: Size de gelen giden çok oluyor galiba, avukatlar, mebuslar
falan. Yerlisi misiniz buranın?

Aziz

: Ne münasebet efendim, ben doğma büyüme İstanbullu’yum.

Senarist

: Burası da İstanbul ayol. (Kalfaya) Ne diyor bu be!

Aziz

: Olur mu efendim. Kilyos nere, İstanbul nere... Samatya
Tepesi’nden İstanbul’a bakarak söylediğim son şiir geldi aklıma.
Dün sana bir tepeden baktım aziz İstanbul.
Görmedim gezmediğim sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul.
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel.
Bana İstanbul’u anlatın efendim, şehirlerin şehrini anlatın,
insanlar gülüyordu deyin, eğleniyordu deyin. Yalan da olsa
söyleyin, hoşuma gidiyor.

Senarist

: Yalan değil ya, yalan değil! Hayvanlar gibi eğleniyorlar.
(Kalfaya) Bir gece kulüpleri açıldı Etiler’de, Ortaköy’de. Bomba
valla, bomba. Bir hatunlar var… (Kendinden geçer.)

Aziz

: Çok şahane efendim, çok şahane. Bizim de bir evimiz vardı
Samatya’da, ev dedimse o da kira. Hemen yanı başında da bizim
berber dükkânı. Yuvarlanıp gidiyorduk işte…

Kalfa

: İnanır mısın abi, ustam tam yirmi dört saat içinde İstanbul’dan
buraya taşınmaya karar verdi.

Senarist

: Vay be.

Kalfa

: Film gibi değil mi abi?

Senarist

: Yirmi dört saat dedin değil mi? (Ikınır.) İstanbul’dan Kilyos’a.
(Ikınır.) Bak buradan bir şey çıkar. (Ikınır.) Geliyor...

Aziz

: Aman birader! Fazla kasma sen. Ben anlatırım hikayenin
devamını.

Senarist

: Anlat anlat. Bir bok çıkmadı zaten.

Aziz

: Efendim, o gün benim doğum günümdü. Ama iş güç derken
hepten çıkmış aklımdan.

Kalfa

: Bir gün evvelde İstanbul’da bir deprem olmuştu değil mi usta.
5.2 miydi?

Aziz

: Şiddetliydi. Herkes can havliyle don paça atmış kendini
dışarıya. Ben de aynı vaziyette ne oluyor diye bir çıktım. Hatta
benim durum daha da fena.

Senarist

: N’oldu be?

Aziz

: Ben motoru bozmuşum.

Senarist

: Yapma be.

Aziz

: Cırcır olmuşum, akıyor paçalardan.

Senarist

: O ne be! Kes kes.

Kalfa

: İşte tam o sırada bizim bakkal Mehmet Ali koşup geldi olay
mahaline.

Senarist

: O da kim?

Aziz

: Bizim apartmanın sahibi şerefsiz Mehmet Ali.

Senarist

: Vay şerefsiz.

Kalfa

: “Ben o kolonlara bileğim kadar demir koydum. Hiçbir şey
olmaz.” diyor.

Senarist

: Bak şerefsize.

Aziz

: Geldi bu olay mahaline, hepimizi bir güzel sakinleştirdi. Ama
zemin katta oturan Sakine hanım bir türlü sakinleşmek bilmiyor.
Neyse efendim. Ertesi gün erkenden açtım ben dükkânı. Baktım
jilet kalmamış. Bakkaldan jilet almaya gittim.

Senarist

: Jilet?

Kalfa

: Jilet abi bildiğin tıraş jileti.

Aziz

: Meğer Sakine Hanım da benden evvel süt almaya gitmiş.

Senarist

: Süt?

Aziz

: Süt birader, pastörize inek sütü.

Senarist

: Jilet ve süt.

Aziz

: Jilet ve süt efendim, jilet ve süt. Valla efendim siz görecektiniz o
apartman sahibi Mehmet Ali’yi. Boşuna dememişler “götü yere
yakın olandan korkacaksın” diye, bizimkisi de aynen o misal.

(Sahne kararır)
BAKKAL SAHNESİ
(Bir bakkal dükkânı…Bakkal Mehmet Ali telefonla konuşmaktadır)
Mehmet Ali

: Len emlakçı Cemalettin nörüp duruyon? İyi iyi... Bizim beş
numaralı daireyi sattın mı? Satamadın mı? Oğlum bir dönüm
bostan, yan gel yat Osman ha! Seni gidi bostan korkuluğu seni.
Şimdi bana bak, ben şu bizim yedi ve sekiz numaraları da satalım diyorum. Yedi numara bildiğin üç oda bir salon. Sekiz biraz
özellikli, yaz: Çatı katıyla birleşik, dubleks oluyor. (Sakine girer)
Ben burayı kendi zevkime göre döşettiydim. Nasıl niye? Oğlum ev
benim değil mi, satarsam satarım kime ne! (Sakine’yi görür,
Almanca’ya benzeyen bir şeyler saçmalar.) Müşteri geldi kapat,
kapat. (Sakine’ye) Askerlik arkadaşım, Hidayet... Münih’ten
arıyor. Oğlunu verdi telefona, çocuk Türkçe’yi unutmuş. Ben de
orada bir ara bulundum hemen kapmışım. Neyse beni çağırıyor
oraya. Yahu, iş var güç var dükkânı bırakamıyorsun ki! Yok illa
gelecen. Gelirdin gelemezdin, commen nicht commen. İyi bari
dedim uçak biletleri sizden. Gülüştük. Hayrola, sen ne diye
geldin?

Sakine

: Bakkal dükkânı değil mi burası? Bir şişe süt ver bakayım
oradan.

Mehmet Ali

: Vereyim.

Sakine

: Dün gece gözüme bir damla uyku girmedi. Nasıl sallandık öyle
zangır zangır. Sabah kaltım baktım, 5,2’ymiş. Ya bir de 6 olsaydı!
Bina başımıza yıkılırdı herhalde.

Mehmet Ali

: Yaa bırak allasen yahu! Ben bu apartmanı kendi ellerimle
yaptım. Hem sağlam olmasa hiç kendim oturur muyum?

Sakine

: Yok yok, benim hiç içime sinmiyor. Belediyede bir mühendis
var tanıdık, onu çağırıp baktıracağım.

Mehmet Ali

: Sakın ha! (Şişeyi yere düşürür.) Bak Allah’ın işine, laylondan
yapıyorlar bunları, hiçbir şey olmuyor. Mühendis falan para
tuzağı bu devirde. Bir şey çıkmasa bile uyduruk bir rapor çiziktirecek, paramı alacak. Sen içini ferah tut.

Sakine

: Oldu! Senin tuzun kuru tabi! En üst katta oturuyorsun. Sattın
bize birinci kattan daireyi. Uyuyamıyorum korkudan, uyuyamıyorum. Deftere yaz.

Mehmet Ali

: Yav sana bu apartman sağlam diyorum!

Sakine

: Ben çürüdüm ben. Bina nasıl sağlam kalsın? (Çıkışa yönelir.)

Mehmet Ali

: (Mırıldanarak) Ee, çürürsün tabii, dırdır yaş olmuş yetmiş beş.
(Sakine geri döner.) Buraya gelirken kapıyı kilitledin mi diyorum,
hırsızlık olur, gasp olur, organ mafyası gelir de böbreğini alır ha!
Sen en iyisi buraya gelme! Bir şey lazım olursa sepeti sallandır.

Sakine

: Aman, aman, sağ ol! (Çıkar.)

Mehmet Ali

: Lanet kadın! Yav Cemalettin’in de suratına kapattık ayıp oldu
çocuğa. Cemalettin ne diyorduk? (Aziz girer.) Yahu yabancı bir
turist geldi, eline vermişler pusulayı buraya nasıl giderim diyor.
Boş ver sen şimdi bunları. Kelepir melepir bu evleri elden çıkartmamız lazım. (Aziz’i fark eder.) Ayva ayva. Fesalli rabbike venhar
inne şanieke hüvel ebter. Amin amin. Hadi kapat kapat. (Aziz’e)
Askerlik arkadaşım Hilmi. Libya’dan arıyor. Yetmişlerde işçi
olarak gitmişti. Bende bir ara bulundum hemen kapmışım dili.
Türkçe’ye benziyor. Mesela selam de.

Aziz

: Selam.

Mehmet Ali

: Aleyküm selam gibi.

Aziz

: Bir kutu jilet ver bakayım oradan. Mehmet Ali dün gece nasıl
sallandık öyle? Kızcağızın deprem fobisi tuttu, zor sakinleştirdim
valla.

Mehmet Ali

: Azizciğim, sen hala o eski kulübede mi çalışıyorsun?

Aziz

: Evet.

Mehmet Ali

: Kaç para kira veriyorsun oraya?

Aziz

: Dört yüz.

Mehmet Ali

: Dört yüz mü? Oğlum dört yüz çok fazla. Ben size en iyisi bu
dükkânı satayım.

Aziz

: Sebep? Ne malum bu dükkânın sağlam olduğu?

Mehmet Ali

: Yahu hiç olur mu öyle şey! Nah bileğim kadar demir koydum
aha bu kolonların içine. (Eliyle boşluğu gösterir.)

Aziz

: Kolon mu? Hangi kolon ulan.

Mehmet Ali

: Kestirdim.

Aziz

: Niçin?

Mehmet Ali

: Senin için. Gün gelir elin bollaşır da bu nezih, bu geniş dükkânı

alırsın diye. Hem senin şu tazenin ismini verirsin, gönlünü
alırsın kızın.
Aziz

: Lan Mehmet Ali, olur mu olur ha. Dur ben düşüneyim şu işi.
(Bakkalın sırtına şaplak atar ve çıkar.)

Mehmet Ali

: Deyyusun da elinin ayarı yok. Ulan Kadir İnanır’ın gençliği
maşallah! Elli yaşında aldı fidan gibi kızı, şeytan diyor, boz
nikahı… Bizim karı pırasa gibi doğrar valla. Amanın saat 12
olmuş. Bizim Teoman n’aptı acaba borsada? Canım benim her
dediğimizi yapıyor, her işimize koşturuyor. Gelsin iki yanağından
öpecem.

(Safiye, elinde çay tepsisiyle girer.)
Safiye

: Ulen Mehmet Ali, kimmiş senin o iki yanağından öptüğün.

Mehmet Ali

: Dost tuttum.

Safiye

: Töbe töbe!

Mehmet Ali

: Sanki kasada beş kuruş para bırakıyonda bize.

Safiye

: Zevzek zevzek konuşma da, çay kodum iç.

Mehmet Ali

: Ellerine sağlık.

Safiye

: Ulen kaç tane şeker atıyon sen onun içine?

Mehmet Ali

: Yahu kadın, şeker değil bu, sakkarin. Doktor verdiydi ya diabet
için.

Safiye

: İyi artık bir avuç da üzüm atayım da hoşaf diye iç! (İçerler.) Ee,
nörüp duruyon sabahtan beri?

Mehmet Ali

: Nörecem, borsayla uğraşıyom. İyi ki Teoman’ı dinledim de
aldım. Bak bayağı yükseldi.

Safiye

: Sen ne diye gittin verdin paraları elin Teoman’ına, iki gün sonra
netceği belli mi olur?

Mehmet Ali

: Ya çocuğun günahını alma, bak her işimize koşuyor.

Safiye

: Pek kıymetli Teoman’ın. Bak, sen beni dinle, NTV ne dedi; şimdi
en değerli şey YTL, Yeni Tayyip Lirası, paraları elde tutun dedi,
ya!

Mehmet Ali

: İyi ya işte o Tayyip sayesinde borsanın yüzü güldü. Adam
IMF’nin karşısına dikildi, ben bu krediyi alacam dedi. İşte. Neyse,
uzun zamandır sana bir şey diyeceğim, araya laf giriyor, unutuyorum. Şimdi...

Safiye

: Sen bu ayın kiralarını topladın mı?

Mehmet Ali

: Topladım, topladım. (Paraları cebinden çıkarır.) Biliyorsun bu

apartmanı yaptırmak bizim için kolay olmadı...
Safiye

: Yav, ver şu paraları sayacam.

Mehmet Ali

: O yedi numaradaki Kenan serserisi, yine vermedi kirayı.

Safiye

: (Sayarken) İyi artık ver icraya gitsin, biz mi uğraşıp durcez?

Mehmet Ali

: Doğru söylüyon valla rezillik başka bir şey değil. Neyse, ne
diyordum. O zamanlar elimizdeki sermaye kısıtlı olunca ben de
bir takım kısıtlamalara gittim tabi.

Safiye

: Eee, bu para eksik!

Mehmet Ali

: Küçük damat şey yaptı...

Safiye

: N’aptı?

Mehmet Ali

: Yav bu ay biraz sıkışığım bir dahaki ay hesaplaşalım dedi.

Safiye

: Gittin verdin kızı o kara kara Kürtlere.

Mehmet Ali

: Aman, senin suratın apaçık sanki.

Safiye

: Hiç benim içim ısınmadıydı!

Mehmet Ali

: İki çift laf edecem bi dinle.

Safiye

: Neymiş Diyarbakır meyve halinin yarısı ellerindeymiş.

Mehmet Ali

: Yahu sen beni niye dinlemiyorsun?

Safiye

: Senin aklın kavunda karpuzda.

Mehmet Ali

: Yahu dün gece babamı gördüm!

Safiye

: Bismillah nerde gördün?

Mehmet Ali

: Rüyamda. Giyinmiş böyle pirüpak yüzünden nur akıyor.

(Sahnede Mehmet Ali’nin babasının hayaleti belirir.)
Hayalet

: Nasılsınız oğlum?

Mehmet Ali

: İyiyiz babacığım sen nasılsın?

Hayalet

: Dün gece biraz sallanmışınız.

Mehmet Ali

: Sen nerden biliyon baba?

Hayalet

: Ben bilirim.

Mehmet Ali

: Baba vallahi yalan.

Safiye

: Len kimlen konuşuyon?

Hayalet

: Bilirim ben.

Mehmet Ali

: Hep o Sakine’nin uydurması.

Hayalet

: Len deyyus, sizi sabahlara kadar kim salladı sanıyon. (Mehmet
Ali’nin suratına tükürür ve çıkar.)

Mehmet Ali

: Tuttu kafamı duvarlara vurdu vurdu. Vurur tabi haklı zira bu
apartman çürük.

Safiye

: Çürük mü? Len sen bu apartmanı ben yaptım, bileğim kadar
demir koydum deyip durmadın mı?

Mehmet Ali

: Kolay mı öyle yedi katlı apartmanı dikmek, malzemeden çaldık
işte. (Safiye Sakine’nin girdiğini fark eder.)

Safiye

: Sus!

Mehmet Ali

: Ne suscam be. Üç metre demir gerekiyorsa bir metre koydum,
yeri geldi hiç koymadım. Çaldım anasını satayım, çaldım.

Sakine

: Ulan namussuz ulan şerefsiz, utanmadın mı bana çürük binayı
satmaya?

Mehmet Ali

: Sakine Hanım, Sakine Hanım lafını bil de konuş.

Sakine

: Al şu sütü, bozuk. Sütü bozuk! Mahkemelere verecem seni,
sürüm sürüm süründürecem!

Mehmet Ali

: Sen kimi süründürüyon be! Bakkal Mehmet Ali’yi bir şeye
benzetemedin galiba!

Safiye

: Sen benim kocamın mecliste kaç tanıdığı var biliyon mu?

Mehmet Ali

: Teşkilat ayağımın altında teşkilat!

Sakine

: Görürsünüz siz, komşular komşular yetişin çürükmüş bu bina
çürük!

Mehmet Ali

: Çık Savaş Ay’a da çık. Bizim binamız çürük de.

(Bağrışmalar artar, Aziz girer.)
Aziz

: Ne oluyor komşular, ne bu gürültü?

Mehmet Ali

: Hoş geldin Aziz.

Aziz

: Mehmet Ali gel şu dükkân işini bir yol konuşalım seninle.

Mehmet Ali

: Benim şartlarım şöyle…

Sakine

: Dur evladım, kandırıyorlar seni. Kulaklarımla duydum, çürükmüş bu bina çürük. Bozuk sütünü getirdiğimde bu karısına
anlatıyodu, çürük bu bina diyordu.

Mehmet Ali

: .(Safiye’ye) Sustur şunu.

Safiye

: Bunadı karı atıyor.

Aziz

: Lan Mehmet Ali çürük dükkânı mı satıyordun bana?

Mehmet Ali

: Yok ya saçma saçma konuşuyor hasta kadın.

(Kulisten hamalların bağrışmaları gelir.)
Sakine

: Lan Mehmet Ali. Anladı insanlar binanın çürük olduğunu bak
nasıl kaçıyorlar.

Mehmet Ali

: Ne alakası var?

Aziz

: Sakine Hanım, sen bilirsin birileri mi taşınıyor?

Sakine

: Taşınmıyor evladım kaçıyorlar.

Mehmet Ali

: Kız Safiye, git bak bakalım bizim kiracılardan kaçan olmasın.
Kimse Mehmet Ali’nin parasının üstüne çökemez.

Safiye

: (Koşarak çıkarken) Ulen serseri Kenan, ben sana gösteririm!

Sakine

: Kaçıyor insanlar engel olmayın... (Peşinden çıkar.)

(Mehmet Ali dükkâna geri dönerken sahnenin diğer tarafı aydınlanır ve sahnenin
kenarında Ezgi görünür.)
Aziz

: Ezgi. Yavrum sigara mı içiyorsun sen?

Ezgi

: Görmüyor musun Aziz amca?

Aziz

: Hadi kızım bırak o sigarayı.

Ezgi

: Ya bir de sen üstüme gelme. Zaten evin halini bir görsen.
Annem çıkmış sandalyenin tepsine mağrur Afrodit pozlarında,
babam desen sabahtan akşama kadar keman çalıp duruyor.
Zaten başımıza neler geldiğini duymuşsundur.

Aziz

: Duymadım evladım ne geldi.

Ezgi

: Haciz geldi. Ne var ne yoksa götürdüler. Mp3 çalarımı laptop’ımı
bile.

Aziz

: Bir sigara da bana versene.

(Sahne kararır.)
HACİZ
Hamal1

: Hadi beyler, hadi! Daha Kadıköy'e gideceğiz.

Hamal2

: Tamam Roman!

(Sahne karanlıktır, içerden gürültüler gelir, eşyalar toplanmaktadır. Lokal ışık
aydınlanırken sandalyenin üzerinde üzgün ama mağrur olmaya çalışan bir kadın
görürüz: Süheyla. Hamallar eşyaları taşırken sahnenin gerisinde de bir memur
tutanağını hazırlamaktadır.)
Süheyla

: Aman Allah'ım! Çeyizlik sehpalarımı da götürüyorlar. Oğlum,
dikkatli taşıyın, antika onlar. Evlerinin en güzel köşesine yerleş-

tirsin onları yeni sahipleri; tıpkı benim bir zamanlar yaptığım
gibi.
(Ezgi girer.)
Süheyla

: Bak kızım, sanki hayatımız gözlerimin önünden geçiyor. Şu
Barbie desenli perdeler mesela; onlar senin çocukluğun.

(Ezgi çıkar.)
Süheyla

: Kenan! Bu kadar duyarsız olamazsın! Haciz değil bu, sanki
kocaman bir elektrik süpürgesi. Dayamışlar evimin kapısına, ne
var ne yoksa alıp götürüyorlar dışarı. Götürdüğünüz o yemek
takımı, o vazo, biblolar. Aralarında ince belli tuzluk ve biberlik
gördünüz mü hiç? Hani üzerinde gül desenleri olanlardan. İşte,
onlar benim genç kızlığım.

Memur

: Çocuklar mutfakta falan ne varsa toplayın, hiçbir şey
bırakmayın.

Süheyla

: Kenan! Duyuyor musun şu şıngırtıları? O şıngırtılar...

Hamal3

: Lan, kırdın mutfak robotunu!

Süheyla

: O mutfak robotu, fritöz, zaman ayarlı yumurta kaynatıcısı,
expresso kahve makinesi ve elektrikli semaver. Benim otuzlu
yaşlarım; biraz düze çıkmış otuzlu yaşlarım onlar benim.

Memur

: Hadi çocuklar elinizi çabuk tutun biraz. Daha Kadıköy'deki
halıcıyı hacze gideceğiz.

Süheyla

: Kenan kes artık şu kemanı!

(Keman sesi bir anda kesilir.)
Süheyla

: Çık dışarı da bir şeyler yap artık!

(Keman sesi daha yüksekten gelir, daha sonra yavaş yavaş azalır ve Kenan içeri
girer.)
Süheyla

: Ah, benim kırklı yaşlarım... Artık gidemediğim fitness centre,
elden çıkarılan arabam, satılan yazlık ve kaybedilen mezunlar
derneği üyeliği. Ah, Süheyla! Limiti dolmuş bir kredi kartı gibi
geçersizsin şimdi. Yaş kırk iki ve çıktığın merdivenleri birer birer
geri ineceksin şimdi. (Kenan elinden tutar ve sandalyeden indirir.)
Kocan da keman çalacak; sanki hiçbir şey olmamış gibi.

Hamal2

: Ne oturup duruyorsun be, pis çingen!

Hamal1

: (Ayakkabı bağcığını göstererek) Oğlum ayakkabı.

Hamal2

: Ne ayakkabısı be. Bütün evi biz taşıdık sabahtan beri.

Hamal1

: Bana bak bağırma fena yaparım!

Kenan

: (Sandalyenin tepesine çıkar.) Beyler! N’oluyor yahu? Nedir

kardeşim sizin derdiniz? Sabahtan beri dır dır dır; iki dakika izin
verin! Tamam, borcumuz vardı ödeyemedik, siz de görevinizi
yapıyorsunuz; ama bu kadar gürültü niye? Öyle değil mi
hayatım? Keman çalışıyoruz içerde keman; davul zurna gibi
aletlere benzemez bu, keman!
Süheyla

: Kenan!

Hamal1

: Adama bak kemanı bize öğretiyor. Kemanı benim dedem buldu
be.

Hamal2

: Hasan Hüseyin Dede.

Kenan

: Hayır Süheyla, abartmıyorum. Kolay değil bu alette
ustalaşmak. İnanır mısın nah şu kadarcık aralıkta milyon tane
ses arıyorum hayatım.

Memur

: Beyefendi, bizim işimiz de bitti zaten. Bir imza alabilir miyim?

Kenan

: Tabi canım. Aslında benim kemanla tanışmam ilk gençlik
yıllarıma dayanır; yaş on iki on üç, bir keman konseriydi
sanırım. Tabi ya keman farklı müzik türlerinde de kullanılır.

(Memur çıkarken eliyle hamala sandalyeyi işaret eder.)
Hamal2

: Abi, sandalyeyi alabilir miyim?

Kenan

: Yahu kardeşim, şurada hayatım ve keman hakkında iki çift laf
edeceğim, bir son söz söyleyeceğim örneğin, siz gelip benim altımı
boşaltıyorsunuz yahu. (Sandalyeden iner.) Alın götürün! Hadi,
bitti mi? Güle güle, güle güle... Vallahi güzel oldu! Ferahladı
ortalık, genişledi yahu. Süheyla! Bir dans kursu mu açsak?
"Süheyla ve Kenan Tango Salonu". Ben çalarım, sen dans
edersin. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Kemanımla sana bir ses
verebilseydim eğer, o sesimle sana ersem bana dünyaya değer...

Süheyla

: Kenan ne zırvalıyorsun sen?

Kenan

: Yahu hayatım şarkının en güzel yerine geliyordum; yarın olsun,
yarın olsun...

Süheyla

: Eşyalarımız elden gidiyor, yuvamız çatırdıyor; sen, yarın olsun
yarın olsun...

Kenan

: Ne yapabilirim ki Süheyla, olan olmuş zaten görmüyor musun?

Süheyla

: Ne bileyim! En azından benim yaptığımı yapabilir; üzülebilir,
ağlayabilir, kendini eşyaların önüne atıp "Cesedimi çiğnemeden
asla!" diyebilirsin.

Kenan

: Tamam, olmadı, yapamadım. Erkeklik görevimi yerine
getiremedim. Dimdik ayakta duramadım örneğin. Ama bunu da
bir trajedi haline getirmeyelim lütfen! Hem ne o öyle çanak
çömleğin ardından göz yaşı dökmeler, ağıtlar yakmalar? Tiyatro

mu oynuyoruz kızım burada? Biraz soğukkanlı olmalısın. Dışarıda bizim gibi yüzlercesi var.
Süheyla

: Bana bak Kenan. Sakın bana züğürt tesellisi yapıp halimize
şükretmemiz gerektiğini söyleme!

Kenan

: Yo, niyetim kesinlikle o değil.

Süheyla

: Kıvırma.

Kenan

: Kıvırmıyorum.

Süheyla

: Kıvırma!

Kenan

: Tamam kısmen; ama sen de abartıyorsun be hayatım ne
alakası var o durumla bu durumun.

Süheyla

: Utanmıyorsun değil mi şu halinden? Kırkındasın oğlum sen,
yirmisinde değil. Bir eşin, bir çocuğun var senin. Kız zaten bizim
yüzümüzden ne hale geldi, şiştikçe şişiyor. Sen sadece kendini
düşünemezsin, çık dışarı da evinin erkeği ol! Dolandırılıp işinden
olduğundan beri kapandın odana, gıy gıy o uyduruk kemanınla
başımızı şişirip duruyorsun. Üstelik şu haline bir bak; serseri
misin oğlum sen?

Kenan

: Hayır değilim.

Süheyla

: Evli barklı adamsın. Gerçi evin de artık tam takır kuru bakır
ama...

Kenan

: Üniversitedeyken öyle demiyordun ama. Manzarada kemanımla
sana eşlik ederken çok hoşuna gidiyordu. Hatırlıyor musun?
Yarın olsun yarın olsun diye renkler soluyor...

Süheyla

: Kenan yapma.

Kenan

: Neye baksam ne işitsem bana bir dert oluyor...

Süheyla

: Yapma dedim Kenan.

Kenan

: Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu...

Süheyla

: Yeter ama bak, çok şımardın.

Kenan

: Kalbim özlüyor onu.

Süheyla

: Canım, o zamanlar gençtik daha. Hem Ezgi de yoktu henüz.
Bana bak, lafı çevirmeye çalışma Kenan! Ailenin geleceğini
kurtarmak senin görevin, çık dışarı da iş ara!

Kenan

: Niye sinirleniyorsun ki Süheyla? Olmadı işte, yapamadık. Kriz
sonrası işten atılan üç arkadaştık. Aklımıza parlak bir fikir
gelmişti; çalışanların çok olduğu bir yerde, sağlıklı beslenme
üzerine bir kafeterya açacaktık. İnsanlar ticket’larıyla, smart
kartlarıyla akın akın oraya gelecekti ve biz de...

Süheyla

: Zengin olacaktık!

Kenan

: Bravo! Ama olmadı, bir yerde yanlış yaptık. Tabi ya...

(Süheyla ve Kenan aynı anda) Fiyat ayarlaması!
Kenan

: Ticket’larla yemek limiti beş milyona sabitlenmişti, bizde ise en
ucuz yemek yedi milyondu. Böyle olunca zarar ettik. Bunu erken
fark eden bir arkadaşımız bizi dolandırdı. Sonra...

Süheyla

: İkisi bir oldu seni dolandırdı!

Kenan

: Dolandırıldım! Ve böylece kalakaldım. Şimdi de hiçbir yere
başvuramıyorum. Ne yazayım CV'me Süheyla; "Öylece kalakaldım" mı yazayım? Yok yok, ben bir yerde yanlış yaptım, bu
kafeterya işinden de önce. Yahu Süheyla ben nerde yanlış
yaptım?

Süheyla

: Belki de ben yanlış yaptım Kenan. Sen işinde yükselip benden
fazla kazanmaya başladığında, "Sen evde otur çocuğa bak, hem
seninki de maaş mı?" diyerek işten çıkartmıştın beni.

Kenan

: Orası öyle değildi. Ben öyle hatırlamıyorum.

Süheyla

: Manzarada kemanınla bana eşlik ettiğini hatırlıyorsun ya, bunu
da hatırla! Mesleğimi unuttum, alelade bir ev kadını oldum senin
yüzünden. Şimdi bana periyodik cetvelin hangi elementle başladığını sorsalar hatırlayamam. Peki, sen ne verdin bu özverimin
karşılığında bana? Bir zamanlar dolu olan; ama şimdi bomboş
bir ev. Evimi boşaltmadılar Kenan, hayatımı boşalttılar.

Kenan

: Ben en iyisi gidip biraz keman çalışayım. Hem haftaya sınav
var. Süheyla, istersen gitmeden sana neşeli bir Paganini parçası
çalabilirim. Jingle bells jingle bells...

Süheyla

: Defol git Kenan!

Kenan

: Rahatsız olursan mutlaka söyle hayatım.

Süheyla

: Kenan çıkma o odadan!

Kenan

: Mutlaka...

Süheyla

: Gözüm görmesin seni!

Kenan

: Tamam.

(Kenan çıkar, Ezgi cep telefonuyla konuşarak içeri girer.)
Ezgi

: Alo, abi n’aber ya? N’olsun rejimdeyim, tek gıda rejimi!

Süheyla

: Ezgi!

Ezgi

: Sabahtan beri aynı şeyi yiyip duruyorum.

Süheyla

: Söndür bakayım o elindeki sigarayı!

Ezgi

: Hı hı, haşlanmış patates. Tabi rejim bende böyle bir dönemde
bayağı stres yarattı.

(Süheyla, Ezgi’nin elinden sigarayı alıp söndürür.)
Ezgi

: Ama sağ olsun sigara ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Tabi
kızım, çocuk beni her gece BMW’siyle Bağdat Caddesi’nde gezdiriyor. İki yüz basıyoruz be! Ee tabii çocuğun babasında para çok.
Nerde bizde öyle baba be? Ben öyle babayı yerim be!

Süheyla

: Ezgi!

Ezgi

: Hadi kızım kapat, gitti kontörler. Ben seni sonra Aycell’den
ararım. Bak kızım ben artık fakir bi kızım, hadi bye… Anne! Beni
bu evde basıyorlar! Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Kendimi
tost makinesinin arasında sıkışmış çift kaşarlı bir tost gibi
hissediyorum.

Süheyla

: Niçin yavrum?

Ezgi

: Eskiden Ataköy’de Dunkin Donuts’ da takılıyorduk, Samatya
simit dünyasına düştük. Koleje gidiyorduk, düz liseye düştük.
Sen şimdi beni özel üniversiteye de göndermezsin. Ha s.ktir ya!

Süheyla

: Kızım!

Ezgi

: Anne! Çöktüm! Dibe vurdum! Şiştim ya! Bak söyle babama,
sana vermiyorsa bana versin şu kredi kartlarını, bari ben gideyim fitness centre’a.

Süheyla

: Kızım sen halimizi görmüyor musun? O istediğin kredi kartlarının borçları yüzünden geldi bütün bunlar başımıza.

(Ezgi ağlamaya başlar.)
Ezgi

: Bana ne anne ya bana ne? Sizin hatalarınızın cezasını ben
çekmek zorunda mıyım? Yeter artık bıktım ya!

Süheyla

: Dur kızım ağlama! Sakin ol yavrum! Yakında sen, ben ve baban
o eski mutlu çekirdek ailemizi oluşturacağız yine.

Ezgi

: Ben öyle çekirdeği çitlerim anne!

(Aziz, Sakine ve Safiye girer.)
Safiye

: Çekil yolumdan be kocakarı! Süheyla, hayrola nereye götürüyorsunuz eşyaları? Taşınıyonuz mu yoksa ev sahibine haber
vermeden?

Süheyla

: Yok canım, ne taşınması? Biz öyle fazla eşyaları elden çıkaralım
dedik…

Ezgi

: Ya, bunlar gidecek de yenileri gelecek.

(Kenan girer.)

Kenan

: Süheyla, nota defterimi ve ayaklığımı bulamıyorum hayatım. Şu
bizim haciz memurları götürmüş olmasın?

Süheyla

: Kenan n’aptın? Ev sahibinin yanında söylenecek laf mı bu?

Ezgi

: Baba karizmaya reset attın ya!

Kenan

: Balkon! Tabi ya balkondaydı, ben bir koşu gidip bakayım.

Safiye

: Süheyla, haciz mi geldi size? Safiye kadın vah başına gelenler!
Niye demiyonuz? Dört aylık da kira borcunuz biriktiydi. Bu
kadar zamandır elleri sıkışıktır, dardadırlar diyorduk
almıyorduk; ama bu aralar biz de pek bir sıkışığız ne etsek
bilmem ki.

Aziz

: Yahu sen ne vicdansız kadınsın! Görmüyor musun insanlar zor
durumda? Hem ne duruyorsunuz siz hala burada? Hadi bakalım
çıkın dışarı.

(İçeriden keman sesi yükselir.)
Safiye

: Kocan mı? Pek de içli çalıyor kemanı. Ne şanslı karısın kız
Süheyla; benim adam ıslık bilem çalamıyor.

(Safiye ve Sakine çıkar.)
Aziz

: Size bir şey söyleyeyim mi hanımefendi? Kocanızın kıymetini
bilin. Ciğerden çalıyor ciğerden! Kendisine hürmetlerimi iletin. Ne
zaman isterse buyursun gelsin dükkânıma. Erkek berberi diye
çekinmeyin siz de gelin. Ezgi, kızım senin de favorilerin almış
başını gidiyor, bir ara sen de uğra da onları kısaltayım ben. Para
mühim değil efendim, para mühim değil. Yeter ki keman çalsın
Kenan Bey, bizler için. (Çıkar.)

Ezgi

: Abi böyle bir ortamda kafayı yememek elde değil!

(Kenan girer.)
Kenan

: Süheyla! Tamam, zaman zaman gerildik, yer yer kavga da ettik
ama bu haber seni sevinçten havalara uçuracak. Paganini’nin
parçasını…

Süheyla

: Artık çalmayacaksın!

Kenan

: Hayır hayatım, çıkardım. İsterseniz sizin için bir kez daha
çalabilirim.

Süheyla

: Hayır Kenan, yeterince dinledik zaten. Ev sahibi buradaydı,
kirayı sordu yine.

Ezgi

: Artık Paganini’ye ödetirsin baba kiraları. Ben gidiyorum, lütfen
arkamdan gelmeyin.

(Ezgi çıkar.)

Süheyla

: Görüyorsun halimizi değil mi Kenan? Bu bomboş dairenin
kirasını bile ödeyemiyoruz artık. Bak kızımız da bizi terk etti.
Bittik biz Kenan, çöktük.

Kenan

: Süheyla, gidelim buralardan. Babamlara taşınalım örneğin.
Hem oranın zemini de sağlammış. Tabi ya, bu neden daha önce
aklıma gelmedi benim? Dur ben bir şunları arayayım.

Süheyla

: Hayır Kenan. Sen babanlara, ben de kızı alıp annemlere…
İkimiz için de en iyisi bu. Hidrojen!

Kenan

: Efendim?

Süheyla

: Hidrojen Kenan, hidrojen! Periyodik cetvelin ilk elementi bu.
İkincisiyse helyum. 1A grubunda alkali metaller vardır, 8A
grubunda ise asal gazlar. Kenan! Nedendir bilinmez, böyle bir
yük kalktı üstümden. Hadi bize bir şeyler çal şu son akşamımızda. Ama seninkilerden olmasın öyle Paganini falan. Şöyle eskilerden olsun.
Sevdim bir genç kadını
Ansam onun adını…

(Kenan, keman çalma pozisyonunu alır, üzerlerinde ışık kararır. Müzikle birlikte
Ezgi, cep telefonuyla konuşarak içeri girer, üzerinde lokal ışık yanar.)
Ezgi

: Alo! Abi ne yaptığıma inanamayacaksın. Evi terk ettim. Bastım
tribimi gittim ya. Berktay’a taşınıyorum. Hani şu bizim üst
kattaki yakışıklı çocuk. Athena’nın solisti Gökhan’a benzeyen var
ya işte o.

(Sahne kararır. Şarkı devam eder.)

ARA OYUN
(Işık açılır. Aziz , senarist ve kalfa şarkı söylemektedir.)
Kemanımla sana bir ses verebilseydim eğer,
O sesimle sana ersem bana dünyaya değer.
Kalfa

: Her şey beni sana bağlar.
Kalbim durmadan ağlar.

Aziz

: Kes ulan! İşte böyle efendim insanlarımızın hali.

Senarist

: (Alkışlar.) Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir dizi olur bu
anlattıklarından. Ama hikayeleri değiştirmek lazım tabi.

Kalfa

: (Aziz’e) Geldiler yine.

Senarist

: Neydi o bakkalın adı?

Kalfa

: Mehmet Ali.

Senarist

: Hah! Mehmet Ali. Gözünü para hırsı bürümüş pis bir
fabrikatör. Jilet fabrikatörü. Bir de kemancı bir adam vardı.

Kalfa

: Kenan Abi.

Senarist

: Kenan! Gıcık oldum ben o herife, öldürürüm onu be
öldürürüm. Ama nasıl? Yokuş aşağı inen bir otobüsün frenleri
patlar. Kenan da bu otobüstedir. Uçuruma doğru hızla ilerleyen
otobüs… Yok be! Biz bu herifi böyle öldürmeyelim. Böyle öldürürsek dizi biter. Buldum! Otobüsün önüne bir direk çıkar.
Otobüs direğe çarpar. Kenan direkten döner senin anlayacağın.
Ama kötürüm kalır. Kötürüm kalan Kenan’ı da karısı Süheyla
boynuzlar.

Aziz

: Hop! Birader, yengemizdir ayıp oluyor. Gel bakalım, otur şöyle.
Kusura bakma ama içine ettin hikayenin; ne namus bıraktın, ne
iffet. Televole’ye çevirdin bizim hikayeyi. Hem sen niye abartıyorsun ki? Bizimkisi aynalara yansıyan mütevazi berber hikayeleri.

Kalfa

: Hem daha hikayenin sonunu bile dinlemedin be abi. Hiç mi
merak etmiyorsun?

Senarist

: Merak ediyorum tabi. Anlatsana sen şunu.

Aziz

: Efendim, benim İstanbul’dan, o güzelim şehirden ayrılmaya
karar verişim hiç de kolay olmadı. Ah! O benim taze yok mu,
Güngör’üm, beni bu yaşımda İstanbul’dan buralara taşıtan
kadın. Efendim biz bizim hanımla Düzce depreminde tanıştık.

(Sahne kararır.)
DOĞUMGÜNÜ
(Işık açılır, Güngör müzik eşliğinde sofra kurar)
Güngör

: Of ulan of! Çınlasın kulakların Aziz Efendi! Güngör Hanım
padişah sofraları hazırladı sana. (Kadeh kaldırır.) Şerefine içiyorum ulan, şerefsiz Aziz! Oh halis Kulüp rakısı! Bu gece için
aldım. Mehmet Ali’nin sattığı o sahte rakılardan değil ama,
değerini bil. Ulan, rakısı gibi binası da bozuk olmasın bu herifin
be! Dün gece zangır zangır sallandık zaten. Korkuyorum ulan!
(Şişeyi kafasına diker.)

Aziz

: Güngör! Ben geldim hayatım açar mısın kapıyı?

Güngör

: (Pastayı saklamaya çalışır.) Bir dakika Aziz açıyorum.

Aziz

: Bekletme beni be güzelim. Öldüm bütün gün.

Güngör

: Ulan sen ne sabırsız adamsın be.

Aziz

: Sabır mı kaldı adamda be. Aç ulan kapıyı!

Güngör

: Hayvanlık etme be.

Aziz

: Hayvan sana benzer!

Güngör

: (Kapıyı açar.) Eşoğlueşek!

Aziz

: (İçeri girer.) Ulan ben senin eşoğlueşeğini… (Vuracakmış gibi
elini kaldırır, Güngör diklenir.) Hayır yani bütün gün insanların
dıdırını…

Güngör

: Nerde kaldın sen? (Masayı göstererek) Kaç saattir yolunu
gözlüyorum.

Aziz

: Oo, padişah sofraları Aziz Efendi’ye… Hangi dağda kurt öldü?
Hiç adetin değildir böyle şeyler.

Güngör

: (Sinirlenir.) Nankörlük etme be. Hem sen onu bunu bırak da,
söyle bakalım bugün ne günü?

Aziz

: Sevgililer günü mü?

Güngör

: Sevgililer günü ondört Şubat. Bir türlü sokamadın şunu aklına.

Aziz

: Aman be Güngör ne günü olacak be! Verginin, dükkân
kirasının, sana aldığımız mp3 çaların taksitinin son günü. Hanımefendiyi mutlu edeceğiz diye çektiğimiz şu çileye bak, hay
yarabbim.

Güngör

: Ulan sen ne hayvan adamsın be! Bugün senin doğum günün
ulan, doğum günün!

(Teybi açar. Müslüm Gürses’in Paramparça adlı şarkısı çalmaktadır)
Aziz

: Güngör. Kırmızı karanfilim. Ulan Güngör sen ne has kadınmışsın be. Bir tanem benim.

(Güngör’ün yanına gider, yakasındaki karanfili Güngör’e verir, onu masaya
oturtur. Birlikte içmeye başlarlar, fondaki müzik yükselir. Güngör pastayı çıkarır,
Aziz mumu üfleyerek söndürür.)
Ey sevgili! Seninle ben bir pergel gibiyiz.
İki başımız var, bir tek bedenimiz.
Ne kadar dönersem döneyim çevrende,
Er geç baş başa verecek değil miyiz?
Güngör

: Ulan Aziz, Alem adamsın be! Yine yaptın yapacağını. Paramparça ettin beni!

Aziz

: Paramparça ederim seni.

Güngör

: Hey gidi koca Aziz hey!

Aziz

: Hey gidi Güngör Hanım hey!

Güngör

: Kimler geldi kimler geçti be hayatımızdan!

Aziz

: Kimler geçti kimler geldi be hayatımızdan! Hatırlıyor musun, ilk
defa Düzce’de görmüştüm seni. Kızılay çadırının önünde. Soğuktan tir tir titriyordun, atıverdim battaniyeyi üzerine sen soğuktan
üşüme diye. İlk defa orda görmüştüm o badem gözlerini.

Güngör

: Unutur muyum Aziz Bey, ilk gördüğümde amca demiştim sana.
Aziz Amca, sonra Aziz Bey, Aziz… O elleri de hiç unutmuyorum.
(Aziz kendi ellerine bakar.) Senin ellerinden bahsetmiyorum Aziz.
(Hayali aşkına yönelir.) Rüya mıydı hayal miydi bilmiyorum ama,
her gece uykuya daldığımda o ellerin yine gelip beni kurtardığını
görüyorum.

Aziz

: Kimin elleri ulan onlar?

Güngör

: Unuttun mu Aziz Bey, beni enkazın altından çıkaran eller.

Aziz

: Güngör Hanım! Bana, benim evimde, başka erkekleri anlatamazsın tamam mı?

Güngör

: O olmasaydı ben de olmazdım be unuttun mu? Hayatımı
kurtardı o benim.

Aziz

: Daha hala onu savunuyorsun ha! Lanet olsun sana da,
hazırladığın sofraya da, o güzel elli adama da (Giderek kıskançlık
krizleri geçirmeye başlar, masanın üzerinden içki şişesini alır.
Güngör korkar, kaçmaya başlar.) Gel ulan buraya öldürecem
seni.

Güngör

: Ulan Aziz içtin içtin sapıttın gene be. Manyak mısın, bırak o
şişeyi! (Çıkarlar.)

(Işıklar kararır, Müslüm Gürses’ten Paramparça çalmaya başlar, daha sonra
müzik Teoman’ın Paramparça adlı şarkısına bağlanır)
ÖĞRENCİEVİ
Berktay

: Abi saat kaç oldu, kız geldi gelecek, şu evin haline bak. Acayip
düzgün. Oğlum annen mi gelecek anneannen mi? Kız geliyor
oğlum. Dağıt şu evi. Serserisin oğlum sen serseri, ama entelektüel bir serseri. Nerdeydi şu Alper’in kitapları? Ha şurada, amma
kitap varmış. Dağıtalım şunları. Foucault, Nietzche, Freud, at abi
işte hepsini. Abi bu porno derginin ne işi var burda? Kız görse ne
diyeceğiz. Anatomi kitabı diye mi açıklayacağız. Neyse şu deprem
çatlağını kapatalım da bari oradan fire vermeyelim. (Duvara bir
afiş asar.) Kızın deprem fobisi falan vardır Allah korusun. (Duvardaki afişe yönelerek) Hadi bakalım Neo, sen mi teksin ben mi
göreceğiz. Abi bir şey eksik yav. Tütsü eksik. Sıçtığımın tütsüsü,
tütsü ne ya. Al bok gibi kokuyor. Yalnız şaka maka ortam hazır
oldu ha.(Kapı çalar.) Hadi Berktay göreyim seni. Bilgesu kapı açık

hayatım.
Ezgi

: Merhaba Berktay.

Berktay

: Ezgicim, uzun süredir seni görmüyordum ama galiba yine
görüşemeyeceğiz, çünkü bir arkadaş gelecek.

Ezgi

: Arkadaş mı? Kız mı, erkek mi?

Berktay

: Merak etme Ezgiciğim, erkek.

Ezgi

: Erkek mi! Bana ayarlar mısın?

Berktay

: Benim o koca koca arkadaşlarım var ya seni yer. Unuttun mu
sen küçücük bir ergensin daha.

Ezgi

: Hayrola Berktay, kıskandın mı beni yoksa?

Berktay

: Tabi tabi, acayip kıskandım. Hem gelecek arkadaşım kız.

Ezgi

: Kız mı? N’apacaksınız burada?

Berktay

: Ders çalışacağız, görmüyor musun kitaplar falan.

Ezgi

: Yalancı, biraları hazırlamışsın, ortam hazır.

Berktay

: Bana bak içme onlardan, kötü olur ha. Alırım hepsinin parasını
babandan.

Ezgi

: Benim artık bir babam yok.

Berktay

: Harbi mi?

Ezgi

: Annem de yok.

Berktay

: Ee.

Ezgi

: Ve kalacak yerim de yok.

Berktay

: Ne yapabiliriz canım?

Ezgi

: Sende kalabilir miyim?

Berktay

: Hayır güzelim kalamazsın. Hadi bakalım.

Ezgi

: Gitmeyeceğim.(Kaçmaya başlar.)
Zalim oyunu bozan.
Sen de bu büyü de yalan.
Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?

Berktay

: Gel gel. (Kucağına alır.) Maşallah topaç gibi. (Bilgesu girer.)
N’aber Bilgesu? Çok iyi ya! Bak bu Ezgi. Ezgi bu da Bilgesu
Ablan. Ezgi de tam gidecekti di mi?

Ezgi

: Vurmasana ya. Şiddetten çok hoşlanır da.

Berktay

: İzliyor babasının şifreli yayınlarını sonra böyle yapıyor. Hadi
canım hadi ikile.

Ezgi

: Elveda Berktay… Abi. (Ezgi çıkar.)

Berktay

: Küçük prensin özetini istiyorum tamam mı? Böyle mahalleden
çocuklar arada felsefe çalışmaya gelirler bana. Ezgi geçen hafta
iyi bir not alınca sevinçten kucağıma atladı, inanabiliyor musun?

Bilgesu

: Ha, evet.

Berktay

: Bilgesu sen dışarıda kaldın ve ben sana hoş geldin demedim.
Hoş geldin Bilgesu.

Bilgesu

: Hoş bulduk. (Bilgesu elini uzatır.)

Berktay

: Yapma! (Berktay öper.) Freud’un dediği gibi: Sevgi dokunmaktır,
hatta sarılmak, bazen de öpüşmek. Gel seni evimle tanıştırayım.
İşte burası benim fakirhanem, kusura bakma ortalık biraz
dağıldı, şu kitaplar filan…

Bilgesu

: Sandal ağacı çiçeği. Sen de mi bu kokudan kullanıyorsun?

Berktay

: Ha tütsüden bahsediyordun. Evet ya en favori kokum. Böyle
hafiften geniz bölgesini yakıyor di mi?

Bilgesu

: Emek’le Şule gelmediler mi?

Berktay

: Demin konuştum ben Emek’le, yoldalarmış, trafiğe takılmışlar.
Yani senin anlayacağın, İstanbul onları hapsetmiş Bilgesu.
Biliyorum iğrenç bir espri yaptım.

Bilgesu

: Yo. (Elini Berktay’ın omzuna koyar.) Aslında fena sayılmazdı.

Berktay

: Harbi mi? (Elini tutar.)

Bilgesu

: (Elini çeker.) Umarım fazla gecikmezler, ben erkenden gideceğim
de. Biliyor musun bu ödev bende acayip stres yaptı. Yani mutlaka AA almam lazım. Double yapacağım da. Düşünsene, felsefe ve
işletme… söylerken bile heyecanlanıyorum.

Berktay

: Canım benim! Ben de çok heyecanlandım. Mutfağa gidip hemen
geliyorum tamam mı? Ayakta kaldın be otursana.

Bilgesu

: Berktay, Emek geçenlerde senin hakkında çok ilginç bir şey
söyledi.

Berktay

: Ne dedi yine o?

Bilgesu

: Sen mutfakta harikalar yaratıyormuşsun.

Berktay

: Sıradan erkeklerle karşılaştırıldığımda fena sayılmam. (Elinde
kalp şeklinde bir pasta ile girer.) İşin içine aşk katmaya çalışıyorum o kadar.

Bilgesu

: Pasta mı yaptın? Çok tatlısın.

Berktay

: O daha tatlı.

Bilgesu

: Ama ben bunu yiyemem.

Berktay

: Neden?

Bilgesu

: Politik olarak karşıyım.

Berktay

: Pastaya mı?

Bilgesu

: Evet.

Berktay

: Hangi bağlamda?

Bilgesu

: Tabii ki pastanın kendisine değil. Mesele içindeki akülamilitler,
kanserojen maddeler yani. Ne olduysa 1970’lerden sonra oldu.
Ekonominin küreselleşmesiyle birlikte gıda sektöründeki her şey
ambalaja sokuldu. Buna sebze ve meyveler de dahil inanabiliyor
musun? Bugün bir markete gittiğin zaman o küçük kırmızı
sevimli domatesleri bile dokunmadan almak zorundasın.

Berktay

: Aa! Canım benim.

Bilgesu

: Berktay, bazen senin de bütün hayatımızı paketlemişler gibi
hissettiğin oluyor mu?

Berktay

: Yani ben paso öyleyim aslında. Sen Matrix’i izledin mi?

Bilgesu

: Evet neden?

Berktay

: Orada da bu muhabbet var ya. Morpheous ile Neo havada şey
oluyor... Ambalaj şeyi hani... Ben hemen şu pastayı çöpe atıp
geliyorum.

Bilgesu

: Aslında herkes bu konuda bir şey yapabilir. Mesela ben.
Yediklerime çok dikkat ediyorum. Vejetaryenim.

Berktay

: (Elinde biralarla girer.) Otçusun yani. Tamam canım bozulma.
Ben de otçu sayılırım. Bak, arpa yiyorum arpa içiyorum. Ben
biraz bira içeriz diye düşünmüştüm ama.

Bilgesu

: Ben bira almayayım Berktay, bira içtiğim zaman film kopuyor
bende.

Berktay

: Öyle mi? Bende de tam tersi oluyor. Kendi mi zıpkın gibi
hissediyorum. Çay, kahve alır mısın?

Bilgesu

: Sağol, kafein de kullanmıyorum.

Berktay

: Peki sen genelde bir şey içer misin kuzum?

Bilgesu

: Papatya çayı olabilir ya da varsa limonlu sıcak su?

Berktay

: Sıcak suyum var. Hayır diyemezsin, tamam mı? Şeker de yok
herhalde.

Bilgesu

: Evet kullanmıyorum

Berktay

: Seni tanımaya başladım Bilgesu.

Bilgesu

: (Kitapları inceler.) Sanatın Öyküsü, Ramses, Örümcek Adam
Zagor’a karşı, Taoca Sevişme Teknikleri.

Berktay

: Sıcak suyun geldi.

Bilgesu

: Berktay ne kadar geniş bir kütüphanen var!

Berktay

: Aslında hepsi benim değil. Şu ıvır zıvır kitaplar, çizgi romanlar
falan ev arkadaşım Alper’e ait.

Bilgesu

: Sanatın Öyküsü’nü okudun mu?

Berktay

: Ha evet. Bütün öyküleri okudum oradaki.

Bilgesu

: Ben orijinalinden okumaya başladım. Çevirisi o kadar kötüydü
ki yarısında bırakmak zorunda kaldım.

Berktay

: Evet çok iğrençti.

Bilgesu

: Emek senin felsefede çok iyi olduğunu söyledi.

Berktay

: Sağ olsun kardeşim.

Bilgesu

: Kitap bile yazabilirmişsin.

Berktay

: Oha!

Bilgesu

: Dediğine göre artık ödevde sana güvenecekmişiz.

Berktay

: Bana mı güvenecekmişsiniz? Hallederiz ya. Felsefe dediğin
nedir ki? Sartre, Marx, Nitzsche, bir de Pavlov mudur ne, bitti
yani. Aslını istersen ben son dönem bayağı bir Freud okuyorum.
Adam hayatı çok farklı bir yerden, bastırılmış cinselliklerden
açıklıyor.

Bilgesu

: Evet! İnsan doğasında var olan bu bastırılmış saldırganlık ve
cinsellik belki de günümüz savaşlarının nedeni. Bastırılıyoruz
Berktay, bastırılıyoruz ve sonra...

Berktay

: Pörtlüyoruz böyle... Her coğrafyada pörtlüyoruz. Gazetenin
ikinci sayfalarına bakar mısın? Şiddet, vahşet, dehşet. Bazen
düşünüyorum da Bilgesu, özgürlükten nasibini alamamış,
dayanışma ve yardımlaşma gibi kavramlara uzak, alabildiğine
bastırılmış şu dünyada birbirimizi tanıdığımız için çok şanslıyız.

Bilgesu

: Ne güzel kelimeler bunlar Berktay. Özgürlük, dayanışma,
yardımlaşma…

Berktay

: Ama bir yandan da düşünüyorum da hiç karşılaşmayabilirdik
ama bak şu anda karşı karşıyayız, bu bir tesadüf. Tesadüfler
bazen ne kadar da tesadüf. İşte sırf bu yüzden, sırf bu yüzden
işte kadere…

Bilgesu

: İnanası geliyor insanın dimi?

Berktay

: (Bilgesu’nun üzerine eğilir.) Ben de öyle diyecektim bebeğim.

Bilgesu

: (Berktay’ı ittirir.) Ama ben inanmıyorum, bebeğim. Emek’le
Şuleyi arasak ya.

Berktay

: (Kendi kendine) Ne arıcaz ya! O kadar para verdik bunlara,
mizansen kurduk, şuna bak ya.

Bilgesu

: Berktay, ne dedin sen?

Berktay

: Emek dedim... Telefonda konuşuyorduk dedim... Müzik sesi
geliyordu dedim... Ha rep dedim.
Beş tane harf, iki tane daha,
Bilgesu! O ne demek acaba.
Küçük bir sözcük anlamı büyük...
Rep sever misin?

Bilgesu

: Hayır.

(Dışarıdan sesler duyulur.)
Aziz

: Gel ulan buraya öldürücem seni!

Güngör

: Biraz zor öldürürsün o titrek elinle, ayyaş herif!

Bilgesu

: Oh my godness! Resmen kadın dövüyorlar

Aziz

: Ah Güngör, gözümü çıkarttın be!

Bilgesu

: Kadın da adamı mı dövüyor ne?

Berktay

: Yok yok! Adam kadını dövüyor.

Güngör

: İmdat cankurtaran yok mu? Adam öldürüyorlar adam!

Berktay

: Gördün mü kadının sesleri daha baskın olduğuna göre bariz
adam kadını dövüyor.

Bilgesu

: Nasıl bu kadar duyarsız konuşabiliyorsun Berktay. Adam
kadını resmen dövüyor.

Berktay

: Hayatım ben ne dedim? Farklı bir şey söylemedim ki.

Aziz

: Güngör gel ulan buraya

Güngör

: Açın kapıyı açın! Öldürecek bu adam beni!

Bilgesu

: Açsana kapıyı Berktay.

Berktay

: Hayır olmaz, saçmalama ya!

Bilgesu

: Ben açarım o zaman.

Berktay

: N’apıyosun sen!

Güngör

: (İçeri girer, kendi kendine söylenir.) Ulan Aziz şu düştüğümüz

hallere bak be! (Bilgesu ve Berktay’a yönelir.) Ne bakıyorsunuz be
kapasanıza kapıyı. (Evdeki eşyaları kastederek Berktay’a) Sen de
yığ şunları kapının arkasına.
Berktay

: Ya abla çıkar mısın evimden?

Güngör

: (Usturasını çeker ve kendi kendine söylenir.) Ulan Aziz, gel
bakalım gel. Bu sefer hazırlıklıyım ama, gel bakalım deşecem
böğrünü.

Bilgesu

: Dur! Ver onu bana! Sen şiddete maruz kalmış ve buna şiddetle
karşılık veren zavallı düşmüş bir kadınsın. (Berktay’a) Biz buna
sosyolojide toplumsal baskının kişiselleşmesi diyoruz. Ama
direnmelisin, güçlü olmalısın. Hadi ver onu bana.

Güngör

: Çekil git be, çakıcam bir tane!

Aziz

: (Kapıya vurur. Dışardan sesi gelir.) Güngör aç ulan kapıyı!

Güngör

: Açmıyorum ulan ne var?

Aziz

: Güngör ne işin var ulan öğrencilerin evinde? Kaç kişisiniz ulan
içerde?

Güngör

: Oo, esmeri var sarışını var, hiçbiri de senin gibi kart horoz değil
ha.

Aziz

: Ne! Grup seks mi yapıyonuz ulan? Fantazi mi yapıyonuz?

Berktay

: Yok Abi, ne grup seksi içerde erkek olarak bir tek ben varım.

Aziz

: Sen kimsin ulan?

Berktay

: Ben Berktay, Abi!

Aziz

: Sen de erkek misin be. Küpeli pezevenk! Ne işi var lan karımın
yanında?

Berktay

: Karın kendi geldi abi.

Aziz

: Ne! Karım mı geldi? Karım mı geldi? Aç ulan. (Kapıyı kırar, içeri
girer.)

Güngör

: Ulan…

Aziz

: Bu iri çocuk mu sevgilin Güngör?

Güngör

: Salak salak konuşma.

Aziz

: Yaş farkı sorun olmayacak Aziz demiştin bana, görünce genç
güzel çocukları, taktın bana boynuzu be Güngör.

Güngör

: Sarhoşsun sen, sarhoş!

Aziz

: Sarhoşum, ihtiyarım, bitmişim.

Güngör

: Ha şunu bileydin.

Aziz

: Bildim, ama siz de şunu bilin, ustura Aziz namusuna laf
söyletmez! (Cebinden çıkardığı makası tabanca gibi tutarak diğerlerine yöneltir. Makas olduğunu fark eder.) Affedersiniz. Ben silah
çekecektim de, makas çıkmış. Berberlik hali, çıkıyor bu arada
böyle.

Berktay

: (Aziz’in yanına yaklaşarak) Senin canın sağ olsun baba ya,
canın sağ olsun, indir bakıyım elini, indir. Bugün hepiniz çok
gerginsiniz. Sen çok gerginsin. Güngör sen de çok gerginsin,
Bilgesu sen de çok gerginsin. Biraz rahat olun ya. Bakın benim
içimden şarkı söylemek geldi şimdi.
Üç tane harf, üç tane daha,
Berber! O ne demek acaba...

Aziz

: (Tabancayı çıkartır.) Kes ulan!

Güngör

: Bırak ulan şu kuru sıkıyı korkuttun çocukları.

Aziz

: Kuru sıkı ha. İspatlayayım mı gerçek olduğunu ha ispatlayayım
mı? (Silahı Berktay’ın ayaklarına doğrultur.) Dans et ulan dans
et, şarkı da söyle! (Berktay dans edip şarkı söylemeye başlar.)
Kes be kes! Önce bu herifi öldürecem sonra da seni alçak kadın.

Bilgesu

: Ben gidebilir miyim?

Aziz

: Gidemezsin geri de şahit bırakamam. (Güngör’e döner.) Ya da
boş ver be Güngör, ben en iyisi kendimi öldüreyim. (Kafasına
silahı dayar.)

Bilgesu

: Size de yazık değil mi?

Berktay

: Sana ne ya? Bu onun bireysel tercihi.

Aziz

: Ne diyorsun lan? (Silahı Berktay’a doğrultur.) Eskiden Kadir
İnanır derlerdi bana. Sonra seni gördüm, genç, güzel. Selvi
boylum, al yazmalım dedim sana. Sen baygın baygın bakışlar
attın bana. Elveda Güngör, mahşerde görüşürüz. (Silahı patlatır,
yere düşer.)

Bilgesu

: Adam kendini öldürdü, her taraf kan oldu.

Berktay

: Sen sarıl, bana sarıl.

Güngör

: Ulan Aziz!

Aziz

: Güngör. Hadi bir acı kahve yap da kendimize gelelim. Ama bir
bilsen ne boktan bir gündü bugün. Önce o Mehmet Ali çürük
dükkânı satmaya çalıştı bana, sonra Ezgi, o küçücük yavrucak
sigaraya başlamış sigara içiyor. Kenan Bey’in evine haciz gelmiş,
bizim Kalfa Ezgi’yi seviyor. Bugün benim doğum günüm, ben
doğum günümü unutmuşum. Hadi be Güngör kaldır artık.

Güngör

: Kaldırırım ama bir şartla.

Aziz

: Üç tane olsun be!

Güngör

: Bir, bundan sonra bana el kaldırmak yok!

Aziz

: Elim kırılsın.

Güngör

: İki içki içmek de yok!

Aziz

: Boğazım kurusun.

Güngör

: (Aziz’i kaldırarak) Gidelim buralardan be Aziz. Baksana, şu
çürük çatlak duvarlar üstümüze yıkılacak be! Ne diye duruyoruz
ki?

Aziz

: Gidelim anasını satayım, gidelim be.

Güngör

: Küçük bir sahil kasabasına gideriz ha!

(Deniz ve mehtap şarkısı çalmaya başlar.)
Aziz

: Deniz ve mehtap…

Güngör

: Hem bak çok uzaklara gitmemize de gerek yok.

Aziz

: Sordular seni...

Güngör

: Kilyos’a gidelim be!

Aziz

: Neredesin?

Güngör

: Hem bak, bir daha görmem o elleri rüyamda!

Aziz

: (Coşkuyla söylemeye başlar.) Deniz ve mehtap sordular seni
neredesin?

(Oyundaki karakterler sahnede teker teker görünmeye başlar, bir yandan sahneyi
değiştirirlerken bir yandan da Aziz’e tepki verirler.)
Kemanımla sana bir ses verebilseydim eğer... Kenan duy sesimi.
Ezgi bırak yavrum o sigarayı. Berktay sen iyi çocuksun aslanım
çıkar o küpeyi. Mehmet Ali, az kalsın satıyordun çürük dükkânı
ha! Güngör seni çok seviyorum.
(Karakterlerin hepsi çıkar. Sahnede Aziz, kalfa ve senarist kalır.)
FİNAL
(Işık tamamen açılır, Aziz kendinden geçmiş bir şekilde şarkı söylemektedir.)
Aziz

: Lal la la la la…

Kalfa

: Usta, Kendine gel Usta!

Senarist

: Harika ya harika. Yirmidört saat dedin değil mi? Yirmidört
bölümlük süper bir dizi olur bu anlattıklarından. Ama hikayeleri
değiştirmek lazım tabi ki. Bunun için de kafamın iyi olması
lazım. Hadi ben Burç Beach’e gidiyorum. Deniz ve mehtap…

(Çıkar.)
Kalfa

: Usta şerefsizim ağzın süper laf yapıyor ha. Ne güzel de anlattın
hikayeyi. Bu da bana bir nevi antrenman oldu, müşteriyi koltuğa
bağlama antrenmanı.

Aziz

: Abartma be oğlum.

Kalfa

: Olur mu abi! Valla süperdin. Ustaların pirini gördüm karşımda.

Aziz

: Bizi de böyle hikayeler anlatıyoruz diye Allah sanma be yavrum.
Bizim de kendimize göre açmazlarımız, çelişkilerimiz. Ver sen
bakayım şu bizim sotadaki çelişkilerden. (Güngör girer. Kalfa
Güngör’ü fark ede ama Aziz görmemiştir.)

Kalfa

: Usta.

Aziz

: Oğlum versene.

Kalfa

: Sözün vardı ya Güngör Abla’ya.

Aziz

: Sıçtırtma ulan sözüne.

Kalfa

: Sıçma sen en iyisi o söze!

Aziz

: Getir ulan…

Güngör

: Aziz! Hani bana verdiğin söz?

Aziz

: Sözüm söz Güngör’üm.

Güngör

: Nerden çıktı yine o sotadaki çelişkiler?

Aziz

: Güngör, ben sana bir söz verdim ama benim bir maruzatım var.
Taş yerinde ağırdır be güzelim, ben İstanbul’u çok özledim,
dönelim İstanbul’a.

Güngör

: Nerden çıktı bu İstanbul işi gene?

Aziz

: İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. Hafiften bir rüzgar
esiyor. Balıkçıları gördün mü Güngör? Küçük çocuk dur atlama
denize! Deniz çok soğuktur bu mevsimde. Haliç’i dalgalar dövüyor, şılap şulup şılap şulup! Martı sesleri kulağımızı tırmalıyor.
(Kalfaya işaret çakar.)

Kalfa

: Gak gak!

Aziz

: Galata kulesine el salla Güngör. Kalfa, gel oğlum buraya.
(Bozuk para uzatır.) Şu sakallı balıkçıdan iki tane balık ekmek al
bize.

Kalfa

: Bana da alayım mı abi?

Aziz

: Al aslanım, ne istersen al. Hadi be Güngör ekonomik olarak da
çöktük. Küçük çocuk yeter uğraştırma bizi. İstersen zemini daha
sağlam bir yere, ne bileyim ben, Levent’e taşınırız mesela.

Güngör

: Oralar çok pahalıdır. Paramız yetmez ki bizim.

Aziz

: Rumeli Hisarüstü’ne taşınırız o zaman.

Güngör

: Ha, bak o olur belki.

Aziz

: Hadi be kadınım, n’olursun evet de. İstanbul bizi bekler.

Güngör

: Kalfa. Bozukluğun var mı?

Kalfa

: Yok be abla.

Aziz

: Oğlum demin verdik ya.

Kalfa

: Ha!

Güngör

: Hadi, at bakalım havaya. İstanbul gelirse, dönüyoruz
İstanbul’a. (Kalfa ne olup bittiğini anlamadan bakar.) Hadisene
oğlum. (Kalfa bozukluğu atar.) Aziz. Git bak bakalım, ne gelmiş?

(Aziz ile kalfa paraya doğru yürür.)
Kalfa

: İstanbul mu abi?

Aziz

: Bilmiyorum ki evladım. Buradan tam seçilmiyor. Camiler falan
var amma…

Kalfa

: Daha yakından bak istersen abi. İstanbul’a benziyor sanki.
(Aziz paraya doğru eğilir.) İstanbul mu abi? Dönüyor muyuz?
Hem Ezgi de taşınmamıştır belki. Ben seni sevdiğim zaman
İstanbul’da.

(Aziz parayı alır, Güngör’e bakar. Kalfa, Güngör’e doğru koşarak)
Beni affet.
Aziz Abi’yi affet,
Bir daha içmez.
Ben seni sevdiğim zaman İstanbul’da...
(Aziz parayı Güngör’e verir )
Abla n’olur dönelim İstanbul’a. Buralarda çürümek istemiyorum.
Hem Aziz Abi’nin günahını ben niye çekiyorum. (Duvara kapanır.)
Abla n’olur dönelim İstanbul’a. (Duvara tırmanmaya çalışır.) Sizin
yüzünüzden düz duvarlara tırmanmaya başladım. Bahtımı
karartmayın buralarda. (Güngör’ün ayaklarına kapanır.) Abla
İstanbul mu geldi? “İstanbul” de abla n’olur.
Güngör

: İstanbul gelmiş be!

Aziz

: Hayatta inanmam.

Kalfa

: (Sevinçle bağırarak parayı Güngör’ün elinden kaptığı gibi Aziz’e
doğru koşar.) Allah! İstanbul abi İstanbul! Ezgi, Müşteriler,
dönüyoruz. (Berber koltuğuna sıçrar. Tezahürat eder gibi)

İstanbul, İstanbul!
Aziz

: (Kalfanın kolundan tutar, ağlamaklı bir şekilde) Kes ulan! Bana
İstanbul’u anlat. Şehirlerin şehrini anlat bana. Ulan İstanbul
sana şöyle bir ciğerden konuşayım mı? Biz sende en çok depreminden sağ kurtulabilme ihtimalini sevdik. Sallandığının hemen
ertesi günü sana yine şöyle bir tepeden bakabilmeyi sevdik. Aç
kollarını aç dönüyorum. (Kollarını açar.)

Kalfa

: (Koltuğun tepesinden kollarını açarak) Dönüyoruz!

(Güngör de kollarını açar, ışıklar kararır ve müzik girer.)

.

Kilyos Eğitim Çalışması Notları ve Kilyos’ta
Berber Hikayeleri Süreci

Ömer Özdinç
Senem Han

2002–2003 dönemi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi var olan Kuzey, Güney, Hisar
ve Uçaksavar kampüslerine ek olarak yeni bir kampüsü hayata geçirmişti: Kilyos
Sarıtepe Kampüsü. O dönem öğrenci yurtlarında ciddi olarak yaşanan barınma
sorunu çerçevesinde gündeme giren bu kampüs, bugün artık şehir dışından
gelen hazırlık sınıfı öğrencilerinin büyük bir bölümünün eğitim gördüğü ve
barındığı bir nitelik taşıyor.
Hangi tarihten itibaren yürürlükte olduğunu ancak tahmin edebildiğimiz bu
yapılanmanın pek çok boyutu var. Gayrı resmi kaynaklardan alınan bilgilere
göre; önümüzdeki dönemlerde araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için bir
tekno-kent projesinin hayata geçmesi, enstitülerin ve de özellikle Yabancı Diller
Yüksek Okulu’nun (YADYOK) -hazırlık sınıfı öğrencileri için tasarlanan bir “dil
köyü” projesi ile beraber- bu kampüse taşınması söz konusu. Son birkaç yıl
içinde, öğrencilerin ve çalışanların görüşlerine hiç başvurulmadan, okul yönetimi
tarafından tamamen “oldubitti”ye getirilen bu yapılanma kalıcı olacak gibi
görünüyor. Geçtiğimiz sene bu kampüste 350 öğrenci yurtlarda barınmakta, 250
öğrenci ise dersliklerde eğitim görmekteydi.
Kulüplerin insan kaynağının büyük bir bölümünün üniversiteye yeni girmiş
hazırlık öğrencilerine dayandığı ve bu öğrencilerin kulüplerin sürekliliğindeki
oynadıkları roller düşünüldüğünde, ortaya çıkan yeni durumun ne derece kritik
olduğu anlaşılacaktır. Halihazırda pek çok kulüp, faaliyetlerine katılımın ya da
aktif üye sayısının azlığından bahsetmektedir. Kulüp faaliyetlerindeki dinamizmin kaynağı olan yeni üyelerin yokluğu, böyle giderse orta vadede kulüplerin
sürekliliğinde; uzun vadede ise üniversitenin kültürel yaşamında olumsuz etkiler

bırakacaktır.
Gelinen son noktada, Kilyos Sarıtepe Kampüsü hayata geçmiş ve her geçen sene
kampüsteki öğrenci nüfusu biraz daha artmıştır. Üniversiteye yeni gelen çoğu
öğrenci, artık “Boğaziçi” ile bu kampüste tanışmakta ve bir senesini burada
geçirmektedir. Bırakın üniversite yaşamını, İstanbul’un kent yaşamına alışamamış pek çok öğrenci, zamanlarının neredeyse tümünü bu kampüste geçirmektedir. İstanbul’dan bir saat uzaklıkta olan bu kampüs; sadece üniversite yaşantısından değil kent yaşamından da uzak, izole bir ortam sunmaktadır. Öyle ki; söz
konusu zorunlu ikamet öğrenciler tarafından halihazırda çeşitli şekillerde
katlanılır hale getirilmiş görünüyor. Askerlikte yapılan gün sayma pratiği, alkol
kullanımının artışa geçmesi, zamanın büyük bölümün sanal ortamlarda geçirilmesi, üretim kaygısı olmayan tüketime dayalı ortamların kurulması bu sürecin
yansımalarından bazıları.
İlk zamanlar öğrenci kesiminden çeşitli itiraz sesleri yükselmekle beraber, zaman
içinde yönetimin “daha yaşanılır hale getirme” projeleri ile birlikte itiraz sesleri
yerini sessizliğe bırakmıştı. Öğrenci kulüplerinin de bu süreçte yeni oluşan
duruma karşı bir cevap oluşturduğu söylenemez. Geçtiğimiz iki sene boyunca
Kulüpler Arası Kurul (KAK) içinde yapılan kısır tartışmalara dahil olan BÜO
açısından, bu sene alternatif bir kültür sanat politikasıyla hareket edilmesi elzem
görünüyordu. Yukarıda bahsi geçen tartışmalardan hareketle, var olan kültürel
hayata müdahale perspektifi yeniden hatırlanmış, iki sene süren “bekle gör”
politikasına son verilmiş ve Eylül 2004”te Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne çalışma
götürme kararı alınmıştır.
Dolayısıyla, BÜO’nun eğitim çalışmaları stratejisini yeniden gözden geçirmesi
gerekti. Yıllardır tüm kadronun ortaklaşa yürüttüğü merkezi çalışma biçiminin,
bundan sonra, iki bölgede paralel şekilde sürdürülecek yeni bir çalışma biçimine
dönüştürülmesi gerekiyordu. Ancak bu ikili yapı nasıl işleyecekti? Daha öncesinde benzer bir durumla karşılaşılmamış olması, bu noktada temkinli olmayı
gerektirmiştir. Yapılan tartışmalar sonunda yeni açılan bu alandaki çalışmaların
örgütlenmesinde karşılaşılacak olası riskleri önlenmesi amacıyla deneyimli bir
kadronun sorumluluk alması uygun görüldü. Önerilen isimler arasında kulüpte
uzun yıllar çalışmaların örgütlenmesinde sorumluluk almış kişilerin adı geçmekteydi: Canan Tanır, Barış Sezgin, Ömer Özdinç. Bu isimlerin yanı sıra önümüzdeki yıllarda sorumluluk almaya aday isimler de kadroya eklenmişti: Senem Han,
Türker Egemen Keskin. Beş kişiden oluşturulan bu kadro, Kilyos Sarıtepe
Kampüsü’nde yürütülecek çalışmaların en temelde altyapısından ve örgütlenmesinden sorumlu olacaklar; gerekli olduğunda diğer kadrodan destek alabileceklerdi. Adı geçen kadronun eğitim çalışmaları hazırlıklarına başlamasıyla beraber,
geçen senelere oranla daha kalabalık bir eğitim çalıştırıcısı grubunun oluştuğu
söylenebilir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Ekim ayının ortasında Kilyos Kampüsü’nde yapılan tanışma toplantısının
ardından eğitim çalışmaları dönemi başlamış oldu. Haftada üç gün yapılan
çalışmaların ikisi Kilyos Kampüsü’nde, diğeri ise Güney Kampüs’te devam
ediyordu. Bir günün ortak çalışmaya ayrılmasıyla, iki ayrı bölgedeki eşgüdümün
sağlanması ve ortak bir kulüpçülük kültürünün sürdürülmesi amaçlanmıştı.
Ayrıca, yine bu amaca yönelik olarak Güney Kampüs’te çalışma yürüten eski
üyelerin Kilyos Kampüsü’ndeki çalışmalara dönüşümlü olarak katılması
sağlandı. Ancak, zaman içinde beklenenin üstünde bir ilgiyle karşılaşıldı ve var
olan beş kişiye ek olarak iki kişinin (İlke Uğur, Taner Olçum) daha çalışmalara
katılması gündeme geldi. İki aylık süre zarfında Güney Kampüs’te olduğu gibi
Kilyos Kampüsü’nde de sırasıyla “Fiziksel Aksiyon”, “Sabit Eylem”, “Gazete”,
“Diyalog” ve “Doğaçlama” çalışmaları yürütüldü.
Bu aşamada kampüs içindeki kültürel-sanatsal altyapı eksikleri çok temel bir
sorun olarak karşımıza çıktı. Henüz bir tiyatro salonunun var olmaması çalışma
koşullarını etkilemekle beraber Necmettin Tanyolaç Salonu’nun (NTS) çalışma
mekanı olarak kullanımı, bu sorunu bir ölçüde hafifletmiştir. Özellikle konferans
salonu olarak tasarlanan bu salonun tiyatro salonlarının “olmazsa olmaz”larından -ışık sistemi, kostüm-dekor odaları ve kulis gibi çok temel ihtiyaçlar- yoksun
olması önümüzdeki dönemler için düşündürücü görünüyor. Kültürel hayat
canlandığı ölçüde kültürel-sanatsal altyapıya yatırım yapılması elzem görünecektir.
Yıllardır alışık olduğumuz kitlesel toplu çalışma tarzı dışında daha küçük bir
grupla çalışma yürütmek çeşitli zorluklar yaratmakla birlikte olumlu sonuçlar da
doğurmuştur. Eğitim çalışmaları sürecinde yeni oyunculara sahne üstünde daha
fazla zaman harcanmış ve kitlesel topluluklar için uygulanabilir olmayan
katılımcı bir çalışma modeli denenmiştir. Karşılaşılan sorunlardan bir tanesi,
yeni üyelerin eklenme ve ayrılmalarının uzun süre devam etmesi ve kadronun
büyük ölçüde netleşememesi olmuştur. Sirkülasyonun sürmesi, çalışma disiplininin sağlanması noktasında sayıca az olan eski kadroyu zorlamış; ancak süreç
içinde kurulan kalıcı ilişkilerin sürdürülmesiyle kadro yapısı dengelenebilmiştir.
Neticede yeni üyelerin devamlılığının sağlanmasının biricik koşulunun, çalışmaların üretken ve verimli örgütlenmesi olduğunun bir kez daha farkına varılmıştır.
Sonuç olarak, Kilyos’ta eğitim çalışmalarının bu yıl ilk defa yapıldığı düşünüldüğünde sorunlar barındırmakla beraber ortaya olumlu bir tablo çıktığı
söylenebilir. Bu olumlu tablonun devamı olarak Kasım ayı sonunda, yapılan
eğitim çalışmalarının bir eğitim prodüksiyonuna evirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

OYUN SEÇİMİ VE PRODÜKSİYON SÜRECİ
Her yıl eğitim prodüksiyonu çalışmalarının hazırlıklarına yaz aylarında başlayan

BÜO açısından, Kasım-Aralık aylarının oyun seçimi konusunda geç bir tarih
olduğu söylenebilir. Zaman kaybetmeden başlatılan oyun arayışı, Tiyatro
Boğaziçi’nin iki yıl önce bir eğitim prodüksiyonu olarak çıkarttığı Berber Hikayeleri oyunu ile noktalandı. Berber Hikayeleri metni, oyunculuk çalışması merkezli
doğaçlamaların bir ürünü olması ve çok fazla reji müdahalesine ihtiyaç duymaması göz önünde bulundurularak tercih edildi. Oyunun yakın zamanda Tiyatro
Boğaziçi tarafından oynanması, oyundaki tiplemelere ve oyunculuklara aşinalık
sağladığı kadar mizansen seçimi, dekor ve aksesuar kullanımı gibi pek çok
açıdan da rejiye kolaylık sağlayacaktı.
Oyun seçiminin hemen ardından Tiyatro Boğaziçi üyesi ve “Berber
Hikayeleri-2002” rejisi Bora Tanyel ve Bülent Sezgin ile bir ön görüşme yapıldı.
Bu görüşmede oyunun değerinin temelde, verimli geçecek bir eğitim çalışmasının
yaratıcı ve sanatsal bir eğlence halini seyirciyle paylaşılabildiği ölçüde ortaya
çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, projenin kendisinin bir oyunculuk ve tipleme
çalışmasından türemiş olduğundan hareketle, tiplemelerin zenginliğine ve
toplumsal açıdan aşinalıklarına bağlı olarak seyir zevki sunacağı hatırlatıldı.
Eğitim çalışmaları sonunda yapılan doğaçlama çalışmasının tema başlıkları oyun
metninden seçildi ve böylece oyun çalışmalarına giriş yapılmış oldu. Çalıştırıcılar
tarafından oyunculardan, ağırlıklı tiplemelerin yönelimlerini barındıran ve
oyunun öyküsünü anıştıran belirli sahne parçaları doğaçlamaları istendi. Bu
çalışmalarda yeni oyuncuların oyunculuklarına dair çeşitli ipuçlarının yakalandığı söylenebilir. Bu ipuçları göz önünde tutularak olası rol dağılımı gündeme geldi.
Oyunun proje grubu Kilyos’ta eğitim çalışmalarını yürüten beş kişilik kadrodan
oluşturulmuştu, ancak sonrasında bu kadro dört kişilik reji grubuna evirildi. Bu
dönem, vurgunun sahne üstü oyunculuk çalışmalarına kaydırılması ile birlikte
kadronun masa başı çalışmalarına boğulma riski ortadan kalkmış ve dramaturji
sahne üstü ile eş zamanlı olarak sürdürülebilmiştir.
Berber Hikayeleri oyun çalışmalarına, uzun bir tatil döneminin ardından Şubat
ayının başında başlanabildi. Birbirinden bağımsız gibi görünen öykülerin, bir
anlatıcı tarafından birleştirilmesi esasına dayanan oyunun yapısı gereği, pek çok
sahne aynı anda çalışılabilmiştir. Oyunda iki ya da üç kişilik sahnelerin ağırlıklı
olması yeni oyuncuların eski oyuncularla eş-ortak olarak çalışmasına fırsat
tanımış ve bu durum yeni oyuncular kadar eski oyuncular için de geliştirici
olmuştur. Reji doğaçlama sonucu ortaya çıkan malzemeyi mümkün olduğunca
oyunda kullanmaya çalışmış, yeri geldiğinde metne sadık kalmayı da tercih
edebilmiştir.
Şubat ayı boyunca çalışılan sahnelerin kulüp içinde sergilenmesinin ardından Güney Kampüs’te çalışılan Aklayıcılar Kongresi oyunun durumu da düşünülerekoyun tarihi planlanan tarihten bir ay öncesine çekildi. Mart ayında iki kampüste
birden yoğunluklu olarak çalışılan oyun, ilk defa 22 Mart 2005 tarihinde Kilyos
Sarıtepe Kampüsü’nde Kilyos’ta Berber Hikayeleri adıyla sergilendi. Üniversitenin
iki kampüsünde ve amatör tiyatro şenliklerinde sergilenen oyun, yaklaşık bin üç
yüz kişi tarafından izlendi.
Yeni kampüsün tüm belirsizliklerine rağmen, altı aya yayılan bir çalışmanın

ürünü olan Kilyos’ta Berber Hikayeleri oyununun kulüp içinde pek çok açıdan
olumlu değerlendirildiği söylenmelidir. Her ne kadar başlangıçta mütevazı
kodlanmış olsa da, seyirciyle karşılaştığında oyun büyük beğeniyle karşılaşmış ve
bu kampüste kalan pek çok öğrenci tarafından da sahiplenilmiştir.
Sene başında ortaya konan hedefler hatırlanırsa, izolasyona maruz kalan
kampüste süreç içinde sosyal ve kültürel bir canlanma yaşandığı söylenebilir.
Koşulları düşünüldüğünde, bu yeni kampüste sadece oyun çıkarmanın bile
politik bir anlamı olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber, yaşanan bu süreç,
ciddi bir deneyim olarak sonraki senelere taşınması ve bir model oluşturması
noktasında aydınlatıcı olacaktır.
Kadrolaşma konusunda meyvelerini önümüzdeki senelerde toplayabileceğimiz bu
deneyim –ki her alanda daha fazla sorumluluk almayı gerektirmiş olan dar
kadrolu bir prodüksiyon süreci- gerek yeni üyelerin gerekse eski üyelerin aldığı
sorumluluklar düşünüldüğünde eğitim prodüksiyonu olma hedefine ulaşabilmiştir. Eski üyelerin bulundukları sahnelerde oyuncu-reji konseptine sadık kalmaları ve yeni katılan üyelerin ise oyunda ağırlıklı oyunculuk sorumluluğu almaları
umut verici gelişmeler olarak durmaktadır.
Bunun yanı sıra, teknik kadronun prodüksiyon çalışmaları kolektif bir şekilde
örgütlenebilmiştir. Ancak gerek Kilyos’taki altyapı eksikliklerinden, gerekse oyun
prömiyerinin erkene alınmasından dolayı teknik işler kısmen sıkışmış ve belli
aksaklıklar da yaşanmıştır. Buna rağmen prodüksiyon çalışmalarının çok ağır
olmamasının da etkisiyle oyunun prodüksiyon kısmı ciddi bir gecikme yaratmamıştır.
ÖYKÜLEME VE DRAMATURJİ
Kilyos’ta Berber Hikâyeleri, Tiyatro Boğaziçi’nin Berber Hikâyeleri metni üzerinde
yapılan çeşitli kısaltmalar ve güncellemeler çerçevesinde son halini almıştır.
Ancak, oyunun Kilyoslu öğrencilerle Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde çıkarıldığı
düşünülürse, kampüs havasının oyuna nüfus etmemesi imkansız
görünmektedir. Kilyos’un oyuna ismini vermesini de bu şekilde anlamlandırmak
gerekiyor.
Kilyos’ta Berber Hikayeleri geri dönüşlerle ilerleyen mütevazı bir anlatı niteliği
taşımaktadır. Bu geri dönüşlerde anlatılan ve zaman zaman iç içe geçen dört
farklı hikaye, görsel-işitsel medyanın bombardımanı altında günden güne yok
olan meddah/anlatı geleneğimizin yaşamaya devam ettiği belki de son mekanlardan birisinde, bir berber dükkânında, Ustura Aziz’in dükkânında kesişir. Tesadüf
eseri dükkâna gelen bir müşteri, bir senarist, bu berber dükkânının puslu
aynasından süzülen hikayeleri dinlemekte ve kendine göre yorumlamaktadır.
Bizler de Ustura Aziz’in anlatısında, depremde yıkılma riski taşıyan İstanbul’daki
bir binaya ve bu binadaki dört ayrı kat ve dört ayrı hayata tanıklık ederiz.
İlki; apartman sahibi bir bakkal ailesinin, malzemeden çalarak insanların
hayatlarını tehlikeye atışının ve bir rüyanın etkisiyle apartmanın elden çıkarılışının öyküsüdür. Mehmet Ali ve karısı Safiye, içinde bulunduğu her durumu bir

kazanç kapısına çevirmiş, yarı şehirli ev sahipleridir ve de sahip oldukları çürük
binayı bir şekilde elden çıkarmaya çalışmaktadırlar. İkincisi; orta sınıf bir
çekirdek ailenin ekonomik krizler sonucunda yaşadığı hacizin öyküsüdür.
Krizlerle beraber işini kaybeden ve kendine dönüş halini yaşayan Kenan, güçlü
bir ailecilik ve mülk ideolojisine sahip Süheyla ve bu tablonun tamamen dışında
yer alan “yeni ergen” Ezgi’den oluşan bu çekirdek aile, bir anlamda çöküşü
yaşamaktadırlar. Üçüncü öykü; yaşam tarzı özgürlükçülüğün gırla gittiği bir
öğrenci evindeki kısa bir günü konu alır. Kendini “alternatif ve sağlıklı yaşam”
trendine kaptırmış Bilgesu ve onu tavlamak için her şeyi deneyen Berktay;
farkında olmadan dahil oldukları apolitik tüketim kültürünü tartışmaya açarlar.
Dördüncü ve son öykü ise; anlatıcımız Ustura Aziz ve aralarında yaş farkı olan
karısı Güngör’ün alt-orta sınıf ailesinin öyküsüdür. Ailenin üçüncü üyesi ise,
Ustura Aziz’in evladı gibi sahip çıktığı berber kalfasıdır. Samatyalı, bol muhabbetçi bir halk adamı olarak çizilen Ustura Aziz ile bir yandan yardıma ihtiyacı
olan bir depremzede bir yandan da genç kızlığını yaşayamamış bir taze olan
Güngör’ün aşkı gerilimlidir, bol kavgalıdır, ama sahicidir. Bütün bu öykülere
yataklık eden berber dükkânında ise; Aziz’in kullandığı anlatım tarzı ile müşteri
olarak gelen senaristin öykülere tüketici yaklaşımı temel bir çatışma oluşturur.
Hikayenin akışı öyle ilerler ki; Ustura Aziz’in naif anlatısı kısa bir süreliğine
diğerine karşı üstünlük kurar, her ne kadar reel düzlemde tam tersi yaşansa
da…
Ustura Aziz’in de dediği gibi:
Değil mi ki aynı yaş tahtaya basıyoruz hepimiz,
Birbirimize tutunabilirsek ne ala...
Yok iteklersek birbirimizi,
Sen düş de ben kalayım diye ayakta,
Hepimizin dibi boyladığının resmidir...
İşte bu da böyle mütevazi bir kıssa:
Kafasının iki yanında
Berberin makasından kurtulan bir çift kulağı kalana...
Sürç-i lisan etti, arada biraz zırvaladı isek affola...
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İMPARATORLUK SARAYI
(Temizlikçi kadın şarkı söyleyerek yerleri silmektedir. İmparator içeriye koşarak
girer. Onu Saray Tuisi, Başbakan ve Savunma Bakanı izler.)
İmparator

: Kendimde değilim. Kötü yönetim, rüşvet ve şu meşhur ekonomik entegrasyon programı yüzünden devletin batışını ben yüklenmek zorunda kalıyorum. İyi, güzel; ama bu yüzden yurt dışı
gezileri için kullandığım gemi filolarımın, dostlarıma verdiğim
ziyafetlerin ve şimdi de sabah kahvaltısında içtiğim ikinci piponun kaldırılmasına ne demeli! Neymiş efendim, halkın büyük
çoğunluğu sefalet içindeyken imparatorun zevk-ü sefa içinde
olması kamuoyunun tepkisini çekiyormuş. Bu kadarı da çok
fazla! Bana kalırsa, Çin imparatoru olarak buna izin vermemem
gerekir.

Başbakan

: Kalbiniz majesteleri! Kalbiniz yüzünden kaldırıldı.

İmparator

: Kalbim mi?

Saray Tuisi

: Kalbinizin sıhhati için efendim.

İmparator

: Kalbim mi? Kalbim rahatsızsa ciddiye alınmadığımdan
ötürüdür. Geçen hafta iki yüz koşu atı alındı elimden, artık ata
binemezmişim. Sustum... (Saray Tuisi, Başbakan ve Savunma
Bakanı gülerler.)

Başbakan

: Sustunuz mu?

İmparator

: Tamam canım. Susmuş kadar oldum. Bugün ikinci pipomun
kaldırıldığını öğreniyorum. Kalbimmiş! Gelirler azalıyor! Vaktiyle
hangi tekeli seçelim diye sormuştunuz bana: Pamuk tekeli mi
yoksa ipek tekeli mi? Pamuk özelleştirilirse özelleştirilsin, ben
dört elle ipek tekeline sarıldım. Ama bazıları bana pamuğu
almamı öğütledi. Hiç kimsenin pamuklu giydiğini görmedim,
herkes ipekli giyiyor; ama neyse dedim kendi kendime, belki halk
pamuklu giyiyordur, iyi, ben de halka yatırım yaparım. Ve şimdi
bir pipo içecek gücüm bile yok.

(Jau Jel ile birlikte Ekonomi Uzmanı girer.)

Jau Jel

: Döviz rezervlerindeki erime durdurulabildi mi?

Uzman

: Evet efendim.

Jau Jel

: Memurların maaş indirimi nasıl karşılandı?

Uzman

: Haliyle biraz tepki gösterdiler ama...

Jau Jel

: Olsun olsun, alışırlar, alışırlar. Peki yabancı sermaye geliyor
mu?

Uzman

: Gelmek istiyor...

Jau Jel

: Gelsin gelsin.

Uzman

: Özellikle ucuz iş gücü nedeniyle ülkemizi çok cazip buluyorlar.

Jau Jel

: Biliyor musun ben de onları çok cazip buluyorum.

Uzman

: Yalnız reform sürecindeki bazı yavaşlamalar dolayısıyla kredi
notumuz 0.2 puan düştü.

Jau Jel

: Tamam kes! Dış borç dengeleri ne durumda?

Uzman

: Çok hassas, nasıl söylesem borç kapıya dayandı.

Jau Jel

: Çık dışarı çık!

(Ekonomi Uzmanı çıkar.)
İmparator

: Jau Jel, kardeşim, imparatorluktan çekiliyorum.

Jau Jel

: Bu kez neden?

Saray Tuisi

: İmparatorsuz bir Çin!

Başbakan

: Düşünülemez bile! O zaman kasalar gözden geçirilir!

Savunma Bakanı: Yapma ya.
İmparator

: Bana değer veriliyorsa sabah pipom kaldırılmasın.

Temizlikçi kadın : (Saray Tuisi’yle fısıldaştıktan sonra) Bizi bırakamazsınız
İmparator Hazretleri. (Saray Tuisi’nin bir işareti üzerine diz çöker.)
Halkın içinden gelen basit bir kadın olarak size yalvarıyorum,
imparatorluk tacının yükünü taşımaya devam edin, n’olur.
İmparator

: Çok duygulandım sevgili bayan, ama yapamam. Artık imparatorluk yapamam. (Tahtın tepesine çıkar.) Herkes mal beyanında
bulunacak. Hesapları kesinlikle istiyorum.

Jau Jel

: Yeter! (Temizlikçi kadını öne doğru sürükler.) Başörtünüze ne
ödediniz?

Temizlikçi kadın : On yen.
Jau Jel

: Ne zaman? Ne zaman satın aldınız?

Temizlikçi kadın : Üç yıl önce.
Jau Jel

: (İmparator'a) Şimdi kaça bunlar biliyor musun? Dört yen!
(Başörtüyü İmparator’a doğru atar.)

İmparator

: Pamuklu dedikleri bu mu?

Başbakan

: Pamuklu, majesteleri.

Saray Tuisi

: Evet efendim, içtiğiniz birinci pipoların, yediğiniz bütün pekin
ördeklerinin, koşturduğunuz bütün atların finansörü olan pamuklu.

İmparator

: Peki şimdi neden bu kadar ucuza satılıyor?

Jau Jel

: (Temizlikçiye) Çık dışarı!

Başbakan

: O zaman, majestelerinin bilgilerine sunalım. Çin tarihinin en
korkunç yıllarından birini geride bıraktık. Ürün...

İmparator

: Ne olmuş ürüne? Havalar mı kötü gitti?

Başbakan

: (Boğuk bir kahkaha atarak) Havalar gayet iyiydi majesteleri.

İmparator

: Öyleyse köylüler tembellik etti.

Başbakan

: Yoo, köylüler de eşek gibi çalıştılar!

İmparator

: Ne oldu peki ürüne?

Başbakan

: Çok oldu! Şanssızlık da bu ya. (Saray Tuisi’nin tuttuğu tabloyu
göstererek) Her şey bol bol bulunduğu için hiçbir şey para etmemeye başladı.

İmparator

: Doğru dürüst bir fiyat elde etmek için elimde fazla pamuk
olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Öyleyse bunu azaltmanın
bir yolunu bulun!

Başbakan

: Eeee… Şey, buluruz, buluruz majesteleri de, ortalık biraz
karışık. Ülkenin çeşitli bölgelerinden yok efendim “enflasyon
düşüyor ama biz hala geçinemiyoruz”, vay efendim “mesai saatleri azaltılsın”, “vergiler taksit taksit alınsın” gibi çatlak sesler
yükseliyor. (Tablo değişir.) Mesela maden işçileri. Sağlık sigortası
için giriştikleri grevde 41. günlerine girdiler.

Savunma Bakanı: Eskiden olsa ezerdik kafalarını!
Başbakan

: Eskiden olsa ezerdiniz tabii ama malum girdiğimiz reform
süreci dolayısıyla böyle sert önlemler alamıyoruz. Kredi notumuzun artması, dış sermayenin gelmesi için. Ama farklı yöntemler
de geliştirmiyor değiliz. Mesela maden işçilerini engellemek için
ne yaptık? Grev kırıcılar tuttuk. (Tablo değişir.) Onlar da ‘grev
kırıcılara zam!’ diye eyleme başladılar. Yani sizin anlayacağınız
İmparatorum, pek yakında Çin’de kaos ve kargaşa hakim

olabilir.
Savunma Bakanı: Neyse ki kolluk kuvvetlerimiz görevlerinin başındalar!
Saray Tuisi

: Neyse ki, efendim neyse ki de bazı generallerin uyuşturucu
trafiğinde…

Savunma Bakanı: Lütfen efendim. Bu tür karalama kampanyalarıyla şanlı Çin
ordusu yıpranmaz. Kolluk kuvvetlerimiz bilfiil görevinin başında.
Başbakan

: Öyle ama, adalet bakanımızdan aldığım verilere göre suç
olayları yükselişte...

Saray Tuisi

: (Tabloyu değiştirir.) Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sayın
başbakanımızın karanlık birtakım mafyatik şahsiyetlerle birlikte
yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının basına sızdırılması olayların üstüne tuz biber ekmesin mi? (Bakanlar didişmeye ve laf
yarışına başlarlar.)

Jau Jel

: Kes! Bu ne bu, bakan sürüsü! Ben burada Asya’nın kaplanı
olalım diye çırpınıp durayım, siz bizi maymuna çevirin! (Savunma
Bakanı’na) Eskiden olsa ezermişiz; geri kafalı, aptal!
(Başbakan’a) Bir takım mafyatik şahsiyetlerle birlikte gözükmek;
geri zekalı yapıyorsan bir işi bari doğru dürüst yap. (Saray
Tuisi’ne) Senin de neler iç ettiğini bilmiyorum zannetme. Beyler,
bayanlar, hafta sonu dış borç ödemelerinin son günü. Anlayın
artık para bulmamız lazım para!

Savunma Bakanı: Buldum, para basalım!
Jau Jel

: Bu var ya bu, hakikaten geri zekalı.

(Ekonomi Uzmanı girer.)
Uzman

: Müjde efendim müjde.

İmparator

: Pipomu mu getirdiniz?

Uzman

: Hayır.

Başbakan

: Kredi notumuz mu arttı?

Uzman

: Hayır!

Jau Jel

: Yabancı sermaye mi geliyor?

Uzman

: Hayır!

Saray Tuisi

: Pamuk fiyatları mı arttı?

Uzman

: Hayır!

Savunma Bakanı: Savaş çıktı!
Uzman

: Evet efendim. Japonya teröristleri yakalamak amacıyla Tayvan’a saldırdı.

Jau Jel ve
Bakanlar
Uzman

: Eee?
: Malum zorlu kış koşulları… Japon askerlerinin üşümemeleri
için pamuklu kıyafetlere ihtiyaçlar varmış. Çin’in bütün pamuğunu satın alacaklarmış. Karşılığında da borcumuzu iki yıl erteleyeceklermiş.

(Jau Jel ve Bakanlar sevinç çığlıkları atarlar.)
Jau Jel

: O zaman, piyasadaki pamuğa stoklanmak üzere el konmasını
ve derhal Japon İmparatorluğu’yla pazarlıklara başlanmasını
emrediyorum.

İmparator

: Asıl ben emrediyorum.

Jau Jel

: Tabii.

(Sahne Kararır.)
TUİLER ÇAYHANESİ
(Ekonomi Tuisi yoldan geçen birine bir düşünce satmaya çalışmaktadır.)
Ekonomi Tuisi : Yoksulsun, sürünüyorsun, alt sınıfsın, alttasın. Ama sakın
umudun kaybolmasın. Yükselmenin bir yolunu bulmalısın. O
zaman, altta kalanın canı çıksın.
Sanat Tuisi

: (Müşterisine) Sanat için birçok kez soyundum. Ama bu proje,
nasıl söylesem… (Müşteri bir çek uzatır, Sanat tuisi teklifi kabul
eder.)

Hukuk Tuisi

: (Başka bir tui olan Wen ile konuşmaktadır.) Azizim, Hukuk Tuisi
olabilmek için hukuk kitabını yalayıp yuttum. Ama şunu öğrendim ki, bu kitap yargıcın kıçının altına konmak için varmış ve
benim de asıl işim yargıcın kıçını yalamakmış.

Deprem Tuisi : (Müşterisine) Altına imzamızı attığımız bir inşaatta malzemeden
çalınması mümkün değil; siz zıpladığınızda binanız sallanıyorsa,
bu binanızın esnekliğinin göstergesidir.
Güzellik Tuisi : (Müşterisine) Hanımefendi yüzünüzdeki tüyleri cımbız ile
almaya devam ettikçe onlar daha sık ve gür çıkar. Anlayın artık!
Ama size 96 seanstan oluşan epilasyon programımızı tavsiye
edebilirim. Bu arada burnunuzu okka burun dediğimiz bir
kıvama getirip, göbeğinizi de liposuction’la daraltabilirim. Promosyon olarak da selülitlerinizi alırız ne dersiniz?
Psikoloji Tuisi : (Müşterisine) Senin psikolojin bozulmuş. Bankadaki yöneticilik
görevinden kovulmuş olabilirsin, gırtlağına kadar kredi kartı
borcuna batmış olabilirsin, hatta kocan seni aldatmış olabilir. At
bunları kafandan. Rahatla, rahatla, senle mutluluğun pastasını
yapacağız. İçine bir tutam özveri koy, bir tutam özgüven, çok az

da şefkat! Rahatladın mı?
(Küçük masaların basında tuiler oturmaktadırlar. Önlerinde "Neden masumsunuz?
Hukuk Tuisi size açıklar", "Sanatsal vizyon burada, sürpriz fiyatlarla", "Depremle
yaşamayı öğrenin" gibi levhalar durmaktadır.)
Hukuk Tuisi

: Dalmışım birden.

Ekonomi Tuisi : Ben de.
Deprem Tuisi : Eskiden ne çok müşterimiz varmış.
Wen

: İşlerin eski tadı kalmadı.

Sanat Tuisi

: Eskiden sanat için soyunduğumda benimle dalga geçiyordunuz,
şimdi teklif bile gelmiyor

Deprem Tuisi : Bugün gelen olur mu dersiniz?
(Tuiler iki tarafa da bakarlar, gelen giden yoktur.)
Sanat Tuisi

: Şöyle bir film yapsak: Tuiler çayhanesinde tuiler oturuyor. Nasıl
olur?

Hepsi Birden

: Of! Of!

Deprem Tuisi : (Gazeteyi okumaya başlar.) Dinleyin, dinleyin, yeni bir basın
açıklaması yapılmış. Reform politikalarının görüşüldüğü dünkü
bakanlar kurulu toplantısında Çin’in uluslararası imajı da
masaya yatırıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Başbakan şöyle konuştu: “Çin’in gelişen ekonomisini ve gerçek yüzünü
dünya kamuoyuna göstermek amacıyla imaj düzeltme politikalarına derhal hız verilecektir. Bunun için halkımızdan duyarlılık
beklemekte, temiz ve şık giyinmeye özen gösterilmesini canı
gönülden rica etmekteyiz.”
Ekonomi Tuisi : Baş üstüne!
Deprem Tuisi : Elbiselerin bu pahalılığında bu imaj meselesi de nereden çıktı!
Güzellik Tuisi : Milletin açlıktan ağzı kokuyor, imajını düşünecek hali mi kaldı!
Wen

: İnsanlar artık yırtık pırtık elbiselerle dolaşıyor!

Ekonomi Tuisi : Bizi bu durumdan kurtaracak birisi yok mu kardeşim!
Sanat Tuisi

: Var. İnsan hakları savunucuları! (Kahkahalar)

Deprem Tuisi : Bir de Kuzey Kültürüne Özgürlük Hareketi var! (Kahkahalar)
Wen

: Yok, yok! Kadın Hakları Savunucuları! (Kahkahalar)

Hukuk Tuisi

: Çevreciler! (Kahkahalar)

(İçeri bir müşteri girer, bütün tuiler ona reklam yaparlar.)
Müşteri

: İyi günler.

Sanat Tuisi

: İyi günler.

Müşteri

: Dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından, uluslararası
arenada Çin’i en iyi şekilde tanıtmayı planlıyoruz ve bu amaçla
bir reklam kampanyası düzenleyeceğiz.

Sanat Tuisi

: Anlıyorum.

Müşteri

: Sizin iyi bir yönetmen olduğunuzu duydum.

Sanat Tuisi

: Sağ olun. Son filmden sonra namımız aldı yürüdü. Bir
düşünelim, Didi! (Didi girer) Onu bir amatör tiyatroda keşfettim,
televizyon deyince hemen atladı salak. (Gülerler.)

Sanat Tuisi

: (Didi’ye) Sen niye gülüyorsun?

Didi

: Bilmem. (Gülerler.)

Sanat Tuisi

: Didi bir reklam çekmemiz lazım bana ilham verir misin? (Didi
ilham verir.) Nasıl bir şey olacak?

Müşteri

: Tanıtım.

Sanat Tuisi

: Nasıl bir tanıtım?

Müşteri

: Çin’in tanıtımı.

Sanat Tuisi

: Aklıma harika bir fikir geldi, bakın şimdi...

(Müteahhit içeri girer. Bütün tuiler ona reklam yaparlar.)
Müteahhit

: (Deprem Tuisi’ne) Merhaba, ben Güzel Pekin apartmanının
müteahhidiyim.

Deprem Tuisi : Merhaba.
Müteahhit

: Hastalık

Deprem Tuisi : Ne o hasta mısınız?
Müteahhit

: Ben değil, bizim bina fena hasta. Demir eksikliği var. (Elleriyle
kolon işareti yapar.) Deprem! Rapor! Laylon!

Deprem Tuisi : Ha! Beş nokta üçe dayanıyor mu?
Müteahhit

: Daha çok yandaki binaya dayanıyor.

Deprem Tuisi : 100 yen. (Parayı alır, raporu uzatır.) Kaybol. (Müteahhit çıkar.)
Sanat Tuisi

: O halde senaryoyu oluşturmaya başlayalım. Didi, Dodo nerede?

Didi

: Tuvalette gitti.

Sanat Tuisi

: Çağırsana. (Didi çağırır, Dodo girer.) İşte Dodo! Onu Çin Devlet
Tiyatrosu’ndan getirdim. Karakter rollerinde üstüne yoktur.

Dodo

: (Elinde bir bıçak vardır, onu kendine saplar.) Ah! Ah! Sen de mi
Brütüs!

Sanat Tuisi

: Harikasın Dodo ama kalk, bir film çekmemiz lazım. Çocuklar
Çin’in tanıtımıyla ilgili bir film çekeceğiz ve benim ilhama ihtiyacım var. Serpilin esin tohumlarım serpilin! Durun. (Müzik girer,
Didi ve Dodo Sanat Tuisi’nin söylediklerini oynamaya başlar.)
Pamuk toplayan köylüler. Çin köylüsü eskiden pamuğu elleriyle
topluyordu. Ama artık devir değişti! Köylümüz kabuğunu kırdı!
Modernizasyon ve teknolojik entegrasyon anlaşmaları yapıldı.
Pamukları artık son model makineler topluyor. Topladıkları
pamuğu son model jet kargo araçlarına yükleyip, full entegre
sanayi tesislerine gönderiyor ve bir adam görüyoruz. Bir elinde
pamuk, bir elinde meşaleyle koşuyor, dağları aşıyor, ovaları
aşıyor, Budist rahiplere selam eyliyor, sıcak Çin sahillerinde
kızgın kumlardan serin sulara atlıyor ve tarihi Çin Seddi’nin
üzerinde koşuyor, koşuyor, koşuyor. Dur, koşma! (Müzik kesilir.)
Böyle çok kuru oldu yahu! Benim farklı bir konseptle piyasaya
süreceğim halk dansları topluluğu vardı. Onlar buraya cuk
oturur. Müzik! (Dansçılar gelirler ve dans ederler.) Stop! Harikasınız çocuklar, ellerinize ayaklarınıza sağlık! (Baş dansçıya) Fıstık,
seni akşam arayacağım, tamam mı? (Müşteriye) Nasıl? Buna
benzer bir şey, olur mu?

Müşteri

: Harikulade! Çin’in geleneksel yüzüyle modern yüzünü birleştiren mükemmel bir sentez. Artık ayrıntıları ofiste görüşürüz.
(Eliyle para işareti yapar.)

Sanat Tuisi

: Ayrıntılar. Görüşürüz. (Müşteri çıkar.)

(İçeriye Saray Tuisi’yle Turandot girer. Kimse onları tanımaz.)
Saray Tuisi

: Geldik efendim geldik.

Turandot

: Demek, tuilerin en ünlü çayhanelerinden birisi burası!

Saray Tuisi

: En önemsizlerinden biri, zat-ı şahaneleri. Büyükler, yani
hüküm verenler, kitap yazanlar, gençliği eğitenler ve makam ve
kürsülerden idealleri doğrultusunda insanlığa yön verenler
buralara pek uğramazlar.

Turandot

: Uğramazlar mı? Neden geldik o zaman Fi?

Saray Tuisi

: Ama efendim buradaki daha az önemliler de, topluma düşünsel
açıdan yardımcı olmaya çalışıyor.

Turandot

: İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyerek mi?

Saray Tuisi

: Daha da önemlisi, insanlara ne söylemeleri gerektiğini
söyleyerek. Denesenize!

(Turandot, Nu Shan'ın yanına oturur.)
Turandot

: (Tembelce) Neden masumum ben?

Hukuk Tuisi

: Masum mu? A, evet... (Kahkahayla güler.) On yen.

Turandot

: Fi! On yen.

Hukuk Tuisi

: (Parayı alır.) Neden masum olduğunuzu bilmediğimi, ama her
zaman masum olduğunuzu iddia edebileceğinizi itiraf etsem, on
yeninizi geri ister miydiniz, sayın bayan?

Turandot

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

Saray Tuisi

: Burada mı?

Turandot

: Mutlaka.

Saray Tuisi

: Sözü edilen kişi, en az, düşünsel üstünlüklere karşı direnebilir.
Belli bazı kibar anlatımlar onu heyecanlandırır.

Turandot

: Bedensel olarak.

Saray Tuisi

: Yani sorunların değişik şekillerde ortaya konması...

Turandot

: Örneklendirilmesi, detaylandırılması…

Saray Tuisi

: Onu bir erkeğe tamamen bağlar.

Turandot

: Cinsel açıdan.

Saray Tuisi

: Yani efendim geniş bir alın gördüğünde ya da çok şey anlatan
bir davranışla karşılaştığında…

Turandot

: Hemen etkilenirim.

Saray Tuisi

: Fikirler, ana fikirler.

Turandot

: Entelektüeller.

Saray Tuisi

: Düşünce adamları.

Turandot

: Beni çok heyecanlandırır. Onları hemen odama kapamak
isterim. (Hukuk Tuisi’ni, Saray Tuisi’nin arkasına çeker.)

Saray Tuisi

: Yani sahip olmak anlamında efendim yani zihinsel olarak…
Fikren.

Turandot

: Sıkıldım.

(Hukuk Tuisi yanlışlıkla Saray Tuisi’ni çimdikler.)
Saray Tuisi

: Ah! Ah! (Hukuk Tuisi’ne bir tokat atar.) Sıkıldık!

(Gogher Gogh ve adamları girer. Elinde bir şarap şişesi, saç sakal birbirine
karışmış sarhoş bir haldedir. Bütün tuiler ona reklam yaparlar.)
Turandot

: Şu paspal adam da kim?

Saray Tuisi

: Gogher Gogh, eski bir özel tim görevlisi.

(Tuiler gelenin Gogher Gogh olduğunu anladıklarında hayal kırıklığıyla yerlerine
dönerler.)

Kri

: Patron, bir kadın seni görmek istiyor.

Gogher Gogh

: Gelsin.

Kri

: Gel. (Yaşlı kadın girer.)

Gogher Gogh

: Ne istiyorsun?

Yaşlı Kadın

: Adalet istiyorum! Altı ay evvel kayıkçı Mü Fi’ye bir ay sonra
ödemesi şartıyla yüz yirmi yen borç vermiştim. Hala alamadım
paramı.

Gogher Gogh

: Polise gittin mi?

Yaşlı Kadın

: Gittim. Gittim. Ona bir temiz sopa çektiler. Ardından da doğru
adliyeye gönderdiler.

Gogher Gogh

: Peki hakim ne yaptı?

Yaşlı Kadın

: Ne yapacak?! Önünde yüzlerce dosya. Bir dosyalara baktı, bir
bana baktı. Davayı altı ay sonraya, bahara erteledi.

Gogher Gogh

: Mü Fi’den parayı tahsil ederim. Ama seksen yenini de alırım.

Yaşlı Kadın

: Geriye kırk yen kalır! Koca bir kış için.

Gogher Gogh

: İşine gelirse.

Yaşlı Kadın

: Anlaştık. (Yaşlı kadın çıkar.)

Wen

: Gogher korunmaya ihtiyacım var, korumam olur musun?

Deprem Tuisi : Gogher çantamı çaldırdım da çalanı bulur musun?
Hukuk Tuisi

: Gogher, çıkışta kavga var, yardıma gelir misin?

Gogher Gogh

: Terbiyesizler! Bu tuilerde de hiç ahlak kalmamış. Ah siz tuiler!
Siz tui okulu köşelerinde pineklerken, çok değil beş altı yıl önce
Tibet’in dağlarındaki bölücü isyanı bastırmakla meşguldüm.
Pekin’e döndüğümde krallar gibi karşılanmıştım. İmparatorumuzun sözleri hala kulaklarımda. (İmparatoru taklit eder.) Ey
Gogher, ulu yiğit! Adın ünledi dağlara, Tibet’in sularına yüzün
balkıdı. Artık çağları tutacak ünün. Doğudan batıya, batıdan
doğuya yetecek adın. Ondan sonra beni dinlenmem ve ülkeler
gezmem için mükafatlandırdılar. Ama bir yıl sonra Pekin’e döndüğümde hayretler içinde kaldım. Pekin yakınlarında bir trafik
kazası olmuş, ortalık epey bir karışmıştı. Bu ülke için kurşun
atmış, kurşun yemiş silah arkadaşlarım hakkında soruşturma
açılmıştı. Ben de paçayı kurtarmak için tanıdıklardan yardım
istedim. Ama sarayın kapısından bile içeri almadılar beni.

Tüm Tuiler

: (Dalga geçerek) Vah! Vah!

Gogher Gogh

: Neymiş efendim bu işler artık böyle yürümeyecekmiş. Gerekli
olduğunda onlar beni arayacaklarmış. Altı sene oldu ne arayan

var ne de soran. (Wen’e) Eski itibarlı günlerime dönmek için bir
formül istiyorum senden.
Wen

: On yen. (Parayı alır.) Kullanıldın Gogher, kullanıldıktan sonra
da sümüklü bir mendil gibi kenara atıldın. Sen sistemin döktüğü
bir bağırsaksın Gogher. Bir leşsin ve gerekli önlemleri almazsan
leş kargaları başına üşüşecekler.

Gogher Gogh

: Yeter, kes! Ne yapabilirim onu söyle.

Wen

: On yen (Gogher Gogh parayı uzatır.) Bak şimdi, ileriyi görmeye
çalış. Akıllı olman lazım. Bu günlerde insanların en çok neye
ihtiyacı var? Korunmaya. Peki sen ne yapıyorsun? Adamlarınla
beraber üç beş tane çamaşırhane koruyorsun. Amatör işler. Peki
ne yapman lazım? Profesyonelleşmen, legalize olman ve pazar
payını arttırman lazım. Ben senin yerinde olsam derhal bir
güvenlik şirketi açardım. G.G.G. Yani Gogher Gogh Güvenlik. Bir
adam alır iki ev korursun, iki adam alır dört ev korursun.

Gogher Gogh

: Dört adam alır, sekiz ev korurum; sekiz adam alır, (Çarpma
işlemlerini yapamaz, tuiler yardım eder.) on altı ev korurum; on
altı adam alır, otuz iki ev korurum; otuz iki adam alır, altmış
dört ev korurum; altmış dört adam alır yüz yirmi sekiz ev korurum. Onlar yüzler binler milyonlar belki de sonra bütün Çin’i ben
korurum.

Wen

: Biraz abartılı oldu ama doğruluk payı var. (Gogher Gogh’un kılık
kıyafetini fark eder.) Ama böyle olmaz Gogher. Şu beyaz çoraplar,
saçların, kaşların, tırnakların, içinden çıkan fanila, bıyıkların…
İğrençsin Gogher. Hemen bir imaj düzeltme politikası uygulamamız gerekiyor.

Güzellik Tuisi : İsterseniz ben yardımcı olabilirim Bay Gogher. O bıyıkları siz
alın. Kaşların ortasını ben alırım. Ama kafayı küçültmem mümkün değil.
(İçeriye bir tui olan Gu, yaşlı bir köylü olan Sen ve torunu Eh Feh girer.)
Gu

: (Bütün çayhaneye) Görülmemiş bir durum! Bu tuilere bir
hakarettir, tuilere hakarettir bu! Bu yaşlı adam Sezuan eyaletinden geliyor. İki aydır içi pamuk yüklü küçük bir el arabasıyla
yollardaymış. Bu sabah tam pamukları satmak isterken Üçparmak pazarında devlet malına el koymuş!

Wen

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

Eh Feh

: Ne? Pamuk mu kıt? Sizin dünyadan haberiniz yok! Daha bir ay
önce bizim oralar kar yağmış gibi bembeyaz olmuştu. Bir kısmı
hala tarlalarda duruyor, inanmıyorsanız gidin bakın. Hatta
ihtiyacınız varsa gidip toplayabilirsiniz bile.

Hukuk Tuisi

: Devletin vatandaşın pamuğuna el koyması reform yasalarına
aykırı bir uygulama.

Wen

: Canım, yasaların nasıl yazıldığı değil, nasıl yorumlandığı
önemli.

Deprem Tuisi : Ama halk tepkili. İnsanlar yırtık pırtık giysilerle dolaşıyor.
Hukuk Tuisi

: Pamuğun nerede olduğunun açıklanması için yarın sarayın
önünde bir protesto gösterisi düzenlenecekmiş.

Sanat Tuisi

: Saçmalamayın. Sayın imparatorumuz elbette ki pamuğun
nerede olduğunu açıklayacak güçtedir.

Eh Feh

: İyi o zaman açıklasınlar bakalım neredeymiş pamuk, niye
almışlar? Çağırın imparatoru buraya! Görüşmek istiyoruz. (Herkes dona kalır.)

Gu

: Ne kadar naif! Duygularıyla hareket ediyor. Canım, imparator
buraya gelemez! Ama belki biz bir şeyler yapabiliriz. Onların
sorununa çözüm bulabilmek için önce sorunlarını anlamak
gerekiyor. (Sen’e) Amcacığım, anlatın bize, sizi köyünüzden
kaldıran ve Pekin’e getiren şey neydi?

Sen

: Benim adım Sen, bu da torunum Eh Feh.

Gu

: Canım. (Eh Feh’in saçlarıyla oynar. ) Kıvır kıvır.

Sen

: Bendeniz tüm hayatım boyunca tuiliğe, kendi deyişinizle o
büyük kardeşliğe mensup olma hayaliyle yaşadım. Ama şartlar
elvermedi, ben de okuyamadım. Bari Eh Feh okusun dedim ve
yirmi yıl boyunca dişimden tırnağımdan artırdım. Hepsi torunumu tui yapabilmek için. Hem kendini kurtarsın, hem de tui
olarak insanlığa bir yararı dokunsun diye. Çünkü insanlığın tüm
işleri, sizlerin düşünceleriyle yürüyor. İnsanlığı tuiler yönetiyor.

(Tuiler arasında onaylayıcı nidalar duyulur.)
Gu

: Demek pamuktan elde edeceğiniz parayla...

Sen

: Tui okuluna girecekti.

Gu

: Demek torununuzu tui okuluna gönderecektiniz. Eğitime
susamış insanlar. Devletse onları soyuyor! Burada bulunan bu
insanları, onun gelecekteki tui arkadaşlarını, onun bu sorununa
sahip çıkmaya davet ediyorum.

Deprem Tuisi : Ne yani Gu, protestocularla saraya mı yürüyelim?
Wen

: Boşuna! Pamukla ilgili her konuda İmparator, daha doğrusu
Jau Jel karar verir.

Saray Tuisi

: Bir dakika baylar. Adının
açıklanmasını istemeyen bu iyiliksever bayan (Turandot’u

gösterir) Bay Sen’e pamuğunu satarak kazanacakları parayı
hediye ediyor. Zira söz konusu bayan düşünceye ve düşünenlere
son derece değer verir.
(Alkışlar arasında Turandot pozdan poza girer. Sen ve Eh Feh kucaklaşırlar ve
sahne kararır.)
İMPARATORLUK SARAYI
(İmparator ikinci sabah piposunu içmektedir. Dışarıdan öpücük sesleri duyulur.
İçeriye Tıırandot ve yanında Saray Tuisi girerler.)
Turandot

: (Etekliğini kaldırır ve babasına pamuklu donunu gösterir.) Baba,
nasıl buldun donumu? Pamuklu. Fi kaşındırdığını söylüyor.
Doğru, ama şu sırada en az bulunan şey, hem pahalı hem de
popüler. Neden bir şey söylemiyorsun? Neden? Neden? Neden?

İmparator

: Kes artık şunu!

Saray Tuisi

: Sabah piponuzun tadı nasıl efendim?

İmparator

: Şu Japonlar zevk sahibi insanlar. Tütünün iyisinden de gayet
iyi anlıyorlar.

Saray Tuisi

: Pazarlıklar bitmediği halde hediyeleriyle sizi mahcup ediyorlar.

İmparator

: (Arsız bir şekilde) Gerçekten çok mahcup oluyorum.
(Turandot’a) Bir fırça al ve isteklerini yaz. Japon dostlarımız
sayesinde bir aşk evliliği yapman için maddi açından hiçbir
sakınca yok. Olağanüstü bir durum dışında.

Turandot

: Evlenirsem mutlaka bir tui ile evlenirim baba.

İmparator

: Bir tuiyle mi? Sapıtmışsın sen.

Turandot

: (Neşeli) Öyle mi dersin? Fi şakadan da olsa bir şey söylese içime
işliyor.

Saray Tuisi

: Je t’aime.

Turandot

: Moi aussi.

İmparator

: Terbiyesizlik etmeyin sabah sabah. Seni bir tuinin kollarında
görmeye asla dayanamam, asla. Hem sen böyle şeyleri düşünmek için çok gençsin.

Turandot

: Çok genç miyim Fi ? Kaşındırıyor! (Dışarıdan sesler gelir.)

İmparator

: Bu ne gürültü böyle?

Saray Tuisi

: Bir protesto eylemi sayın majesteleri, sanırım bir basın
açıklaması.

Tıırandot

: Zaten ben de onun için böyle süslendim. Fi ile eylemcileri

izlemeye gidiyoruz.
(İçeriye elinde bir bildiriyle Başbakan ve Savunma Bakanı girer.)
Başbakan

: Majesteleri!

Savunma Bakanı: Majesteleri!
Başbakan

: Majesteleri, La Me mağazası önünde bir bildiri bulundu efendim
ilgilenme tenezzülünde bulunursunuz herhalde, zira hiç hoş
olmayan bir içeriği var. (Okur.) "Basına ve Çin Kamuoyuna: Çin
halkının ana geçim kaynağı olan Çin pamuğu nerede? Çin'in
evlatları, açlıktan ölen ana babalarının mezarına çıplak mı
gitsinler? İlk Mançu İmparatoru'nun yalnızca ayıbını örtecek
kadar pamuğu vardı. Sonuncunun ne kadar var?" (Başbakan,
Saray Tuisi ve Savunma Bakanı gülerler. Çok uzun bir liste açılır.)
İmza: Yeşil Barış, İnsan Hakları Savunucuları, Kuzey Kültürüne
Özgürlük Hareketi, Kadın Dayanışması, Bireysel Silahlanmaya
Hayır, İmparatorluğa Hayır, Çin Tabipler Odası, Baldırıçıplaklar
Birliği, Terziler Birliği…

İmparator

: Kes! Kim bunlar?

Başbakan

: Efendim bu grupların çoğu kontrolümüz altındaki sendikalardan ve yasal partilerden ayrışanlar.

İmparator

: Başı kim bunların? (Eliyle para jesti yapar.) Yok mu şöyle
müzakere edebileceğimiz bir temsilcileri?

Saray Tuisi

: Efendim bu hareketin tek bir başı yok. Pek çok grup bir araya
gelmiş “yukarıdan aşağıya” örgütlenmediklerini “yan yana”
durduklarını iddia ediyorlar. Hem kendi başlarına hem de zaman
zaman birlikte eylemliliğe geçebiliyorlar. Bu grupların oluşturduğu hareket, henüz önemli bir tehlike arz etmiyor.

Başbakan

: Öyle ama uzun vadede başımıza büyük belalar açabilir.

Savunma Bakanı: Çok doğru! Başı olmayan yılanı ezemezsiniz.
İmparator

: Sus! Sabah sabah içimi karatmayın. (Bildiriye bakarak) Bu ne
böyle. Başı belli değil, kıçı belli değil.

(Jau Jel girer.)
Jau Jel

: Günaydın. Nasıl bakalım sabah piposunun tadı?

İmparator

: (Bağırır.) Tadı madı yok. Sarayımın önünde eylem düzenleniyor.
Duymuyor musun?

Jau Jel

: Sıkma canını.Yasal haklarını kullanıyorlar, değil mi?

İmparator

: (Bildiriyi burnuna dayar.) Küfürü yiyen sen değilsin tabii ki, ben
sabah pipomu içerken sarayımın önünde eylem yapılmasını
yasaklıyorum. Derhal dağıtın şunları!

Savunma Bakanı: Emredersiniz efendim.
Başbakan

: Aman efendim, zaten demokratikleşme adına başlattığımız
düzenlemelerin kağıt üstünde kaldığına dair pek çok eleştiri
alıyoruz.

Saray Tuisi

: Kadınlar günündeki eyleme yaptığınız müdahale hala
tartışılıyor.

Başbakan

: Böyle bir şey yapmamız pek doğru olmayabilir.

İmparator

: Baştan savmacılık! Boşvericilik! Budalalık! Demokratikleşmenin
böyle bir şey olduğunu söylememiştiniz bana.

Jau Jel

: Beni kardeşimle yalnız bırakmanızı rica ediyorum baylar.

İmparator

: (Turandot dışındakiler dışarıya çıkarlar.) Suçluların sert biçimde
cezalandırılmalarını emrediyorum. Tekrar ediyorum, en sert
biçimde.

Turandot

: Haklısın baba.

Jau Jel

: Bağırmayı kes, dışarıdalar.

Turandot

: (Heyecanla yazarak) Doğru, baba. Şimdi biraz sakinleş.

İmparator

: Yasal haklarını kullanıyorlarmış. Neyim ben? Biblo mu? Bu
kepazeliğe derhal bir son verilmesini istiyorum.

Jau Jel

: Saçmalama.

İmparator

: O yasaların altına kasaların dolması için imza attım ben, birkaç
ipsiz sapsızın kendi sarayımın önünde eylem yapması için değil.

Jau Jel

: Anla artık, eski yöntemleri her istediğimizde kullanamayız.
Pamuğun nereye kaybolduğunu soruyorlar? Sen de onlara
tatmin edici bir cevap vermelisin.

İmparator

: Ne dememi bekliyorsun? “Sevgili halkım, Japonya büyük bir
askeri operasyona hazırlanıyor, biz de pamuğunuzu borcumuzu
ertelemesine karşılık Japonya’ya vermeyi düşünüyoruz. Şu an
pazarlık masasındayız.” mı diyeyim?

Jau Jel

: Saçmalama. Bir tui konferansı düzenle. Seni aklarlarsa, sana
bedavaya gelecek bir vaatte bulun onlara. İkiyüzbin aklayıcın ne
güne duruyor? Onbeşbin okula hangi amaçla yardım ediyorsun?

Turandot

: Tuiler yarışması! Çok eğlenceli olurdu!

İmparator

: Tuiler! Kimse onların değerini benim kadar bilemez. Ellerinden
geleni yaparlar, ama her şeyi de beceremezler ki. Ne diyebilirler?

Başbakan

: (İçeriye girer.) Majeste, dışarıda basın açıklaması yapan grupların temsilcileri geldi, içeri alayım mı efendim?

(Dışardan “Silah harcamalarının kısıtlanmasını istiyoruz, kadın haklarının iyileşti-

rilmesini istiyoruz, anadilde eğitim istiyoruz, işsizliğe son” sesleri duyulur.)
Jau Jel

: Müzakere edebileceğimiz kimse yok mu aralarında?

Başbakan

: Hemen efendim. (Dışarı çıkar ve Terziler Birliği ve Baldırıçıplaklar Birliği delegeleriyle birlikte geri döner.)

Birinci Delege : (Dışarıya doğru) Ben burada yalnızca terziler birliğini değil,
dışarıdaki bütün grupları savunuyorum.
İkinci Delege

: (Dışarıya doğru) Hiç merak etmeyin tüm grupların haklarını
söke söke alacağız.

Birinci Delege : (Diğer delege konuşmadan önce atılır, sesini dışarı duyurmaya
çalışarak konuşur.) Majesteleri! Majesteleri! Duy şu sesi duy. Bir
araya gelmiş bir halkı hiçbir güç durduramaz. Kararlıyız! (Dışarıdan “Güçlüyüz” karşılığı gelir.) İşte o kadar.
İmparator

: Ne oluyor burada?

Başbakan

: Şov yapmayın.

Jau Jel

: Nedir mesele?

İmparator

: Az önce altında sizin de imzanız olan o aşağılık bildiriyi
okudum.

Birinci Delege : Bildirinin üslubu konusunda affınızı istiyoruz.
İkinci Delege

: Biz zaten kendilerine söyledik, anarşi yaratmayalım…

Birinci Delege : Korsan eylem yapmayalım…
İkinci Delege

: Ortalığı birbirine katmayalım…

Birinci Delege : Dedik ama galeyana gelmişler. Malum galeyana gelmiş bir
topluluğu durdurmanın yolu ya yoktur…
İkinci Delege

: (Eliyle para işareti yaparak) Ya da çok zordur.

Birinci Delege : (İmparator’a yaklaşarak) Efendim ben Terziler Birliği delegesi
olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani terzilere verilecek bir miktar pamuk ortamdaki
gerginliği bir miktar rahatlatacaktır.
İkinci Delege

: Yanlış. Görüyorum ki bu durum karşısında kendi çıkarların
doğrultusunda çözümler öneriyorsun. Tüh sana, yazıklar olsun.
Oysa dışarıdaki onlarca insan adına burada bulunduğumuzu
zannediyordum. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. (İmparator’a yaklaşarak) Aslında dışarıda bulunan kalabalığın büyük
bir çoğunluğunu sözcüsü olduğum Baldırıçıplaklar oluşturmaktadır. Bu durum karşısında Baldırıçıplaklar’a vereceğiniz bir
miktar pamuk bu sorunu çözecektir. Bir Baldırıçıplak olarak….

Birinci Delege : Baldırınızı pek çıplak göremiyoruz ama… (Jau Jel güler.)

İkinci Delege

: Sen bir şey mi ima ediyorsun?

Birinci Delege : Ne münasebet. Her toplu sözleşme dönemi öncesi gardırobunuzu yenilemeyin artık…
Birinci Delege : Sen benim rüşvet aldığımı ya da para yediğimi mi iddia ediyorsun?
İkinci Delege

: Bittabi. (Tokatlaşmaya başlarlar.)

İmparator

: Yeter! (Kavga son bulur.) Bu aydınlatıcı icraatınıza teşekkür
eder, öne sürdüğünüz kanıtlara, özellikle sonuncusuna katıldığımı bildiririm. Herhalde söz konusu olan pamuk kıtlığı.

Başbakan

: Gördüğümüz kadarıyla aranızda da pek anlaşamamışsınız.
(Güler.)

İmparator

: O halde ben Çin İmparatoru olarak Çin pamuğu nerede
sorusunun imparatorluğun en akıllı ve bilge kişileri tarafından
karara bağlanıp açıklanmasını öneriyorum. Hemen bir Tuiler
Kongresi toplanmasını emrediyorum; bu kongrede, Çin pamuğu
nerede sorusuna en inandırıcı bir biçimde yanıt bulunacaktır.
(Delegeler çıkar.)

İmparator

: (Başbakan’a) Ne dersin, çok mu ileri gittim?

Başbakan

: Hayranlık uyandırıyorsunuz.

İmparator

: Bu iyi insanlara bir Tuiler Kongresi yeter kanaatindeyim. Kendi
aralarında bile anlaşamamışlar.

Başbakan

: Halka, pamuğun nerede olduğunu açıklayabilecek tuilere
verilecek ödülü majesteleri düşündüler mi?

İmparator

: Hayır, (Jau Jel’e bakarak) mali durumum hala düzelmiş değil.
Bu yüzden bilemiyorum.

Başbakan

: Majeste, bu soruyu ancak Çin'in en akıllı adamı
cevaplandırabilir. Ne vereceksiniz?

Turandot

: (Neşeyle bağırarak) Huhuhuhuhuhu! Beni!

İmparator

: Asla. Kendi etimi, kemiğimi satacak değilim.

Turandot

: Neden olmasın? Siz en akıllıyı bulun, ben de onunla evleneyim.

(Sahne kararır.)
TUİ OKULU
(Sahne değişimi sırasında bir habercinin "Büyük olay: İmparator, pamuğun nerede
olduğunu halka ikna edici bir şekilde açıklayan tııiye, büyük ödüller vaat ediyor.
Erkek adaylar için Prenses Tıırandot'la evlenme şansı, kadın adaylar içinse İçişleri
Bakanlığı." diye bağırdığı duyulur. Bir sınıfta öğrenciler konuşmaktadır. Sen, Eh

Feh ve Gu öğrencileri izlemektedir.)
Öğrenci 1

: Arkadaşlar, ben kongreye konuşmacı olarak katılmayı
düşünüyorum.

Si Fu

: Tui öğrencilerinin kongreye başvuruları kabul ediliyor mu?

Öğrenci 2

: Hayır.

Öğrenci 3

: Tarih profesörü Kü Tüng de katılacakmış kongreye.

Öğrenci 4

: Kim Kü Tüng mü? (Gülerler.)

Öğrenci 5

: Bence Turandot çok hoş bir bayan.

Öğrenci 4

: Hoş ama neye göre hoş?

Öğrenci 5

: Bunun da felsefesini yapmayalım artık.

(Öğretmen girer.)
Öğretmen

: Günaydın arkadaşlar, bugün sizlerle felsefenin en önemli
sorunlarından bir tanesini, yok yok, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesini tartışmak istiyorum. Nesneler! Nesneler
bizim dışımızda, bizden bağımsız, kendileri için mi vardırlar,
yoksa nesneler bizim içimizde, bizimle beraber, bizim için mi
vardırlar? Şimdi bu sorunsalı Sarı Irmak metaforuyla açıklamanızı istiyorum. Sarı Irmak gerçekten var mıdır? Gerçekse neden
sarıdır? Sarı bir ırmak gerçekten olabilir mi? (Öğrenciler telaşlanır
ve kitaplarına bakarlar.) Heyecanlanmayın arkadaşlar, ben
sizden kuru bilgi, ezber istemiyorum; kafanızı çalıştırmanızı,
bildiklerinizi yorumlamanızı, derse katılmanızı istiyorum. Üç, iki,
bir: Düşünün. (Çok zaman vermez, öğrenciler afallar.) Süreniz
bitti. Arkadaşlar hep aynı insanlar söz alıyor. Mesela sizin bir
düşünceniz yok mu? (Öğrenci öksürmeye başlar.) Öksürük tuttu
galiba. Si Fu.

Si Fu

: Hocam, Sarı Irmak sadece bizim düşüncelerimizde var olabilir.
Eğer ben Sarı Irmak vardır dersem, Sarı Irmak vardır. Ama ben
Sarı Irmak yoktur dersem Sarı Irmak o zaman yok olur.

Öğretmen

: Çok güzel Si Fu.

Öğrenci 5

: Tam da bu noktada yanlış düşünüyorsun Si Fu. Aynı ırmakta
iki kez yıkanamazsın, ben de bunu iddia ediyorum.

Öğrenci 3

: Sarı Irmak var diyorlar, yok diyorlar. Ee, so what? Ben de bunu
iddia ediyorum.

Öğretmen

: Çok güzel tartıştınız çocuklar. Ama unutmayın ki biz filozoflar
her soruna bir çözüm bulmak zorunda değiliz. Size sormak
istediğim, bu sorunsal neden çözümsüz kaldı? Si Fu.

Si Fıı

: Soruna bir çözüm getirecek olan kongre, iki yüzyıldan beri

olduğu gibi, Sarı Irmak’ın kıyısındaki Mi Sang Tapınağı'nda
toplandı. Soru şöyleydi: Sarı Irmak gerçekten var mı yoksa
sadece kafalarda mı var? Derken korkunç bir şey oldu.
Öğrenciler

: Ne oldu?

Si Fu

: Dağlardan eriyerek aşağı inen kar Sarı Irmak’a ulaştı, Sarı
Irmak taştı ve tüm kongre üyelerini silip süpürdü.

Öğrenci 2

: Hepsi öldü mü?

Si Fu

: Hiç kimse kurtulamadı. Bu yüzden Sarı Irmak’ın gerçekten var
olduğu kanıtlanamadı.

Öğretmen

: Çok güzel Si Fu. Bakın arkadaşınız vücut dilini ne kadar da
güzel kullandı.

Öğrenci 5

: Hocam, bilmiyorum, bana pek geçmedi.

Öğretmen

: Günün en önemli olayı nedir?

Sınıf

: Tuiler Kongresi!

Öğretmen

: Ders bitmiştir. (Sınıf çıkar.)

Eh Feh

: Ama Sarı Irmak gerçekten var!

Gu

: Eh Feh. Sarı Irmak var diyemezsin. Bana öyle geliyor ki Sarı
Irmak var diyebilirsin. Var demek için kanıtlaman gerekir. Kanıtla bakalım.

Eh Feh

: Ee, sarı, akıyor.

Gu

: Kanıtlayamazsın. Böyle şeyleri kanıtlamak o kadar da kolay bir
şey değildir.

Sen

: Burada böyle şeyleri mi kanıtlamayı öğrenecek?

Gu

: Elbette.

Eh Feh

: Hiçbir şey anlamadım. Sarı ırmak bizim köyden de geçiyor. Sen
bilmiyor musun büyükbaba? Hani her pazar yıkanmaya gideriz.
Taş kaydırır, balık tutarız. Sonra çamaşırcı kızlar gelir. Çamaşır
yıkarlar.

Sen

: Evet Eh Feh evet, ama burada bunu kanıtlamayı öğreneceksin,
değil mi?

Eh Feh

: (Çantasından balık çıkarır.) İşte!

Gu

: O balık da ne?

Eh Feh

: Kanıt!

Gu

: Neyin kanıtı?

Eh Feh

: (Gu’nun taklidini yaparak) Sarı Irmak’ın kanıtı. Bu balığı ben

tuttum. Sarı Irmak olmasa balık olur mu?
Gu

: Peki o balığın gerçek olduğunu nereden biliyorsun?

Eh Feh

: Eşeğin… (Sen, Eh Feh’in ağzını kapatır.)

Sen

: Siz onun kusuruna bakmayın. Kayıt olacağı için içi içine
sığmıyor. Hem çocuk güzel konuşmayı nereden öğrensin?

Gu

: Önemli değil, biz burada tuilere güzel konuşmayı da öğretiriz.
Bakın bir öğrencimiz hitabet sanatını öğreniyor.

(Öğretmen olan Nu Shan'la birlikte genç bir adam, Shi Meh girer ve küçük bir
kürsüye çıkar. Nu Shan konuşmacının önünde asılı duran bir sepetinin halatını
tutmaktadır.)
Nu Shan

: Bak Shi Meh, diploman burada. (Diplomayı sepetin içine koyar.)
Sepet burada durduğu sürece mezun oldun demektir, ama yok
sepet yukarı doğru çıkıyorsa, yanlış bir şeyler söylüyorsun, yani
yaz okuluna kalıyorsun demektir. Hazırsan sorunu soruyorum:
Muhalifler neden haksız?

Shi Meh

: Muhalifler haksızdır, çünkü işçilerin sömürüldüğünü, kadınların ezildiğini, çevrenin kirletildiğini ve Kuzey halkı kültürünün
yok sayıldığını iddia ederek halkı iktidara karşı durmaya çağırırlar. Temel dayanaklarıysa iktidarın onlara baskı uygulamasıdır.
(Sepet yukarı çıkar.) Yani sözüm ona bir baskı. İşin aslı muhalifler ayaklanınca iktidar da mecburen zor kullanmak zorunda
kaldı. (Sepet aşağı iner.) Muhalifler özgürlüklerden bahsediyorlar.
(Sepet yukarı çıkar.) Böyle diyerek aslında insanları kendi tutsakları yapmak istiyorlar diyecektim. Mesela toprağı yoksul ırgatlara
dağıtacaklarını söylüyorlar (Sepet yukarı çıkar.) ya da reform
sürecinde çıkan yasaların hala uygulanmadığını söylüyorlar
(Sepet biraz daha yukarı çıkar.) ya da imparatorun yanı başımızdaki savaştan pay kapmaya çalıştığını söylüyorlar. (Sepet yukarı
çıkar.) Yalan söylüyorlar. (Sepet inmeye başlar.) Yalan! Yalancılar!
Muhalifler de birer yalancı! Teröristler! Özgürlük ve demokrasi
düşmanları! Şer odakları!

Nu Shan

: (Sepeti çok az indirmektedir.) Daha bir şey kaldı mı Shi Meh?

Shi Meh

: Despottur hocam bunlar, otoriterler, totaliterler!

Nu Shan

: Olmadı Shi Meh! Yazın bir programın var mıydı canım?

Shi Meh

: Bir umut var mı benim için Bay Nu Shan?

Nu Shan

: Umut her zaman vardır Shi Meh, ama bu performansla seni
geçirmem mümkün değil. Elimde olsa niye geçirmeyeyim, değil
mi?

Shi Meh

: Hocam biliyorum, örtbas etmede pek iyi değildim, çanak
yalayıcılığı sanatında ise onyedinci sıradaydım, ama...

Nu Shan

: Biliyorum Shi Meh! O dersinize de ben giriyordum. Ayrıca o
sınıfta çan eğrisinin en dibindeki öğrenci de sendin. Ama nedenini de biliyorum. Profesör değiliz ya dersimiz dinlenmiyor. Siz
şimdi gidiniz, bir duş alınız, bir masaj yaptırınız, sonra da gidip
yaz okulu kaydınızı yaptırınız.

Shi Meh

: Ama hocam…

Nu Shan

: Shi Meh git. (Shi Meh çıkarken eliyle bir hareket yapar.) O el
hareketi de gözümden kaçmış değil Shi Meh.

Gu

: Nu Shan! Sana yeni bir öğrenci getirdim. (Nu Shan koşarak
gelir.) Az evvel dersini dinlediler. (Nu Shan, Gu’nun kulağına bir
şeyler fısıldar. Sen’e) Peki siz muhalefet hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sen

: Bizim oralarda çiftlik sahipleri ne söylerse, gazeteler ne yazarsa
onu biliriz. Ama duyduğumuza göre kötü insanlarmış çünkü
özgürlüklere karşıymışlar.

Eh Feh

: Toprağı yoksul ırgatlara dağıtacakları doğru mu?

Nu Shan

: Evet, çalacak ve güya paylaştıracaklar. (Sen’e) Burada öğrettiklerimiz hoşunuza gidiyor mu?

Sen

: Tabi, tabi. Çok güzel bir konuşmaydı.

Eh Feh

: Hiç bir şey anlamadım. Dağıtacaklar mı, dağıtmayacaklar mı?

(Sen, Eh Feh’e eliyle sus işareti yapar. Nu Shan ile Gu fısıldaşmaktadır.)
Nu Shan

: Gu, bunların hangisini kaydettireceğiz?

Gu

: Küçük olanı.

Nu Shan

: Yapma yahu!

Eh Feh

: Ama büyükbaba, doğru dürüst cevap vermiyorlar, bir öyle bir
böyle laf kalabalığına getiriyorlar.

Sen

: Sus dedim.

Nu Shan

: Ben hemen kaydınızı yapsak diyorum, yoksa geç kayda kalacaksınız elli yen daha fazla vermek zorunda kalacaksınız.

Sen

: Kayıt parası ne kadar ki?

Nu Shan

: İki yüz yencik.

Sen

: Fazla olduğunu söylemişlerdi ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Hadi Eh Feh, en iyisi biraz daha gezelim. Parasız
olur, değil mi?

Gu

: Bizde eğitim paradan önce gelir.

Sen

: Bu sıra da ne?

Gu

: Kongre kayıt sırası.

(Tuiler kongre kaydı için sırada beklemektedirler.)
Güzellik Tuisi : Ben deneyimli bir estetik cerrahım. Ülke yönetiminde söz sahibi
olmalıyım. Kendime güvenirim, ayrıca Turandot’a benden iyi
koca bulamazsınız, bunu da yaz.
Tui 1

: Dış basın da kongrede olacakmış, duydunuz mu?

Deprem Tuisi : Ben de bu sabah gazetede okudum: Başbakan, kongrenin Çin
için çok önemli bir sınav olacağını belirtmiş.
Psikoloji Tuisi : (Bağırarak) Yaşasın! Ben pamuğun nerede olduğunu biliyorum!
Hepsi

: Nerede?

Psikoloji Tuisi : Söylemem kongrede açıklayacağım.
Tui 2

: (Sıranın başındaki Güzellik Tuisi’ne) Hadi kardeşim hayat
hikayeni mi anlatıyorsun?

(Kargaşa olur. Gogher Gogh’un adamları Kri ve Kru koruma kıyafetinde girerler ve
kalabalığın üzerini aramaya başlarlar.)
Psikoloji Tuisi : Aa, önemli birileri geliyor galiba...
Tui 3

: İmparator mu geliyormuş?

Güzellik Tuisi : Turandot geliyor, beni seçecek ya.
Kru

: Tamam, gelebilir.

(Gogher Gogh ile Wen gülerek girerler.)
Wen

: Dünkü seansta Gogher Gogh Güvenlik Şirketi’nin hisseleri
tavan yaptı, Gogher. Ayrıca Pekinspor’a yaptığın mali destek de
halkın çok hoşuna gitti. Halk bu imajı sevdi Gogher. İşte tui
okulu, git ve insanlarla kaynaş!

(Gogher Gogh tuilerle tokalaşmaya başlar.)
Deprem Tuisi : Ne zamandır çayhaneye uğramıyorsun Gogher!
Güzellik Tuisi : (Gogher Gogh’un yüzüne bakarak) Tek kelimeyle harika olmuş
elime sağlık.
Gogher Gogh

: Bir ara gene sana uğrayacağım.

(Wen, Yazmana rüşvet verir.)
Yazman 1

: (Tuilere) Bugünlük mesaimiz maalesef bitti. (Tuiler çıkmakta
diretirler.)

Kri

: (Tuileri tehdit ederek) Bayan mesai bitti dedi. (Tuiler hızla
çıkarlar.)

Yazman 1

: Kiminle görüşecektiniz Bay Gogher Gogh?

Gogher Gogh

: (Nazik konuşmaya çalışarak) Sayın Hi Wei ile görüşeceğim. Tui
okulunun sınavına gireceğim.

Yazman 1

: Halka arz ettiğiniz hisselerden bir miktar ben de aldım Bay
Gogher Gogh, size güveniyoruz.

Gogher Gogh

: Zaten o şirket benim değil halkımındır. Ben vekaleten naçizane
başında duruyorum işte.

Yazman 1

: Neden tui olmak istiyorsunuz?

Gogher Gogh

: Eğilimim ve önceki hizmetlerim devlet hizmetine girmemi
emrediyor bana. Bunun için tui olmam şart. (Wen, Gogher Gogh’u uyarır.) Halkımın sesini duyar gibiyim, bizi bu sefaletten
kurtar diye bağırıyorlar. Halkıma sunduğum sınırsız hizmetleri
devlet kademesinde devam ettirmek istiyorum.

(İçeriye yazmanlarla birlikte büyük tui Hi Wei girer. )
Sen

: Bu kim?

Gu

: Hi Wei, Uzakdoğu Teknik Üniversitesi rektörü. Dürüstlüğüyle
ve namusluluğuyla tanınır.

Wen

: Adayım Gogher Gogh Güvenlik’in yönetim kurulu başkanı
Sayın Gogher Gogh. Devletine ve milletine hizmet etme arzusuyla
yanıp tutuşan fedakar ve erdemli bir yurttaş ve aynı zamanda
çok iyi bir girişimci olması sebebiyle sayın rektörden (Para dolu
bir kese uzatır.) adayıma üç kere beş kaç eder sorusunun yöneltilmesini rica ediyorum.

Hi Wei

: Neden zahmet ettiniz? Formları da bir güzel doldurmuşsunuz.

Yazman 2

: Hepsi de gıcır gıcır.

Gogher Gogh

: Hadi çocuklar hazırlıklara başlayalım.

(Kru ve Kri Gogher Gogh’u boks maçına hazırlarmışçasına sınava hazırlar.)
Kru

: 3 kere 5?

Gogher Gogh

: 25.

Kru

: 3 kere 5?

Gogher Gogh

: 35.

Kri

: 15, Gogher, 15!

Kru

: 3 kere 5?

Gogher Gogh

: 15.

Kru

: 5 kere 5?

Gogher Gogh

: 25.

Kri

: 2 kere 10? (Gogher Gogh kalır.)

Kru

: Tamam, tamam, takma kafana.

Yazman

: Bay Gogher Gogh. (Gogher Gogh öne çıkar.)

Hi Wei

: Size oldukça basit, bir o kadar da temel bir cebir sorusu
sormak istiyorum? 5 kere 3 kaç eder?

Gogher Gogh

: (Gogher Gogh kalakalır, çevresindekiler kopya vermeye çalışır.)
25.

Hi Wei

: Artık benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı.

(Hi Wei ve yazmanları çıkarlar.)
Kru

: O beş kere beşin cevabıydı Gogher.

Gogher Gogh

: Soruyu yanlış sordular. Eğer beş kere beş sorusu sorulsaydı,
yanıtım doğru olacaktı. Çok iyi düşünülmüş yanıtım yüzünden
derhal Tui Derneği'ne üyelik kaydımın yapılmasını istiyorum.
Aslında hâlâ bu derneğe üye olmak isteyip istemediğimi sormalıyım kendime. Burada son derece tehlikeli düşünce tüccarlarının
bulunduğunu herkes biliyor. Analarını bile satar bunlar! Ama
kim olduğumu göstereceğim onlara yakında, çok yakında!

Wen

: Gogher! Seni bu şekilde tanımalarını istemezsin değil mi? Biraz
kendine hakim ol.

(Gogher Gogh, Wen ve adamlarıyla çıkar.)
Sen

: Hadi Eh Feh, biz artık gidelim.

Gu

: Nereye?

Sen

: Tuiler kongresine, bir de oradaki tuileri görelim.

Gu

: Kaydınızı yaptırmayacak mısınız?

Sen

: Şimdi değil. Belki sonra. (Çıkarlar ve sahne kararır.)

TUİ DERNEĞİ SARAYI'NDA SALON
I. Gün
(Saray erkanı kongredeki yerini almıştır. Ortada bir kürsü vardır. Halk ile tuilerin
oturacağı yerler arasında güvenlik görevlileri vardır.)
Sunucu

: (Sesi sahne arkasından gelir.) Saygı değer Çin halkı! Çin
tarihinin en büyük kongresi başlamak üzere. Ülkenin dört bir
yanından gelen seçkin tuiler bu akşam hepimizi meraklandıran
pamuk nerede sorusuna yanıt arayacaklar. Yalnız sorumuza
geçmeden önce kongremize katkılarından dolayı Gogher Gogh

Güvenlik Şirketi’ne, Pekin Oteller Zinciri’ne ve La Me Restaurantları’na buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kongremizi açıyoruz.
İşte geliyorlar: Tuiler.
(Tuiler, kongreye büyük bir ihtişamla bir tanesinin elinde bir meşale, müzik
eşliğinde kol kola şarkı söyleyerek girip yerlerini alırlar. Ki Leh ve Hi Wei yavaşça
kürsüye doğru yönelirler. )
Ki Leh

: İlk konuşmayı benim yapacağım söylenmişti de bana. Ne kadar
meşakkatli bir görev olduğunu bilsem de mecburen kabul ettim.

Hi Wei

: Üzülmeyin, sizin yerinize ben de yapabilirim.

Ki Leh

: Öyle mi! Ama ben ilk konuşmacı olmak için yırtınacak değilim.

Hi Wei

: Ben de ilk konuşmacı olmak için yırtınacak değilim.

Ki Leh

: Ama benden istenirse, yaparım.

Hi Wei

: Emirleri harfiyen yerine getiririm

Ki Leh

: Sizden kimse istemedi ki!

Hi Wei

: Sizden kim istedi?

Ki Leh

: Sizin yöntemleriniz bilinir.

Hi Wei

: Sizin dolaplarınız da ülke çapında tartışılıyor.

Ki Leh

: Sizin de asistanlarınızla ilişkileriniz tartışılıyor.

Hi Wei

: Yalancı.

Ki Leh

: Sübyancı.

Hi Wei

: Şu saça bak! Maymun!

Ki Leh

: Sen kendine bak panda ayısı!

Beraber

: Şapkalı mantar! (Sahne tamamen aydınlanır. Halkın ve tuilerin
kendilerine güldüğünü fark edip öpüşürler.) Her şey Çin için!

Saray Tuisi

: Saygıdeğer Çin halkı ve değerli tuiler. İlk günün konuşmacısı
olarak İmparatorluk Üniversitesi Rektörü Sayın Ki Leh’i tanıtmaktan şeref duyarım.

Ki Leh

: Haşmetli İmparatorluk ailesi, yüksek kongre ve saygıdeğer Çin
halkı. Lana Arboris! Yani halk arasında bilinen adıyla (Zorlukla
hatırlar.) pamuk sözcüğü, esasen Bombay dilinden gelmektedir.
(Turandot’a) Bombay. Üniversitemiz Ar-Ge laboratuarlarında
yetiştirilen Lana Arboris sample’ı. (Turandot’a cinsel imayla)
Parmak biçimindeki sepallerin üzerindeki beyazımsı petalleri,
gövdedeki ve dallardaki sert ve selülozik yapıyı, ayrıca kofullardaki mitokondriyel faaliyeti farkettiniz sanıyorum. Daha sonra
bu sepaller bir eğrilme sürecine girerler ve aldıkları retrospektif
dönütlerle yepyeni bir maddeye, yani halk arasında bilinen adıyla

pamuklu kumaşa dönüşürler.
Köylü 1

: Bunu en baştan söyleseydi ya.

Ki Leh

: Bu kumaş, ekseriya halkımızın büyük bir çoğunluğu olan
yoksul kesiminin (Saray Tuisi öksürür.) halkımızın bir kesiminin
çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Gördüğünüz
gibi, (Donunu gösterir ve halk güler.) don!

Hi Wei

: İtiraz ediyorum! Bu bir intihal, yani arak! Öğrencilerinizin
ödevlerinden derleyerek oluşturduğunuz bu çalıntı tezi halkıma
sunmaya utanmıyor musunuz? Kanma ey halkım bu yalanlara,
senin anlamadığın dilde konuşanlara! Efendim, bu tez yanlış!
Lana Arboris Bombayca değil, Tongocadır. Lana, Tongocada
pislik anlamında olup; Arboris, ise ucube anlamındadır. İkisini
birleştirdiğimiz taktirde -çok affedersiniz ama- bok böceği anlamına gelmektedir. (Halkın bir kısmı gülerken, bir kısmı da iğrenir.
İçeriye Jau Jel girer.)

Jau Jel

: Soyguncular! Talancılar!

İmparator

: Neredeydin?

Jau Jel

: Japon temsilcilerle pazarlık masasındaydım. Pamuğun birim
fiyatını onbeş yene indirmek istiyorlar ama yirmi yende diretiyorum.

İmparator

: Delirdin mi! Ya pamuğumuzu almaktan vazgeçerlerse? İmparator olarak derhal Japonların istedikleri fiyatın kabul edilmesini
emrediyorum!

Jau Jel

: Sende hiç ticaret kafası yok. Zor durumda olduğumuzu
bildikleri için fiyatları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Biz yirmi yende
kalmaya devam edelim. Japonya savaş zamanı kimseyle ilişkilerini riske atmak istemeyecektir.

İmparator

: (Keyifle) Ukala.

(Hi Wei konuşmasına devam etmektedir.)
Hi Wei

: Ya! İnanmadınız değil mi! Ayrıca zoologlara göre…

Ki Leh

: Manipülasyon! Pamuğu olmayan bir halkın, emniyet sübaplarından biri patlamış demektir.

Hi Wei

: Halk mı dediniz? Bana halkımı anlatmayın ben tanıyorum
halkımı. Siz bana açıklayabilir misiniz acaba halk kimlerden
oluşuyor, buyrun.

Ki Leh

: Tabii açıklarım. Halk kimlerden oluşur? Köylüler, çiftçiler,
memurlar, (Halk kafa sallayarak onay vermeye başlar.) işçiler,
dişçiler, doktorlar, mentorlar, mühendisler, CEO’lar, şapkalı
mantarlar, işletmeciler, iktisatçılar, brokerlar, borsacılar, finansörler, spekülatörler, manipülatörler, nörologlar, ürologlar,

biyologlar, fizyologlar, psikologlar, sosyologlar, zoologlar ve
botanikçiler vardır! Sonra, efendime söyleyeyim…
İmparator

: Ne yapıyor bu adam?

Başbakan

: Halkı tanıtıyor efendim. Çok enteresan.

Turandot

: Şu en başta oturan tui kim Fi?

Saray Tuisi

: Munka Du, Felsefe Semineri başkanı.

Turandot

: Gözlerinden zeka fışkırıyor.

Ki Leh

: Kung-fucular, judocular, tekwandocular, aikidocular, reikiciler,
feng shuiciler ve tai chi chuancılar vardır.

İmparator

: Susturun artık şunu!

(Başbakan Ki Leh’e susmasını işaret eder.)
Ki Leh

: Aa, sizi nasıl unutabilirim majesteleri, imparatorlar,
imparatorcular, imparatordan çok imparatorcular, başbakanlar,
Jau Jeller...

Hi Wei

: İtiraz ediyorum sayın kongre, konuşmacıyı sadede gelmeye
davet ediyorum. (Sıkılmış olan halk birden kendine gelir ve alkışlamaya başlar.)

Ki Leh

: İzin verirseniz geleceğim. Halkımızın büyük bir kesiminin bir
derdi var. O da…

Çırak

: Yoksul oluşumuz.

Usta

: Pamuk nerede, pamuk?

Ki Leh

: Evet. İşte size dobraca yanıtım: Kötü bir ürün yılıydı.

Köylü

: Atma be atma!

Ki Leh

: Güneş azdı.

Terzi

: Yalan söyleme!

Ki Leh

: Güneş çoktu, yağmur azdı.

Çırak

: Karar ver artık!

Ki Leh

: Yağmur çoktu. Bunlardan hangisinin gerçekleştiği üniversitemiz laboratuarlarında araştırılacaktır. Kısacası pamuk yok,
çünkü yetişmedi.

İplikhaneci

: Yetişmemiş! Daha geçen ay iplik atölyem için on balya pamuk
almıştım.

Eh Feh

: Büyükbaba, ne olmuş bu adama ya? Basbayağı yalan söylüyor.
(Kürsüye doğru) Bu yıl pamuktan bol ne vardı?

(Polisler, Eh Feh’e doğru yönelirler. Sen, Eh Feh’in ağzını kapatır.)
Hi Wei

: Çin halkına bir hakarettir bu. Sizlere bir buçuk milyon balya
pamuktan daha az pamuk üretilmediğini ispatlayabilirim. (Halk
alkışlar.) Peki kim üretti bu pamuğu? Sen ürettin amcacığım,
teyzeciğim sen ürettin bu pamuğu. Birlik olup ürettiniz. Bu
pamuğu, mini minnacık tarlalarında, bir deri bir kemik kalıncaya
dek çalışan, yoksul, mütevazı, zeki, köylü Çin halkım üretmiştir.
(Halk yine alkışlar.) İzin 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?

Yaşlı kadın

: Keşke pamuğun nerede olduğuna da değinseydiniz evladım…

Hi Wei

: Teyzeciğim şimdi ona geliyorum. Pamuk nakil sırasında
kaybolmuştur.

(Halk arasında tartışma başlar.)
Esnaf

: Bir aydır sinek avlıyorum dükkânda, şu nakliyecilerin yaptığı
işe bak!

Çırak

: Vay şerefsizler vay!

İşletme sahibi : Ne yani bütün pamuğu nakliyeciler mi kaybetti?
Eh Feh

: Hayır tabii ki. Mesela bizim pamuğumuza el kondu!

Halk

: Kim el koydu?

Jau Jel

: Çıldırdı mı bu adam?

İmparator

: Eşek bu Hi Wei!

Jau Jel

: Hem de eşşoğlu eşşek!

Hi Wei

: Yani halkımız pamuğu daha nakil sırasında satın aldığı için
pamuk bitmiştir, tükenmiştir, kalmamıştır. Aslında ben sorunun
yanlış sorulduğunu düşünüyorum. Soru “pamuk nerede?” değil,
“pamuk yerine ne?” olmalıydı.

Halk

: Ne?

Hi Wei

: İşte bu. (Halka doğru göğsünü açar, içinde kağıttan bir elbise
vardır. Halk gülmeye başlar.) Kağıt! Kumaşların en asili. Ayrıca
kongreye damgamızı vuran sevgili prensesimiz için kendi ellerimle dizayn ettiğim şu elbiseyi sunmaktan gurur duyarım. (Turandot öne çıkar, kağıt elbiseyi giyer.)

Terzi

: Ne yani terziliği bırakıp kırtasiyecilik mi yapacağız bu yaştan

sonra!
Çırağı

: Usta artık sen kesersin, ben yapıştırırım! (Kahkahalar)

İplikhaneci

: Yağmuru da yasaklayın o zaman.

(Gülüşmeler olur.)
Hi Wei

: Onun da çaresi var. (Turandot’a bir şemsiye getirir.)

Usta

: Yol işçilerimiz ellerinde güneş şemsiyeleriyle çalışırlar artık!

Köylü

: Evleri de kartondan yaparsınız artık! (Halk Hi Wei’yi yuhalamaya başlar.)

İmparator

: Yeter! Böyle saçma yalanlarla çözemeyiz bu işi. Tam tersine
böyle yalanlar insanlarda bu işte bir bit yeniği olduğu izlenimi
uyandırır.

Jau Jel

: Şimdi biri çıkıp bize pamuk nereye kayboluyor dese, bize
bavulları toplamak düşecek!

(Ekonomi Uzmanı girer.)
Ekonomi Uzmanı : Efendim, Ki Leh ve Hi Wei’in isabetsiz ve talihsiz açıklamaları
nedeniyle Çin Menkul Kıymetler Borsası tepetaklak oldu! Sabah
seansı tam seksen puanlık ani bir düşüşle kapandı. Çin yeni
hızla değer kaybediyor.
Jau Jel

: Bugünlük yeteri kadar ortalık bulandı. Şu herifleri de görevlerinden alın gitsin!

Başbakan

: Baş üstüne efendim!

İmparator

: Alın gitsin!

Saray Tuisi

: Baş üstüne efendim!

Turandot

: Alın! Gitsin!

Başbakan

: Baş üstüne efendim.

(Başbakan ve Saray Tuisi dışındakiler çıkar.)
Başbakan

: Nu Shan! Bundan böyle Tui Derneği başkanı sizsiniz.

Nu Shan

: Ama ben profesör değilim.

Başbakan

: Bunu kendi vicdanınızla çözün. (İkisi de çıkar.)

Hi Wei

: Nu Shan! Bir şeyler geldi mi kulağına? Konuşmam nasıl
bulunmuş? Araya giren saygısızlar konuşmanın etkisini biraz
azalttı, değil mi? Onların en sert biçimde cezalandırılmalarını
istiyorum. Ama kağıttan elbise projesi epey şeyi onarmaya yetti
diye düşünüyorum. (Kıyafetini çıkartır, Nu Shan Hi Wei’nin elbisesini kendi üstünde dener.) Ayrıca Ki Leh’i nasıl da mat ettim değil
mi? On bir yıldır öğrencimsiniz, tutanaklardan sizi sorumlu

tutuyorum. (Nu Shan, Hi Wei’ye gülmektedir.)
(Sahne kararır.)
II. Gün
Kü Tüng

: Ben tarih profesörü Kü Tüng olarak belgelerle açıklıyorum. İşte
belgeler, işte bilim! (Belgelerle kürsüye vurur.) Bundan yüzyıllar
önce bile, şanlı Çin tarihinde pamuk nerede, şeker nerede, pirinç
nerede, tütün nerede, un nerede, ot nerede, b... nerede gibi
onlarca soru ülke gündemini meşgul etmiştir. Bu sorular ülkede
anarşiye, teröre neden olup kardeşi kardeşe düşürmüştür. Peki
bu vatanda kardeş kardeşi yerken durumdan kim yararlanmıştır
dersiniz?

Halk

: Kim?

Kü Tüng

: Türkler! Evet efendiler yanlış duymadınız. Bu bir Türk oyunudur ve eğer düşünmezseniz pamuk sorunu diye bir sorun da
yoktur! (Halk arasında huzursuzluk başlar.)

Köylü 1

: Nasıl yoktur, asıl bizim giyecek bir şeyimiz yok.

Kü Tüng

: (Köylüye doğru) Hep aynı taktikler: Böl, parçala, yönet! Türkler
saraylarımıza prensesler gönderiyorlar, türlü entrikalarıyla devlet
adamlarımızın kafasını karıştırıp ülkemizi parçalamaya, bölmeye
çalışıyorlar! Tekrar ediyorum efendiler: Bu bir Türk oyunudur!
Oyuna gelme milletim! Titre ve kendine gel! Buradan Türklere
sesleniyorum:
Yaksan da gerçekler yanmıyor işte,
Bu millet yalana kanmıyor işte,
Kü Tüng'ler yolundan dönmüyor işte,
Söyleyin sarhoş mu, ayık mıyız biz?
Böyle bölünmeye layık mıyız biz?

Usta

: Kardeşim bölünme de nereden çıktı şimdi?

Köylü 2

: Sen daha uyu uyu, vatan elden gidiyor.

İşletmeci

: Teyzem doğru söylüyor. Ben astım evimin camına bayrak,
herkes assın.

Çırak

: Yahu ne alakası var Türklerle pamuğun! (Kü Tüng’e) Pamuk
nerede pamuk?

Jau Jel

: Söylediklerinde kullanabileceğimiz bir parıltı var ama şu an
ortamı germekten başka bir şey yapmıyor. İrtibatı kesmeyin.

Saray Tuisi

: Tecrübeli hocamız Kü Tüng’e bu aydınlatıcı konuşmadan dolayı
çok teşekkür ederiz. (Kü Tüng’e) Bağlantıyı koparmayalım efendim.

Kü Tüng

: N’oldu şimdi? Aldık mı kızı?

Saray Tuisi

: (Çıkışı göstererek) Aldınız, efendim aldınız! (Halk’a) Ve şimdi
genç ve dinamik bir tui: Nü Tüng sizlerle birlikte.

Nü Tüng

: Saygıdeğer imparatorluk ailesi, sevgili halkımız! İki gündür
pamuğun nerede olduğunu tartışıyoruz. Pamuk yok, ama pamuğa gerek de yok.

Halk

: Nasıl yani?

Nü Tüng

: Giysiler: Modern hayatın üzerimize yüklediği ağırlıklar,
maskeler. Nüdizm! Çıplaklık! Adem babamız ile Havva anamız
çok affedersiniz edep yerlerine sadece küçük birer incir yaprağı
örterlermiş, başka da bir şey giymezlermiş. Biz neden giyelim?
İşte önerim: İncir üretiminin arttırılmasını, herkese küçük birer
incir yaprağı dağıtılmasını ve bundan böyle pamuklu giyilmemesini rica ediyorum. İşte iki illüstrasyonum. (Yanlarda iki tane
çıplak bacak görünür ve ortalık karışır.)

İmparator

: Kongreyi çıplaklar kampına çevirdiler.

(Müzik eşliğinde eylemciler girer.)
İmparator

: Nereden çıktı bunlar? (Halk akrobatları alkışlar.) Hım, güzel
güzel, her gün düzenlemek lazım.

(Üç akrobat bildiri dağıtmaya başlar. İkisi polis tarafından yakalanır ve dövülerek
dışarı atılır.)
İplikhaneci

: Buraya da siyaseti karıştırdılar ya!

İşletme sahibi : Çok kötü dövüyorlar ama. (Halk yuhalamaya başlar.)
Jau Jel

: Yavaş vurun yavaş. Yabancı gazeteciler var yavaş. Kimin
güvenlik şirketi bu?

Başbakan

: Gogher Gogh’un.

Jau Jel

: Aptallar! Siz Gogher’e güvenliği mi verdiniz? O vur deyince
öldürür.

Saray Tuisi

: Ama efendim çok değişmiş.

Başbakan

: Estetik ameliyat bile geçirmiş.

Jau Jel

: Gördük, gördük, bayağı değişmiş.

Jau Jel

: Bari kentte durum nasıl?

Başbakan

: Kentte mi? İyi, iyi.

İmparator

: En azından kentte durum iyiymiş, değil mi?

Saray Tuisi

: İyidir herhalde.

(Sahne kararır.)

III. Gün
(Güvenlik sayısı artmıştır.)
Başbakan

: Efendim, ülkede kaos ve kargaşa hüküm sürmeye başladı.
Şehirdeki giyim mağazaları ve çamaşırhaneler yağmalanıyor.

Saray Tuisi

: Efendim, yabancı basında da manşetlerdeyiz!

Turandot

: Fotoğraflarımı mı basmışlar?

İmparator

: Sonunda başardık değil mi? Çektirdiğimiz tanıtım filmleri işe
yaradı.

Saray Tuisi

: Maalesef hayır efendim, kongredeki eylemcilerin dövülmesinden
bahsediyorlar.

Jau Jel

: Tamam sakin olun, ben Gogher’le görüştüm. O her şeyi
ayarlamış baksanıza.

(Sahne aydınlanır. Her yer güler yüzlü, coplarının üzerine çiçek bağlanmış güvenliklerle doludur.)
Munka Du

: İmparatorluk haşmetmeapları, sayın tuiler! Bu tarihi anda...

(Dışarıdan bir ses gelmeye başlar.)
Eylemci 1

: Saygıdeğer Çin halkı. Kongremize küçük bir eylem için ara
veriyoruz. (Müzik sesi girer, güvenlikler eylemcileri ararlar ama
bulamazlar ve ortalık karışır.)

Eylemci 2

: (Rap müziği eşliğinde)
Pamuk krizi falan filan,
Bunların hepsi birer yalan.
Bizleri kimse kandıramaz,
Muhalefeti kimse susturamaz.

Eylemci 1

: (Rap müziği eşliğinde devam eder.)
İmparator, imimparator,
Pamuk nerede gel bize sor.
Hey Jau Jel! Kendine gel,
Takke düştü göründü kel.

Jau Jel

: Ben kel değilim, tamam mı? Sadece saçım seyrek. Yakalayın
yukarıdalar. (Güvenlikler çıkarlar ve elleri boş geri dönerler.)

Munka Du

: Burada konuşuyorum ama burada konuşuyorum çünkü
pamuklu üzerine konuşma özgürlüğünü savunuyorum, kabaca
özgürlükleri savunuyorum da diyebilirim.

Eh Feh

: Bravo! Hemen tarlaları paylaştıralım, değil mi?

Munka Du

: Evet, evet. (Jau Jel ayağını yere vurur.) Hayır. Hiç bu fikirde
olur muyum, gerçi o fikirde olsam da o fikirde olmasam da
özgürce ifade edebilmeliyim düşüncelerimi. Yaşasın pamuklu

üzerine düşünme özgürlüğü!
İplikhane Sahibi: Biraz da senin üstündeki ipekliden bahsedelim istersen!
Munka Du

: Sözümü kesmeyin! Buradan muhalefete de seslenmek
istiyorum. Özgürlüklere ne yaptınız? Koskocaman Çin halkını bir
tutam pamuğun peşinden koşturdular. Herkesin pamuklu diye
bağırmasını istediler. Soru “pamuk nerede?” değil ki.

Halk

: Ne peki?

Munka Du

: Erdemler nerede? Nerede o Çin halkının efsanevi feragati,
açlığa, sefalete, yasaların sertliğine direnişi?

İplikhane Sahibi: Bıçak kemiğe dayandı artık.
İmparator

: İpin ucunu iyice kaçırdı.

Çırak

: Açıkla artık, pamuk nerede?

(Söylenmeler, huzursuzluklar artar.)
Munka Du

: Bakın şu konuda anlaşalım. Beni imparatorun Japonya’ya
sattığı pamuklar ilgilendirmiyor. (Jau Jel ile İmparator bayılırlar.)

Halk

: Ne!

Munka Du

: Evet, beni ilgilendiren şey, özgürlük! Özgürlük!

(Halk yuhalamaya başlar, güvenlikle halk arasında çatışma olur.)
Jau Jel

: İşte, bu budalalar her şeyi açıkladılar!

İmparator

: Dağıtın şu kongreyi, dağıtın! Şu tui okullarını da özelleştirin
gitsin!

(Sahne kararır.)
SARI IRMAK KENARINDA BİR SOKAK
(Eh Feh ile Sen sahneye girerler. Eh Feh’in gözünde bir morluk vardır ve bunu
Sen’den saklamaktadır. Sen Eh Feh’in bu haline güler.)
Sen

: Ben sana demedim mi Eh Feh? Polisin yanında insan tui gibi
davranmalı. Ne düşündüğünü belli etmemeli.

Eh Feh

: Kongredeki tuilere ne oldu büyükbaba?

Sen

: İşlerinden oldular.

Eh Feh

: Yalan söyledikleri için mi?

Sen

: Hayır Eh Feh, yalanı kötü söyledikleri için. Kongrede İmparator’un ipliğini pazara çıkardılar. İmparator da onları işten attı ve
tui okulunu satılığa çıkardı.

Eh Feh

: Kim satın almış peki tui okullarını? (İçeriye Gogher Gogh’un

korumaları girer. Ortalığı kontrol ederler. Eh Feh korumalardan
birini göstererek) İşte bu benim gözümü morartan pezevenk! (Sen,
Eh Feh’i durdurur.)
Kru

: Tamam, gelebilir!

(Gogher Gogh, Wen ve Think-tank ekibi gülerek sahneye girer.)
Gogher Gogh

: Tui okulunun devir teslim işlemleri tamamlandı mı?

Wen

: Tamamlandı Gogher. Tui okulu senindir artık.

Ki Leh ve Hi Wei: Bay Gogh, sizinle çalışmak bizim için bir zevk olacak.
Gogher Gogh

: İsterse olmasın. (Güler.) Yürüyün saraya gidiyoruz. Onlara
reddedemeyecekleri bir teklif yapacağım ama önce sordukları
soruyu cevaplayacağım. Bütün Çin benden bahsedecek. (Çıkarlar.)

Eh Feh

: Ben de böyle bir tui mi olayım büyükbaba?! (Think-tank ekibini
taklit eder.)

Sen

: Eh Feh, neden karşısın tuilere?

Eh feh

: Kötü insanlar olduklarını düşünüyorum.

Sen

: Eh Feh, şuradaki köprüyü görüyor musun? Kim yaptı sence
onu?

Eh Feh

: İmparator.

Sen

: Hayır, bir kez daha düşün.

Eh Feh

: Ha, duvarcılar.

Sen

: Doğru. Ama bir kez daha düşün? (Eh Feh yanıt bulamaz.)
Duvarcılar yaptı. Ama onlara nasıl yapılacağını bir tui anlattı.
Duvarcıların o tuinin bilgisine erişme imkanı hiçbir zaman
olmadı, ama senin hala şansın var.

(Sahne kararır.)
İMPARATORLUK SARAYI
(Tahtın iki yanında Turandot ile Jau Jel, tahtta ise İmparator oturmaktadır. Üçü de
bitkin durumdadır.)
İmparator

: Berbat. Sarayıma pipo tütünü alamıyor olmam ne acı. Görüyorsunuz değil mi? Filtresiz sigaraya kaldım. Bakanlar nerede?
Hepsinden tek tek hesap soracağım.

Jau Jel

: Bulabilirsen sorarsın.

İmparator

: Ne demek bu?

Jau Jel

: Çoktan ülkeyi terk etmişlerdir. Görmüyor musun? Gemi
batıyor, su alıyoruz. Pazarlığı o kadar uzatmamalıydım. Neden

onyedi yeni kabul etmedim sanki!
İmparator

: Neden kabul etmedin?

Jau jel

: Ben pazarlığı uzatınca Japonlar da gidip Kırgızistan’la
anlaştılar. Ne halkın bize güveni var, ne Japonların ne de yabancı yatırımcının!

Turandot

: Ne de benim!

Başbakan

: Kredi notumuz iki puan düştü, borsa tepetaklak oldu! Nerede
yanlış yaptım, ha, nerede? Muhalifler de şimdiden eyleme başladılar. Dün pamuğu stokladığımız depolara saldırılar oldu. İşsizlik
ve yoksulluk artınca da halk yağma yapmaya başladı.

İmparator

: Yağmalayacak ne kaldı ki?

Başbakan

: Telefon direklerini, elektrik kablolarını, trafik levhalarını,
kanalizasyon mazgallarını…

(Dışarıdan gürültüler gelir: “Enflasyon!”, “İşsizlik!”, “İstikrarsızlık”, “Yolsuzluk”.)
Jau Jel

: Eyvah! Mahvolduk!

İmparator

: Bu halk kitlesi ne istiyor ki bizden?

Jau Jel

: Bizi asmak istiyor, salak! Bir halk kitlesi başka ne isteyebilir ki?

İmparator

: İmparator olarak bu soruna derhal bir çözüm bulmanı
emrediyorum.

(Birbirlerinin arkasına geçmeye çalışırlar.)
Jau Jel

: İmparator olan sensin sen söyle.

İmparator

: (Sinirlenir.) Kongre fikri de benim başımın altından çıktı, değil
mi?

(Didişmeye başlarlar. İçeriye Gogher Gogh ve Think-tank ekibi girer.)
Think

: Öhö, öhö. (Jau Jel, Turandot ve İmparator Gogher Gogh’un ve
adamlarının geldiğinin farkına varırlar.) Majesteleri, Bay Gogh
teklifinizin geçerli olup olmadığını çok merak ediyor efendim.

İmparator

: Hangi teklifimin?

Think

: Hatırlatmama izin verin. Pamuk skandalı konusunda doyurucu
bir açıklama yapan tui ile kızınız Turandot’u evlendirecektiniz.

Jau Jel

: Geçerli.

Wen

: Bay Gogh, lütfen onlara ne yapılması gerektiğini anlatın.

Gogher Gogh

: Tabii tabii, anlatayım. Öncelikle halk insafsızca tehlikelidir ve
devlete darbeler indirir. Bunu engellemek için darbeyi önce sizin
indirmeniz gerekir.

Wen

: Bay Gogh, hani ikna yöntemlerimizi değiştirecektik.

Hi wei

: Halkı ikna etmenin daha kolay yöntemleri var.

Tank

: Çin halkı yalanı sevmez.

Ki leh

: Sözünün eri bir lider ister.

(Think-tank ekibi Gogher Gogh’u aralarına alır.)
Gogher Gogh

: Halk şöyle sözünün eri, delikanlı bir lider ister.

Hi Wei

: Ama bir lider tek başına bir lider değildir. Her başarılı liderin
arkasında konusunda uzman bir ekip vardır.

Jau Jel

: Tamam tamam, takımı kurduk diyelim. Bu skandalını halka
nasıl açıklayacağız?

Gogher Gogh

: Çok basit. Herkesin bildiği gerçeği halka dobra dobra söyleyeceksiniz. Bir lider çıkacak halkının karşısına şöyle diyecek: Evet
sevgili halkım, pamuğu Japonya’ya vermek üzere stokladık. Özür
dileriz. Gerekirse özür de dileriz. Ama bir kere düşündünüz mü
niye stokladık? Stoklarız tabii! Siz de boldu da kıymet mi bildiniz,
Japonlar kıymetini biliyor. Gerçi biz Japonların kıymetini bilemedik ama. (Güler.) Japonlarla anlaşabilseydi borcumuzu erteletecektik. Olmadı, yapamadık, ne yapalım?

Jau Jel

: Ve halk da bizi affedecek, öyle mi?

Think

: Tabii ki hemen değil. Öncelikle biraz tepkisel yaklaşacak,
kızacak, köpürecek!

Ki Leh

: İşte tam bu noktada da takımımız devreye girecek. Hazırlanacak propaganda kampanyalarıyla önce insanlarımızın gönülleri
kazanılacak ardından da zihinleri fethedilecek.

Tank

: Ve bu kampanyanın başarılı olması için tüm imkanlar seferber
edilecek.

Think

: Yol kenarlarındaki reklam panolarından gazetelerdeki köşe
yazarlarına…

Tank

: Televizyonlardaki dizilerden…

Ki leh

: En sevilen şarkıların sözlerine…

Wen

: Hatta tribünlerdeki sloganlara kadar…

Hi Wei

: Herkesten ve her şeyden faydalanılacak.

Think

: Bu kampanyadaki sloganımız da şu: Artık hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak. Haydi Çin şimdi değişim zamanı! (Birlikte poz verirler,
Jau Jel, İmparator ve Turandot alkışlar.)

Jau jel

: İtiraf etmeliyim ki fikirleriniz çok etkileyici. Peki tüm bunların

halka sunumunu kim yapacak?
Wen

: Öncelikle sözünün eri biri olmalı. (Gogher Gogh’a doğru yürür.)

Think

: Güvenilir biri.

Tank

: Karizmatik biri.

Hi Wei

: Halkın sevdiği biri.

İmparator

: (Üzerine alınır.) Hiç bana bakmayın. Bu tür şeyler bana göre
değil.

Jau Jel

: Evet evet, eski yönetimden kimse olamaz. Herkesin ipliği pazara
çıktı. (Gogher Gogh’a döner.) Yeni bir yüz, yeni bir isim lazım.

Turandot

: (Hayranlıkla) Bay Gogh.

Jau jel

: (Nazlanarak) Yo, ben politikanın beni yoracağı kanaatindeyim.

Ekip

: Aaaa!

Gogher Gogh

: Ama düşünedebilirim.

Jau jel

: Bay Gogh sizi Çin’in İçişleri Bakanlığı görevine getiriyorum.

Gogher Gogh

: Benim için bir şereftir majesteleri.

Jau jel

: Siz asayişi sağlarken, ben de yeni ekibinizle birlikte Japonlarla
pazarlığı başlatmak üzere harekete geçeceğim.

İmparator

: Geriye küçük bir ayrıntı kalıyor. (Ekibe yönelerek) Malum beyaz
sayfalar falan... Geçmişin faturası kime kesilecek?

Jau Jel

: Kaçanlar kaçmakla bize büyük bir iyilikte bulundular.

(Gülmeye başlarlar. Sahne kararır.)
TUİLER ÇAYHANESİ
(Tuiler gazete manşetlerini okumaktadırlar.)
Hukuk Tuisi

: Alçaklar!

Deprem Tuisi : Şerefsizler!
Psikoloji Tuisi : Vatan hainleri!
Sistem Tuisi

: Yakalandılar!

Deprem Tuisi : Pekinspor adına kayıtlı sahte pasaportlarıyla yurtdışına
kaçmaya çalışırken yakalanan Başbakan, Savunma Bakanı ve
Saray Tuisi itiraf ediyor: “Ülkeyi biz soyduk! Pamuğa biz el
koyduk!”
Tuiler

: Yuh be!

Psikoloji Tuisi : Bu ne yüzsüzlük!
Ekonomi Tuisi : (Gazeteden okur.) Jau Jel Çin’in doksanikinci hükümetinin
İçişleri Bakanlığı’na Gogher Gogh’u atadı.
Sistem Tuisi

: Çok doğru bir karar, şu fotoğrafa bak! Adam hem karizmatik
hem de vizyon sahibi.

Güzellik Tuisi : (Gazeteden okur.) Turandot açıklama yaptı: “Gogher Gogh’la
aramızda çok seviyeli bir ilişki var.”
Hukuk Tuisi

: Birbirlerine ne kadar da yakışıyorlar, değil mi?

Psikoloji Tuisi : Aa! (Gazeteden okur.) Kırgızistan’da çıkan karışıklıklar Japonya
ile Kırgızistan arasında süren pamuk görüşmelerinin iptaline
neden oldu. Japon imparatoru, Gogher Gogh ile Jau Jel’i Tokyo’ya davet etti.
Deprem Tuisi : Sonunda kıymetimizi anladılar!
Psikoloji Tuisi : Gümbür gümbür!
Hukuk Tuisi

: Geliyoruz! Geliyoruz!

Psikoloji Tuisi : Ne diyor: Büyüme hızında tarihi rekor: 9.9 (Güler.)
Sistem Tuisi

: Bu büyüme bizim işlere de yansır mı dersin?

Psikoloji Tuisi : Kesin yansır.
Sistem Tuisi

: Ne zaman?

Psikoloji Tuisi : (Şüpheyle) Yakında.
Deprem Tuisi : Aa! Saat kaç?
Sistem Tuisi

: Dokuz.

Deprem Tuisi : Gogher Gogh’un hayatının anlatıldığı dizi başlıyor. Televizyonu
aç!
Güzellik Tuisi : Bu Gogher Gogh’un Tui Okulu’nu satın aldığı bölüm değil mi?
Deprem Tuisi : Hayır! Bu önceki bölümün özeti. Bugünkü bölüm: Büyük
Hesaplaşma!
(Çekirdek çitleyerek televizyon izlerler. Sahne kararır.)
9. SAHNE
(Ortada üç tane kelle vardır. İçeriye Sanat Tuisi ve bir kameraman girer.)
Sanat Tuisi

: Çin tarihinin en önemli kongresinden hemen sonra onu buraya,
bu tuiler mezarlığına getiren şey neydi acaba? Belki bir kez olsun
rahat bir uyku uyuyabilme isteği. Belki de geçmişiyle hesaplaşma arzusu. Bundan on yıl önce işlenmiş faili meçhul cinayetler,

kim vurduya gidenler, gözaltında kaybolanlar, eylemlerde vurulanlar. Bu karanlık sayfalar elbette ki aydınlanacak. Çin geçmişiyle hesaplaşıyor. (Kameramana) Kes. (Bir kahkaha patlatır.)
Muhteşem. Manşetlerde görür gibiyim: “Çin tarihinin en cesur
yönetmeni karanlık sayfaları bir bir aydınlatıyor.” Bütün ülke
benden bahsedecek. Seti hazırlayın. İki dakika içinde başlıyoruz!
Kameraman

: Tamam hocam, ekip!

(İçeriye bir sürü eleman girer, temizlik ve makyaj yaparlar.)
Asistan

: Evet herkes hazır mı? Kameralar? Işık? Ses? Tamam yerleşsin
herkes beş dakika içinde başlıyoruz!

Sanat Tuisi

: (Kelleleri göstererek) Şunların makyajlarını biraz daha canlı
yapın. Çocukların zihinsel gelişimlerini engellemek istemeyiz,
değil mi? Kapatma cezası filan almayalım sonra. (Işık odasına)
Şuraya bir tane mavi versene. (Mavi bir ışık yanar.) Tamam bunu
kaydet, kullanacağız sonra! Bay Gogher de nerede kaldı?

Asistan

: Henüz gelmedi kendisi.

Sanat Tuisi

: Kolay mı canım ülkenin kaderini iki haftada değiştirmek! Adam
resepsiyondan resepsiyona koşuyor.

(Gogher Gogh ve Turandot gelir.)
Gogher Gogh

: İşte sevgilim, geldik.

Turandot

: Sanatçıların arasında olmak beni çok heyecanlandırıyor,
sevgilim.

Sanat Tuisi

: Bay Gogh! Prenses Turandot! Hoş geldiniz, setimize şeref
verdiniz. Sizden aldığım sanatsal ilham ve destek sayesinde
bugünlere geldik efendim. Ayrıca dizinin bu bölümünde figüran
olarak oynamayı kabul eden ekibinize teşekkür ederim.

Gogher Gogh

: Sağ olsunlar çocuklar beni kırmadılar.

Sanat Tuisi

: (Think-tank ekibine) Biz sizi şöyle alsak, makyajınız yapılacak
da.

Gogher Gogh

: Çocuklar nerede?

Sanat Tuisi

: Hemen çağırayım efendim. Dodo, Didi, Düdü. (Oyuncular
bağırarak girer.) Hadi çocuklar hazırlanın. İki dakika içinde
başlıyoruz. Herkes hazır mı?

Dodo

: Bir dakika. Ben hazırım ama aksesuarlarım hazır değil.
(Cebinden çıkardığı pamukları ağzına tıkar ve Godfather taklidiyle)
Ben hazırım.

Sanat Tuisi

: (Kameraya) Bu dizide yaşanan olayların gerçekle hiçbir alakası
yoktur. Kişi, kurum ve kuruluşlar tamamen hayal ürünüdür.

Gogher Gogh’un Hayatı, bölüm 6: Büyük hesaplaşma. Gogher
Gogh kongrede başarısız olan tuileri bir bir ekibine katmaktadır.
(Didi ve Düdü, Godfather müziğini çalmaya başlarlar.)
Dodo

: (Hi Wei'yi yanına çağırır ve onun başını okşar.) Bana bir kere
bile tui demedin.

Suflör

: Sen beni tui okuluna almadın.

Dodo

: Sen beni tui okuluna almadın ama ben senin gibi tuileri satın
aldım. İşte bu benim tui diplomam. Bunu çerçeveletip odana
asmanı istiyorum senden. (Elindeki tuilik diplomasını Hi Wei’nin
kafasına asar.) Seni neden yanıma çağırdım biliyor musun?
Dinle, eğer bundan on sene önce olsaydı her şey çok farklı olurdu.

Sanat Tuisi

: (Hi Wei’ye) Evet çok korkuyorsunuz dehşete kapılıyorsunuz ve
çıkıyorsunuz.

Dodo

: (Kellelerin birinin başını okşar.) Sizleri ben öldürdüm. Geceleri
uyuyamıyorum. Karabasanlar görüyorum. Şimdi bana kaybolan
yıllarımı verseler, sizleri hiç öldürür müydüm! Ama her şey çok
değişti. Ben çok değiştim. Bir tui okulu satın aldım (Hi Wei’ye) ve
senin de aileye katılmanı istiyorum. Haydi çocuklar bir aile
fotoğrafı çektirelim. Halkımın bana ihtiyacı var. Onlara reddedemeyecekleri bir teklif yapacağım. (Hep beraber poz verirler.)

Sanat Tuisi

: Kestik, harikaydın Dodo!

Dodo

: (Rolden çıkamaz.) Bana bir kere bile tui demedin. Yüzüğümü
öp. Santino. La Cardainal. (Diğer set elemanları Dodo’yu dışarı
sürükleyerek çıkarlar.)

Sanat Tuisi

: Kusura bakmayın kendisi çok önemli bir karakter
oyuncusudur. Ama bazen böyle rolden çıkamıyor işte. Nasıl
beğendiniz mi?

Gogher Gogh

: Çok beğendik, özellikle Bayan Turandot hayran kaldı.

Sanat Tuisi

: Bu bölümlerde Çin’in karanlıkta kalmış sayfalarını bir nebze
olsun aydınlatmak ve toplumsal sorunlara göndermeler yapmak
istedik. Tabii, bokunu çıkarmadan. (Gülerler.) Ayrıca sizin ekibinizle beraber Çin’de yarattığınız gelişim ve değişim dalgasını da
seyirciye aktarmak istedik.

Think

: Dizide bir eksiklik gözüme çarptı. Bizim sloganı da diziye monte
edebilir miyiz?

Sanat Tuisi

: Onu ben düşündüm, yalnız didaktik olur diye vazgeçtim.

Think

: Estetik tartışmasına girmeyelim burada.

(Tartışmaya başlarlar. Sesler yükselir. Sahne kararır.)
10. SAHNE
(Eh Feh ve Sen girer. Eh Feh bir reklam panosu görür.)
Eh Feh

: Şunu gördün mü, büyükbaba? (Panodan okur.) “Artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak. Haydi Çin şimdi değişim zamanı!” (Sen’e)
Sen ne dersin büyükbaba?

Sen

: Eh Feh sana uzun zaman önce bir hikaye anlatmıştım. Hatırlıyor musun?

Eh Feh

: Haa! Hatırlamadım.

Sen

: Hani Sezuanlı karı koca hakkındaki. Adam evden gayet
memnun, kadınsa uğraşıp durmakta...

Eh Feh

: Tamam, tamam. Hatırladım. Ama bu sefer sen anlatma ben
anlatayım. Seneler seneler önce Sezuan’da bir köy varmış
uzakta. Köyün içinde bir ev, evin içinde bir karı koca. Adam
evden memnun, yan gelip yatmakta; kadınsa şikayetçi mi şikayetçi, yeter artık değiştirelim bu evi diye sızlanmakta. İşte bu
sebepten tutuşmuşlar kavgaya. Değiştirirdin değiştirmezdim,
değiştirirdin değiştirmezdim, değiştirirdin değiştirmezdim diye
öyle büyümüş ki bu kavga, bütün köy katılmış bu tartışmaya.
Değiştirirdin değiştirmezdim, değiştirirdin değiştirmezdim.

Sen

: Bütün köy mü?

Eh Feh

: Tabii tabii, sen oraları bilmiyorsun. Oo. Sonra daha da
büyümüş, bütün Sezuan’a hatta bütün Çin’e yayılmış bu kavga.
Hatta bu sorunu çözebilmek için bir aklayıcılar kongresi düzenlenmiş. Bu kongreye gitmekte olan yaşlı adam ve torununun
hikayesini de…

Sen

: Eh Feh! Sana anlattığım hikayede ne yaşlı adam ve torunu
vardı, ne de bir kongre! Eğer hikayeni uzatırsan, dinleyicini
sıkarsın! Sadede gel artık!

Eh Feh

: Tamam tamam, geliyorum sadede. Bir süre sonra kurnaz koca
buluvermiş çözümü, değiştirmiş evi, içindeki eşyaların hepsini
yenilemiş; ama aslında ev değişmemiş çünkü ev, eski oturdukları
evmiş.

Sen

: Aynen öyle evlat aynen öyle. Kurnaz koca hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmiş. (Eh Feh, reklam panosuna tekrar
bakar. Çıkmaya yeltenirler. Sen’in aklına bir şey gelir.) Söylesene
Eh Feh, verdin mi kararını?

Eh Feh

: Bilmiyorum büyükbaba, kalıp gördüklerimiz gibi bir tui mi
olmalıyım burada, yoksa dönmeli miyim Sezuan’a? Bir türlü

veremedim kararımı.
Sen

: (Çıkarken) Üçüncüyü seç evlat, üçüncüyü.

Eh Feh

: Üçüncü?

Sen

: Eğer önünde sadece iki seçenek varsa sen mutlaka üçüncüyü
seç.

(Çıkar.)
Eh Feh

: Ama Sen bir dakika. Nasıl yani şimdi... ha anladım, yani
herhalde, yani bir soru daha sorarsam anlayacağım.

(Sen’in peşinden koşarak çıkar.)

Aklayıcılar Kongresi Süreç Değerlendirmesi

Pınar Gümüş
Piri Kaymakçıoğlu

BÜO, 2003-2004 sezonunda BÜO-Tiyatro Boğziçi ortak prodüksiyonu olarak
Moliere’in Zoraki Hekim adlı oyununu ve kış eğitim prodüksiyonu olarak da
Shakespeare’in Troilos ile Kressida adlı oyununu sergiledi.
2004 yılı Temmuz ayında yapılan çalışmalar öncesinde, bir önceki dönemin
değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak ve üst kuşakların mezun olacağı
öngörüsüyle, kazanılan deneyimin alt kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla bu
dönemde de klasik bir metin seçilmesine karar verildi. Bertolt Brecht’in Turandot
ya da Aklayıcılar Kongresi oyunu, 2005 kış eğitim prodüksiyonu olarak
belirlendi.
Bu oyunun seçilmesinin çeşitli nedenleri vardı. İlk olarak, bir önceki yıl oynanan
Troilos ile Kressida oyunu ağırlıklı olarak ana karakterler üzerine kuruluydu,
oyunun estetik seviyesi de bu karakterlerin icrasına bağlıydı. Bu nedenle de
Troilos ile Kressida oyunu tüm kadroya yoğunluklu bir oyunculuk çalışması
yapma fırsatı sunmamıştı. Aklayıcılar Kongresi ise birçok tiplemenin bulunduğu
bir oyun olması sebebiyle kadronun oyunculuk çalışması yapma ihtiyacına cevap
oluşturabilecekti. Troilos ile Kressida oyununun çalışmalarında doğaçlama
çalışmaları metin ile sınırlanmıştı. Oyuncu kadrosunda doğaçlama eksiklikleri
olduğu ve doğaçlama çalışmalarının yeniden hatırlanması gerektiği de yapılan
değerlendirmelerden biriydi, ve Aklayıcılar Kongresi oyununun bu noktada
kadronun ihtiyacını karşılayacak olması oyunun seçilme nedenleri arasındadır.
Bu oyunun seçilmesindeki bir diğer neden ise; metinde yapılması öngörülen
güncellemelerin kadroyu oyundaki temalar ve güncel olaylar hakkında araştırmaya sevk edecek olmasıydı. Aklayıcılar Kongresi metninde güncellemeler
yapılacak olması, metnin anlamının ortaya çıkarılmasının yanı sıra günümüze
dair sözü olan alternatif yorumlar geliştirip, eklemeler ve çıkartmalar yapmayı
gerektirecekti. Bu da ancak yoğun bir araştırma çalışmasıyla mümkün olabilirdi.
Temmuz ayı başında Tiyatro Boğaziçi’nden danışmanların da katılımıyla bir proje
grubu oluşturuldu, çalışma taslağı ve program belirlendi. Yaz dönemine girilirken
yapılan programın hedefi; metin analizi çalışması yapmak, bu çalışmadan çıkan
tipleme ve sahne yorumlarını sahne üstünde denemekti. Yapılan çalışmanın ilk
amacı, metinden çıkan anlamın keşfedilmesi, yani metnin nasıl yorumlanabileceğinin, metnin ne gibi güncellemelere ya da tarihselleştirmelere imkan verdiğinin

ortaya çıkarılmasıdır. Trolios ile Kressida döneminde metin analizi çalışmasına
tüm kadro katılmamış, çalışma proje grubu tarafından yürütülmüştü. Bu
deneyimden sonra, ileriki dönemlerde, metin analizi çalışmasının mümkün
olduğunca tüm kadroya yayılmasının olumlu olacağı değerlendirmesi yapılmıştı.
Bunun için BÜO, kolektivizme vurgu yaparak, tüm kadroyla birlikte metin analizi
çalışması yaptı. Aklayıcılar Kongresi’nin metin analizi çalışmaları proje grubunun
götürücülüğünde, tüm kadronun aktif katılımıyla, üç gruba bölünerek
yürütüldü. Odaklara ve öykünün akışına dair çıkan sonuçlar proje grubu
tarafından bir araya getirildi. Ardından çıkan yorumlar ışığında sahneleme ve
tirad çalışmalarına geçildi. Metin analizi çalışmasının tüm kadro tarafından
yapılması; dramaturjinin kadroya yayılmasını, tartışılmasını ve sahiplenilmesini
sağlamış, aynı zamanda bir oyuna nasıl yaklaşılacağı ve bir oyunun nasıl
yorumlanacağı konusunda tüm kadroyu geliştiren bir eğitim çalışması işlevi
görmüştür.
Ayrıca yaz çalışmalarında, Cesaret Ana ve Çocukları oyununun ve Bertolt
Brecht’in dramaturji notlarının okuma çalışması yapıldı. Bunun yanında, Tiyatro
Boğaziçi’nden Uluç Esen ve Bora Tanyel’in yürütülücülüğünde Louisse
Althusser-“Piccolo”: Bertolazzi ve Brecht (Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar)
adlı makalenin tartışması, yine Tiyatro Boğaziçi’nden Özgür Çiçek ve Bülent
Sezgin’in yürütücülüğünde Immanuel Wallerstein-Ütopistik ya da 21. yüzyılın
Tarihsel Seçimleri kitabından bazı makalelerin tartışması yapıldı. Bunların
yanında, Eylül ayında yapılması düşünülen, oyundaki temalara dair aktarımların
hazırlıklarına başlandı.
Yaz başında konulan hedeflere bakıldığında, metin analizi çalışmasının hedefine
büyük ölçüde ulaştığı fakat sahne çalışmalarında tıkanmalar olduğu söylenebilir.
Bu durumun öncelikli nedenleri; metin analizine fazlaca yoğunlaşılması ve sahne
çalışmalarına son hafta
başlanması, dolayısıyla sahne çalışmalarının kısa
sürmesidir. Önümüzdeki dönemler için metin analizi çalışması ile sahne çalışmalarının mümkün olduğunca paralel ve birbiriyle ilişkilendirilerek yürütülmesi
hedefi belirlenmiştir.
Eylül ayında, yaz çalışmaları döneminde çok ilerlenemeyen sahne çalışmaları
üzerine yoğunlaşıldı. Bu çalışmalarda sahnelere dair belli yönelimlerin yakalandığı yani sahne eskizlerinin çıkarıldığı söylenebilir, ancak tipleme yönelimlerinin
yakalanamaması ve sahnelere yönelik alternatif yorum geliştirilmemesi nedeniyle
belirlenen hedeflere tam olarak ulaşılamadığı tespiti yapılmıştır. Bu dönemde
entelektüel çalışma olarak, yaz döneminde hazırlıklarına başlanan aktarımlar
yapıldı. Bu aktarımlar entelektüeller, mafya ve muhalefet temalarına dair
yapılacak güncellemeler için temel oluşturmuş, ayrıca Brecht’in oyunu yazdığı
dönem hakkında bilgi edinilmesini sağlamıştır.
Ekim ayında kulübe yeni katılan oyuncularla yapılan eğitim çalışmalarının
başlamasıyla birlikte oyunun sahne çalışmalarına ara verildi. Fakat bu dönemde
proje grubu, BÜO’nun oyunu nasıl yorumlayacağı, hangi noktalarda ve nasıl
güncellemeler yapılacağına dair masabaşı çalışmaları yaptı. Aralık ayı ile birlikte,
proje grubunun yürüttüğü masabaşı çalışmasında belirlenen alternatif dramaturji çerçevesinde sahne çalışmalarına başlandı. Bu dönem, kulübe yeni katılan

üyelerin oyunla tanışıklık kazandığı ve oyunun ilk sahnelerinin belli doğaçlamalar çerçevesinde çıkarılmaya çalışıldığı dönemdi. Beş kişilik bir reji grubu
oluşturuldu. Bu grupta gelecek yıllarda kulübün götürücülüğünü yapacak
üyelerin deneyim kazanmasının önemi göz önünde bulundurularak, deneyimli
üyelerle birlikte kulüpte ilk defa reji sorumluluğu alan üyeler de yer aldı.
Ocak-Nisan dönemi, hem sahne hem de masabaşı çalışmalarının yoğun olarak
yürütüldüğü ve kostüm, dekor-aksesuar çalışmalarına başlandığı dönemdir.
Prodüksiyon dönemine on beş yeni, on sekiz eski üye olmak üzere otuz üç kişilik
bir kadroyla girildi. Eylül dönemi yapılan aktarımlara ek olarak, Brecht’in
hayatının ve oyunlarının üç döneme bölünerek sunulduğu bir Brecht Seminerleri
dizisi gerçekleştirildi. Seminer, 2000-2001 döneminde BÜO’da gerçekleştirilen
Bertolt Brecht; Hayatı, Büyük Oyunları ve Materyalist Tiyatro Estetiği adlı seminerin temel alınıp geliştirilmesiyle hazırlandı. Özellikle bir Brecht oyunu yorumlarken diğer oyunlarıyla, kullandığı terimlerle ve yaşadığı dönemle ilgili bilgi
edinmek, seminerin prodüksiyonu besleyen yönü olmuştur.
Prodüksiyon döneminde karşılaşılan temel sorun; güncelleme ve alternatif yorum
önerileri üzerine masabaşında uzun süre çalışılması fakat sahne çalışmalarının
başlamasının gecikmesiydi. Oyunda entelektüeller, muhalefet, mafya gibi birçok
tema vardı. Bu temaların tümünü aynı derinlikle işlemek ve güncellemek
mümkün olmayacaktı. Hangi temanın yoğunluklu olarak işleneceğine karar
verilmesindeki gecikme ve gönderme yapılan güncel olayların seyrinin günbegün
değişmesi sahne üstüne geçişin gecikmesinin temel nedenleriydi. Bu gecikmenin
oyun hazırlıkları döneminde bir sıkışmaya neden olduğunu fakat yoğun çalışma
temposuyla bu sorunun üstesinden gelindiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak
oyunun ikinci perdesinin büyük bir kısmı alternatif yorum çerçevesinde yeniden
oluşturuldu.
Alternatif yorum oluşturulurken entelektüeller başlığıyla yapılan araştırma
çalışmasından büyük oranda yararlanılmıştır. Muhalefet teması üzerine araştırma yapılmasına rağmen, oyunun birçok toplumsal soruna parmak basması ve
bu sorunlar arasından da entelektüellerin toplumsal sistem içindeki duruşlarının
temel vurgu olarak seçilmesi sebebiyle, bu tema oyunda derinlikli olarak işlenememiştir. Mafya teması üzerine derinlikli bir araştırma yapılmasının yanı sıra
oyundaki mafya odağının dramaturjisi gündemdeki olaylara ilişkin yorumlarla
şekillenmiştir.
Oyun ilk olarak 5 Nisan 2005 tarihinde Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda
sergilendi. İlk oyundan sonra, seyircilerden gelen belli eleştiriler ve önerilerle
oyunda birtakım değişikliklere gidildi. Bu tarihten sonra oyun iki hafta boyunca
Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda yedi kez sergilendi. Bunun dışında Geçmişten
Geleceğe BÜO Tozu Yutanlar organizasyonu çerçevesinde, İstanbul Amatör
Tiyatro Günleri kapsamında, Nisan ayında ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği’nde,
Mayıs ayında Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği’nde ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro
Şenliği’nde sergilendi. Oyun yaklaşık ikibin seyirciye ulaştı. Öncelikli hedefi
kampüs seyircisiyle buluşmak olan bir üniversite tiyatrosu olarak, oyun dönemindeki temel sorunumuz kampüsteki seyirci sayısının azlığıydı. Son yıllarda
kültür sanat faaliyetlerine olan ilginin farkedilir oranda azalması, B.Ü. kampüsü

özelinde hazırlık öğrencilerinin Kilyos Sarıtepe Kampüs’e taşınmasıyla kampüsün
bölünmesi, genel kulüp faaliyetlerine katılımın ve dolayısıyla üniversitedeki
tiyatro faaliyetine olan ilginin de azalması bu durumun nedenleri arasındadır.
Aklayıcılar Kongresi oyunu ile bir eğitim prodüksiyonu olarak başta konulan
hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı. Klasik bir metni güncelleyerek yorumlama
konusunda başarılı bir dönem geçirildiği, kadrolaşma yönünde olumlu adımlar
atıldığı söylenebilir. Çok odaklı bir oyun olması sebebiyle, kadrodaki tüm eski
oyuncular ve özellikle proje grubu çalıştırıcılık sorumluluğu aldı. Oyuncular
sahneye ve bulundukları odaklara dair yorum geliştirmeye çalışmış ve katkıda
bulunmuştur. Oyunun dekor-aksesuar ve kostüm kullanımı seyircinin beğenisini
kazanmış, bu anlamda da geçen yıllarda yakalanan seviye korunmuştur. Oyun,
özellikle temaların işlenişi ve günümüze dair yaptığı göndermeler açısından
seyirci tarafından olumlu tepkiler almıştır. Sonuç olarak; BÜO 2004-2005
döneminde hem günümüze dair sözü olan, izlenirliği yüksek bir oyun sergilemiş,
hem de klasik bir metin seçilmesinin temel nedeni olan alt kuşakların deneyim
kazanması hedefine ulaşmıştır.

Aklayıcılar Kongresi Dramaturji Notları

Pınar Gümüş
Deniz Aydın

Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi, Bertolt Brecht’in son yazdığı oyundur ve en
az bilinen oyunlarından biridir. Oyunun yalnızca taslağının bitirilmiş olduğu
yönünde çeşitli görüşler vardır. Brecht’in, çalışma yöntemi olarak, metin yazma
ve sahneleme süreçlerinin iç içe geçmesinden yana olduğu, provalar esnasında ve
oyun sahnelendikten sonra metinlerde değişikliklere gittiği göz önünde bulundurulursa, Brecht hayattayken sergilenmemiş olan Turandot ya da Aklayıcılar
Kongresi bitmemiş bir oyun olarak değerlendirilebilir.
OYUNUN ÖYKÜSÜ
Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi, kapitalizmin temel çelişkisi olan arz talep
dengelerinin ekonomideki belirleyici rolü ve hassaslığı üzerine kuruludur.
Metinde, Çin İmparatorluğu yönetimi, pamuk sektörüne yatırım yapıp pamuğu
tekelleştirmiştir, ancak pamuk üretimi beklenenden fazla olunca pamuk fiyatları
düşmüş ve devlet ekonomik bir krizin eşiğine gelmiştir. Krize bir çözüm bulunur:
Tekelci kapitalist sistemin avantajlarından yararlanılarak piyasadaki pamuğa el
konulur ve pamuğun miktarı azaltılarak fiyatının artması sağlanmaya çalışılır.
Bu politika devletin mali gücünü kısa dönemde artırır, fakat halkı olumsuz yönde
etkiler. Halk genelde pamuklu giysiler giydiği için büyük bir giyecek sıkıntısı
ortaya çıkar, ayrıca halkın büyük kısmı hayatını pamuktan ve pamukla bağlantılı
işlerden kazandığı için geçim sıkıntısı baş gösterir. Bu rahatsızlıklar, rüşvet ve
yolsuzluk üzerine kurulu kötü yönetime dair diğer rahatsızlıklarla birleşir ve
Pekin içindeki sendikal muhalefetin canlanmasına neden olur. Ancak asıl önemli
tehdit, eski bir Tui olan Kai Ho etrafında örgütlenen kitlesel direniştir. Giderek
büyüyen halk muhalefeti “Pamuk nerede?” sorusunu sormaktadır. İmparatorluk
da, pamuğun nerede olduğunu halka açıklayıp muhalefeti manipüle edecek bir
Tuiler Kongresi düzenler. Ancak bu kongre de başarısızlıkla sonuçlanır ve
muhalefet daha da güçlenir. Bu aşamadan sonra, entelektüellerce manipüle
edilemeyen halk muhalefeti, imparatorluk tarafından zor kullanılarak bastırılmaya çalışılır. Oluşan kaos ortamı, imparatorluk sarayındaki iktidar kavgasına hız
verir ve bir iktidar boşluğu oluşur. Tam bu sırada, paralarını çaldığı adamlarından kaçan eski sokak eşkıyası Gogher Gogh, tesadüfen saraya gelir ve bu iktidar
boşluğundan yararlanarak tüm yetkileri elinde toplar. Liberal uygulamaları rafa

kaldırıp faşizan bir yönetim biçimini yürürlüğe 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 devrimle son bulur.
Öyküsünü kısaca özetlediğimiz oyunun dramaturji çalışmalarına yaz döneminde
yapılan metin analizi çalışmasıyla başlandı. Bu çalışma ile metnin dramaturjisinin açığa çıkarılması hedeflendi ve oyundaki odaklara ve genel hikâye akışına
dair analizler yapıldı. Metin analizi çalışmasıyla başlamamızdaki temel hedef,
alternatif dramaturjiyi şekillendirmeden önce, oyun metninin bize sağladığı
olanaklara hakim olabilme kaygısıydı.
ALTERNATİF DRAMATURJİ ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN
ÖYKÜ
Metin analizi çalışmamızdan edindiğimiz verilerle oyunu incelediğimizde, Brecht’in seçtiği vurgu noktalarının kimi yerlerde günümüzün toplumsal ve politik
koşullarıyla örtüşmediği; günümüze dair sözü olan bir yorum geliştirebilmek için
oyun metninde güncellemelere gitmek ve alternatif bir dramaturji geliştirmek
gerektiği kanısına varıldı.
Oyun, Brecht’in yaşadığı döneme açıkça birçok gönderme yapar. Gogher Gogh,
dönem itibariyle bire bir Hitler’e tekabül eden bir karakterdir. Kargaşa içindeki
bir ülkede, iktidar odaklarıyla ittifak kurarak faşizan baskı yöntemlerini uygular
ve iktidar yolunda hızla yükselir. Oyunda faşizmin yükselişi temel bir vurgu
noktasıdır. Toplumsal muhalefet ise, Brecht’in yaşadığı Doğu Almanya’nın
koşulları nedeniyle, bütünlüklü ve devrim yapma gücüne sahip, yekpare bir işçiköylü muhalefeti şeklinde çizilmiştir. Ayrıca ülkedeki kriz, oyunun yazıldığı
dönemdeki hakim sistem analizlerine istinaden, sadece arz talep denge(sizlik)lerine dayalı ekonomik bir kriz olarak nitelendirilmiştir.
Oyunun temel dramaturjik ekseni yeniden ele alındı ve şu yönde değiştirildi: Çin,
geçmişte ülke içi çatışmalar nedeniyle faşizm koşullarının yoğun olarak yaşandığı
bir üçüncü dünya ülkesidir. Çin yönetimi, ülkenin uluslararası arenadaki
itibarını artırmak, kötü imajını düzeltmek için sözde demokratik reformlar/
makyajlar yapmaktadır. Metindekiyle benzer şekilde ülkede pamuk üretimi fazla
olmuş, fiyatlar düşmüş ve devlet pamuğu piyasadan çekmiştir. Ancak tam bu
sırada “dünyanın süper gücü Japonya”, Çin’in komşusu Tayvan’a savaş açar.
Japon askerlerinin giysileri için pamuğa ihtiyaç vardır ve Çin yönetimi, halkın
bilgisi dışında stokladığı pamuğu gizlice Japonya’ya satar. Pamuğun ortadan
kaybolmasıyla halkta huzursuzluk başlamıştır. İmparatorluk, halkı manipüle
etmek için bir Tuiler Kongresi düzenler, fakat kongre başarısız olur; kongrenin
sonunda pamuğun Japonya’ya satıldığı bizzat bir tui tarafından halka açıklanır.
Gogher Gogh ise faşizm koşullarında devletin çeşitli karanlık işlerini yürütmüş,
Tibet Dağları’ndaki isyanı bastırmış bir özel tim görevlisidir. Ancak Çin, yukarıda
bahsettiğimiz sahte liberalleşme sürecine girince Gogher Gogh’un yöntemlerine
ihtiyaç kalmamıştır. Gogher Gogh devletin yeni imaj politikasına uymamaktadır
ve eski itibarını kaybetmiştir. Bu noktadan sonra Gogher, imajını değiştirir,

kendisine her konuda tavsiye veren entelektüel bir ekip kurar ve onlar sayesinde
bir iş adamı olarak itibar kazanır. Muhalefetin kaynadığı ve ortalığın karıştığı
günlerde devletin tam da Gogher Gogh gibi kabuk değiştirmiş, cilalı bir faşizme
ihtiyacı vardır. Gogher Gogh bu koşullarda içişleri bakanı olarak iktidara ortak
olur.
ODAKLAR
Oyunda temel olarak; imparatorluk, tuiler, Gogher Gogh ve ekibi, halk ve
toplumsal muhalefet odakları bulunmaktadır.
İmparator, Jau Jel, Başbakan, Savunma ve Güvenlik Bakanı ve Saray Tuisi’nden
oluşan yönetim odağı, yozlaşmış bir saray ortamı görüntüsü çizmektedir.
Oyunda, ülkedeki krizden, kötü yönetim, rüşvet ve yolsuzluktan saray odağının
sorumlu olduğu sürekli hatırlatılır. İmparator altı boş bir iktidar figürüdür,
devletin gerçek yöneteni değildir. İktidar mekanizması içindeki durumunun
farkındadır ve bu pozisyonu kendi isteklerini gerçekleştirmek için kullanır. Devlet
işlerini asıl üstlenen, iktidar mekanizmasının başı ve pamuk tekelinin sahibi Jau
Jel’dir. Jau Jel, bir üçüncü dünya ülkesi olarak çizilen Çin’in devletler arası
sistemde stratejik politikalarını belirlerken, girişimci bir işadamı mantığıyla
davranır. Fiilen devlet başkanıdır. Başbakan, Saray Tuisi ve Savunma ve Güvenlik Bakanı ise Jau Jel ile birlikte devlet politikalarını üreten üst düzey bürokratlardır; aynı zamanda büyük tuilerdir. Brecht’in metninde Savaş Bakanı olarak
yer alan karakter, günümüzde militarizmin “savaş” adına değil, “teröre karşı
savunma” adına sürdürülmesine gönderme yapacak şekilde Savunma ve Güvenlik Bakanı olarak değiştirildi.
Brecht metninde tuiler, büyük ve küçük tuiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Başbakan, Saray Tuisi ve Savunma ve Güvenlik Bakanı’nın yanı sıra Tuiler
Kongresi’nde gördüğümüz akademisyenler de büyük tuilerdir. Kongre Sahnesi’ndeki tuiler hem Brecht metninden yararlanılarak, hem de günümüz entelektüellerinin eğilimleri doğrultusunda oluşturulan önerilerle doğaçlandı. Buradaki
tuilerin temel yönelimi, pamuğun nereye gittiği konusunda halka “ikna edici” bir
açıklama yapmaktır ve bunu her biri farklı yollardan yapmaya çalışır. İmparatorluk Üniversitesi Rektörü Ki Leh, sahip olduğu bilgi yığınını ve halkın anlayamayacağı ağır akademik dili manipülasyon tekniği olarak kullanır. Başkent Teknik
Üniversitesi Rektörü Hi Wei ise popülist tavırlarıyla prim yapmaya çalışır. Metni
ve dramaturjisi BÜO tarafından oluşturulan Tarih Profesörü Kü Tüng ise
milliyetçi bir eğilimi temsil eder. Kü Tüng metni, oyunun çıktığı dönem Türkiye
gündeminde “bayrak krizi” diye adlandırılan, provokatif ve faşizan ortama
gönderme yapacak şekilde oluşturulmuştur. Kü Tüng, pamuk sorununu Çin’in
ezeli ve ebedi düşmanı “Türkler”le bağlantılandırır ve bu provokasyonla halkı asıl
sorun olan pamuk sorunundan uzaklaştırmaya çalışır. Kü Tüng son dönemde
ülkeyi saran liberalleşme dalgası çerçevesinde tedavülden kalkmaya başlamış bir
eğilimin temsilcisidir, ancak Jau Jel’in de belirttiği gibi, gerektiğinde kendisine
başvurulabilir. Yine metni ve dramaturjisi BÜO tarafından oluşturulan Nü Tüng
ise, son dönemde “trend” haline gelen doğu felsefelerinin bağlamından koparılarak, gündelik hayatın sıkıntılarının üstünün örtülmesi amacıyla kullanılmasını

öneren eğilimin temsilcisidir. Kongrede son konuşmacı olarak yer alan Felsefe
Kürsüsü Başkanı Munka Du ise kendisi için asıl önemli olanın konuşma özgürlüğü olduğunu savunurken pamuğun aslında Japonya’ya satıldığını halka
açıklar ve kongrenin sonunu getirir.
Tuilerin yoğun olarak işlendiği Tui Okulu Sahnesi, üniversite kampüsü içerisinde
gözlemlediğimiz olaylar ve yaşadığımız sorunlar çerçevesinde güncellemeler
yaptığımız bir sahneydi. Kayıt ücreti, ders geçme, mezuniyet ve yaz okulu gibi
sorunlara yaptığımız göndermelerin yanı sıra, derslerdeki öğretmen öğrenci
ilişkileri ve tartışma ortamları, gündelik pratiklerimizden beslenen doğaçlamalarla şekillendi. Bu sahnede, Sen ve Eh Feh’e okulu gezdiren Gu tiplemesi, kendini
zavallı cahil halkın eğitimine adamış bir sivil toplum gönüllüsü olarak yorumlandı. Nu Shan’da ise, eğitimden çok ticaretle ilgilenen bir eğitimci yorumuna gidildi.
Küçük tuiler ise, çeşitli konularda insanlara düşünce satan orta sınıf entelektüelleri temsil eder. Bu tui tiplemeleri büyük oranda güncellendi. Deprem konusunda gerçekleri hasır altı edip “yürekleri ferahlatan”, bir yandan da müteahhitlere sahte rapor düzenleyen bir deprem tuisi, en yeni güzelleşme yöntemlerini
pazarlamaya çalışan bir güzellik tuisi, asıl işinin hukuk kurallarını öğrenip
uygulamak değil, yargıca yaranmak olduğunu fark eden bir hukuk tuisi, yükselmenin yollarını açıklayan bir ekonomi tuisi ve sanatsal birikimini reklam
sektöründe kullanan bir sanat tuisine dair belli metinler oluşturuldu ve doğaçlamalar yapıldı. Ayrıca Tuiler Çayhanesi sahnesine, sanat tuisinin bir amatör
tiyatro topluluğundan ve devlet tiyatrosundan bulduğu oyuncularla çektiği
koreografik bir reklam bölümü eklendi. Bu bölümde, Çin’in “modern yüzü”nün
yanı sıra geleneksel değerlerinin de uluslararası arenaya oryantalist bir bakış
açısıyla pazarlandığı bir reklam filmi canlandırıldı.
Brecht metninde Hitler’i imleyen Gogher Gogh’un hikâyesi de günümüzde
mafyanın konumlanışı üzerinden yeniden oluşturuldu. Yapılan güncellemelerde
Gogher Gogh, eski bir özel tim görevlisine dönüştürülmüştür. Ülkedeki liberalleşme rüzgârıyla birlikte eski itibarını kaybetmiş, adamlarıyla birlikte küçük çaplı
bir mafya organizasyonu kurmuştur. Devletin, meşruiyetini kaybettiği alanlarda
sağlayamadığı bazı hizmetler mafya tarafından sağlanmaktadır. Mesela, Gogher
Gogh ve adamları, adalet mekanizmasından umudunu kesmiş yaşlı bir kadının
alacağını, yüksek bir komisyon karşılığında tahsil edeceklerdir. Ancak Gogher
Gogh, küçük bir mafya çetesinin başı olmaktan memnun değildir; eski itibarını
geri kazanmak istemektedir. Bu doğrultuda, kariyer danışmanı olan Wen’den
öneriler alır: Gogher Gogh’un mafya organizasyonu yasallaşmalı ve şirketleşmelidir. Wen, Gogher Gogh’a bir güvenlik şirketi kurmasını, ancak öncelikle imajını
düzeltmesini tavsiye eder. Bundan sonra Gogher Gogh’un, entelektüellerin
yardımıyla giderek yükseldiğini, güvenlik şirketini büyüttüğünü, bir futbol
takımına maddi destek verdiğini hatta içişleri bakanlığına kadar yükseldiğini
görürüz. Burada önemli olan nokta, Gogher Gogh’un yalnızca eski meziyetleri
sayesinde değil, entelektüel bir think-tank ekibinin geliştirdiği stratejiler ve
politikalarla yükselmesidir. Kabuk değiştirmiş bir mafya yaratan entelektüel
ekip, Gogher Gogh ile birlikte devletin zirvesine çıkmayı başarır.

Yine güncelleme kaygısıyla toplumsal muhalefet; etnisite, çevre, sınıf ve cinsiyet
temellerinde örgütlenen, parçalı ve çeşitli bir gökkuşağı muhalefeti olarak
yorumlandı. Ancak dördüncü sahnedeki sendikacı tiplemeleri, hak taleplerini dile
getirmek amacıyla saraya gelen fakat arkalarındaki muhalefetin isteklerini
manipüle edip kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden sarı sendikacılar
olarak çizildi. Kongreyi eylemleriyle kesintiye uğratan gökkuşağı muhalefeti,
henüz yeterince güçlü olmamakla birlikte belli bir etki gücüne sahip, şiddet
içermeyen eylemler düzenleyen canlı ve renkli bir odak olarak yorumlandı.
Halkın toplu olarak görüldüğü tek yer Kongre Sahnesi’dir. Bu sahne dışında
sarayda halkın sadece adı geçmektedir ve Tuiler Çayhanesi’ne tuilerden bilgi
satın almaya gelirler. Halk, Kongre Sahnesi’nin başlarında pamuğun nerede
olduğu sorusunun cevabını merakla ve sükûnetle bekleyen bir odak iken,
kongrenin sonlarına doğru sabrı tükenen ve pamuğun Japonya’ya satıldığının
açıklanmasıyla birlikte isyan eden bir odağa dönüşür. Kongre Sahnesi’ndeki halk
tiplemeleri gerek sınıfsal olarak, gerekse kongrede konuşma yapan büyük tuilere
ve imparatorluk yönetimine karşı takındıkları tavırlar açısından farklılıklar
gösterir. Bu sahnede, pamuk yokluğu nedeniyle işleri zora girmiş dokuma
atölyesi sahibinden, giyecek pamuklu bulamadığı için paçavralar içinde gezen
işsizlere kadar pek çok halk kesimi tasvir edilir. Ayrıca, kongrede eylemcilerin
dövülmesini bazıları desteklerken, bazıları ise bunu insanlık dışı bir olay olarak
nitelendirir.
Sen ve Eh Feh, köylerinden kalkıp tui okuluna kayıt yaptırmaya gelmiş dede ve
torunudur. Sen, oyunun başında tuiliğe büyük değerler atfeder ve torununun
kendisi gibi cahil kalmamasını, okuyup bir tui olmasını ister. Fakat Sen’in
kafasındaki tui imgesi oyun boyunca karşılaştığı olaylar nedeniyle değişikliğe
uğrar. Eh Feh ise aklına geleni dosdoğru söyleyen, gördükleri karşısında çekinmeden yorum yapan saf bir delikanlı olarak yorumlanmıştır. Tui olmak isteyip
istemediğine karar vermeye çalışır, oyun sonunda hâlâ karasızdır. Sen ve Eh Feh
oyun boyunca olaylar karşısında seyirci konumundadırlar, oyun seyircisinin
empati kurabileceği karakterler olarak canlandırılmaya çalışılmışlardır.
FİNAL
Oyunun finali değiştirilip Sen ve Eh Feh’in diyaloğuyla bitirildi. Sen, Eh Feh’e
anlattığı eski bir hikâyeyi hatırlatır. “Her şeyi değiştirmiş gibi görünerek hiçbir
şeyi değiştirmemek” üzerine kurulu bu hikâyeyi tekrar anlatan Eh Feh, Çin’de
esen değişim rüzgârlarının aslında ne anlama geldiğinin farkına varır. Gogher
Gogh ve ekibi “Haydi Çin! Şimdi değişim zamanı!” sloganıyla görünüşte her şeyi
değiştirmiştir, fakat aslında Çin’de hiçbir şey değişmemiştir; bu kampanya ile
ülkenin demokratikleştiği, ekonominin iyiye gittiği yönünde yanılsamalar
yaratılmaktadır sadece. Örneğin; ikinci Tui Çayhanesi sahnesinde de ilk Tui
Çayhanesi sahnesine benzer şekilde tuilerin işleri kötüdür, sinek
avlamaktadırlar, fakat bu sefer işlerin iyileşeceğine dair bir yanılsama içindedirler.

Finalde, Sen, Eh Feh’e hâlâ bir tui olmak isteyip istemediğini sorar. Eh Feh,
gördükleri gibi bir tui mi olması, yoksa köyüne mi dönmesi gerektiği konusunda
kararsızdır. Sen ise torununa, önünde iki seçenek varsa, daima üçüncüyü
seçmesini öğütler. Bu diyalogun alt metninde, “alternatif bir entelektüel tavır
nasıl olabilir?” sorusu yatmaktadır.

Brecht’in Turandot’u:
“Tuiler” ve Kültürel Politikalar

Henry J. Schmidt

Çev.: Burak Akyunak
Tuğçe Çuhadaroğlu

1953-54’te Doğu Almanya’da kaleme aldığı Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi,
Bertolt Brecht’in son uzun oyunudur. Yazarın dünya çapındaki popülaritesine
rağmen, oyun çok nadir sahnelenmiş ve ölümünün ardından tam on bir yıl
geciken yayımlanışına kadar Brecht edebiyatının tozlu raflarında kalmıştır.
Brecht’in kendisinin de Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi hakkında şüpheleri
vardı; öyle ki ilk taslağı revize ettikten sonra iş günlüğüne şu notları düşmüştü:
“Şimdi Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’ne baktığımda, Alman edebiyatından
uzakta durduğunu ve yalnızlığı seven herkes gibi kötü bir şöhrete sahip olduğunu görüyorum. Eğer bir komedi yazarı olsaydım, ki hemen hemen öyleyim (ama
sadece hemen hemen), bu tip bir oyun en azından benzerleriyle karşılaştırıldığında onlarla aşık atabilirdi.” Aslında Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’nin tür
olarak benzeri çok az oyun var – Arturo Ui’nin Engellenebilir Yükselişi ve belki de
daha önceki çalışmalardaki farslar ve soytarı sahneleri. Öte yandan konu
açısından Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’nin içinde bulunduğu kategori
geniş ve tartışılmazdır. Bir önsözde Brecht, oyunu Tui romanının bir kısmını ve
çeşitli daha kısa parçaları içeren ve yirmi yıldan fazla bir süreyi kapsayan
“kapsamlı bir edebiyat bütünü” ile ilişkilendirir. Bu düzyazı, şiir ve oyun koleksiyonunun amacı bilginin kötüye kullanılışını açığa çıkarmaktır. (“Tui” Brecht’in
entelektüel kelimesini tersyüz ederek türettiği bir kelimedir: “Tellect-Uell-In.”)
Güncel çalışmalar göstermiştir ki “Tui bütünü” yazarın o dönemdeki Avrupa
konjonktürüne dair kapsamlı Marksist eleştirilerinin temellerinden biridir.
Bununla beraber eleştirmenler Brecht’in Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi
hakkındaki kaygılarını paylaşmakta ve oyunun estetik açıdan “kötü bir şöhrete
sahip olduğu” konusunda fikir birliği oluşturmaktaydılar. Şüphesiz, bu cilalanmamış bir oyun. Mevcut hali, normalde Berliner Ensemble’daki provalar paralelinde yürüyen ve genellikle kapsamlı olan revizyonlara tabi tutulmamıştı.
(1954’ün baharında birkaç prova olmuştu ama bunlar Brecht hayattayken
devam etmemişti.) Eleştirmenlerin, oyunu göz ardı etmesi ve kabullenmeyişinin
sebebi oyunun genel farsının Brecht’in temasının epik ciddiyetiyle ters düşmesi

olarak yorumlanabilir. Dahası, metin ve içerik arasında bir bağ kurmak da pek
mümkün değil: 1930’lardaki ilk taslaklarından 1953/54’deki haline kadar, oyun
yazarın Nazi Almanya’sından sınır dışı edilmesi sırasındaki politik ve estetik
kaygılarının izlerini güçlü bir biçimde taşımaya devam ediyor. İlk bakışta, savaş
sonrası tiyatro izleyicilerinden önce tamamlanmamış Tui eleştirisini hayata
geçirmeyi hedefleyen Brecht’in Turandot ya da Aklayıcılar Kongres’i, gecikmiş gibi
görünüyor. Planlı kapitalistler tarafından seçilen elitist entelektüelleri alaya alan
bir oyunun ellili yılların başlarında Doğu Almanya’daki koşullarla ne gibi bir
alakası olabilir? Tui bütününe tamamıyla benzer şekilde, Turandot ya da
Aklayıcılar Kongresi’nin commedia dell’arte stereotipleri olarak sunulan TellectUell-In yergileri, birbirine bağlı üç konusal parçanın sadece birinden oluşuyordu.
Bilginin kötüye kullanılması (Hitler karikatürü Gogher Gogh üzerinden) Weimar
Cumhuriyeti’nin anayasal demokrasisinden ortaya çıkan faşizmle bağlantılıdır.
Ve finalde, Brecht bilginin kötüye kullanılması ve faşizmin ortaya çıkışını, köylü
A Sha Sen’de vücut bulan pozitif bir “doğru sınıfsal bilinç” modeliyle karşılaştırır.
Akışı özetledikten sonra bu çalışma, bu temaların Turandot ya da Aklayıcılar
Kongresi’nde nasıl bir etkileşim içine girdiğini inceleyecek; daha sonra oyunun
Doğu Almanya sosyalizmi bağlamında alternatif ve genişletilmiş bir işlev kazanan
Nazizm’e cevap olarak nasıl yaratıldığını detaylı bir şekilde gözden geçirecek ve
sonuç olarak, Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’nin çağdaş tiyatroya uyarlanabilirliğini ileri sürebilmek için birkaç prodüksiyonu kısaca tartışacak.
Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi çeşitli uzunluklardaki on sahneden oluşur:
1. Çin İmparatoru mali işlerinin kötü yönetiminden dolayı kızgındır. Pamuk
tekeline sahiptir ve beklenmedik derecede bol bir hasat sayesinde fiyatlar
düşmektedir. İmparatorluktan çekilme tehdidinde bulunur.
2. Tuiler “düşüncelerini” müşterilerine pazarlamak için Tuiler çayhanesinde
toplanırlar – bu fikirler müşterilerin istediği her türlü düşünceyi savunmak için
tasarlanmış safsatalardır. Prenses Turandot ve Saray Tuisi tebdili kıyafetleriyle
çayhaneye gelirler. Saray Tuisi, “zarif anlatımların” Turandot’u cinsel açıdan
tahrik ettiğini söyler. Sokak eşkıyası Gogher Gogh ve köylü Sen, Tui olmak
istediklerini beyan ederler.
3. Sarayın dışında ekonomik kriz aleyhine bir protesto gösterisi düzenlenmektedir. Devrimci lider Kai Ho’nun yandaşları tarafından dağıtılan el ilanları, huzursuz halkı kışkırtmaktadır. Çözüm bulamayan İmparator ve danışmanları hükümetteki yozlaşmayı aklamak ve halkı yanlış cevaplarla teskin etmek için bir
Tuiler kongresinin düzenlenmesini kararlaştırırlar. Yarışmanın galibi prenses
Turandot’la evlenecek ve imparatorluk efsanesinin bir sembolü olan Mançu
kaputunu bir seremoniyle giyecektir. Bu sırada İmparator’un annesi tekrar
tekrar oğullarını zehirleme girişimlerinde bulunur, ama tümünde başarısız olur.
4. İki genç Tui adayı, Tui okulunda entelektüellik derslerine çalışmaktadırlar.
Gogher Gogh giriş sınavında başarısız olur ve Sen, Tui ikiyüzlülüğünün boyutlarını anlamaya başlar.
5. Yüksek mertebeli bir Tui olan Munka Du kongredeki konuşmasına hazırlanmaktadır. Kongre hasadın az olduğunu iddia eden Ki Leh’in sıkıcı bir söyleviyle
açılır. Ki Leh yuhalanarak iner kürsüden. Hi Wei köylülerin çok fazla pamuk
satın aldıklarını ve pamuk arzının tümünü tükettiklerini iddia eder. Bu da tıpkı

bir önceki konuşmacı gibi onaylanmaz ve idam edilmek üzere dışarı çıkarılır.
Turandot’un şehvetli ilgisi sebebiyle tükenen Munka Du, erdemler ve ifade
özgürlüğüne dair düzensiz bir konuşma yapar. Gerçeği yanlışlıkla ağzından
kaçırır: Pamuk İmparator’un depolarında stoklanmaktadır. Kongre kaos içerisinde son bulur.
6. Turandot ve Gogher Gogh şehir surlarının ardında flört ederler. Surların
üzerinde kongredeki ölümcül hatalarını düşünüp kederlenen Ki Leh, Hi Wei,
Munka Du ve diğer konuşmacıların kelleleri vardır.
7. Kai Ho’nun kuvvetleri kuzeyden başkente doğru yürümektedirler. İmparator
yine tahttan çekilme tehdidinde bulunur ve onun yokluğunda kardeşi Jau Jel
görevi devralır. Tahttan hemen indirilir, ne var ki İmparator yardım için Gogher
Gogh’a danışır. Gogh, isyanı kontrol altına almak için çetesini kolluk kuvvetleri
olarak düzenler.
8. Tuiler çarşıda ürünlerini satmaya devam etmektedirler, bu sırada Gogher
Gogh İmparator’un depolarındaki pamukları yakarak ve suçu Tuiler’in ve işçi
sendikalarının üzerine atarak gücünü pekiştirir.
9. Bazı Tuiler yıkım arbedesinden kültürel sanat eserlerini korumaya çalışır.
Sen, Kai Ho’ya katılmaya karar verir.
10. Saray kuşatma altındadır. Turandot onları kurtaracağına söz veren bir
askerle evlenmek için izin ister. Mançu kaputu kaybolur ve Kai Ho’nun güçleri
sarayı fetheder.
Brecht’in Tuileri kendilerini ezelden beri kamuoyunun sözcüleri olarak gören
Avrupalı entelektüelleri temsil eder. Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’nde, Tui
romanına benzer şekilde, kolektif olarak toplum mühendisleri sınıfını ve onun
tüm kültürel ve ticari üst yapısını oluştururlar. Kamusal alan üzerindeki
kontrolleri Brecht’e göre, onun orijinal özgürleştirici işlevini, yani genel refahın
ilerleyişini çökertmektedir. Sosyal koşulların gelişimi, onların sınıfsal ilişkileri
kasıtlı olarak perdelemesiyle engellenir. Kamuoyunun fikirlerini kişisel çıkar için
kesin bir biçimde manipüle ederler. Bu nedenle, Aklayıcılar Kongresi’ndeki
kamusal münazara verimli bir fikir alışverişi değil bir uyuşturucudur. Tuiler
Kongresi’ne gitmek üzere yola çıkmadan önce Munka-Du, “Yüzmek isteyenler için
nasıl ki bir havuz varsa, inanmak isteyenler için de bir açıklama bulunur” der.
Sonuçta kitleler çıkarlarını dile getirmekten alıkoyulurlar. Tuilerin kendileri de
katı bir hiyerarşinin farkındadırlar: Alt sınıf Tuiler, pazaryerinde mallarını
satmak zorundayken, lüks kıyafetlere sahip süper Tuiler imparatorlarının kişisel
ekonomik işlerini yürütme şerefine nail olurlar. Halka pamuğun neden bir anda
ortadan kaybolduğunu açıklanması için İmparator tarafından oluşturulan Tuiler
Kongresi, sadece bir safsatalar silsilesi değil, aynı zamanda altyapı/üstyapı
ilişkilerinin de gülünç bir şekilde ortaya çıktığı bir parodidir. İmparatorluğun
sözcüleri, ya kitlelerin var olduğunu tamamen reddederler, ya da onların ihtiyaçlarının gerçekten çok önemli olduğunu dile getirirler. İlk konuşmacı olan Ki Leh,
sınıf kavramını anlamsız parçalara ayırarak toplumsal eşitsizlik sorununu
manipüle eder: “Bu yüzden de halk sadece halk değildir. Halk neden oluşmaktadır? Şimdi: Memurlar, bulaşıkçılar, çiftlik sahipleri, kalaycılar, pamuk tüccarları,
doktorlar…”, böyle sürer gider. İmparator’un pamuk tekelinin yol açtığı yoksul-

luktan bahsetmek yerine, Hi Wei ve Munka Du köylülerin kültürünü,
erdemlerini, fedakârlıklarını ve sabırlarını anlatırlar. Brecht’e göre, varlık
durumuna bakmadan ahlâktan bahsetmek bir suçtur. Turandot ya da Aklayıcılar
Kongresi’nde söylediğine göre ahlak “pası önlemek için kılıcın üzerine sürülen
yağdır”. Dahası, Munka Du üzerinden Brecht, Tuilerin bilginin varsayılan
üstünlüğü ve otonomisine tapınmasıyla alay eder. Munka Du’nun kongredeki
söylevi, toplumsal eşitsizlikleri örtbas etmek için özgür düşünce kavramını
doğaüstü bir gerçeklik olarak niteleyerek onu değersizleştirir: “Sorun pamuk
sorunu değil, pamuk üzerine özgürce düşünebilme sorunudur”. Düşünce
özgürlüğü burada kesinlikle ayrılmamıştır; daha sonra kabul edeceği, şimdilik
ima ettiği üzere, kamusal alan sömürücülere olduğu kadar sömürülenlere de eşit
zamanlı sunulmalıdır. Böylece, sadece çözüm üretmek için varmış gibi görünen
ama aslında soyut formüllerle gerçeği örtbas eden ve gücün adaletsiz ve keyfen
kullanılmasını aklayan Tui retoriği kendi sonunu getirir. Tuiler kendilerini
kitlelerden uzaklaştırır ve bir jargonun ardına saklanarak kendi önemlerini
büyütürler. Yapıcı sosyal işlev olma konusundaki eksikliklerini karşılamak için,
gerçeklikten çok görünüşe, maddeden çok şekle önem veren kibirli pozlara
bürünürler. “Düşünce işini” fiziki işten ayırmalarının sahteliği Sahne 6’da, “Kent
Surlarının Dışında”, başarısız kongre katılımcılarının koparılmış kelleleri Tuizmi
sembolize ederken etkin bir biçimde anlaşılır: Kafalar, öldükten sonra, halen
konuşmaktadırlar.
Tui retoriğinin içeriği düşüncelerin alıcılarına göre belirlenir; kafanın ne söyleyeceğine mide karar verir. Brecht süreci yabancılaşmayla açıklar: Alman atasözü,
“sanat ekmekten sonra gelir”, genç Tui Shi Meh, devrimci lider Kai Ho’yu kötüleme sınavına girdiğinde gerçek olur. Formülleri onu yanılttığında ve kazara Kai
Ho’nun niyetlerinden bahsettiğinde, önündeki ekmek sepeti erişemeyeceği bir
yüksekliğe çıkar. Sahne, Shi Meh’in formüllerinin “ekmek değerinin” yönetici
sınıflar tarafından belirlendiğini gösterir. Kişisel çıkarlar, Tuileri imtiyazlarını
korumaya mecbur kılar. Bunu gerçekleştirebilmek için, işlerinin çok iyi olduğu
serbest pazarı korumak amacıyla sınıfsal çatışmaların varlığını inkâr etmek
zorundadırlar. Bu nedenle, sadece fakirleri sömürmek için kurulmuş olan Tuiler
Derneği, bu amaca hizmet etmediğini iddia eden kapitalizmin küçük bir maketidir.
Bununla birlikte Tuiler Kongresi’nin iyimser bir yönü vardır – konuşmacıların
hiçbiri gerçeği örtbas etmekte yeterince yetenekli değildir. Onlar kendi örtbas
etme girişimlerinde sarpa sardıkça, aklamada İmparator’un tekelini ortaya
çıkaran çatlaklar oluşuyordu: Nakil sırasında kaybolan pamuk, İmparator’un
depolarında ortaya çıkar. Meşrulaştırma stratejilerinin çöküşü, sistemin savunmak için fazla yoz olduğunu gösterir. Gelişimlerinde felce uğrayan üretken
güçler, tüm bunlara rağmen Tuiler Derneği’ne bile nüfuz eden devrimci bir bilinç
kazanmaya başlarlar (Shi Meh, Gu, Ka Müh).
Bencil materyalizm Tuiler arasında entelektüel fahişelik olarak vücut bulur.
Sahne 4b’de (Sokak), Tuiler sokaklarda dolaşıp fikirlerini satmak için insanları
baştan çıkarırken Brecht yine soyut gerçeği (çarpıcı ve etkili bir şekilde) gösterir:
“Politik durum üzerine bir düşünce söyleyeyim mi ihtiyar? (...) Yalnızca üç yen,
ayakta da olur”. Burada bilgi değer kaybeder ve erotikleştirilir ki bu bize “verim-

siz” cinselliği, onu Tui bütününe bağlayan Turandot’un kendisini hatırlatır.
Brecht’in kadın kahramanı, ilk kez on sekizinci yüzyıl başlarında Avrupa’da
ortaya çıkan, François Pétis de la Croix tarafından derlenen Bin Bir Gün adlı
derlemede bulunan bir efsanenin tersine çevrilmiş halidir. Günümüzde Gozzi,
Schiller ve Puccini’nin işleyişleri sayesinde şimdi çok iyi bilinen Turandot,
alegorik bilmecelerine cevap veremeyen talipleri idam edilen erkek düşmanı bir
prensesti. Brecht bu sfenksi, geniş alınlara, zarif hareketlere ve iyi kurulmuş
cümlelere fetişi olan bir nemfomanyağa çevirmişti. Onun irrasyonel, açgözlü
erotik davranışları, Tuilerin zihinlerinin içerikten çok biçime çalıştığının altını
çizer; postürleri Turandot’un ardı arkası kesilmeyen alkışlarıyla gittikçe daha
gülünç bir hal alır. Turandot efsanesinin tersine çevrildiğinin görülebileceği bir
başka yer Tuiler kongresidir: Hedef gerçeğin açıklanması (Turandot’un bilmecelerinin cevaplanması) değil, tam tersine, gizlenmesidir. Kastedilen hayırseverler
İmparator ve saray odağıdır, yani gözleri kapitalizmi ayakta tutan itici güç -hırsile bürünmüş olan, kapitalizmin comedia dell’arte temsilleridir. Sömürü kibirle
ikiye katlanır: Ekonomiyi manipüle edenler, ekonomiden anlamamaktadırlar.
Sonuç olarak, devlet Kai Ho’nun yükselen etkisine karşı sadece savunarak tepki
verebilir. Tuiler gibi devlet de kendinin otonom olduğuna, kontrolü altındaki
kitlelerden farklı olduğuna inanır. Meşruluğu üretkenliğe değil Mançu kaputunun yıpranmış kalıntılarına dayanır.
Sahne 2’de Brecht, Tuilerin, devletin ve Gogher Gogh’un çetesinin baskıcı
zümreler olarak nasıl işbirliği içerisinde çalıştıklarını gösterir; nasıl ki “koruyuculara” para ödendiğinde onların yaptıkları baskınlardan korunuluyorsa, polisin
baskınlarından korunmak için de vergi ödenir. Tarihsel arka planda Gogh,
Brecht’e göre, Tuilerin egemen olduğu Weimar cumhuriyetçiliğinin kaçınılmaz
sonunu temsil eder. Faşizmin diğer birçok Brechtyen karikatürleri gibi o da
Brecht’in, bu ilişkiyi vurgulamak için adlandırdığım, “Ui bütününe” aittir.
Bununla beraber Yuvarlak Kafalılar ve Sivri Kafalılar, Demir’in Fiyatı Ne? veya
Arturo Ui’deki benzer betimlemelerin aksine Gogh yükselen bir tehditten çok
gülünç bir başarısızlıktır. Rüşvet ve tehditlere rağmen Tui okulu giriş sınavını
veremeyen, bu durumda da halk adamı olarak kılık değiştiren, geri zekalı bir
sokak serserisidir. Sarayda yaptığı darbe, kendi çetesinden kurtulmak için
saraya kaçması sonrasında gerçekleşir. Bir kez daha, Turandot’un gelişigüzel
erotizmi, hatalı bir liderin halkı cezbedebileceğinin altını çizer. Görünüşe aldanan
Turandot, Tuisel entelektüel kahramanlardan, Gogher Gogh’un aşikâr zulmüne
doğal bir geçiş yapar. Ama Gogh iktidarsızdır. Nüfusu katleder ama ona katkıda
bulunamaz. Varlıklı sınıfı korumak için mallarını katleder; vatanseverliği teşvik
etmek için ulusal kültür mirasını kökünden yok eder. Faşizmi, geçmişi yok eden
ve geleceği olmayan ahlaksız, yıkıcı bir güç olarak sembolize eder.
Bununla birlikte Sen figürü olmadan Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi, Tuiler
ve onların daha da baskıcı Uiler tarafından yok edilişini anlatan amansızca kinik
bir farstan öteye gidemezdi. Sen, İmparatorluk sarayının dışındaki ekonomik
gerçeklikle bağlantıyı sağlar. İlk olarak, toprak sahiplerinin ideolojisini içselleştiren bir köylüydü; Tuilere olan hayranlığı ve Kai Ho’yu reddedişi onun sınıfsal
çıkarlarına ters düşüyordu. Shi Meh’in aydınlaması, Kai Ho’nun toprak reformu
hakkındaki konuşmalarını duyduğunda başlar. Sen aslında Pelagea Wlassowa’-

nın, Carrar Ana’nın, Gruşa’nın; yani sürekli sorgulama ve kendine dönme
üzerinden ekonomik gerçeklikler, sınıf ilişkileri ve devrimsel alternatifler hakkında bir kavrayış yakalayan Brechtyen “öğrenicilerin” reenkarnasyonu. Öğrenim
hem kişisel çıkarlara hem de kolektif üretkenliğe hizmet eder “ve kendileri için
öğrenim görmeyenler başkaları için öğrenim görmelidirler”, yani küçük Eh Feh ile
sembolize edilen yeni bir nesil için. Oyunun didaktik amacına uygun olarak, bir
üretim değeri olan bilgi, mülki bir değere oranla çok daha belirgin bir biçimde ön
plana çıkar. Oyun boyunca İmparator’un rejiminin istikrarına yönelik en büyük
iç tehdit; devletin, kitlelerin Tuiler’in saptırmaya ve Uiler’in yasaklamaya çalıştığı
soruları sormayı engellemedeki yetersizliğidir ki Sen “birisinin mutlaka cevaplaması gerektiği” konusunda ısrar eder. Halka karşı sorumluluk, Brecht’in devrim
konseptinin özüdür. Sen’in akılcılığı kapitalizmin altını boşaltan ve geleceğin
sömürücü olmayan sosyal ilişkilerini öngören araçtır. Kai Ho, oyun boyunca
görünmez çünkü hedefin kendisini temsil eder; Brecht bu hedefe giden tarihsel
ilerlemeye odaklanır.
Sen’in varlığı Brecht’in Tui eleştirisinin tümüyle anti-entelektüel olmadığını
gösterir. Sen’in ütopik vizyonu (tabi ki Marx’tan gelir) entelektüel ve fiziksel iş
gücü arasındaki kutuplaşmanın üstesinden gelir: “Hepimizin büyük tarlaları
olacak ve büyük bilimlerle uğraşabileceğiz”. Tuilerin planlamacılar olarak
vazgeçilemez olduklarını söyler – köprüleri duvarcılar yapar, ama onlara nasıl
yapmaları gerektiğini Tuiler gösterir. Kai Ho’da bir zamanlar Tuilik yapmıştır;
Sen “Genel Kültür Tuisi”nden onun bir kitabını alır. Halkın çıkarlarına hizmet
eden mülkiyet konusundaki gelişmeleri savunmasına ek olarak Sen, yapıcı
düşüncelerin de hem süreç hem sonuç olarak keyfine vurgu yapar: “Düşünmek
en işe yarar ve en hoş şey… Birinin düşünceleri yüzünden insanlar mutlu
olmuşsa, o iyi düşünmüş demektir Eh Feh, bu iyiye işarettir”. Oyun, parçalanan
kapitalizm karşısında bir devrim öncesi idealizmi yansıtır. Brecht’e göre, Tui
bütünü, Galileo’nun orijinaline bir zıtlık oluşturması için tasarlanmıştı: “Özellikle
mantığın şafağını anlattığım Galileo’yu yazdıktan sonra, alacakaranlığını da
anlatma isteği duydum; on altıncı yüzyılın sonlarına doğru kapitalizm çağını
başlatan mantığın alacakaranlığı”. Ama bu başlangıç birkaç değişikliğe maruz
kaldı. Galileo tabii ki er geç bilimsel araştırma ve onun sosyal etkisi üzerine bir
eleştiri halini aldı ve Tui romanının kendisi Weimar Cumhuriyeti sırasında
mantığın azalmasının tarihini yazıyordu. Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi ise
nihai olarak aydın mantığını çürüten olarak değil, onun yeniden onaylanması
olarak ortaya çıkıyordu.
Sürgün sırasında Brecht “Tui”yi, ticarileşmiş kültürün önde gelen isimleri olan
Thomas Mann, Stravinski ve Schoenberg’in zevkleriyle dalga geçmek için övücü
bir söz olarak kullandı. “Tui romanı için altın madeni” olarak nitelediği Frankfurt
Enstitüsü’ndeki Horkheimer, Adorno ve meslektaşlarının akademik teorilerine
karşı olan nefreti de çok iyi bilinir. Apolojist olmamak için kapitalizmle uzlaşmaya fazlaca hevesli olan bu kişilerin sahte reformcular olduğuna inanan Brecht,
onları tamamen küçümsüyordu. Buna benzer düşmanlıklara dair izler, Turandot
ya da Aklayıcılar Kongresi’nin 1953/54 versiyonunda bulunur, ama oyunun en
belirgin hedefi şirket çıkarlarına açıkça hizmet eden entelektüellerdir. Turandot
ya da Aklayıcılar Kongresi materyallerindeki bir gazete kupürü bunlara bir örnek

sunuyor: “Amerikalı bankacılar sokaktaki insanı para politikalarının gerekliliğini
kabul etmesi yönünde ikna edebilecek halkla ilişkiler uzmanlarının işe alınması
için Eisenhower’dan yetki istediler”. Brecht’in, “özgürlük” kavramının gerçekleştirilmesinden çok bir demokrasi yanılsaması olarak kullanılması eğilimiyle de alay
ettiğini daha önce de belirtmiştik. Munka Du gibi tiplemeler, Brecht’in Doğu
Almanya vatandaşlarının sosyalizm prensiplerine ihanet etmesine sebep olacağından korktuğu Batı retoriğinin etkisine karşı gelmek için tasarlanmıştı.
Öte yandan batılı entelektüellere dair sıradan hiciv, Brecht’in diğer birçok
konuyla beraber Doğu-Batı gerginliği, neo-militarizm ve nükleer silahlanma ve
sosyalist toplumda sanat ve eğitimin rolüne dair tartışma yaratmak için uluslar
arası şöhretini kullandığı bir zamanda bir kabareden daha fazla sonuç
veremezdi. Me-Ti/Değişimlerin Kitabı’nda sosyalizmin “Kusursuz Düzen”ine
sadakatin kanıtı olarak açık bir şekilde şüpheci bir yaklaşım sergilediğine göre,
kendi kendini ilan eden bu provokatör ve kışkırtıcı kişinin Turandot ya da
Aklayıcılar Kongresi’ni sosyalist kurumlardaki Tuizmin gerici doğasını da açığa
çıkarmak için tasarlamış olması beklenir. 1953’te kaleme aldığı diğer birkaç
çalışmasında Academy of Arts ve Literary Bureau’daki kültürel görevlileri eleştirir
ve bunun sebebi olarak inatçılıkları, yanlış öncelikleri, yaratıcılıktaki zaafları ve
adi Marksizmlerini gösterir. Bu bağlamda oyunda Tuilerin birbirlerinin kafalarına
Karl Marx’ın ciltleriyle vurmaları çağdışı değildir. Yine de bu, Brecht’in Doğu
Almanya’daki Tuizme eleştirisinin, pek çok batılı eleştirmenin söylediği gibi, gizli
bir antikomünizm işareti olduğunu göstermez. Benim Amacım Değil adlı şiirini
kaleme alarak Batı tarafından düşüncelerinin yanlış yorumlanmasına şiddetle
karşı çıktığını göstermişti: “En küçük zihinler bile / İçinde özgürlük
bulunduran / Sanatlara daha büyük yardımlarda bulunurlar sanatların arkadaşlarından / Ki bu arkadaşlar aynı zamanda savaşın da arkadaşıdırlar”.
Belirtmek gerekir ki, onun Tui eleştirisini kişisel antipatilerle eşdeğerde sayanlar
sadece saçmalarlar. Tatsız deneyimler bir veya birkaç Tui tiplemesi için ilham
kaynağı olmuş olsa da, onun Tui bütününün odak noktası belirli bireylerin değil
bürokratik olarak deforme edilmiş bilginin genel bir hicvidir. Bürokrasinin,
kendisini devletin ebedi amacı olarak gösterdiğini ve kendini gizlilik ve otoriter
hiyerarşiler üzerinden var ettiğini açıklayan Marx’ın, Hegel’in Devlet Felsefesi’nin
Eleştirisi’ni tekrarlayarak, bürokrasinin kendi kendini sürdüren yapısı ve biçimci
zihniyetine dikkat çeker. Brecht, merkezi bir devlet aygıtının içerisindeki böyle
bir durgunluğun Stalinizm’in mirası olduğunu ve diyalektiklerin körelmesine yol
açacağını vurgular. Bürokrasi işlevini tamamladığında gereksiz hale gelir; Brecht
bürokrasinin nihayette gönüllü olarak kendini feshedebileceği koşulları yaratması gerektiğini savunur.
Tabi ki Brecht, bürokrasinin sosyal etkileri hakkındaki kuramlarını tarihsel
olmayan bir boşluk içerisinde ortaya koymaktan memnun değildi. Turandot ya
da Aklayıcılar Kongresi oyunu 17 Haziran 1953’teki Doğu Berlin işçi ayaklanmasını takip eden yazda yazılmıştı. Onun bu olaya verdiği tepki, oyundaki Tui, Ui ve
bilim öğelerinin bir noktada birleşmesindeki anlamı açıklamaya yardım eder.
Sovyetler Birliği’ndeki Stalinizasyonun etkilerini gözlemleyerek “Kusursuz
Düzen”in çok çabuk ve inorganik bir biçimde kurulduğunda hangi zorluklar ve
adaletsizliklerin ortaya çıkabileceğini öğrenmişti: “İlerici eğilimler halkın sendele-

mesine sebep oluyor. Ekmek kitlelere öylesine büyük bir kuvvetle fırlatılıyor ki
birçok kişi ölebiliyor”. Sistem, reddedişleri bastıran küçük parti kadrosu grupları
tarafından Sovyetler Birliği halkına dayatılmıştı: “Özgür düşünce ve grup
örgütleri üzerindeki baskılar, yasa yürütücülerin sahte bağlılığı ve korkunç yetki
suiistimali, “Kusursuz Düzen’in temel öğelerinin anlaşılmaktan çok öte konumda
olduğunun kanıtıdır”. Belirgin dayanışma nedenlerinden dolayı çoğu eleştirisini
özel kağıtlarında kaleme almış olmasına rağmen, Doğu Almanya’daki koşullara
dair değerlendirmeleri de benzerdi. 17 Haziran ayaklanmalarında işçi sınıfının
gücünün iyi bir şekilde sergilendiğini gördü, ama Parti aygıtının sonuçta işçilere
karşı galip gelmek için fırsatı kaçırdığından yakındı; Doğu Almanya’daki sosyalizmin temelini oluşturan ve tarih boyunca süregelen baskıyı sonlandıracak verimli
bir takas yapma fırsatı.
Partinin işçilere yabancılaşması ise Brecht’in 17 Haziran tepkisi olarak nitelendirilebilecek şeyin sadece bir kısmıydı. Aynı öneme sahip diğer kısım ise faşizmin
mirasının “Koreleştirilmiş” Almanya’nın her iki tarafından da sökülüp atılabileceğine dair kararlılığıydı. 17 Haziran’a dair demeçlerinde, Nazizme karşı en az yirmi
yıllık kişisel bir muhalefetten doğan şiddet çok açık bir şekilde görülür. Olumsuz
yönlerini nispeten daha basit koşullarla görmüştür: Ayaklanma işçi sınıfının
düşmanlarının yeniden ortaya çıktığını göstermiştir. Huzursuzluktan pay
çıkarmaya çalışan faşist öğeleri örgütleyen Parti görüşünü paylaşmıştır; onları
“provokatörler”, “kundakçılar”, “genç serseriler” olarak adlandırır. İşçi devletinin
altının çeteleşmeyle oyulabileceğine dair korkusu, oyundaki Gogher Gogh
karakterinin var oluşunu gayet iyi açıklar. Brecht, Doğu Almanya’daki iç faşizmin semptomları hakkında eşit derecede endişe duyduğu için, Gogh tehlikeyi en
kaba haliyle sembolize eder – Paul Wendel’a yazdığı yazıda “içimizdeki Batı” der.
Doğu Almanya’da demokratik bir seçim yapılmasına karşı çıkmıştır çünkü
Nazizmin hortlamasından korkmuştur – zayıf bir şekilde bastırılmış yaygın bir
mirasın yeniden dirilişi.
Brecht’in politik görüşleri ve Turandot arasındaki ilişki, bir başka kanıt göz
önünde bulundurulduğunda spekülatif olmaktan çıkar: “Turandot’a Önsöz”. Beş
yüz kelimeden fazla olmayan bu bölümün yalnızca ilk cümlesinde oyuna değinilir
ve sonra 17 Haziran’la bağlantılı olarak devam eder: “Bu oyunu yazdığım yazın
başlangıcında, korkunç bir olay Doğu Almanya’da yaşayan her zeki insanı
korkuttu.” Yazar, Sovyet işgali ve sosyalizmin dayatılmasıyla Doğu Almanya
günlük hayatında yaşanan derinlikli dönüşümlerden söz eder. Ne var ki, yeniden
yapılanma, savaş tazminatları ve ekonomik kalkınma için yapılan kısıntılardan
dolayı, toplumsal tavırlarda benzer bir dönüşüm gerçekleşmez: “Her adım yeni
yollardan gitmek için bir çabaydı… zaman ve ikna edici kanıtlar yerine yine
emirler verildi.” Yeniden yapılanma toplum için ama topluma rağmen gerçekleştirildi. Ayrıca, Almanya’da faşizme karşı asla gerçek bir devrim yapılmadı. “Birleşememiş, işsizlik yüzünden zayıflamış, askerileşmiş küçük bir burjuva sınıfı
tarafından terörize edilmiş Alman işçi sınıfı… pasif bir direnişten fazlasını
başaramadı.” Yaygın yıkım ve işçi liderlerinin ölümü yeni yönetici yapılarının
oluşumunu engelledi. Bu boşlukta Nazi aygıtı yeniden ortaya çıktı. “Böyle bir
aygıta yukarıdan kontrol aracılığıyla yeni bir ruh aşılanamaz; aşağıdan kontrole
ihtiyaç duyuldu. İkna olmamış ve korkakça, düşmanca ve yaltakça, fosilleşmiş

bürokratlar yeniden halkı yönetmeye başladılar.”
Bu önsöz, Turandot’un politik işlevinin Brecht’in Johannes R. Becher’in Kış
Savaşı prodüksiyonuyla benzer bir işleve sahip olduğunu gösteriyor: “Nazi
çağıyla ideolojik bir uzlaşmaya varmak”. Sosyalizmin yeni yuvasını inşa etmek
için toplumdaki küçük burjuva mantık artıklarını kökünden söküp atmak,
Brecht’in “okullarda, gazetelerde ve kiliselerde emperyal propaganda yüzyılı”
olarak tanımladığı olgunun etkilerini silmek gerekliydi. Brecht, 17 Haziran’da,
faşizme karşı aydınlanma kampanyası başlattı. Bu kampanya yeniden kötü yola
sapmaya yönelik bir uyarı niteliği taşıyacaktı ve sözde burjuva diktatörlükleri,
aslında faşizmin diğer yüzü olan Batı toplumları kadar faşizmin Doğu Almanya
alt burjuvasında da hâlâ yaşadığını hatırlatacaktı. Bir bütün olarak Brecht
dramaturjisinin amacı, sosyalizmin uygun bir diyalektik tonda ilerlemesini
garanti altına almanın bir yolunu aramaktı: “Yakın geçmişe sırtımızı çok çabuk
döndük, yüzümüzü geleceğe döndürmek için hevesliydik. Ancak, gelecek geçmişle hesaplaşmalara dayanacak. Alman işçi sınıfının 1933’teki büyük yenilgisini
gösteren ki bu yenilgiden beri düşük ivmeli bir iyileşme var, sanat eserleri
nerede?”. Sınıf mücadelesinin yasallığını korumak ve Doğu Almanya’da eski ve
yeninin eşzamanlılığını oluşturmak ilerde devrimci pratik için gerekli temeli
sağlayacaktı.
İşte bu yüzden, Turandot entelektüelleri yabancılaştırmak için değil sosyalizmin
gelişmesindeki rollerinin farkına varmalarını sağlamak ve işçi sınıfıyla olan
ilişkilerini belirginleştirmek için yazıldı. 1930’larda Brecht çoktan “bürokratlar
için, halkın eğitim eksikliğini eleştirdikleri, belgeleri yaktıkları ve gerçeği dinlemek zorunda kaldıkları bir eğitici oyun” tasarlamıştı. Turandot’un tuileri devrimci
gerçeklerle yüzleştirilmeden önce kontrol altına alınır ve dağıtılır. Ancak, onların
görevlerini kötüye kullanmalarıyla Sen’in üretici düşüncesi arasındaki belirgin
didaktik zıtlık, oyunu Brecht’in tasarladığı sınırlarda “bürokratlar için eğitici
oyun” olarak nitelendirmek için yeterlidir. Turandot’un yazılmasıyla eş zamanlı
olarak, Brecht bürokratik yapıları kas, sinir ve organ sahibi olmak için zaman ve
desteğe ihtiyaç duyan iskeletler olarak tanımlamıştı. Mücadele ve geçiş çağında,
burjuva ideolojisini delik deşik etmek ve toplumsal ilişkilerin sadeleşmesini ve
kitlelerin evrensel entelektüelleştirilmesini öngören devrimci bir bilinç kazanmak
için entelektüellere ihtiyaç vardır. Antagonistik olmayan kolektivizmin peygamberi olarak Sen, Brecht’in üretici etiğinin somutlaşmış halidir ki bu Brecht’in
1950’lerdeki politik estetiğinin özüdür. Brecht’in eğitici oyuna yönelik yeniden
alevlenen ilgisi, Sen’in The Measures Taken’a, yani geleceğin tiyatrosu için
önerdiği modele, yaptığı çarpık göndermede ortaya çıkar: “Yolunuzun üzerindeki
her haksızlıkla oyalanmayın. Tehlikeli olur. Nehir vadiyi sular altında bırakır,
ama baraj dağda kurulur”.
Brecht, güttüğü kitlesel aydınlanma amacı üslupsal açıklık ve kısalık gerektirse
de, oluşturduğu didaktik gestusun kuruluğunu fark etmiştir. Ölümünden kısa
bir süre önce tiyatral pratiğini gözden geçirirken, duyusal zevkin önemini fark
etmiştir. “Böylece kimse yeni sınıfın daha idareli ya da daha rasyonel ya da daha
felsefi olduğu fikrine kapılmayacak... Sınıf çatışması gibi zevkler, devrim gibi
lüksler, sınıf bilinçliliği gibi salatadaki Çin sarımsakları …” Asıl hedefi ilk
eserlerinin özgürleştirici heyecanını, sosyalist idealizm ile birleştirmektir.

Turandot’un yayınlanan versiyonunda Sen, zevk ve eğlence hakkında yalnızca
genel hatlarıyla konuşur. Ancak silinmiş bir sahnede tavır çok daha belirgindir:
“Zevkten kaçınmanın asillik olduğunu söyleyen bir Tui gördüm. Ahmaklığın
doruk noktası… Ama benim canım gazlı içecekler ve muhteşem yiyecekler istiyor
ve bu zevki reddetmek için hiçbir nedenim yok –bunu elde etmek için Kai Ho’ya
gitmem gerekse de.” Başka bir deyişle, Kai Ho Brechtyen bir Glüksgott’tur, yani
bir Mutluluk Tanrısı’dır. İlk Oyunlarımı Yorumlarkende tanımlandığı gibi, Mutluluk Tanrısı “Baal’in temel fikrini” devam ettirmek üzeredir ve nihai zaferi Kai
Ho’nun Turandot’ta kazandığı zafere yakından benzer:
Doğudan gelen bu Tanrı, büyük bir savaş sonrasında harabeye dönüşen şehirlere
girmek ve insanları kendi mutlulukları ve refahları için mücadele etmeye ikna
etmek zorundaydı. Müritlerinden bazıları çiftçilerin toprak alması gerektiğini,
işçilerin fabrika sahibi olması gerektiğini, işçilerin ve çiftçilerin çocuklarının
okulları devralması gerektiğini iddia etmeye başlayınca, otoritelerin sahip olması
gereken zulmü üstlendi.
Kai Ho’yu “kışkırtıcı, ihtiraslı bir serseri, vicdansız bir kumarbaz, ırz düşmanı”
olarak kişilendiren Turandot’un Shi Meh’i, Mutluluk Tanrısı’nın yaptığı ironik
kişisel değerlendirmeyi tekrarlar: “Ben, inançsızları çeken, bu gözyaşı vadisinde
eğlencenin hasretini çeken Mutluluk Tanrısıyım. Kışkırtıcı, tahrikçi ve körükçüyüm. İşte bu yüzden yasalara karşı kapıları kapatın lütfen…” Ancak, 1950’lerde
Brecht’in sosyalist devlet kurmaya yönelik şaşmaz inancı, onu üretimle mutluluğu birbirinden ayıramaz hale getirdi. Dolayısıyla, Mutluluk Tanrısı’nın yeni
öğrencileri “mutluluğa giden yeni yolları fark ettiler, mutluluk için yeni bir
mücadele örgütlediler. Çiftçi yalnızca toprağa değil, bütün çiftçilerin işbirliğine
ihtiyaç duyar. İşçi yalnızca fabrikaya değil, ayrıca planlamaya, vs… ihtiyaç duyar.
Mutluluğun en yüksek şekli üretimdir.” Sen yaşlı bir adamdır, Kai Ho ise bir
hayal, çünkü üretim fetişi anarşidir. “Toprak tanrısının, zevklerin ve baloların
tanrısının” erotizmi, (Turandot’ta fazlasıyla bulunan fiziksel ve entelektüel
fahişeliğe zıt bir şekilde) kitleler politik ve toplumsal özgürlüğünü kazanana dek
ertelenmelidir.
Bunlara ek olarak, Sen-Kai Ho teması açık bir politik gönderme de içerir:
Mao’nun 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurmasına yol açan devrim.
1948’in sonlarına doğru, Brecht “Uzak Doğu’daki ayaklanmaların tetiklediği bir
sanat rönesansına” zaten inanıyordu. Brecht “Çin’in Babası” olarak da bilinen
Sun Yat-sen’i çağrıştırması için “Sen” ismini seçmiş olabilir. Sun Yat-sen, Mançu
hanedanının uzaklaştırılmasında ve Sovyet Komünist Partisi modeline dayalı
Kuomintang’ın kurulmasında etkin bir rol almıştı. Brecht’in kütüphanesinde K.A.
Wittfogel’in Sun Yat-sen: Bir Çin Devrimcisinin Hatıraları baskısından da bir kopya
var ki bu kitap Brecht’i, oyunu pamuk endüstrisi etrafında kurması bakımından
da etkilemiş olabilir. Tabii ki bundan daha da önemlisi, Brecht için Lenin ve
Stalin’in ardından diyalektik materyalizmin sürdürülmesini temsil eden Mao’nun
kendisi. Brecht Çin Devrimi’ni sosyalizmin dışarıdan empoze edildiği Doğu
Almanya’ya zıt olarak “halkın aklı”nın zaferi olarak görüyordu. Bu “akıl”a yaptığı
birçok gönderme tabandaki üreticilik idealizmini yansıtıyor. Ancak bu idealizm,
Brecht’in faşizm artıklarına olan korkusu sebebiyle hafiflediği için, bu akıldan,
gelişmesi ve Doğu Almanya’daki üretim karşıtı Stalinizmci görüşlerin üstesinden

gelmesi için ancak kendisi gibi evrenselci düşünürlerin yardımına ihtiyaç duyan
gelişmemiş bir nitelik olarak bahsedebildi.
Özetle, Turandot’un üç işlevi var: Geçmişin sınıf çatışmalarını ibret alınacak bir
öykü formunda muhafaza etmek, bugünkü kapitalizm yapısını ve sosyalist
bürokrasisinin fazlalıklarını eleştirmek, ve işçi ile entelektüel arasındaki ayrımın
yok olacağı bir geleceğin hayalini kurmak. Brecht, mirasının ağırlığı altında
ezilen Doğu Almanya’nın hala devrim öncesi bir durumda olduğunu söyler ve
köylü Sen’de temsil edilen özgürlükçü aklın pratiğe geçirilmesi gerektiğini iddia
eder. Ancak Brecht’in kendisinin de arzu edeceği gibi, niyet sonuçla kıyaslanarak
ölçülmeli. Turandot aşırı derecede ibret verici, tarihsel olarak özgün olmayan ve
yaşamın tamamen nesnelleştirilmesinden gelen yapısı yüzünden eleştirilmiştir.
Tiyatro, öğrenci için gerekli materyali sindiren ve sadeleştiren öğretmenin yüksek
bakış açısından kavranır, tabandaki kendiliğinden oluşan bilinçlilikle değil. Eğer
bir kelime oyunu yapmama izin verilirse, oyunun çok anlamlı olduğunu ancak
yeterince sezgisel olmadığını söyleyebilirim. Brecht’in “rasyonel köktenciliği”
faşizmin irrasyonel doğasına ve sanayileşme sonrası Batı’ya hiç benzemeyen
feodal kapitalizme karşı doğrultulmuştur. Bununla beraber, Doğu Almanya’nın
olağanüstü rasyonel bir şekilde planlanmış toplum yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Turandot’un muhalefet potansiyeli kayboluyor ve onaylama potansiyeli artıyor. Eğer, Sen’in “her soruya cevap verilmeli” ilkesi devlet tarafından da
kabul görse ve işçilere karşı kullanılsa, bu ilke baskıcı bir hal alırdı. Gördüğümüz gibi Brecht’in soyutlamasının kaynağı, onun üretimci bir etiğin tamamen
entelektüelleşmiş bir işçi sınıfında kök salacağına olan inancıdır. Geçmiş, şimdiki
zaman ve gelecek arasında diyalektik bir bağlantı kurmaya girişecek olursak,
Turandot, tümüyle geçişken şimdiki zamanla ilişkili olarak tarih ve ütopya
üzerinde durur.
Bu çekincelere rağmen, Turandot’u sahnelemeye değmez bir antika olarak
görenlere katılmıyorum. Soyutlama, bu hicivsel, toplumsal, tarihi ve eğitici
oyunun hem farklı durumlara uyarlanabilirliğinin, hem de Brecht’in tasarladığının çok daha ötesindeki seyircilere ulaşabilirliğinin farkına varıldığında bir
avantaja dönüşür. Oyunun sahnelenme tarihi bize birkaç örnek sunar.
Şubat 1969’da Zürich’te oyunun dünya prömiyerini yöneten Benno Besson,
“Turandot’un kaftanı geniş biçilmiştir. Birçok tarihsel döneme uyar.” der.
Brecht’in önceki asistanlarından olan Besson oyunu sahnelemesi için Doğu
Berlin’den çağırılmıştı. Turandot’u dramatik bir mesele olarak yorumlamasıyla
uyumlu olarak, oyunu belirli bir mekânla sınırlama girişimleri de az ve ılımlıydı
(Sen İsveçli bir dağcıydı, fonda Matterhorn dağı gözüküyordu). Eleştirel tepkiler
Besson’un yorumunun belirli bir tarihe özgü olmaması üzerinde yoğunlaşıyordu;
yorumlar “komünist sapma”dan, “Doğu öz eleştirisi… sosyalist-totaliter bir
devletteki entelektüel baskının bir tasviri”ne kadar uzanıyordu. Yaratıcı ve canlı
prodüksiyon, oyunun hiciv hedefleri yani galaya üşüşen Avrupalı entelektüeller
tarafından hevesli bir şekilde kabul gördü. Ancak, oyunun daha çok taşralı
düzenli izleyicilerinin geldiği devam eden gösterimlerinde, izleyici tepkisi ayırt
edilebilir bir şekilde mesafeliydi.
Oyunun Berliner Ensemble’da, Peter Kupke ve Wolfgang Pintzka yönetmenliğinde

sahnelenmesi Şubat 1973’ü buldu. Aktörlerin bir kısmı, özellikle de Hi Wei
rolündeki Ekkehard Schall birçok övgü aldı ki Schall, Hi Wei’in Tuilik safsatasında kaybolmuş halini, Tuiler Kongresi meydanında akrobatik bir karışıklık içinde
sergiledi. Ancak Turandot’un sahte Çin dekoru o kadar ukala bir şekilde çizilmiş
ki Brecht’in ışık ve hızlı tempo isteklerine dikkat edilmemişti. Doğu Almanya
eleştirmenleri, oyunun Batı karşıtı tartışmalarını alkışlarken, birkaç Batılı
eleştirmen Brecht’in hicvini çok genel, hem Doğulu hem Batılı aydınlara uygulanabilir buldu ve bu yüzden Turandot’ta tarafsızlık olarak algıladıkları şeyi
beğenmediler: “Turandot’ta herkes görmek istediği şeyi görüyor” (Jürgen Beckelmann, Süddeutsche Zeitung, 5 Şubat 1973). Zürich ve Berlin prodüksiyonlarına
ilişkin eleştiriler daha tartışmalı Uiler ve eğitici oyun bileşenlerinin pahasına
Tuilerde odaklanıyordu. Bu “ibretlik” prodüksiyonlarla basit bir zıtlık içinde,
Valentin Jeker’in Tübingen sahnelemesi (1975) Turandot’u Weimar Cumhuriyeti’nin adi-kabare atmosferine yerleştirerek yeniden tarihselleştirdi.
Brecht, Tui-eleştirisinin Avrupa bağlamı dışındaki potansiyel etkisi hakkında
karamsardı. Amerika hakkında şöyle yazmıştı: “Bu ülke benim Tui-Romanı’mı
mahvediyor. Burada hiç kimse düşüncelerin satılışını açığa çıkaramaz. O zaten
kendi kendini ispata gerek olmadan gösteriyor. İnsanlar yönetilirken yönettiklerine inanabilirler, toplumsal koşulları belirlediğini düşünen bilinçliliğin Don
Kişotluluğu – bu olağanüstü mizahi ironi yalnızca Avrupa’ya uyarlanabilir.”
Ancak Turandot’u Zürich prömiyerinden bir ay sonra sahneleyen R.G. Davis ve
San Francisco Mim Topluluğu, oyuna Batı entelektüelliğinin Avrupa kökenlerinin
dışa vurumu kadar kapitalizmin Marksist bir eleştirisini yapmak ve iletmek için
bir fırsat olarak yaklaştılar. Davis’in kısa ve anlamlı bir biçimde özetlediği gibi:
“Eğer bir devrimci olacaksanız, nasıl Brecht oynanacağını ve Marksist olunacağını çözün”. “Parklardaki insanlar kadar kolej gezisi yapan izleyicilerimize” de hitap
etmeyi amaçlayan prodüksiyon yüzon sahnelemeyi aşkın bir şekilde bir yıl kadar
devam etti.
Turandot hangi görünüşle olursa olsun tiyatral açıdan uzun ömürlü olacaksa, bu
yazının başında aktarıldığı üzere, Brecht’in tür üzerine yaptığı vurguyu - mizahi/
didaktik yapı - görmezden gelemeyiz. Keskin karikatür ve zeki ironi, Brecht’in
“öğrenmenin zevki” idealini izleyicilere aktarmak için Sen’in vecizelerinin mesafeli
kesinliğiyle ve toplumsal-tarihsel anlayışların gamıyla birleşir. Her ne olursa
olsun, Brecht’in dediği gibi, “faşizmin döl yatağı doğurganlığını korudukça”,
Turandot anlamlılığını kaybetmez.

Sistem-Karşıtı Hareketlerin Tarihi ve İkilemleri

Derleyen: Eser Dilsöz
Ömer Özdinç
Özgür Bahçeci

Aşağıda notları bulunan aktarım; Immanuel Wallerstein’ın “Büyük Kargaşa Yeni
Toplumsal Hareketlerin Krizi” (Amin, Arrighi, Frank ile birlikte, Alan Yayıncılık,
1993.) adlı kitabında yer alan “Sistem-Karşıtı Hareketlerin Tarihi ve İkilemleri”
makalesi temel alınarak hazırlanmıştır. Bu makaleye ek olarak, aynı yazarın
“Sistem Karşıtı Hareketler” (Arrighi ve Hopkins ile birlikte, Metis Yayınları, 1995.)
ve “Sosyal Bilimleri Düşünmemek 19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları” (Avesta
Yayınları, 1999.) adlı kitaplarından da faydalanılmıştır.
SİSTEM-KARŞITI HAREKETLERİN DOĞUŞU VE STRATEJİ TARTIŞMALARI
(1789-1945)
En azından beş yüz yıldır faaliyet gösteren kapitalist dünya ekonomisi, ilk
yıllarından başlayarak, çalışanların değişik biçimlerdeki güçlü direnişlerine yol
açtı: Açlık isyanları, Mesihçi ayaklanmalar ve hatta haydutluk (eşkıyalık).
Örgütlü ve kalıcı sistem-karşıtı hareketlerin ilk oluşumu ise 19. yüzyıla doğru
gerçekleşti. Yaklaşık iki yüz yıldır sisteme karşı mücadele veren bu hareketlerin
bugünkü durumunu, çelişkilerini ve ikilemlerini daha iyi anlayabilmek için 1789
tarihi iyi bir başlangıç olacaktır. Hareketlerin öz tarihi 1789’dan başlamalıdır.
Neden?
Çeşitli düşünce okullarının, Fransız Devrimi’ne dair farklı yorumları vardır. Bu
yorumların ayrıntısına girmeyeceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bir dünyatarihsel olay olarak Fransız Devrimi, kapitalist dünyada önemli bir dönüşüme
neden olmuştur. Öyle ki, en başta değişim, dönüşüm, yenilik, hatta devrim
kavramlarının siyasi arenanın -en azından modern siyasi arenanın- “normal”,
yani istisnai olmayan bir fenomeni olduğu fikri ilk defa kabul edildi. Böylece
“Ancien Regime” ve daha önceki tarihsel sistemlerdeki, politik değişimin kısa
ömürlü ve istisnai olduğu miti yıkılmıştı. Aslında bu çok yeni bir durumdu.
Kuşkusuz herkes, bu yeni gerçeklik ve dünya görüşü karşısında aynı tepkiyi
vermedi. Kimi hoş karşıladı, kimi reddetti, diğerleri ise nasıl davranacağını
bilemedi. Fakat meydana gelen değişikliğin derecesinden haberdar olmayan
insan sayısı pek azdı.

Kapitalist dünya ekonomisi içindeki insanların, bu “dönüm noktası”na tepki
gösterme ve Fransız Devrimi’nin -artık kaçınılmaz olarak meydana gelen bir şey
olarak görülmeye başlanan siyasi değişimin “normalleşmesi”nin- yarattığı şoktan
kaynaklanan muazzam kargaşa ile başa çıkma şekli, bu dünya sisteminin
kültürel tarihinin temel bir bileşenidir. Dolayısıyla “ideolojiler, sosyal bilimler ve
sistem-karşıtı hareketler” üçlüsünün ortaya çıkışını, bu yeni değişimin “normalleşmesi” olgusuyla bağlantılandırabiliriz. Biz bu üçlüden, sadece sistem-karşıtı
hareketleri inceleyeceğiz. Fransız Devrimi, gelecekteki hareketlerin sloganlarını ve
varlık nedenlerini sağlam biçimde ortaya atmıştır denilebilir. Kısacası her şey şu
ünlü formülle özetlenebilir: “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik.”
Bu idealler Fransız Devrimi’nden önce de bir tarihe sahipti denebilir ama devrim
bunları kendine mal etti, çünkü her şeyden önce bunlara tüm dinlerden bağımsız
bir biçim kazandırdı. Ayrıca devrim bu ideallere toplumsal meşruiyet kazandırmakla kalmadı, bunları tüm dünyada yaygınlaştırdı ve genel idealler haline
getirdi.
İlk dönemlerde, toplumsal hareketler bu sloganları kullanmışlardır. Toplumsal
hareketlerden kastımız; ezilen sınıfların, özellikle de çalışan işçi sınıfının burjuvaziye ya da işverenlere karşı yürüttüğü sınıf mücadelesini temel alan
hareketlerdir. Bu sloganlar, ulusal hareketleri de esinlendirmiştir. Ulusal
hareketlerden kastımız ise; ezilen halkların ezen güçlere karşı mücadelesinde
ulusal bilincin yaratılmasını temel alan hareketlerdir. Toplumsal hareketlerdeki
vurgu ezilen sınıflar, sınıf kavramı; ulusal hareketlerdeki vurgu ise ezilen halklar,
halk/ulus kavramı, ortak bir dili konuşanlar şeklindedir. İlerleyen bölümlerde
göreceğiz ki, bu iki hareketin gelişim çizgisi oldukça benzerdir, ama bu iki tip
arasındaki siyasal tartışmalar ikisini farklı ele almamızı gerektirmektedir.
Fransız Devrimi dünya sistemine, o zamana kadar evrensel kabul edilmemiş iki
kavramı dayattı:
Egemenlik: Bireyde ete kemiğe bürünen egemenlik, halka -daha doğrusu
millete- geçti.
Milliyet/Uyrukluk: Devrim bu kavramı, varlığı henüz bilinmeyenler de içinde
olmak üzere tüm halkların ortak mülkü haline getirdi. Ulusçuluğun yaygınlaşması paradoksaldır; devrimci ideallerin popülerleşmesiyle değil, Fransa karşıtı bir
yolla gerçekleşmiştir (Napolyon’un ordularına karşı). Bu ikilik, çağdaş milliyetçilikte de açıktır: Baskıcı güçlere karşı devrimci özellik taşırken, zayıflara karşı
emperyalist özellikler taşıyabiliyordu.
1815 yılına kadar, kendini feodal ve mutlakiyetçi rejimlere karşı mücadelenin
öncüsü sayan Fransa, kendi fikirlerini, devrimini ve devlet biçimini bütün
Avrupa’ya yaymak için savaştı. Ancak 1815’te eski güçler yeniden iktidara
geldiler ve “restorasyon dönemi” diye adlandırılan bir dönem başlattılar. Bu
dönem, toplumsal ve ulusal hareketlerin yerine monarşinin kurulup, bunların
boğulduğunun düşünüldüğü bir çağdı. Ancak cin bir kere şişeden çıkmıştı ve
yeni anlayışı deliğine tıkmak o kadar kolay değildi. Esinlendirici fikirler, değişik
biçimler altında yaygınlaşma karakteristiğini ortaya koydu:

•
•
•
•

Örgütlenme yeteneği (ittifakları yasaklayan yasa nedeniyle gizli
kalmak zorunda olan İngiltere’de gizli dernekler şeklinde).
Kolektif ütopya girişimleri (Owen yandaşları, Saint Simoncular,
Fourriercilerin savundukları).
Şiddet kullanımı (makine kırıcılar, Blanquiciler, kölelerin isyanıyla
Haiti Devrimi).
Devletten yasal reform istemleri (İngiltere’de on saatlik iş günü, çocuk
ve kadın çalıştırmaya karşı kampanya, İrlanda’da ve İngiltere’de
Katoliklerin özgürlükleri için kampanya).

Aynı dönemde ulusal hareketlerde ise belirsizlik hakimdi. Bu dönemde uluslararası konjonktürden yararlananlar da oldu, birkaç devletten yardım isteyen de.
Sadece Latin Amerika’da sömürge sınırları içinde, bazı devletlerin temeli atıldı.
Ama fikirler, değişik biçimlerde yaygınlaşmasını sürdürdü, ta ki; 1850’lere
kadar...
Analiz ya da strateji tartışmalarının yapılmadığı, denenebilecek her şeyin
denendiği karmaşık bir dönem olan bu dönem 1848’e kadar sürmüştür. Analiz ve
strateji tartışmaları, 1848 devrimci ortamından ve siyasal yenilgisinden itibaren
ortaya çıkmıştır. 1848’te ne oldu? İlk olarak Fransa’da, proleter kökenli bir
siyasal grup, ciddi bir biçimde devlet iktidarını işçiler yararına fethe kalkıştı. Bu
kalkışma tüm Avrupa’yı etkisi altına aldı. Viyana, Berlin, Londra ve Roma’da işçi
ayaklanmaları yaşandı. Sendikalar yasallaştı ve işyerlerinde işçi denetimi
kuruldu. Fakat Fransa’daki girişim başarısızlığa uğradı. Haziran ayında kısa
ama şiddetli bir iç savaş patlak verdi, III. Napolyon, halkçılık vurgulu bir askeri
diktatörlük kurdu. Bu noktada; bir toplumsal hareketin zaferinin rahat bir
şekilde gerçekleşmeyeceği kanıtlanmış oldu.
1848, toplumsal hareketlerin kullanacağı bir ders olmakla kalmadı, aynı zamanda -elbette çok kısa olmakla birlikte- bir “uluslar baharı” da oldu. Fakat elverişsiz
uluslararası konjonktür, hem anayasal, hem de ulusal istemler temelinde yeni
egemen devletlerin kurulması girişimlerini başarısızlığa uğrattı. Buradan çıkartılacak sonuç; ulusal hareketlerin, kendilerine büyük devletler arasında müttefikler bulma olanağı sağlayan elverişli bir uluslararası konjonktür olmaksızın
başarıya ulaşamayacağıydı.
Kısacası; ulusal devrim de, toplumsal devrim gibi kolay bir şey değildi; her ikisi
de önce kendi güçlerine dayanmak zorundaydı ve bu güçleri oluşturup örgütlemek gerekiyordu. 1848’in en büyük dersi, istikrarlı bir siyasi örgüte olan
ihtiyaçtı. Bu ihtiyacın karşılanması, o tarihten bu yana, ne büyüklükte olursa
olsun tüm hareketlerin stratejisinin temelini oluşturuyor.
Ama tarihsel akış içinde bu ilke hemen kabul görmedi. 1848 ile 1871 arasında
strateji tartışmaları son derece yoğundu ve tartışmanın kutupları belirmeye
başlamıştı. Özellikle І.Enternasyonal (1864–1876) tartışmalarında, bir yanda
Marksistler ile anarşistler, diğer yanda Marksistler ile Proudhoncular vardı. Çok
kaba özetlersek, işçi sınıfının hedeflerini gerçekleştirmenin gerçek araçları;
Proudhoncular için sistemin üretim çemberinin dışına çekilmek, anarşistler için
ise tüm sistemin temeli olan devletin yıkılması idi. Marksistler ise "zincirlerinden
başka kaybedecek bir şeyleri olmayanların", sanayi proletaryasının devrimci

potansiyeline dayanarak devlet erkinin fethine metodik bir biçimde girişmeyi
öneriyorlardı. Marksistler, kolektif örgütlenmeyi vurguladılar ve bireysel görünen
her şeyi dışladılar. Proudhoncu ve anarşist stratejileri yalnızca etkisiz olarak
değerlendirmiyorlar; dahası bunların çok kolaylıkla bir tür bohem yaşama
kaymaya, lümpen proletaryanınkilere benzer ya da yakın, yani sorumsuz ve
siyasal bakımdan güvenilmez davranışlar halinde dejenere olmaya hazır konumlar olmalarından kuşkulanıyorlardı. Oysa Marksistlere göre toplumsal değişim,
kesin ve bilinçli çabaların sonucu olmak durumundaydı.
Son derece yoğun yürütülen tartışmalar sürerken, 1871 yılında Paris Komünü
ilan edildi. Bu olay birçok bakımdan şaşırtıcı oldu çünkü metodik ve bilinçli bir
girişimin değil de, özel bir tarihsel durumun -Fransa’nın Almanya’ya karşı 1870
savaşındaki yenilgisinin- sonucu olmuştu. Elbette komün, Fransız ve Alman
egemen sınıflarının bir ittifakıyla silahlı güçle ezilecekti. Yine de işçi sınıflarının
bir devrimci durum bağlamında hızlı ve iyi bir biçimde örgütlenme, çevresinde bir
kitle desteğini seferber etme ve toplumsal yaratıcılığa yatkınlığını ortaya koyma
yeteneğinin kanıtını sağlamamazlık etmedi. Bir anda, daha sonraları uzun bir
yaşama yönelecek “proletarya diktatörlülüğü” kavramına somut bir anlam
kazandırdı.
1870 ile 1914 arasında, siyasal örgütlenme sorunu çözümlendiğinden dolayı,
yapılan tartışmalar daha somut bir eksen üzerinden yürütüldü: “Devlet iktidarının fethi”. Peki, bu nasıl olacaktı?
Tam da bu noktada, hareketin iradesinden bağımsız yeni bir veri ortaya çıktı: Oy
hakkının geniş kesimlere yayılması. Tutucu güçler, oy hakkının kendi çıkarları
açısından nimetlerini keşfettiler. İlginçtir ki, İngiltere’de öneriyi getirenler
liberaller değil de muhafazakâr kesim (Toryler) olmuştu, Almanya’da da aynı
şekilde aşırı tutucu Bismark. Bu hakkın verilmesinden sonra toplumsal hareketlerin önüne de seçimlere/parlamenter yaşama/hükümetlere katılıp katılmama
sorusu çıktı.
Toplumsal Hareketler tarafından bu soruya iki farklı cevap verildi:
1. Parlamenter-aşamalı yol: “Potansiyel seçmen kitleleri zaten işçilerdir
ve halkın ezici çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Devleti doğru yolda
evrimleştirmek için, parlamenter sistem büyük avantajdır” diye
düşünenler. Bu söylem Batı Avrupa ve Amerika’da kendine zemin
bulabildi. Çünkü bu yol, silahlı mücadeleden daha az ütopik görünüyordu. Bu kesime göre; kararı tarih verecekti, yapılan doğru hamlelerle (reformlarla) eninde sonunda aşamalı olarak devrim
gerçekleşecekti.
2. Ayaklanmacı güçler: “Oy hakkını veren burjuvazidir ve kapitalizmin
seçim yoluyla ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyecektir. Burjuvazi kendi sistemini kendi eliyle yıkmayacağından dolayı, proletarya
kendini yasal olmayan zorlu bir savaşıma, yani devrime
hazırlamalıdır.” diye düşünenler. Bu kesim için seçimlerin de, parlamentonun da bulunmadığı Rusya elverişli bir zemindi. Lenin önderliğindeki Bolşevikler, gizli bir kadro partisinin iktidarı alabileceğini öne
sürdüler. Bu görüş sanayileşememiş ve proletaryası olmayan Rusya

için oldukça pragmatistti ve başarıya ulaştı; “Tarihin akışı hızlandırılmış ve parlamenter bir sistemde zaman kaybedilmemişti.”
Ulusal hareketler de toplumsal hareketler gibi, kendilerini benzer bir belirsizlik
içinde buldular.
1. Kültürel Milliyetçilik: Egemen toplumun alanı dışına çekilmeyi ve
kültürel Rönesans’la kendi dilsel, sanatsal ve yaşam tarzıyla bağlı
kimliğinin oturmasını savunanların görüşü. Bu tarz bir yaklaşım,
toplumsal hareketlerdeki Proudhoncu ve Bakuninci eğilimlerin
eşdeğeri gibi görünüyordu.
2. Siyasal Milliyetçilik: Kültürel milliyetçilik hareketi hedefine ulaşamayacaktır diye düşünenlerin görüşü. Çünkü devlete egemen olamayacak bir ulus, kültürel özerkliğin varlığını sürdürmek için gerekli
maddi temele sahip olmayacaktı ve bu görüş de açıkça görüldüğü gibi
Marksist eğilimin ulusal hareketlerdeki eşdeğeri durumundaydı.
Devlet iktidarının fethi -gerektiğinde ayrılma yoluyla ve/veya yeni bir
devletin yaratılmasıyla- öncelikli bir stratejik hedef haline gelmeliydi.
Dikkat edilirse bu ayrışmalar І.Enternasyonal’in tartışmalarına oldukça benzerdi.
Bu tartışmada da iktidarın fethi temel hedef oldu ve partinin gerekliliği kabul
edildi. Ardından, ІІ.Enternasyonal’deki Revizyonist-Leninist tartışmalar ulusal
hareketlerde kendilerine yer buldular ve harekette iki farklı eğilim belirdi:
•
•

Anayasal yol: İktidarın söz konusu ulusal gruba aşamalı devri
amacıyla, yetkililerle görüşme yoluna gidenler.
Ayaklanmacı güçler: Kitlelerin seferber edilmesiyle, açık çatışmayla ve uzun, gerekirse şiddete dayalı bir mücadeleyle çok daha
aktif bir militan eylemi destekleyenler.

“Devlet iktidarının fethi” konusunda yapılan tartışmalarla birlikte, toplumsal
hareketlerin gündemine yeni bir tartışma daha girdi: Devrime giden yolda
proletarya dışındakiler ne olacaktı? Yani egemen etnik gruba mensup olmayanlar
ve kırsal emekçiler, köylüler. Bu soruya karşı iki tutum belirdi:
1. Revizyonistler: Bu gruplar reddedilip gayrı meşru sayılmalıydı. Sistem
tüm dünyayı yavaş yavaş türdeşleştirecek, gerek ulusları ve gerekse
köylüleri tasfiye edecekti. Onları savunmak süreci yavaşlatabilir ve
daha da önemlisi işçi sınıfını bölebilirdi. Bu tutum içindekiler bu
kesimlere destek vermeyi Marksist ideolojinin Enternasyonalist ve işçi
tutumuna ihanet sayıyordu.
2. Anti-revizyonistler (Leninistler): İşçi sınıfıyla diğerleri arasında geçici
bir ittifak öneriyorlardı. Diğerleri, yani uluslar ve köylüler, aynı
egemen sınıf tarafından eziliyordu. Ayrıca böyle bir ittifak taktik
olmalıydı, işçi sınıfının hegemonyası ile gerçekleştirilmeliydi.
1870–1914 arası sistemin genişlemesi, sosyalist hareketlere antikapitalist,
çevredeki ulusal hareketlere de antiemperyalist bir vurgu sağladı.
Tartışmalar benzer olmasına karşın, Marksist hareket ile ulusal kurtuluş

hareketleri temelde farklılıklar içeriyordu. Marksizm, devrimci doğmuş, sonrasında revizyonizme kaymışsa da, milliyetçi hareket devrimci bileşenini fark ederek
güçlenmiştir. Sosyalist hareket merkezde, ulusal hareket ise çevrede doğmuştur.
Sosyalist hareketin temelinde sanayi proletaryası vardı, daha sonraları geniş halk
kitlelerinin antikapitalist duygularının desteğiyle genişledi. Ulusal hareketin
temelinde burjuvazi ve entelijansiya vardı, daha sonraları geniş halk kitlelerinin
antiemperyalist duygularının desteğiyle genişledi. Ne var ki; her iki durumda da,
devlet iktidarını fethetme stratejik iradesinin sonucu olarak sınıfsal ittifakların
genişlemesiyle, her iki tip hareketin taktikleri gitgide çakışmaya başladı.
Asimilasyon yanlısı modernist anayasal-yolcular, kitlelere ulaşmak için asimilasyon görüşlerinden vazgeçtiler, çünkü antiemperyalizm halk için öz değerlere
sıkıca bağlanılmasıyla özdeşleşmişti. Böylece milliyetçiler militanlaşırken,
kültürel milliyetçiliğe de yakınlaşmışlardı. Bu noktada Leninistlerle bir çakışma
oldu. Onlar kültürel hedefin kabulüne bir evrim göstermişler, ulusalcılar da
sınıfsal ve kültürel hedefleri bağdaştırmaya çalışmışlardı. Bu noktada hareketlerde yeni konumlanmalar oluştu:
Ulusal hareketler cephesinde, kültürel milliyetçilik eskiye (Hinduizm, Müslümanlık, Konfüçyüsçülük) dayanarak güç kazandı. Halkta yaygın olan antiemperyalist
düşünceler de asimilasyonu geçersiz bir hale getirdi. Ve bu iki yönelim ulusal
hareketlerin yönünü belirledi.
Marksist harekette ise, zamanın önde gelen Marksistlerine göre Rusya’nın
proleterleşme düzeyi, devrim yapabilecek düzeyde değildi. Alman SDP’ye (Sosyal
Demokrat Parti) göre; Rusya’da önce bir burjuva devrimi olmalıydı ve ancak
çarlığın yıkılmasıyla Alman devrimine katkı sunulabilirdi. Bu durum Rusya’da
hareketin genişlemesini, köylülerle ve bir yere kadar da ulusal hareketlerle
birlikte hareket edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştu. Bu genişleme stratejisiyle birlikte 1917 Ekim Devrimi gerçekleşti. Bu devrimi hazırlayan öncüller;
1905'te Rusya-Japonya savaşı esnasında doğan genel grevin yarattığı ve sonrasında bastırılan hareketlenmeler ve 1917 Şubatı’nda ani bir şekilde gelişen ve
yayılan ayaklanmalardı. 1905 ve 1917 Şubatı’nda plansız olan hareketlenmeler
1917 Ekim Devrimi’nde planlı olarak geri geldiler. Lenin’in önderliğindeki
Bolşevikler, Petrograd ve Moskova Sovyetlerinde çoğunluğu oluşturup Sovyet
Devrimi’ni gerçekleştirdiler. Ekim Devrimi’nin önemi öncelikle, sosyalist bir
devrimin gerçekleşebilir olduğunu göstermesidir. Bu da doğal olarak devrimci
hareketlerin toplumsal psikolojilerine irade iyimserliği katmıştır.
Devrimden sonra, uzun süredir beklenen Alman Devrimi’nin tetikleneceği ve
başarıya ulaşacağı öngörülüyordu ki; bu sayede devrim tek bir ülkede olmaktan
çıkacak ve enternasyonal bir kimliğe bürünecekti. Nisan 1917’de Berlin’deki
politik bir grevle başlayan hareketlenmelerin devamı -SDP’nin toplumsal muhalefeti soğurmasının da etkisiyle- gelemedi, dolayısıyla devrim kıta Avrupası’na
yayılamadı.
Bütün bunlara rağmen, 1917’nin dünyaya kanıtlamış olduğu iki nokta vardı:
•

Bir devrimin zafere ulaşabileceği,

•

Devrimci bir devletin ülkesini kalkındırmadaki başarısı.

Bu iki kanıt, devrimci harekete iyimserlik kazandırdıysa da aynı kanıtlar gerçek
devrimin nasıl olacağı sorununu da doğurdu.
Alman Devrimi başarısız olunca Doğu bir umut oldu. 1921 Bakü Kongresi’nde
Lenin, ulusal kurtuluş hareketlerine birlik çağrısında bulundu. Sovyetler’in
önderliğinde, Avrupa’nın doğusunda enternasyonal bir hareketlenme yaratmak
için III. Enternasyonal Bakü’de toplandı. (Toplam 2000 delege vardı, bu delegelerin sadece 55 tanesi kadındı ve en fazla katılım 235 delegeyle Türkiye’dendi.)
Batı’daki sosyalist partilerle, çeperin antiemperyalist hareketlerinin birleşmesi,
yani iki sistem-karşıtı hareketin tek bir güç olması, sistemi bütünüyle dönüşüme
uğratmak için yeterli bir güç oluşturabilirdi veya bu birleşme sistemle bütünleşmeye evrilebilirdi. Bakü’den çıkan sonuç "Artık ayrı ayrı Doğu ve Batı politikaları
yoktur, birleşmiş bir mücadele vardır; bu mücadeleyi, emekçi halk kitleleri
Batı’da kendi burjuvazilerine, Doğu’da da yabancı ve yerli burjuvaziye karşı
yürütmektedirler." şeklindeydi.
Fakat bu arada, sistemin tüm dünyada yaygınlaşması ve güçlenmesi coğrafi
farklılaşmayı güçlendirdi. Devletlerin siyasal süreçleri artık paralellik göstermemeye ve sınıfların kutuplaşması farklı ülkelerde farklı şekillerde olmaya başladı.
Bu nedenle uluslararası ittifakların kurulabilmesi zor bir hale geldi.
Ayrıca sistem, SSCB’ye o kadar yüklendi ki, sonunda "tek ülkede sosyalizm, ne
Doğu ne Batı” şeklinde kendini korumaya yöneldi. Sonuç olarak tek ülkede
sosyalizmi kabullenmiş bir Sovyetler ve etrafındaki sistem-karşıtı hareketlerle
paralellik bir yana, bir yakınlaşma bile kuramayan, sadece devletlerarası sistemde destekçiler ve katılımcılar haline dönüşebilecek sistem-karşıtı hareketler
oluşmuştu. Sonrasında ise iki blok olarak bölünme, liberal olanın mı yoksa
faşistlerin mi yanında yer alınacağına veya taraf tutmanın gerekliliğine dair
tartışmalar ortaya çıkardı.
HAREKETLERİN SAVAŞ SONRASI BAŞARILARI: ZAFERLER VE BELİRSİZLİKLER
1945 yılı hareketler için bir dönemeci işaret eder. Çünkü ilk kez iki aşamalı
stratejinin ürünlerini vermek üzere olduğu görülmüştür. 1945’ten itibaren ayrım
çizgileri çok net olmamakla beraber artık üç “dünya”dan söz edilmeye başlanmıştı:
1. Sanayileşmiş Batı Dünyası: Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya
ve yaklaşık olarak 1970’ten itibaren de Japonya.
2. Sosyalist Ülkeler: Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin, Kuzey
Kore, üç Çinhindi devleti ve Küba.
3. Üçüncü Dünya Ülkeleri: Çin ve Japonya dışında kalan Asya ülkeleri,
Afrika ve Latin Amerika.
Bu üç dünyada da, hareketlerin çoğu stratejinin ilk aşaması olan devlet iktidarı-

nın fethini gerçekleştirmeye başlamışlardı.
•
•
•

Batı’da; ІІ.Enternasyonal’in sosyal demokrat partileri,
Sosyalist blokta; ІІІ.Enternasyonal üyesi bir parti,
Üçüncü Dünya’da; ulusal kurtuluş hareketleri ve milliyetçi
hareketler.

1945 sonrasında, hareketlerin hepsi iktidarları ele geçirerek ara hedeflerine
ulaştılar ama aslında belirsizlik bu siyasal başarıların anlamındaydı. Her üç
bölgede de bu başarıları ve belirsizlikleri analiz etmek yerinde olacaktır.
Dünya sermayesinin Batı’da yoğunlaşmasıyla, bu ülkelerdeki azınlıklar dışında
çok fakir insan kalmadı. Yoğun kentleşme sonucu köylülük azaldı. Bu dönemde
Batı ülkelerinin iki partisi vardı: Muhafazakâr ve sosyal demokrat partiler. Her
ikisi de belli bir sınıf tabanına seslenmiyordu ama sosyal demokratlar, işçi
oylarını topluyorlardı.
Fakat ne yaşam düzeyinin yükselişi ne de liberal sistem yeterince oturmuş
görünüyordu. Dahası, çalışan sınıflar hakları için zorlu mücadeleler vermişlerdi.
1945’e gelindiğinde kendilerini dışlanmış hissediyorlardı; ancak mücadeleye
devam ettiler (İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokratları, Fransa’da Mitterand) ve 1980’li yıllara gelindiğinde iktidar artık ulaşılmış bir hedefti.
Sosyalist cephede ise, Alman Devrimi’nin olmadığını görüp gelecekle ilgili
umutsuzluğa kapılan Bolşevikler, 1945’deki Nazi işgaline karşı kazandıkları
zaferle kendilerine olan güvenlerini artırdılar. Komünistler, 1945 sonrasında
sekiz Doğu Avrupa ülkesinde, Çin’de ve Kuzey Kore’de iktidarı aldılar. (Çin,
Yugoslavya ve Arnavutluk’ta Nazi işgali sırasındaki Komünist Parti mücadeleleri
onları iktidara taşırken, diğer ülkeler için Sovyetlerin askeri gücü yardımcı oldu.)
Üçüncü Dünya Ülkeleri için ise sömürgelikten kurtulma dönemi oldu. 1955
Bandung Konferansı’yla bu ülkeler sistem içindeki kolektif politik varoluşlarını
belirlediler.
Sömürge ülkelerin hedefi bağımsızlıklarını kazanmak olurken, yarı-sömürge
olanlar için ise hedef milliyetçi bir hareketin iktidarı almasıydı. (Bu, işçilerin
yurttaşlık haklarını kazandıklarında yaşadıklarına benzer, milliyetçi bir katharsis
sundu.) 1945 öncesinde Türkiye ve Meksika’da, 1945 sonrasında ise Japonya’nın
yenilgisiyle Asya’da başarılı oldular. Çinhindi’de iktidarı alan hareketler aynı
zamanda Marksist-Leninist’ti çünkü mücadelenin uzun sürmesi bu iki tip
hareketin birleşmesi zorunluluğunu getirmişti.
Devlet iktidarlarına ulaşan bu üç tip hareketin yaptıkları reformlar iç siyasette
onlara haklı bir popülerlik sağlarken, dış siyasetlerinde durum farklı olmuştur.
İktidara ulaşmış olan hareketler, mücadele halinde olanlara destek sözü vermişlerdi, ne var ki bu hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi. Ayrıca farklı tür
hareketler arasında birbirlerine kuşku ve güvensizlikle bakma eğilimi vardı. Bu,
sosyal demokratların komünistlerle rekabetinin, Stalinistlerle ulusal kurtuluş
hareketleri arasındaki yanlış anlamaların, sosyal demokratların sınıf mücadelesi
jargonunu kullanan milliyetçilere öfkesinin tarihi sonucuydu. İktidarı elde
tutmak, dış siyasi güçlerin tavrına bağlıyken, mücadele edenleri desteklemek pek

akıllıca değildi.
Tanım gereği, bir hareketin sistem-karşıtı olabilmesi için, özgürlük ve/ya eşitliğin
mevcut sistem içinde olamayacağını, bunun için sistemi dönüştürmek gerektiğini
savunması gerekir. Bu hareketlerin kitleleri de iktidar fethedilince daha geniş bir
özgürlüğe ve daha büyük bir eşitliğe sahip olacaklarını umuyorlardı. İlk dönemlerde gerçekten de böyle oldu; ne var ki, zamanla, fiilen elde edilmiş olan özgürlük ve eşitlik düzeyi, en azından çok büyük bir düş kırıklığı doğurdu; hatta kimi
zaman, bu açılardan durum daha da kötüleşti.
Özgürlük kavramı günümüzde hem sağ hem de sol tarafından kullanılma
anlamında ortak bir söylem haline gelmişse de, eşitlik kavramı hala geniş ölçüde
sol ile özdeş görülmektedir. Dolayısıyla, iktidardaki hareketlerin en büyük
başarılarını bu alanda bulmayı beklemek son derece mantıklıdır. Gerçekten de
en yetkin başarıları aranırsa, modern dünyanın alabildiğine hissedilir iki kesiminde büyük ilerlemeler saptanabilir: Kamu eğitimi ve kamu sağlığı. Ücretsiz
eğitimin gelişmesi, düşük giderli toplumsal güvenlik; sistem-karşıtı tüm hareketler kamu hizmetlerinin bu iki dalında büyük ilerlemeler gerçekleştirmişlerdir.
Ama yine de bu ilerlemeler eşitsizlikleri ortadan kaldırmamış; hatta kimilerini
artırmış, diğerlerini ise maskelemiştir. İlk ağızda ilerleme, elbette, çoğu kez
korunmuş olan daha yüksek bir düzeydi, ne var ki “yukarıdakiler”in gerçek
gelirleri ile “aşağıdakiler”in gerçek gelirleri arasındaki farkın fiilen azaldığı
konusunda yine belirgin bir gösterge bulunmamaktadır; hatta kimi durumlarda
bu fark daha da artmıştır. Yine de en kötü durum özgürlükler alanıyla ilgilidir.
Her şeyden önce, “azınlıklar”ın, hareketlerin iktidara gelişleriyle ne kazanmış
oldukları sorgulanmalıdır. Sosyal demokratlar onlara bölücü unsurlar olarak
bakmışlardır ama aynı zamanda “azınlıklar” işçi sınıfının büyüyen ve en yoksul
öğeleridir. Neo-faşistlerin ırkçı propagandası sonucu sosyal demokratlar onları
sahiplenmek zorunda kaldılar. Ama izledikleri yolu pek değiştirmediler, önce
birkaç hak verip sonra rekabet korkusuyla sınırlandırdılar.
Sovyetler de ise federe devletler olmasına karşın, etnik uluslar burjuva milliyetçiliği denen olgu ile kuşatılmışlardı.
•
•
•
•
•

Milliyetçi aşırılığı bastırma gerekçesiyle sık sık temizlik harekâtları başlatılmıştı.
Ulusal devlet aygıtında her zaman bir Rus’un bulunduğu iki
numaralı adam mevki oluşturulmuştu.
Farklı etnik gruplar arasındaki ilişkileri koparmak amacıyla,
SSCB içinde seyahat sınırlandırmaları getirilmişti.
SSCB dışındaki, aynı etnik guruba mensup kişilerle ilişkiler
asgari düzeye indirilmeye çalışılmıştı.
Yahudiler, Kırım Tatarları, Volga Almanları, Ukraynalılar gibi
“kuşkulu” milliyetler olarak nitelenebilecek gruplar üzerindeki baskı
ve zorlamalar artırılmıştı.

Diğer sosyalist ülkelerde ise bu yapı pek taklit edilmemekle beraber, asimilasyoncu baskı egemen olmuştur.
Üçüncü Dünya ulusal kurtuluş hareketleri daha da baskıcı olmuşlardır. Bu
hareketler azınlıkları, ulusal birlikleri ve kendi iktidarlarını sürdürmeleri açısın-

dan bir tehdit olarak görmüşler ve kısa sürede azınlıklar üzerinde baskı uygulamaya başlamışlardır. Bireysel özgürlükler açısından durum daha da kötüdür;
pek çok insan siyasi tartışmadan uzaklaştırılmış, bilgiye ulaşım sınırlandırılmış,
bürokrasi iktidara yerleştirilmiş ve keyfi baskılar hüküm sürmüştür.
Özetle 1945 sonrası halk desteğiyle iktidarı ele geçiren hareketler bir düş kırıklığı
yaratmış, toplumsal eşitlik/siyasal özgürlük/ulusal dayanışma alanlarında
beklenenler gerçekleşmemiştir. Hareketlerin bu duruma gerekçeleri ise şöyle
olmuştur:
•
•
•

Gerçekleşen reformlar her durumda temel olmuştur ve bu onların
tarihsel rolünü haklı kılmaya yeterlidir.
Eşitlik, özgürlük, dayanışma konularındaki sınırlandırmalar, kendi
hatalarından dolayı değil mevcut durum savunucularınca yaratılmış
zorluklardır.
Hareketler hala yeni zaferler elde edebiliyorlarsa, bu onların gücünü
gösterir ki sonunda statükoculara karşı tam bir zafere ulaşılacaktır.

Fakat artık insanlar kuşkuya düşmeye başlamışlardı ve artık eski sayılan bu
hareketler 1968’de yeni hareketlerin meydan okumalarıyla karşılaştılar.

Kısa 20. Yüzyıl-Aşırılıklar Çağı

Eric Hobsbawm

Derleyen: Güven Demirel
İlker Yasin Keskin

Geçmişin ya da daha doğrusu, kişinin çağdaş deneyimini önceki kuşakların
deneyimine bağlayan toplumsal mekanizmaların yok olması, tarihsel belleğin
zayıflaması, belki de geç yirminci yüzyılın en karakteristik görüngülerinden birisi.
Günümüzde çoğu insan, geçmişle her türlü organik bağdan yoksun sürekli bir
şimdiki zaman içerisinde yaşadığını zannediyor. Aşırılıklar Çağı kitabı, toplumsal
belleğin oluşturulmasında, bir entelektüel olarak günümüzün değerlendirilmesinde, “Yeni Dünya Düzeni” içerisinde neyin yeni olup neyin olmadığının saptanmasında tarihsel bir arka plan oluşturulmasına yardımcı olabilecek bir kaynak
özelliği taşıyor ve işte bu nedenlerle “tarihin sonu” tezine bir yirminci yüzyıl
tarihsel analiziyle cevap vermiş oluyor. “Ne var ki bu kitabın amacı 1914-1991
döneminin bir öyküsünü anlatmak değil, olayların neden o şekilde geliştiğini ve
nasıl bir araya geldiğini anlamak ve açıklamaktır…”
Kitap, kısa yirminci yüzyılı birbirini takip eden üç döneme ayırarak inceliyor:
1914-1945 (Felaket Çağı), bunu takip eden otuz yıllık olağanüstü bir ekonomik
büyüme ve toplumsal dönüşüm (Altın Çağ), 1970’lerle ortaya çıkan yeni bir
dağılma, belirsizlik ve kriz çağı. Deyim yerindeyse, bir krizden diğerine giden
yolda kısa bir Altın Çağ’dan ibaret bir yüzyıl.
Aşırılıklar Çağı, ondokuzuncu yüzyılda dünyaya hakim olan Avrupa merkezli Batı
uygarlığının çöküşünü belirleyen Birinci Dünya Savaşı ile başlıyor ve ilk bölümünde dünya savaşları çağını çeşitli boyutlarıyla ele alıyor: “İki dünya savaşı
dönemi, büyük bir ilerleme yaşayan Avrupa toplumunun felaket çağı oldu”.
Dünya toplumu, iki küresel isyan ve devrim dalgasının izlediği iki dünya savaşıyla sarsıldı. Mevcut sisteme alternatif olduğunu iddia eden sosyalizm, Birinci
Dünya Savaşı sonrası dünyanın altıda birinde, ikincisi sonrasında ise üçte
birinde iktidara geldi. Modern emperyalizm ve imparatorluklar yıkıldı. Liberal
kapitalizm ve liberal kapitalizmin kazanımı olan tek bir evrensel ekonomi girişimi
ters tepti. Bunun sonucu olarak, 1917-1924 döneminde liberal demokrasi
kurumları, yerini faşizm ve onun uydusu olan otoriter hareketler çeşitlemesine
bıraktı. Faşizm ve türevi hareketlerin karşısında modern dünyayı kurtarabilen,

İkinci Dünya Savaşı’nın sonucunu belirleyen, liberal kapitalizm ve komünizmin
geçici ittifakı oldu. Bu, iki karşıt gücün bir araya gelmesi, Yirminci yüzyılın
hayati bir paradoksuna işaret ediyor. Kardeş düşmanların tarihi onların ortak,
bir nevi de “mutualist” bir tarihe nasıl sahip olduklarını, hicivli-paradoksal bir
şekilde ortaya koyuyor: İlkin sosyalist meydan okumanın gücü karşıtının
zayıflığından kaynaklandı; bunun devamında ise komünizm, kapitalizme İkinci
Dünya Savaşı sonrası kendini reforme etmesi için gereken dürtüyü vererek,
ekonomik planlamayı popüler hale getirerek ve bazı reform prosedürlerini
kazandırarak onun kurtarılmasını sağlamış oldu.
Yirminci yüzyılın, belki de en önemli dönemi, getirdiği Altın Çağ oldu; çok hızlı bir
ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşüm yaşandı. Tüm dünya, hayvancılık ve
tarımdan endüstri toplumuna doğru çok hızlı bir değişim yaşadı. Liberalizmsosyalizm retoriği, yaşanan bu modernleşme karşısında neredeyse önemsiz kalır;
Üçüncü Dünya’da iktidara gelen sistem karşıtı hareketlerin ülkelerini batılılaşma
yoluna sevk etmiş olmaları, bu noktaya işaret eder.
Altın Çağ’ı ise, küresel kriz on yılları izledi. Altın Çağ dünyayı daha çok bütünleştiren küresel bir ekonomi oluşturmuştu, bu yüzden kriz tüm rejim ve toplumları
sarstı: Kitlesel işsizlik, şiddetli çevrimsel krizler, gelir uçurumu, sınırlı devlet
gelirleri ile sınırsız devlet harcamaları… Modern dünyanın bir kutbunun
çökmesi, diğerinin zayıflığını ortaya çıkardı. 1980’lerle birlikte dünya ekonomik
krizlerin yanı sıra siyasal krizlere de gebe kaldı. Uluslararası sistemin
zayıflaması, bu istikrara dayanan iç siyasal sistemlerin güvenilmezliğini ortaya
koydu. “Ulus-devletler” ulusüstü ve ulusötesi güçler ile ayrılıkçı bölgeler ve etnik
grupların ulusaltı güçleri arasında parçalandı. 1950 sonrası dönemin en karakteristik özelliği, yaşanan toplumsal ve ahlaki kriz oldu. Bu kriz akılcı ve hümanist
varsayımların krizidir, örgütlü bütün yaşam biçimlerinin yaşadığı bir krizdir.
Bir krizden diğerine giden yolda kısa bir Altın Çağ’dan ibaret bir yüzyıl...
FELAKET ÇAĞI
I. Topyekûn Savaş Çağı
Yirminci yüzyıl, savaş gerçeği düşünülmeden açıklanamaz. 1914-1945 dönemi
tüm dünya halkları için sürekli bir savaş haline dönüşmüştür; o yüzden bu
yüzyılın tarihi de dünya savaşıyla başlamalıdır. Bu andan önceki yüzyıl boyunca,
uluslararası arenanın başlıca oyuncuları olan Britanya, Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya ile ABD ve Japonya’nın hepsinin ya da çoğunun
katıldığı herhangi bir savaş olmamıştı. 1815 ile 1914 arası dönemde hiç bir
büyük güç kendi bölgesinin dışına çıkarak başka bir büyük güçle savaşmamıştı,
kıta ötesi savaşlar tek taraflı sömürge işgalleri şeklindeydi. Bütün bunlar, 1914
yılında değişmiş ve katliam çağı başlamıştır; yaşanan iki dünya savaşı da küresel
ölçeklidir.
Bu savaşlar önceki yüzyıllardaki savaşlardan farklı olarak, topyekûn savaşlar
oldu; üretimde planlama ve kadınların ev dışı istihdamında bir devrim gerçekleştirdi. Bu bir malzeme savaşı oldu, kitle, kitlesel üretim gerektirdi. Askeri-endüst-

riyel kompleksler gelişti. Topyekûn savaşlar yönetimi, teknolojiyi, endüstriyel
örgütlenmeyi güçlendirdi. Her iki dünya savaşının en kalıcı ekonomik etkisi
savaşı topraklarından uzak tutan ABD’nin küresel bir üstünlük kazanmasıydı.
Diğer bir boyut da savaşın insani boyutudur. Savaş çağı, vahşet eğrisini artırmıştır. Toplumda şiddetin bu tırmanışında, cephede veya aşırı sağın birliklerinde yer
alan erkekler etken olmuştur; bir diğer belirleyici unsur da savaşın demokratikleşmesi yani silahlı güçlerin tüm devletlerin ve diğer siyasi örgütlenmelerin
kolayca ulaşabileceği hale gelmesidir.
Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı aslen bir “Avrupa Savaşı” olarak başlamıştı. Savaş Fransa,
Britanya, Rusya ve daha sonradan eklenen Yunanistan, Romanya, Portekiz gibi
geniş bir koalisyon ile “merkez güçler” denilen Almanya, Avusturya-Macaristan,
Türkiye ve Bulgaristan arasında geçmiştir. Savaşın dönüm noktası ABD’nin
savaşa girmesi olmuştur.
Almanya için, Balkanlar haricinde iki cephe mevcuttu: Batı Cephesi ve Doğu
Cephesi. Batı Cephesi’nde Almanya’nın amacı -İkinci Dünya Savaşı’nda da
olduğu gibi- Fransa üzerine blitzkrieg denilen yıldırım bir saldırı gerçekleştirmek
ve oradan da Çarlık Rusyası üzerine yürümekti. Alman Ordusu, savaşın beşinci
haftasında Paris’in on kilometre doğusunda durduruldu. Burada, bir tarafta
Almanlar, diğer yakada da Fransızlar ve İngilizler olmak üzere oluşturulan hatta,
üç buçuk yıl boyunca önemli bir değişiklik olmamıştır. Kayıplarsa şöyledir: 1,6
milyon Fransız, 800,000 İngiliz, 1,8 milyon Alman ve 118,000 Amerikalı bu
cephede ölmüştür.
Savaşın bu dehşet verici boyutunun pek çok karanlık sonucu oldu. Savaş kadar
siyaset de vahşileşti; demek ki insani ve maddi hiçbir hesap yapılmadan da
ülkeler yönetilebiliyordu. Savaşa katılanlar güçlü bir savaş düşmanı olsa da bu
adamlar için bir frontsoldat olmak, savaşmayanlara ve kadınlara karşı vahşi bir
üstünlük sağlamak anlamına geliyordu. Savaş sonrası aşırı sağın temelleri bu
vahşet ortamında atılıyordu; Adolf Hitler bu tür adamlardan sadece biriydi.
Batı Cephesi, pat durumunda tıkanırken Doğu Cephesi aksine hareketliydi.
Almanlar, Rusya üzerine yürüdüler; Rusya savaştan çekildi ve müttefik güçler
1918’e kadar merkez güçleri Balkanlar’dan uzaklaştıramadı. Savaşın sonucunu
Batı Cephesi’ndeki patın çözümü belirleyecekti.
1917’de savaşın dönüm noktasını ABD’nin savaşa girmesi oluşturdu; aksi halde
Alman ordusunun açık bir üstünlüğü vardı. 1918’de Brest-Litowsk’la batıda
serbest kalan Alman ordusu Batı Cephesi’ni yarmayı başardıysa da ABD’nin
takviyesi ve donanımı sayesinde savaşın bitimi birkaç hafta sürdü. Yenilgiye
uğrayan ülkelerin hiçbiri devrimden kaçamazken, savaşa giren tüm ülkelerin
hükümetleri devrildi.
Peki Birinci Dünya Savaşı neden bir sıfır toplam oyunu, yani ancak topyekûn
kazanılacak ya da topyekûn kaybedilecek bir savaş olarak sürdürüldü?
Bunun nedeni, bu savaşın sınırlı ve belirlenebilir hedeflere ulaşmak için verilen

önceki tipik savaşların aksine sınırlanmamış sonuçlara ulaşmak için açılmış
olmasıydı. Bu bir ekonomik rekabet ve hegemonya savaşıydı. Almanya, Avrupa’da yakaladığı üstünlüğü dünya hakimiyetine dönüştürmek isterken, İngiltere
bunu kaptırmak istemiyor, Fransa ise Almanya’yı yakalamak istiyordu. Bu hedef,
galipleri iflasa ve fiziksel tükenişe, mağlupları ise devrime sürükledi. Bu hedefler
doğrultusunda savaş sonunda cezalandırıcı bir barış -Versailles-, Almanya’nın
Avrupa ekonomisiyle yeniden bütünleştirilmemesi, istikrarlı bir barış ortamının
oluşturulmasını imkansızlaştırdı. ABD’nin imzalamadığı, Rusya ve Almanya’nın
onaylamadığı, İtalya’nın bile hoşnut olmadığı bir anlaşmanın uzun vadeli olması
düşünülemezdi. 1920’lerin ortasında dünya ekonomisi sanayi devriminden bu
yana en büyük krize girdi ve Almanya ile Japonya’da militarizmin ve aşırı sağın
güçlerini iktidara getirdi.
İkinci Dünya Savaşı
“Bu savaştan sonra binalar kolayca inşa edilebildi. Ama aynı şey insan hayatı
için geçerli değildi.”
Birinci Dünya Savaşı’nın ve Versailles Anlaşması’nın yarattığı dünya durumu
yapısal olarak istikrarsızdı; bu yüzden de uzun sürmesi düşünülemezdi. İtalya,
Almanya ve Japonya’da faşizmin zaferinin temelini bu toplumsal-ulusalcı
rahatsızlık oluşturur. Bu sebeplerin ötesinde savaşı getiren temel somut olgu bu
üç gücün saldırganlığıdır.
Almanya ve Japonya hızlı bir saldırı savaşıyla rakiplerinin işini bir an önce
bitirmek istiyordu; çünkü rakiplerinin gücü birleştiğinde Almanya ve Japonya’nın dayanma ihtimalleri çok düşüktü. 1941’de Hitler’in SSCB’yi işgaliyle resmen
başlayan İkinci Dünya Savaşı’nın öncülü, 1939-1940 yıllarında esasen bir Batı
Avrupa savaşı olarak başladı. Almanya; Polonya, Norveç, Danimarka, Hollanda,
Belçika ve Fransa’yı 1940 baharında kolayca işgal etti. Britanya, ABD için bir
sınır ötesi savunma üssü olarak konumlanırken Batı Avrupa’da savaş, her iki
taraf için de tıkandı. Rusya yürüyüşü her ne kadar anlamsız görünse de,
Almanya için dünya fethindeki ikinci basamağı oluşturuyordu; Almanya ancak
1942’de Stalingrad’da durdurulabildi; buna rağmen müttefikler kıtaya 1944’e
kadar giremediler. Almanya’nın en anlaşılmaz eylemi iki cephede savaştayken bir
de ABD’ye savaş ilan etmesi olmuştur. Savaş antiemperyalist ayaklanmalarla
tüm dünyaya yayıldı. Savaş, Japonya’yı bir an önce savaşın dışında bırakmak
için atılan Hiroşima ve Nagazaki bombalarıyla son buldu. Kitle savaşı, topyekûn
bir savaşa dönüştü.
II. Dünya Devrimi
Topyekûn savaş, ondokuzuncu yüzyılın liberal burjuva uygarlığını bir parçalanma ve krize sürüklerken insanlık bir alternatif bekliyordu. Bu alternatifin
sosyalizm olduğuna inanıldı, Ekim 1917 Bolşevik Devrimi dünyaya bu işareti
veriyordu ve iki dünya savaşını takip eden iki dalga içerisinde toplumsal hareketlere öncülük etti ve büyük ölçekte hakim oldu. Kısa yirminci yüzyıl, ABD önderliğindeki eski düzene bağlı güçlerle komünizm ve SSCB etrafında cisimleşen
toplumsal muhalefet arasındaki mücadele olarak okunabilse de; bu imge yüzyıl

ilerledikçe gerçekliğini kaybetmiştir.
Ekim Devrimi, -yukarıdan bir bakışla- Batı’nın İkinci Dünya Savaşı’nı
kazanması, serbest piyasa Ortodoksluğundan kurtulması ve kendisini reformdan
geçirmesi için gerekli dürtüyü sağlayarak liberal kapitalizmin kurtarıcısı olmuştur.
Leninist Yeni Parti Tipi
İnsanlığın kurtuluşunun acımasız ve disiplinli ordusundaki profesyonel devrimcilerin sayısı, on binleri geçmese de, bu kadrolar olmaksızın Ekim Devrimi’ni
izleyen otuz yıl içerisinde insanlığın üçte birinin kendini nasıl bu rejim içersinde
yaşarken bulduğu açıklanamaz. Leninist örgütlenme, küçük örgütlere, güçleriyle
orantılı olmayan bir önem kazandırdı; ancak öncü partiyle devrim arasında
kurulacak ilişki belirsizdi. Bu hareketler toplumsal mühendisler olarak iş
görüyor, halkın istekleriyle öncülerin eylemleri çoğu zaman örtüşmüyordu.
1917 kuşağı içinde Leninist Marksizm hakim ideoloji haline geldi. 1914’te
özellikle G. Amerika’da güçlü olan anarşizm, 1930’da dünya haritasından
silinmişti. Toplumsal devrimci olmak, giderek Lenin’in bir takipçisi olmaya ve
Moskova’ya bağlı olmaya dönüştü, anti-faşist birlik bu yönde güçlü bir etki
oluşturdu. 1944’ten 1949’a süren ikinci devrim dalgası Ortodoks, Sovyet yönelimli komünist partilerce gerçekleştirildi. 1928’den itibaren Komintern sekter
solculuk tarzına dönüş yaptı; bunun nedeni kapitalist sistemde bir devlet olarak
Sovyetler Birliği’nin çıkarlarıyla Enternasyonal’in dünya devrimi çıkarlarının
çatışmasıydı. Stalin, Komintern’i bir devlet aygıtına indirgedi. Dünya devrimi bir
retorik halinde kaldı; ancak Sovyet devletinin çıkarlarıyla çatışmadığı ve Rusya
merkezli olduğu sürece destek veriliyordu.
Birinci Devrim Dalgası
Rusya’da meydana gelen devrim birçok devrimci ve devrime esin kaynağı oldu.
Avrupa’da birçok hükümet yıkılıp, ayaklanmalar gerçekleşmiş olsa da sosyalizm
yayılamadı. Almanya’daki ılımlı işçi sınıfının bir devrim yapması beklenemiyordu.
Yine de, Berlin işçi ve asker Sovyetleri, imparatoru tahttan indirip radikal
sosyalist bir yönetim atadı; cumhuriyetçileştirilen eski rejim birkaç gün içersinde
kendini topladı ve seçimleri kazanmayı başardı. Komünist Parti’nin liderleri Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht’e suikast düzenlendi. 1919’da Macaristan ve
Almanya’da bir daha gerçekleştirilen ayaklanma girişimleri baskıyla ezildi.
1920’ye gelindiğinde Moskova’nın Avrupa’daki devrim beklentisi sona ermişti.
Bolşevikler, sorunu uluslararası işçi hareketinin bölünmüşlüğünde gördü ve
profesyonel devrimcilerin önderliğinde güçlü bir şekilde merkezi uluslararası bir
komünist hareket inşa etmeye çalıştı. Batı’da yaşanan hayal kırıklığı Doğu’daki
devrim umuduyla örtülmeye çalışıldıysa da, devrimin artık ilerleyemediği 1921
yılında görüldü ve sekter politikalar terk edildi. Bu yine de hareketin çeşitli
fraksiyonlara parçalanmasını engelleyemedi. Radikal hareketler 1930’lara kadar
Almanya, Finlandiya, Fransa gibi birkaç devletin dışında küçük azınlıklar olarak
kaldılar.

İkinci Devrim Dalgası
Dünya toplumsal devriminin ikinci dalgası, İkinci Dünya Savaşı’ndan çıktı ve bu
kez devrimi iktidara taşıyan, savaşa karşı gösterilen tepki değil bizzat savaşın
kendisiydi. Alman ordusu yerel direnişçilerin katkısıyla yenilgiye uğratıldı, faşist
Avrupa parçalandı ve komünist toplumsal direnişçiler iktidarı ele geçirdi.
(Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan…) Batı Avrupa’da sosyal demokrat iktidarlar kurulurken; 1945 sonrası dönemde Üçüncü Dünya’da görülen antiemperyalist hareketler ve Çin ile Uzak Doğu’daki komünist rejimler bu akımın devamı
olarak okunmalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya dramatik bir şekilde sola
kaymıştır. Savaş sırasında olan, solun genişlemesi değil örgütlenme gücündeki
artış ve anti-faşist savaş doğrultusunda halktan bulabildiği destektir. Ayrıca
İkinci Dünya Savaşı yerel direniş hareketleri vesilesiyle gerilla hareketlerini
önemli bir strateji haline getirdi. İkinci dalga devrimci hareketlerin yapısına
baktığımızda iki nokta dikkati çeker: 1- Faşistlere karşı devrimi gerçekleştiren
yerel direnişçilerin arkasında her zaman SSCB desteği ve askerleri vardı. 2Gerilla yolu, klasik sosyalist mücadeleden farklı olarak kırdan geçmek zorundaydı.
III. Ekonomik Uçuruma Doğru
Yirminci yüzyılın ikinci yarısının tarihi, savaşlar arası dönemde kapitalizmin
girdiği büyük depresyon analiz edilmeden anlaşılamaz. Birinci Dünya Savaşı’nı
kıtasından uzakta kazanan ve dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelen
ABD’nin merkez üssünü oluşturduğu “Büyük Depresyon”, dünya ekonomisini
çökertti.
Büyük Depresyon’un Tarihi
Savaş sonrasında ekonomide kısa süreli bir ısınma, beraberinde enflasyon ve
ardından küresel çapta bir deflasyonla “Büyük Depresyon” geldi.
Savaş sonrasında, 1914’teki mutlu günlere dönüleceği umut ediliyordu; dünya
devriminin önünü kesmek için daha kısa çalışma saatleri ve daha yüksek
maaşlar da kabul edilmişti. Ancak beklenen ısınma daha 1920’de çökmeye
başladı. Denge bir kez daha işveren lehine bozulsa da piyasa büyük bir durgunluk içindeydi ve karlılıkla birlikte refahın da ele geçirilmesi artık zordu. Başta
Almanya’da olmak üzere bütün dünyada para yönetim politikaları çöktü ve
“enflasyon” özel tasarrufları ortadan kaldırarak iş sermayesi ve talep boşluğu
yarattı. Enflasyon karşısında sabit gelirli alt ve alt orta sınıf Orta Avrupa’dan
silindi. Bu ısınmanın zirvesinde ekonomi çöktü ve ticaret durma seviyesine geldi.
29 Ekim’de New York Borsası’nın çöküşü gerçekleşti ve Büyük Depresyon
başladı. Gıda maddeleri ve hammaddelerin fiyatlarında, büyük endüstrilerin
üretim seviyelerinde büyük düşüşler oldu. Temel malların fiyatlarındaki bu
düşüş dış ticareti bu emtialara bağlı olan birçok ülkenin zayıf ekonomisini
çökertti. Fiyatlardaki gerilemeyi karşılamak için gıda maddeleri üretiminde
yapılan artışlar bu fiyatların iyice düşmesine sebep oldu. Bir kısır döngü haline
gelen krizden çıkış yok gibi gözüküyordu.

Krizin göstergeleri, işsizlik oranları ve küreselleşmenin gerilemesi oldu. Kitlesel
işsizlik ve sigorta sistemi siyasetin temel taşı haline geldi. Büyük depresyon
sırasında ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını dışarıya kapattılar. Uluslararası göç
ve sermayenin dolaşımı geriledi.
Büyük Depresyon’un Nedenleri
Krizi hazırlayan siyasal koşulları Versailles Anlaşması simgeler. Bu anlaşmayla
Almanya’ya dayatılan tazminatlar ülkeyi periyodik krizlere sürükledi, kıtanın
başat ekonomisinin kalkınmasının bu şekilde engellenmesi küresel ısınmayı
imkansız kılan temel faktörlerden birisiydi. Almanya’nın ve diğer Avrupa devletlerinin ABD’ye olan borçları 1933’te iptal edildi. Bu bakış krizi kısmen
açıklayabilir; ancak ekonomik açıdan duruma iki şekilde bakılabilir.
Birinci bakış açısına göre, Amerika ile dünyanın geri kalan kısmı arasındaki
gelişme simetrisizliğinden ötürü uluslararası ekonomide büyük bir dengesizlik
oluşmuştu. ABD, küresel düzeyde istikrar kazandırıcı unsur olma zahmetine
katlanmıyordu; çünkü dış ticaretin, Amerikan ulusal ticareti içindeki payı
oldukça düşüktü. Bu istikrarsızlık ve dengesizlik sistemi çöküşe götürdü.
İkincisine göre sebep, dünya ekonomisinin uzun süreli bir büyüme oluşturmak
için yeterli talep oluşturamamasıdır. Küresel ısınmanın son yıllarında, 1920’lerde
yaşanan refahın temelleri zayıftı. Ücretler gerilerken karlar oransız bir şekilde
yükseldi ve zenginler pastadan çok daha büyük bir dilim aldı; bunun sonucunda
tüketim, verimliliğe ve artan üretime ayak uyduramıyordu. “Serbest piyasa
ekonomisi”, dev anonim şirketlerinin piyasayı tekelleştirdiği koşullarda “tam
rekabet” söylemini anlamsızlaştırıyordu. Mevcut gerçeklik, sermayenin merkezde
artan yoğunlaşması ve bunun sonucunda girilen Kontradiyev-B safhasıydı.
Büyük Depresyon’un Sonuçları
Büyük Çöküş, ekonomik liberalizmi yarım yüzyıl için tahrip etti. 1931-1932’de
ABD, Kanada ve Fransa’nın da içinde bulunduğu birçok ülke sabit kur ve altın
rezervi sistemiyle serbest ticareti terk etti. Bu, ulusal korunmaya gösterilen genel
eğilimi temsil ediyordu. Bu doğrultuda uygulanan politikalar şunlardı: Gümrük
tarifeleri, devlet alımları, kotalar… Kitlesel işsizliği ortadan kaldırmak için, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin reforme edilmesi için “tam istihdam”
politikaları uygulandı. Keynes’ci politikalara geçilmesinin temel sebebiyse,
kitlesel işsizliğin oluşturduğu toplumsal ve siyasi tehlikeydi.
Krize bağışıklığı olan tek ülke Rusya’ydı. Dünyanın geri kalan kısmı büyük bir
durgunluk içersindeyken, SSCB beş yıllık planlarla büyük bir sanayileşme
hamlesi yapmıştı. 1929’dan 1940’a kadar sanayi üretimi üç kat arttı, işsizlik
sıfırdı. Planlama, savaş sonrası politikalarda ön plana çıktı. Sonuç olarak serbest
piyasa ortodoksisi 1980’lere kadar ortadan kayboldu.
Büyük Depresyon en önemli siyasi sonucu olarak, Avrupa’nın büyük bir bölümü
çarpıcı bir şekilde sağa kaydı. İkinci Dünya Savaşı’nın kapıları 1931’de Almanya’da açıldı. Toplumsal rahatsızlığın kendini solda değil de radikal sağda gösterebilmesinin önemli bir sebebi de Komintern’in bu dönemde izlediği sekter politikalardı. Faşistler gerçek tehlike olarak görülmüyordu. Sendikalar krizin sertliğine

dayanamadı ve üyelerinin büyük bölümünü kaybetti. Dünyanın geniş sömürge
kesimindeyse çöküş antiemperyalist harekete ivme kazandırdı; İkinci Dünya
Savaşı sonrası ulusalcı hareketlerin temeli atıldı.
IV. Liberalizmin Düşüşü
Ondokuzuncu yüzyıl, liberal uygarlığın yükselme ve kurumsallaşma dönemi
olmuştu. Liberal uygarlığın değerleri ilerlemeye olan inanç, temsili meclisler,
anayasal hükümete bağlılık ve yurttaşlık, bilimin ve akılın öncülüğü, otokratik
yönetimlerin reddi idi. Avrupa merkezli bir hareket olarak doğan sosyalizm ve
çeşitli türevleri, “Batı uygarlığının” bu değerlerine değil de ekonomik yapısına bir
saldırıyı içeriyordu. Birinci Dünya Savaşı’na kadar temsili seçim rejimleri Avrupa
ve Amerika kıtasında oldukça sıkken, savaşlar arası dönemde, liberal siyasi
kurumların gerileyişine tanık olundu; bu gerileme 1933’te Hitler’in Almanya’da
iktidara gelmesiyle büyük ivme kazandı.
Liberalizm Niçin Geriledi?
Büyük Çöküş, devlet, işverenler ve onları suyun yüzeyinde tutan örgütlü işçiler
arasındaki zımni pazarlığı sürdürmeyi imkansız hale getirdi. Sanayi çevreleri ve
hükümetler, ekonomik ve toplumsal kısıtlamaları dayattılar ve kitlesel işsizlik
başladı. Kapitalizmin, parlamenter demokrasiyle, ılımlı reformist işçi hareketleri
için güçlü bir temel oluşturan liberal özgürlükler altında yönetilme riskini artık
kaldıramayacağı düşünüyorlardı. Faşizmin iktidara gelmediği yerlerde siyasi
olarak liberalizmden muhafazakarlığa doğru bir geçiş yaşandı.
Faşizmi İktidara Taşıyan Temel Koşullar
•

Devrim tehdidinde bulunan ama bunu gerçekleştirmekten uzak,
güçlü sosyalist hareketler.

•

Büyük Depresyon’un ve enflasyonun altında ezilen büyük bir orta ve
alt-orta sınıfın varlığı.

•

Frontsoldat kavramı, maço-militarizm.

•

Sadece komünizme değil tüm işçi hareketlerine, sendikaların liberalizm içerisinde yükselen gücüne karşı doğan sağ tepki.

•

1918-1920 anlaşmalarına duyulan ulusalcı öfke.

V. Ortak Düşmana Karşı
İkinci Dünya Savaşı, birincisinin arkasından beklendiği gibi komünizm-kapitalizm arasında değil, iki ideolojik aile olarak Aydınlanma ve karşıtları (“ilerici” ve
“gericiler”) arasında gerçekleşti. Komünist ve kapitalist olarak adlandırılan
devletleri bir araya getiren güç, faşizm saldırganlığıydı; çünkü faşizm antikomünist olduğu kadar anti-liberaldi. Ancak buna rağmen Hitler’in 1933’te
hedeflerini açıklamaktan hiç sakınmadan iktidara gelişinden 1941’e kadar güçlü
bir anti-faşist koalisyon oluşturulamadı. Otuzların ortasından sonuna kadar,
faşizme tutarlı bir şekilde muhalefet eden yegane ülke SSCB idi. SSCB’nin

1939’da Almanya karşısında tek başına kalmaktan korkarak toprak karşılığında
tarafsızlık anlaşması imzalaması faşizm tehditine karşı “Batı ailesinin” birleşmesi
umudunu zayıflatmıştı; bu güçleri birleştiren faşizmin kendisi oldu.
Anti-Faşist Cephe
Anti-faşist birlik çağrısı, faşizmin doğal düşmanları olan sosyalistlere, komünistlere, liberallere yöneldi. Anti-faşist birliğin örgütleyiciliğini yapan, Komünist
Enternasyonal oldu. Hitler’in iktidara gelmesinden sekiz ay sonra Komintern,
izlediği sekter çizgiyi terk etti ve solu “Birleşik Cephe” altında toplamayı başardı.
Bu cephe, daha sonraları demokratlar ve liberallerle kurulan “Halk Cepheleri”nin
temelini oluşturdu. Faşizmin hedef olarak seçtiği entelektüeller, anti-faşist
çağrıya kulak verip, kitlelerin aktivize edilmesinde önemli bir rol oynadılar.
Savaş Sonrası Halk Cepheleri ve Avrupa’da Solun Yükselişi
Anti-faşist savaşın mantığı, Avrupa’yı sola yöneltti. Savaş sonrası Avrupa’daki
hükümetler halk cephelerinden oluşuyordu. Moskova, savaş öncesi hedefinin
asla toplumsal bir devrim olmadığını duyurmuştu; hedefleri bu “yeni tipte
demokrasilerdi”. Savaş sonrasında Avrupa parlamentolarında liberaller, sosyal
demokratlar ve hatta komünistler birlikte yeniden yapılandırılmış, reformlara
dayanan kapitalizmi yönettiler. Batılı direniş hareketleri sayesinde, Avrupa savaş
sonrasında sola kaydı. Mihver’e karşı savaşın esas olarak iç gerilla güçleriyle
gerçekleştirildiği Arnavutluk, Yugoslavya ve Yunanistan’da komünist hareketler
iktidara gelerek -Stalin’e rağmen- devrimi gerçekleştirdiler. Savaş koşulları, öncü
Leninist parti örgütlenmelerindeki profesyonel devrimcileri popüler hale getirdi,
kendilerini davaya adamışlıkları toplumdan önemli bir destek gördü.
Savaş Sonrası Üçüncü Dünya
Asya, Afrika ve İslam Dünyası için düşman, faşizm değil Britanya, Fransa,
Hollanda, Belçika ve ABD sömürgeciliğiydi. Savaş, emperyalist devletlerin
zayıflığını göstermiş oldu. 1942’de Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde ulusal
kurtuluş hareketleri oluştu. Bu hareketlerin tipik bir özelliği, sola yönelmiş
olmaları ve savaş sonrası anti-faşist birliklere katılmalarıydı. Bunun sebepleri;
antiemperyalist teori ve siyasetlerin Avrupa solu menşeli olması, bu hareketlere
desteğin uluslararası sol hareket ve Sovyetler tarafından verilmesi ve bu hareketlerin tipik olarak batıda eğitim görmüş modernist elitler tarafından örgütlenmesiydi. Devrimci elitlerle köktenci halk arasında kopukluklar vardı, ancak;
sömürgesizleşme savaşında kitlelerin desteğini alabilen modern seküler hareketler -Mısır, Pakistan, Suriye, İran, Irak- oluşabildi.

VI. İmparatorlukların Sonu
Üçüncü Dünya İçin İki Alternatif Model?
On dokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupalı birkaç ülke, dünyanın geriye kalan
kısmını çok kolay bir şekilde işgal etti. Kapitalizm ve burjuva toplumu dünyayı

dönüştürdü ve yönetti; bu bölgelerdeki elitler aracılığıyla, dünyanın geniş bir
kesimi kapitalist sisteme dahil edildi. 1917’ye kadar Üçüncü Dünya için yegane
model buydu; 1917’den itibaren ise yeni bir model ortaya çıktı: Sovyet komünizmi.
İki modelin ortak özellikleri; batılı olmaları, elitlerce taklit edilmeleri, ekonomik ve
teknolojik gelişmenin ve servet birikiminin modelleri olarak görülmeleriydi.
Batılılaşmak-modernleşmek dışında hiçbir alternatif model yoktu. Bu gelişme
modeli, yerli inanç setleri ve motifleriyle örtüşebilirdi – modernleşmeye engel
olmadığı sürece. Kapitalizme karşı saldırı -geç yirminci yüzyıldaki köktenci
hareketlere kadar- bu pre-kapitalist ideolojilerden gelmiyordu. Bu hareketler
batılı idi ve küçük elit sınıflar tarafından yönetiliyordu; halkta var olan modernleşmeye ve toplumu yöneten bu elit sınıfa dair kuşku, kurtuluş hareketleriyle
halk arasında kopukluklar yaratıyordu.
Sömürge Yönetimleri
Sömürge topraklarının, 1914’e kadar, merkez ülkeler için esas önemi; temel
ürünlerin üretimi, hükümet borçlanmaları ve ulaşım, alt yapı v.b için sermaye
yatırımlarına bir çıkış oluşturmalarıydı. Bu tarihteki model, bağımlı dünyanın
kendi temel mallarını satarak karşılığında mamul ürünleri ithal ettiği ve böylece
sermayenin merkezde yoğunlaşabildiği bir modeldi, esas olarak tarımsal bir
piyasa isteniyordu. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrası kuzey ile bağımlı dünya
arasında dev liman kentleri (Buenos Aires, Sydney, Bombay…) kuruldu ve
pamuk endüstrisi başta olmak üzere yerel üretim gelişti. Fakat Üçüncü Dünya’nın sanayileşmesindeki büyük atılım -gelişen ulaşım imkanlarının da etkisiyleancak yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşti.
Sömürge İmparatorluklarının Çöküşü
Birinci Dünya Savaşı, sömürgeciliğin yapısını ciddi bir biçimde sarsan ilk olaylar
setiydi. İngiltere’nin bağımlı ülkeler üzerinde oluşturduğu kaynak baskısı ve
imparatorlukların zayıfladığının su yüzüne çıkması, ilk kez bu ithal rejimlerin
geçiciliğini gösterdi. Büyük Depresyon ise bütün bağımlı dünyayı sarstı. Aslında
bu tarihe kadar emperyalizm yönetimi, bu ülkeler için bir gelişme dönemi
olmuştu; hammadde fiyatlarının diğer ürünlere göre değerinin muazzam ölçüde
düşmesi bu ekonomileri kökten sarstı – bu bölge için doğal olmayan ilk afetti.
1930’lar, siyasallaşmış azınlıklarla halk arasındaki bağlantıyı sağlaması sebebiyle kritik yıllar oldu. İkinci Dünya Savaşı ise sömürge imparatorluklarındaki
kaçınılmaz parçalanmayı gerçekleştirdi.

VII. Soğuk Savaş
İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan iki süper gücün etrafında oluşan komünistkapitalist kamplaşma 1945-1990 arası dönemin uluslararası siyasetlerini
belirledi. İki kampın da siyasi tercihi, kendi içindeki rakip kamp taraftarlarını
marjinalize etmekti. ABD ve SSCB birbirlerine sürekli olarak nükleer saldırı

tehdidinde bulundularsa da aslında gerçeklik, kıyamet retoriğine rağmen küresel
savaşın uzak olduğu yönündeydi. İki kamp arasındaki sınırlar 1943-45’te
çizilmişti, özgürleşen sömürge imparatorlukları hangi tarafa geçecekleri belli
olmayan bölgelerdi ve ABD-SSCB mücadelesi sadece bu bölgede yoğunlaştı;
ancak burada da birbirleriyle karşı karşıya gelmediler. Karşılıklı olarak bu
sınırları benimsediler ve birbirlerinin topraklarına saldırmadılar. Dünya sistemi
bu yapılanma içinde bir istikrar kazandı, kurulan dev “askeri-endüstriyel
kompleksler” ve Amerikan hegemonyası kapitalist ekonominin canlandırılmasında önemli faktörler oldu ve bu 1973 krizine kadar devam etti.
Soğuk Savaşın Sebepleri
Amerika ve Batı Avrupalı güçler için savaş sonrası temel tehlike, toplumsal
devrimdi ve merkez ülkelerdeki refah devleti politikalarıyla buradaki kitlelerin
radikalleşmesinin önüne geçilmeye çalışıldı, aslında bunda başarılı da olundu.
Ancak bu politikalar etkisini gösterene kadar potansiyel komünist tehdide karşı
batılı ülkelerin muhafaza edilmesi gerekiyordu; bunun için komünist kampın
çevrelenmesi politikası oluşturuldu.
SSCB tarafındaysa Stalin, kapitalizmin krize girmekten çok gelişeceğini öngörüyordu ve yeni tip demokrasiler içinde batı kapitalizmiyle orta vadeli evlilikler
yapmayı tasarlıyordu; anti-faşist mücadele yürütülen ülkelerde devrimi hedeflemediğini açıklamıştı. Bu strateji, devrimi yaymak için mücadele etmekten çok,
ülke çıkarlarını ön plana çıkarmanın bir göstergesiydi. Savaşta ekonomisi büyük
ölçüde çöken Sovyetler için yeni bir savaş tehdidi veya devrimi yaymak için
yapılacak bir mücadele aslen çok uzak görünüyordu; bu koşullarda Amerika’nın
düşmanlığına verilecek cevap “uzlaşmama siyasetiydi”. Bu şekilde uluslararası
pozisyonlarını korumaya çalıştılar.
Amerika için bir dış düşman yaratmanın çok önemli bir getirisi daha vardı; bu,
oy toplamanın ve halkı seferber etmenin bir yoluydu, buna ilaveten ABD’nin
“kapitalist kampın” lideri olması ve tarafındakileri koruyacağı retoriği güçlü bir
“Amerikancılık”a evrildi. Bunu ülke içindeki komünistlere yönelik “cadı avları”
izledi.
Soğuk Savaşın Tarihi:
•

1947-1974: Bu dönem, kapitalizmin altın çağıyla çakıştı. ABD, savaş
sonrasında küresel istikrarı sağlamak, hegemonyasını dayatabilmek
ve ekonomik gelişmeyi garantiye almak için çeşitli düzenlemelere gitti.
Siyasal kurumlar olarak NATO, BM ve sonrasında AB’yi kurdular. Artı
değerin tekrar dağıtımı için, Avrupa’ya (Marshall yardımları) ve
Japonya’ya yardımlar yapıldı.

•

1974-1989: Kapitalizmin karlılığının sona ermesiyle soğuk savaşta
yeni bir döneme girildi. Vietnam Savaşı (1965-1975), 1974-1979
üçüncü devrim dalgası ve OPEC krizi, ABD’nin itibarını sarstı;
1980’de iktidara gelen Reagan, şov karakterinde işgallerle, bu toplumsal çöküntüyü ve hegemonyanın gerileyişini tersine çevirmeye çalıştı.
80’lerle birlikte Altın Çağ’ın artık sona erdiği iyice gözle görülür hale
gelmişti. Refah devletinin, kapitalizm üzerinde oluşturduğu baskıya

karşı yeni-muhafazakarlık yükselişe geçti.
•

Soğuk savaş, SSCB ve ABD ekonomilerini yapısal krizlere sürükleyerek sona erdi. ABD’nin zayıflamasının sebepleri; kendi finanse ettiği
Batı Avrupa ve Japonya’yla rekabet edemez hale gelmesi, sosyal
devlet ve savaş harcamalarının (özellikle Vietnam) açık verilerek
finanse edilmesi ve sonuç olarak doların zayıflamasıydı. SSCB’nin
çöküşünün sebepleriyse 1960’lardan itibaren, teknolojik-ekonomik
olarak çok gerisinde olduğu, kapitalist sistemle birebir ilişkiye geçmesi, kalkınamayan sosyalist ülkelerin SSCB’den almaya devam ettikleri
yardımlar ve her zaman ki gibi savaş harcamalarıydı.

ALTIN ÇAĞ
I. Altın Yıllar:
İkinci Dünya Savaşı’yla 1970’ler arası dönem, tüm dünya ekonomisi açısından
bir yükselme dönemi oldu; tüm dünyada ticaret ve mamûl mal üretimleri büyük
artış gösterdi. Üçüncü Dünya’da kişi başına düşen besin üretiminin yanı sıra
ortalama yaşam süresi ve nüfus da artış gösterdi. Altın Çağ ve takip eden yıllar
içerisinde, İkinci ve Üçüncü Dünya’da büyük bir sanayileşme hamlesi oldu ve
tarım temelli ülkelerin sayısı dünya üzerinde 15’e kadar düştü. Ama bu çağ, esas
olarak kapitalizmin altın çağıydı. Japonya ve Batı Avrupa verimlilik ve üretim
seviyelerinde ABD’yi yakalayacak büyük atılımlar gerçekleştirdiler; ABD’nin
gelişme eğrisi ise Avrupa ve Japonya’ya göre bir gerileme içerisindeydi. Özellikle
merkez ülkelerde, Keynes’ci politikalar sonucu, işçilerin reel ücret seviyeleri
gittikçe yükseliyor ve bu daha önceden lüks olan pek çok ürünü gündelik
hayatın parçası haline getiriyordu. Bu şekilde oluşturulan talep de sistem için
dinamizasyon sağlıyordu. Bu eğilimin sürekli olduğu zannediliyordu; ancak böyle
olmadığı görüldü. Altın Çağ eurodolar spekülatif hareketlerinin hakim olduğu
aşırı ısınma ile birlikte sona erdi.
Altın Çağ’ın Karakteristik Özellikleri:
Bu tipik bir Kontradief-A evresiydi; ancak bu kadar büyük ölçekli olmasını
sağlayan temel özellikler vardı:
1. Planlama+Keynes’ci Refah Devleti ( karma ekonomi ).
2. Teknolojik buluşlar merkez ülkelerde konumlanırken, eski teknolojileri yeni ülkelere taşımak temelinde kurulan yeni bir uluslararası iş
bölümü ve meta zinciri ağı.
3. ABD ve doların uluslararası hegemonyası ve sağladığı istikrar.
Avrupa’daki işçi hareketleri ve sosyalist hükümetlerin, kapitalizmin ortadan
kaldırılması için çağrı yapmak dışında alternatif bir çözümleri olmadığından,
servet yaratan güçlü bir kapitalist ekonomiye, işçileri finanse etmek için dayanmayı tercih etmesi. (Tam istihdam, sigorta harcamaları gibi politikalar bu
ihtiyaçları karşıladı ve kitlelerin radikalleşmesinin önüne geçildi; bir yandan da
komünizm kuşatıldı.)

Altın Çağ’ın karakteristik özelliklerini sıralayacak olursak:
•

Ekonomideki büyük patlamanın yan ürünü ekolojik kirlilik oldu;
çünkü hakim ilerleme ideolojisi, insanın doğa üzerindeki, artan
hakimiyetine dayanıyordu. Tipik sorunlar şunlar oldu: fosil yakıtların
tükenmesi, statosferde artan karbon oranları, ozon tabakasındaki
delik, orman alanlarının azalması, tarımsal üretim tarzındaki değişiklikler, çarpık kentleşme.

•

Fordist üretim tarzı otomobil sektöründen, inşaattan hazır gıdaya
kadar pek çok alana yayıldı (Mc Donalds).

•

Teknolojik Devrim: Plastik, politen, tv, transistör, bilgisayar gibi
birçok yeni teknoloji sivil ve askeri endüstrinin motoru haline geldi.
Bu bilimsel araştırmaların üç tipik özelliği vardı:

•

1.

Gündelik hayatı değiştirmeleri, ilerleme ideolojisiyle paralel bir şekilde “yenilik”in ve reklam sektörünün
önem kazanması.

2.

Eski tip endüstriler, Üçüncü Dünya ve sosyalist
ülkelere kaydırılırken, merkez ülkelerde Ar-Ge’nin önemli
hale gelmesi. Yeni üretilen yüksek teknolojili ürünlerin
tekelini koruyabilmek için patent hakkı gibi devlet uygulamalarının önemli hale gelmesi.

3.

Sermaye yoğunluklu yeni üretim biçimleri
sonucu, emekten tasarruf.

Uluslararası (özellikle 1970’lerden günümüze) ulus-ötesi dünya
ekonomisi gelişti. Ulusötesi ekonomide, devlet toprakları ve sınırları
artık bir çerçeveyi değil engelleri oluşturuyordu. Ulusötesi şirketlerin
temel özellikleri şunlardı:
1.

2.

Ulusötesi firmalardan oluşuyordu ve sermayenin
merkezde yoğunlaşmasını sağlayan bir uluslararası işbölümünü içeriyordu. Ülkelerin kayıtlarına ithalat/ihracat olarak
geçen kavramlar, bir firma (General Motors) içindeki sermaye
ve mal akışıydı. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde uluslararası parça üretim ve montaj ağları
kuruldu. Özellikle 1970’lerden sonra merkez ülkelerden
çevre ülkelere sanayi transferleri gerçekleştirildi.
Kıyı bankacılığı gelişti.

Paranın akışkanlığının artması, hareketinin kolaylaşması ve ulusötesi şirketler,
devletlerin temelini sarsan faktörler oldu.

KÜLTÜREL DEVRİM
“Kültürel Devrim”, gelişmelerin özellikle gençlik kültürü alanında çarpıcı olduğu,
birçok toplumsal değer ve kuralların yıkıma veya değişime maruz kaldığı, 1968
tarihiyle sembolleştiği dönemdir.
Kültürel devrime en iyi yaklaşım, cinsiyetler ve kuşaklar arasındaki ilişkilerin
yapılarındaki kırılmalar dolayımıyla sağlanabilir.
Toplumsal formasyonların büyük çoğunluğu (klan kabile toplumlarını hariç
tutarsak) her zaman şu ortak özellikleri taşımıştır:
•

Resmi evliliğin varlığı (evlilik dışı cinsel ilişki evrensel düzeyde bir suç
sayılmıştır.)

•

Erkeğin kadın üzerindeki iktidarı

•

Yaşlıların gençler üzerindeki iktidarı

Cinsiyetler arasındaki kriz: Boşanma oranlarındaki yükseliş. (Örneğin İngiltere’de her 2,2 evlilikte 1) ABD’de kürtaj 1978’de, erkek homoseksüelliği 1961’de
yasallaştırıldı. Evlilik dışı çocuk doğurma ve nikahsız yaşam yaygınlaştı. Yasalar
yeni bir cinsel iklim yaratmaktan çok, mevcut durumun tanınması anlamına
geliyordu.
Genç kuşakta görülen siyasal radikalleşme: Gençlik, bağımsız bir toplumsal
ajan haline geldi. Örneğin en dramatik siyasi gelişmeler müzik topluluklarının
yarattıkları hareketlerdi. Bu hareketlilik eşi görülmemiş bir fenomenle birleşti:
Hayatı ve gençliği bir arada sona eren kahraman! 1950’lerde James Dean’le
başlayan bu fenomen Rock müzikte de bir ideal haline geldi: Rolling Stones, Bob
Marley, Jimi Hendrix ve pek çok ilah ölümün tasarlandığı bir hayat tarzının
kurbanı oldular. Gençler ile ona hissettiğinden daha az olgunlaşmış davranarak
iktidar kuran yaşlı kuşak (ana, baba, öğretmenler vb.) arasında bir gerilim
doğdu.
Yeni gençlik kültürünün 3 yeniliği vardı:
1.

Gençliğe yetişkinliğe hazırlık evresi değil, nihai aşama olarak
bakış: Gençlik meslek hayatına atılmak için aşılması gereken bir
basamak değil enerjisinin ve yaratıcılığının kullanılması gereken bir
dönem olarak görüldü. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
dünya yönetim mekanizmaları yaşlıların elindeydi. Bu durum komünist devletlerden, sömürge sonrası uygarlıklara (Gandhi, Sukarno)
kadar böyleydi. Bu koşullarda 32 yaşında iktidarı ele geçiren Fidel’in
özel bir anlamı vardı.

2.

Gençlik kültürünün gelişmiş piyasa ekonomilerinde görülmesi:
Gençlerin tam istihdam politikalarından dolayı ekonomik bağımsızlıkları vardı. Teknoloji hızı avantaj sağlıyordu. Örneğin yeni bilgisayar
teknolojilerini gençler tasarlıyordu. Dolayısıyla sistemden kolaylıkla
tasfiye edilemiyorlardı.

3.

Enternasyonalist yönü: Blue Jeans ve Rock müziği gençlerin
ayırt edici özelliği haline geldi. Bu yeni kültürel hegemonyanın başlıca
taşıyıcısı ise Amerikan film endüstrisidir. Sadece Hollywood aracılığıyla değil, üniversite şebekeleri ve gençlik turizmi vasıtasıyla küresel bir
gençlik kültürü oluştu.

Gençlik Kültürü Neden Oluşabildi?
1.

Tam gün eğitimin uzunluğu, üniversitelerde aynı yaş grubu
insanları bir araya getirdi.

2.

Tam istihdam politikalarının yarattığı ekonomik bağımsızlık.

3.

Kuşaklar arasındaki tarihsel uçurum. Gençlerin büyük tufandan
önceki döneme dair anıları olmadığı için yaşlılar gibi eskiye bakıp
şükretmek zorunda değillerdi.

Yeni gençlik kültürünün özü, entelektüel bir ifade kazandığı zaman ortaya çıktı:
Yasaklamak yasaktır, hapishanede bulunmamış kimseye güvenme vb. Bunlar ilk
bakışta görülenin aksine geleneksel siyasal ifadeler değildi. Özel duygu ve
arzuların kamuoyuna ilanıydı. Kitlesel bir isyanı andırdığı zaman bile öznellik bu
hareketin çekirdeğini oluşturuyordu. Örn: “Özel olan politiktir” sözü yeni
feminizmin en önemli sloganı haline geldi. Yani kişisel kurtuluş ve toplumsal
kurtuluş el ele gitti.
Devletin ve eski geleneksel değerlerin bağını kırmanın en iyi yolu cinsellik ve
uyuşturucuydu. Uyuşturucu devlet tarafından türlerine göre yasaklandı. Fakat
illegal olan uyuşturucu, mafya için büyük bir pazar oluşturdu. Sonuç: Muazzam
boyutlardaki uluslararası kokain piyasası ve bu nedenle lümpenleşerek silinen
türlü gençlik örgütlenmeleri idi. Paralel bir durum da cinsellik konusunda
yaşandı. Özgür cinsellik sloganıyla beraber porno endüstrisi gelişti.
Değişikliklerin büyük önemi, bunların toplumsal sözleşmeleri ve tarihsel insan
ilişkilerini reddetmesiydi. Ve daha da önemli olan ise, reddedişin bir alternatif
adına değil kişisel arzunun sınırsız özerkliği adına yapılıyor olmasıydı. Özetle,
kültürel devrim bireyin toplum karşısında kazandığı zafer ya da daha doğrusu
geçmişte insanların kumaşını dokuyan ipliklerin kopması olarak anlaşılabilir.
Kapitalizmin başarısı tam kapitalist olmamasında yatar. Onun motoru sadece
bireyin çıkarı değildir ve de olamaz. O zaman insanlar birbirini yer ve sistem
sürdürülemez. Karşılıklı güven ilişkilerinden tutun da bir sürü değer ve alışkanlıkların sürdürülmesi, kapitalizmin en az birey çıkarı kadar elzem ilkeleridir.
Adam Smith’in piyasanın görünmez eli dediği, devletin görünür eli olan ailenin,
küresel gençlik hareketleri nedeniyle yapısında meydana gelen çözülmeler,
karşılıklı güven ve sözleşmelerin yerine getirilmesini sarsmıştı. Kapitalist sistemin düzenlemesinin bir bölümü; bu karşılıklı güven ve sözleşmelere dayanan
akrabalık ve cemaat ilişkilerini, diğer bölümü ise devlet gücünü gerektiriyordu.
Örneğin, uluslararası ticaret ve bankacılık gibi büyük risk taşıyan alanları en
başarılı biçimde yönetenler Yahudiler olmuşlardır. Sonuçta kapitalizmin tarihten

devraldıklarının (dayanışmayı olduğu kadar tahakkümü de barındıran aile
değerleri, yaşlı iktidarı vb.) aşınmasıyla ilerleyemeyeceğini kanıtlayan şey kültürel
devrim oldu.
Özetle kültürel devrim sistemin en kapsamlı eleştirisidir ve kapitalizmin sürdürülemezliğinin kanıtlandığı bir dönemdir.
KRİZ ON YILLARI
80’lerde zengin ve gelişmiş ülkeler, ilk defa karton kutuda yaşayan evsizlerin
görüntüsüyle karşılaştı. Birleşik Krallık’ ta 400.000 evsiz vardı. Kriz on yıllarının
merkezi gerçeği, kapitalizmin artık iyi işlemediği değil, denetlenemez hale
geldiğidir. 1973 sonrası, yirmi yılın tarihi yönünü kaybetmiş istikrarsızlığa ve
yıkıma sürüklenen bir dünyanın tarihidir. Soğuk savaş sistemi her iki süper
gücü ve diğerlerini istikrarlı hale getirmişti. Çöktüğü zaman da büyük bir
karışıklığa sürükledi
1987 Amerikan ve küresel borsa krizi, Meksika ile başlayan (ilk olarak
borçlarını ödeyemeyeceğini ilan eden devlet) borçlanma krizleri ve 1992 de
uluslararası döviz krizi: Meksika ve Latin Amerika ülkeleri borçlarını ödeyemez
hale geldiler ve batı bankacılık sistemi iflasın eşiğine geldi. Çünkü kendi yatırımlarını buralara kaydırmışlardı. Bu 1929 Büyük Buhranı’ndan beri yaşanan en
tehlikeli andı ve henüz tam öyküsü yazılmadı.
Kriz on yılları, kısa vadeli borç bulma ümidi ve Keynes’ci eski ekonomik reçeteleri
uygulayamayan hükümetlerin öyküsüdür. Keynes’cilerin ekonomik sorunlarla
başa çıkma yolu şuydu: Tam istihdam yarat, yüksek ücret ver, talep pompala.
Sunulan yegane alternatif, liberal ekonomik imamlardan geldi: Neoliberaller.
Onların argümanı ise, “Siyaset, enflasyonu denetlenemez hale getirdi.” idi.
Çözüm: Maliyetleri azaltmak için her şeyi yap; İşçi çıkar, çevre yıkımına engel
olan enstrümanların maliyetini üzerinden at vb.
Reel sosyalizmin yer aldığı alanlarda da benzer bir durum yaşanıyordu: 1980’lerdeki ılımlı büyüme yerini çöküşe bırakmıştı. Fakat Çin ekonomisinde tam tersi
bir durum vardı. Örneğin, yönetim el kitapları ve Konfüçyüs öğretileri.
Neoliberallerin insan emeğini dışlamak için tasarladığı programlar, sistemde
büyük bir gerilim yarattı. Örneğin, telefonların sayısı 5 kat artarken telefon
operatörleri %12 azaldı. Sistem yenilgiyi kabullenemiyor, depresyon, çöküş
terimleri yerine resesyon-durgunluk tabirleri kullanılıyordu. Fakat ortada
çevrimsel değil yapısal bir kriz vardı. Çünkü eski zamanlarda kaybedilen işler
durum düzeldiğinde geri gelmeyecekti.
Sonuç: Özellikle demokratik kapitalist ülkelerde, insanlar kendi yaşamlarına dair
bir güvensizlik hissiyatı içine girmeye başladılar. Artık yaşamı idame ettirmek
korkulması gereken riskler barındırabiliyordu. “Korkmuş insanlar koruma arar”.
İşte tam da bu yüzden kendini bu ekonomik linç ortamında yalnız hissedenler
devlete de güvenemediklerinden (ulus-devletin durumu vahimleşmeye başlamıştı;
ayrıntı için bir sonraki bölüme bkz.), kültür devrimine yanıt olarak doğan etnik,
dinsel, ırksal cemaatler vb. özdeşlik grupları çevresinde birikmeye başladılar.

Küresel ölçekte sol da kültürel devrim olgusundan nasibini aldı. Sol ve sosyal
demokrasi, çevre, kadın vb. hareketlere olan kayma sebebiyle büyük bir kan
kaybı yaşadı. Çünkü insanlar solun ve sosyal demokrasinin de iki aşamalı
strateji temelinde (devlet iktidarını ele geçir, daha sonra dönüştür) destek
sağladığı ve tarihsel sözlerini tutmadığı konusunda büyük bir hayal kırıklığı
içindeydiler. Örneğin, zengin ve yoksul arasındaki uçurum komünizm de dahil
olmak üzere her yerde çok büyüktü. Bu durum büyük bir inanç ve umut yitimine
sebep oldu. Dünya topluluğu hiç bu kadar ayrımcı ve verimsiz olmamıştı. Kolektif
ayrılıkçılık arayışındaki insan grupları bile aynı ulusalcı dili kullanıyorlardı. Örn:
Eşcinseller ulusu. Bu noktanın ardında yatan neden grup sadakatinin sağladığı
siyasal manivelayla, etnik olmayan ihtiyaçları karşılayamayan devletten pay
koparmaktı.
Bu yıllarda, birinin kimliğini ötekinin kimliksizliğini vurgulayarak oluşturmak
zorunlu oldu. Çünkü Jenosit ve kitlesel sürgünlerle teorik olarak homojenleştirilmiş bölgeler, kitlesel insan hareketleri (işçi, turist, iş adamı, teknisyen) nedeniyle
tekrar heterojenleşmişti. Örneğin, toplumsal değişimler nedeniyle zayıflayan,
değer yitimlerine uğrayan Sünni Türk kimliğinin oluşumunda da bir bakıma Kürt
kimliğinin inkârı ve Aleviliğin baskı altına alınması yatmaktaydı.
Egemen ulus devletlerin, uluslararası anlaşmaları ağır ve yetersizdi. Saddam’ın
kendi halkına yaptığı katliamlar 1925 Cenevre protokolünün ihlal edilmesi
anlamına geliyordu. Ulus devletler bu sorunlarla uğraşacak durumda değillerdi.
Peki kim ve nasıl uğraşacaktı?
Uluslararası eylemde bulunmanın 2 yolu vardı:
1.

Ulus ötesi yetkilere iktidar devretme. Örn: AB. Gücü, Brüksel’deki seçilmemiş otoritenin siyasal inisiyatif almasında ve demokratik
merkezi siyasetlerin baskısına bağışık olmalarında gizlidir.

2.

Ulus devlete ve demokrasilere karşı korunan IMF ve WB (World
Bank) otoritesi.

BÜYÜCÜLER VE ÇIRAKLARI
Bir tarihçinin uğraşmak zorunda olduğu paradoks şudur: Bilim, tarihin hiçbir
döneminde yirminci yüzyıldaki kadar çok ve bağımsız bir etki yaratmamıştır.
Ayrıca tarihçi, şu olgunun da farkına varmalıdır: Son aşamasına girmiş kriz
durumundaki kapitalizm, kendisinin ideolojik meşrulaştırma ayaklarından biri
olan bilimsel paradigması da bir krizin eşiğindedir.
I. Bilimsel Paradigmadaki Değişmeler
Bilimin şu ana kadar çekirdeğini oluşturan Newton fiziği sağlam, tutarlı ve
metodolojikti. Yasaları evrensel, kozmik ve mikro kozmik düzeyde geçerliydi. Bu,
soyutlamalarla dolu paradigma tüm toplumsal ve doğal bilimlere sıkı bir nedensellik ve düz bir çizgide gelişme anlayışı yerleştirdi. Bütün sistem deterministti,
laboratuar deneyinin amacı günlük hayatın karmaşıklığını yok edip bu determi-

nasyonu ortaya çıkarmaktı. Bu deterministik yaklaşım atom altı düzeydeki
fenomenleri gözlemleme sürecinde ortaya çıkan belirsizlik ilkesinin keşfiyle ve de
özellikle Kaos Teorisi’nin ortaya çıkışıyla felce uğradı. Yeni bilimsel gelişmelerle
kanıtlandı ki Newtonyen dünya tasavvuru artık bir yetişkinin üzerine giydirilmeye çalışılan dar çocuk ceketiydi.
Öte yandan, kuantum fiziğindeki gelişmelerin de katkıda bulunduğu Kaos Teorisi
ise, olguların nedenselliği ve önceden kestirilebilirliği arasındaki bağı kopardı. Bu
durum sadece fizik, kimya vb. gibi alanlarda değil, sosyal bilimlerde de etkisini
gösterdi. Teori, sosyal bilimler için şunu söylüyordu: Tarihsel ve evrensel gelişme
zincirlerinin sonuçları başlangıçtan itibaren kestirilemez, aynı çizgi tekrarlanırsa,
en hafif sapmaların dahi toplumsal süreç- evrim farklı bir kanala kayar. Atom
altı, yani kuantum fiziğinde kanıtlanan olgular yerleşik sosyal bilim teorilerini
sarsmıştır. Doğal ve toplumsal gelişme, düz, kesintisiz bir çizgi halinde değil,
kaos aralığında çoklu tercihlere açık bir gelişme olarak yaşanır. Toplumsal
gelişmelerde zorunluluk kavramının yerini rastlantısallık almıştır. Bu yaklaşımın
siyasal ekonomik ve toplumsal sonuçları büyüktü. Örneğin, Marksizm’deki,
kapitalizmden sonra komünizm sisteminin gelişi bir zorunluluktur düşüncesi
tarihe karıştı.
Gelişmenin diyalektiğinde, kaos aralığı her olguda kendini gösterir. Bu da
kesintisizliğin, düz çizgideki kesintisiz ilerlemenin, bir soyutlama olduğunu
gösterir. Kaos aralığı, toplumsal süreçlerde insanlığın yaşadığı kriz anlarıdır.
Shakespeare’in tanıklık ettiği feodal sistemden kapitalist sisteme geçişin yaşandığı onyedinci yüzyıl böyle bir aralığa örnektir. Dolayısıyla sosyal bilimler, eğer
birer bilimlerse, artık şunu söyleyemezler: Kapitalizm, feodal sistemden sonraki
daha gelişmiş toplumsal biçimlenmedir. Çünkü kriz-kaos anlarından nasıl bir
gelişmenin çıkacağı bu süreçlerden etkilenenlerin mücadelelerinin önceden
kestirilemez sonuçları olacaktır. İşte tam da kapitalizmin böyle bir aralığın içine
girmesi nedeniyle biz de böyle bir kriz aralığında yaşıyoruz.
II. Bilim Adamlığının Elitleşmesi Durumu ve Bilimin Toplumdan Uzaklaşması
Bilim adamlarının yüzyılımızda içinde bulunduğu duruma bakarsak, demokratik
ve popülist dünyada, parasal imkanlar sağlayan görece az sayıdaki merkezde
yoğunlaşmış, kendi alanları dışına çıkamayan, alanında uzmanlaşmamış bir elit
grup haline geldiklerini görürüz. Birbirleriyle konuşabilmek için aralarında grup
toplantıları yapmaya başlarlar. Halbuki bilim, teorisyenler ve pratisyenler
arasındaki işbirliğidir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Ancak son yüzyılda,
sürücü koltuğunda artık teorisyenler var. Yani, büyücü çırağının bilgi eksikliği
nedeniyle endişelenmesine artık gerek yok. Bu olgu, zorunlu olarak şunu
doğurmuştur: Kullandığımız şeyin nasıl çalıştığına dair bilgi gereksiz bilgiler
haline geldi. Bu tıpkı oyun kağıtlarının imalat sürecinin poker oyuncularını
ilgilendirmemesini andırıyordu. Süpermarket kasiyerleri yeni yüzyıl insan
normunu temsil ediyordu. Bilimsel gelişimin “sıradan” insanın ilgi alanından
kaçışı bilimsel olanın esrarengizleşmesine, dolayısıyla da bilimden duyulan
kuşku ve korkuya neden oldu. Bunun başlıca nedenleri bilimin kavranamazlığı

ve insanın evrenin karşısında çaresizliğini vurgulamasıydı.
Hamlet: “Yeryüzünde ve gökyüzünde bizim felsefemizin rüyasında bile göremeyeceği çok şeyler vardır…”. Bilimin açıklayamadığı şeyleri keşfetme konusunda
insanların hissettiği güçsüzlüğü tasvir eden Shakespeare’in bu tümcesi hala
geçerliliğini hissettiriyordu. Biraz da bilimsel olanın esrarengizleşmesinin
sonucunda oluşan, evrende hiçbir zaman açıklanamayacak şeylerin olduğu
düşüncesi insanlarda müthiş bir inanma açlığı ortaya çıkardı: Ufolar, X-Files
tarzı diziler vb. Bunlar apaçık biçimde bilimin iddia ve kurallarının reddiyesiydi.
Bilimden duyulan kuşku, pratik sonuçlarından duyulan korkuyla da
birleşiyordu. Örneğin, genetikteki klonlanma üzerine gelişmelerin insanlık
üzerinde yaratacağı tahribattan korkma vb.
III. Bilimin “Siyasallaşması”
Görelilik, kuantum, genetik modern bilimsel teorinin anahtarları haline geldiler.
Bu konular bilimin siyasallaşmasının önünü de açmış oldu. DNA devrimi, evrim
gibi konular titizlik gerektiren konulardır. Klonlama, evrim olguları sıklıkla
ideolojiktir. Örneğin, Nasyonal sosyalistler Darvin’in doğal seçilimini kendi faşist
üstün ırk kavramını meşrulaştırmak için kullanmışlardı. Bilimin siyasal bir
anlam kazandığı alanlara belli başlı örnekler vermek gerekirse:
•

Genetik eşitsizlik, klasik sol eşitlik idealiyle çelişir. Çünkü doğada
hiçbir varlık eşit değildir, evrende müthiş bir çeşitlilik vardır. Öte
yandan bu düşünce hiç bir zaman güçlü olanın zayıf olan üzerinde
tahakküm kurmasını gerektirmez. Çünkü doğada, örneğin hayvanlar
arasında şiddet olgusu yer alsa da insanlardaki gibi sistematik bir
şiddet ve tahakküm yoktur. Dolayısıyla, insanların toplumsal örgütlenmelerinin içindeki bazı çarpıklaşmaların icadı olan savaş, organize
şiddet gibi kavramlar doğada yoktur. Meşrulaştırılmaları da bilimsellikten uzaktır.

•

Ayrıca, bilimsel bir merak uğruna izlediğimiz birçok belgeselde,
örneğin hayvanlar alemi, insanların kendi değerlerinin hayvanlar
dünyasına yansıtılmasıyla ele alınır. Aslan kral, vahşi kaplanlar,
yırtıcı kuşlar vb. Bu belgesellerde sıklıkla dişiliğin doğal olarak
güçsüz olduğu, erkeklerin daha iri yapılı ve güçlü olduğu vurgulanır
ve erkek egemen kapitalist sistem “bilimsel” olarak da meşrulaştırılmış olur. Fakat güç dediğimiz şey nedir? Kendi güç kavramımız
insanlığın tahakkümcü ideolojisinin sonucu ortaya çıkan bir tanımlamadır. Hayvanlar aleminde güçsel dengesizlikler illa ki vardır fakat
statüler hiçbir zaman insanlardaki gibi süreklileşip kurumsallaşmamıştır. Ayrıca kadınlık sadece biyolojik bir kategori olarak ele alınamaz. Kadınlık durumunda toplumsal belirleyenlerin olduğu gerçeği
bizi toplumsal cinsiyet kavramına getirir. Kabaca açmaya çalıştığımız
bu konular siyasal mayın tarlalarıdır ve şu an bilim bu konularda
çoğunlukla nesnellik-objektiflik argümanını kullanarak açıkça taraf
tutar.

•

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, belki de yirminci yüzyılda insanlığın en etkili bilimsel gelişmesi ekolojide-çevrebilimde olmuştur.
Ekoloji bu yüzyılda yarı siyasal bir anlam kazanmıştır. Çünkü ekoloji;
insan evriminin değişime uğrayabileceği yeni bir doğrultuya sapabileceği umudunu kazandıran başlıca entelektüel disiplin ve araçtır.
Böylece insan, geleceğinin bağlı olduğu ortamı cehenneme dönmesini
önleyecektir.

Entelektüelin Toplumsal İşlevi
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Aşağıda notları bulunan aktarım; Edward Said’in “Entelektüel” (Ayrıntı Yayınları,
2004) adlı kitabından, Immanuel Wallerstein’ın “21. Yüzyılda Siyaset” (Aram
Yayınları, 2003) kitabındaki “Bir Geçiş Çağında Entelektüeller” makalesinden ve
Noam Chomsky’nin “İmparatorluğa Karşı Durmak” (Aram Yayınları, 2003) kitabındaki “Yan Dil” makalesinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca Noam Chomsky’nin “Entelektüeller” ve “Entelektüeller ve Özsavunma” adlı makalelerinden de
yararlanılmıştır.
EGEMEN SINIFIN ORGANİK ENTELEKTÜELLERİ
Modern toplumun işleyişinde toplumsal sınıflar kadar entelektüellerin de merkezi
bir işlev gördüğünü öne süren İtalyan Marksist düşünür Antonio Gramsci’nin
entelektüel tanımı, entelektüelin toplumsal işlevinin tartışılmasında çıkış noktası
olarak alınabilir.
Gramsci, 1926–1937 yılları arasında hapisteyken kaleme aldığı yazılarının
derlemesi olan Hapishane Defterleri kitabında şöyle der: “Bütün insanlar entelektüeldir, ama toplumda herkes entelektüel işlevi görmez.” Gramsci’ye göre, bütün
entelektüel faaliyet biçimlerini dışlayan hiçbir insan etkinliği yoktur. Her insan,
mesleği ne olursa olsun, dünyayı değiştirme, yeniden biçimlendirme yetisine
sahiptir. Bu anlamda bütün insanlar entelektüeldir.
Toplumda entelektüel işlevi görenler ise sahip oldukları bu gücü yazdıkları
yazılar, yaptıkları konuşmalar aracılığıyla kitlelerle paylaşan insanlardır. Gramsci, modern dünyada entelektüel olmanın, fildişi kulelerde yaşayan basit bir hatip,
yazar ya da sanatçı olmanın ötesinde pratik hayata aktif katılımı gerektirdiğini
dile getirir.
Gramsci, toplumda entelektüel işlevi görenleri ikiye ayırır: Geleneksel entelektüeller ve organik entelektüeller. Gramsci geleneksel entelektüeller tanımlamasıyla;
kökleri aristokrasiye dayanan ve ilk elden herhangi bir sınıfla olan bağı üzerinden tanımlanmayan öğretmenleri, din adamlarını, yöneticileri kasteder.

Geleneksel entelektüel tanımını akılda tutmakla birlikte, bizim asıl üzerinde
duracağımız nokta, organik entelektüellerdir. Gramsci; bütün entelektüellerin
köklerinin, zorunlu olarak kendi sınıfsal ilişkilerinde, bağlılıklarında yattığını öne
sürer. Her sınıfın kendi entelektüeli vardır ve Gramsci bunları organik entelektüeller olarak adlandırır. Edward Said, Gramsci’nin kendisinin organik entelektüel
tanımına iyi bir örnek olduğunu belirtir. Çünkü hem İtalyan işçi sınıfı hareketinin örgütleyicilerindendir, hem de bu hareketle ilgili kültürel formasyon oluşturmak için gazete ve dergilere yazılar yazar. Diğer yandan tıpkı işçi sınıfı gibi
kapitalist sınıfın da kendi organik entelektüelleri vardır. Bunlara reklamcı, halkla
ilişkiler uzmanı, ekonomist, mühendis vb. örnekler verilebilir. Gramsci’nin
organik entelektüel tanımı sınıf temellidir, dolayısıyla günümüz politik koşullarında sınıf temelli bir entelektüel tanımına gitmek hem muhalif grupların
çeşitliliğini, hem de egemen sınıf içindeki farklı güç odaklarını görmezden gelmek
olur.
Bütün bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak Gramsci’nin organik entelektüel tanımlamasından yola çıkıp demokratik bir toplumda “halkın rızasını
kazanmaya”; düşüncelerini, tercihlerini yönlendirmeye çalışanları da organik
entelektüeller olarak tanımlayabiliriz. Burada sözü edilen ekonomi temelli bir
ayrım yapmak değil, egemen sınıfın organik entelektüellerini tanımlamaktır.
Bu bağlamda Noam Chomsky’nin “Yan Dil” makalesi Irak Savaşı örneği üzerinden egemen sınıfın organik entelektüelleri tarafından nasıl rıza yaratıldığını
anlatan iyi bir örnektir. Öncelikle “yan dil”in ne anlama geldiğini anlamak için
“yan hasar” kelimesine bakmamız gerekir. “Yan hasar”, Pentagon ve medya
tarafından kullanılan bir terimdir. Savaşlarda askeri hedeflerin yanı sıra oluşan
sivil kayıpları ifade etmek için kullanılır. “On sivil öldü” demekle “On yan hasar
var” demek birbirinden farklıdır. İkincisi dinleyeni ölenlerin insan olduğu
gerçeğinden uzaklaştırıp “şeyleştirir”. “Yan dil” terimi de “yan hasar” terimine
kinaye olarak yaratılmıştır. Irak savaşındaki askeri etkinliğin yanı sıra, ABD
yönetimi ve medya tarafından oluşturulan propaganda diline gönderme yapar.
Chomsky, “yan dili” yani eşgüdümlü propaganda dilini Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak tarihselleştirir.
İlk eşgüdümlü propaganda bakanlığı Birinci Dünya Savaşı sırasında Britanya’da
kurulur ve Enformasyon Bakanlığı adını alır. Amacı, Amerikalı aydınları İngiltere’nin haklılığına inandırmak, bu yolla Amerikan halkını da İngiltere’nin yanında
savaşa girmeye razı etmektir. İlk hedef entelektüellerin, ikinci hedef ise onlar
kanalıyla halkın razı edilmesidir. Buna karşılık Wilson yönetimi de Amerika’da
ilk devlet propaganda kurumunu kurar: Kamu Enformasyon Komitesi. Bu komite
içinde yer alan liberal entelektüeller, başarılı bir propaganda çalışması ile
Amerikan halkının Almanya karşıtı bir tutum benimsemesini sağlarlar. Daha
sonra bu komitede çalışan entelektüeller yaptıkları işi kendi kelimeleriyle şöyle
tanımlarlar: “Propaganda araçlarıyla rıza imal edebiliriz.”, “Toplumun daha zeki
üyeleri ‘rıza mühendisliği’ sayesinde halkı istedikleri yöne sevk edebilirler. Bu
demokrasinin özüdür.”
Burada karşımıza iki önemli kavram çıkar: Birincisi “rıza mühendisliği”, ikincisi
bunun demokrasinin özü kabul edilmesi. Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte “rıza

mühendisliği” teriminin ortaya çıkışı, sanayideki Taylorizm ile aynı döneme denk
gelir. İşçilerin, üretim bandı başındaki her hareketlerinin azami kâr elde etmek
adına sıkı sıkı denetlendiği ve işçilerin birer robota dönüştürüldüğü bu dönemde
düşünce denetim uzmanları -yani egemen sınıfın organik entelektüelleri- işyeri
dışında da denetimin mümkün olduğunu fark ettiler. İşçilerin işyeri dışındaki
hayatlarında da moda, tüketim gibi yüzeysel şeylere ilgi duymalarını sağlayarak
onları bir sıkıntı kaynağı olmaktan çıkarıp kolay denetlenebilir hale getirdiler. Bu
denetleme işlemi ise özellikle demokratik toplumlarda ortaya çıkmıştır. Çünkü
demokratik toplumlarda halk güç kullanarak denetlenemez, bunun yerine halkın
tutumlarını ve fikirlerini denetlemeyi bilmek gerekir.
Günümüzde bu denetleme işlemini devlet propaganda kurumlarıyla yapmak
mümkün değildir. Bu nedenle daha üstü kapalı bir yol izlenir. Denetleme
işlemini üstlenenler, doğrudan hükümete bağlı olmayan ama onunla bağlantılı
çalışan şirketlerdir. Irak Savaşı, doğrudan hükümete bağlı olmayan şirketlerin
yani ana akım medyanın nasıl propaganda aracı olduğuna iyi bir örnektir. Bu
dönemde Amerikan halkına, Irak Savaşı’na dair iki gerekçe sunulmuştur:
Birincisi, Irak’ın ABD güvenliği için büyük tehlike olduğu, ikincisi ise 11 Eylül
saldırılarının arkasında Irak’ın olduğu. Bu gerekçeler; Irak’ın, uygulanan
yaptırımlar ve koyulan ambargolar sonunda bölgedeki en zayıf ekonomik ve
askeri güce sahip ülke haline geldiği gerçeğini gizler ve Amerikan halkını Irak
Savaşı’na rıza göstermeye çağırır. Hatta ana akım medyada çalışan bazı gazeteciler, kendilerini “iliştirilmiş gazeteci” olarak tanımlar yani hükümet propagandacısı olduklarını kabul ederler. Bu durum biraz tuhaf gözükse de aslında hükümetin yaptıklarının doğru ve adil olduğu inanışını güçlendirmeye hizmet eder.
Egemen sınıfın organik entelektüelleri olarak da tanımlayabileceğimiz, “iliştirilmiş
gazeteciler” ve “rıza mühendislerinden” oluşan bu kesim, bizi entelektüeli ve
entelektüelin toplumsal işlevini yeniden tanımlamaya zorlar; eğer Wallerstein’in
dediği gibi şimdikinden daha az hiyerarşik, daha eşitlikçi ve özgür bir dünya
istiyorsak.
Noam Chomsky’nin, modern dünya-sistemde iktidardan yana tavır alan organik
entelektüellere dair makalesinden sonra, şimdi de Edward Said’in Entelektüel
adlı kitabının ana teması olan, gerçek bir entelektüelin iktidara, olaylara ve
olgulara karşı tavrı ne olmalıdır sorusuna geçiyoruz.
ALTERNATİF BİR ENTELEKTÜEL YORUMU
Entelektüelin Temsil Ettikleri
Edward Said, Entelektüel adlı kitabının ilk makalesinde, entelektüelin var olan iki
tanımından bahseder. Bunlardan birincisi, yukarıda da değindiğimiz; Gramsci’nin bizlere sunduğu entelektüel tanımıdır. İkinci tip entelektüel tanımı olan,
Julien Benda’nın biraz da idealize ederek bahsettiği tanım ise şöyle: Entelektüeller, bir çeşit ruhban sınıfı oluştururlar. Maddi değil, manevi avantajlar peşinde
koşarlar. Entelektüeller, çıkar gözetmeyen hakikat ve adalet ilkesiyle, yozlaşmayı
mahkûm ettikleri ve otoriteye (kusurlu ya da baskıcı otoriteye) meydan okudukları zaman kendileri olurlar. Entelektüellerin, statüko karşısında daimi bir

muhalefet halinde olmaları gerekir. Gramsci’nin çözümlemesi, Benda’nınkinden
çok daha fazla yakındır gerçeğe. Günümüzde bilginin üretilmesiyle ya da dağıtılmasıyla bağlantılı herhangi bir alanda çalışan herkes, Gramsci’nin söylediği
anlamda “organik” bir entelektüeldir.
Günümüzde entelektüellerin, -topluma sesini duyurma anlamında- olanaklarının
daha da fazla olduğunu söylemek mümkün. Endüstriyel batı toplumlarında, bilgi
endüstrileri ile fiziksel üretim yapanlar arasındaki orantı, her geçen gün, bilgi
endüstrileri lehine değişmektedir. Bilgi endüstrilerinde yer alanların sayısı
giderek artmaktadır. Ancak şu da bir gerçektir ki, artan iletişim kurma olanaklarına rağmen entelektüellerin geniş halk kesimlerine seslerini duyurmada eskiye
oranla daha başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Bunun nedeni ise uzmanlaşma
sebebiyle ancak kendilerinin anlayabileceği bir dille konuşur hale gelmeleridir.
Edward Said’in entelektüel tanımı ise şöyledir: Entelektüel, belli bir kamu için ve
o kamu adına bir mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil etme,
cisimleştirme, ifade etme yetisine sahip olan bireydir. Kamunun gündemine
sıkıntı verici sorular getiren, dogma üretmeyip bunlara karşı çıkan, hükümetlerin
ve büyük şirketlerin adamı yapılamayandır. Entelektüel bunu evrensel ilkeler
adına yapar. Önemli olan entelektüelin nasıl ifade ettiği değil, neyi temsil
ettiğidir.
Entelektüelin neyi temsil ettiğini irdelediğimizde, özel olan ile kamusal olanın bir
karışımından bahsedebiliriz. İnsan, salt özel alanında kalarak entelektüel
olamaz. Sözcükleri kağıda döktüğünüz anda, kamusal alana girmişsiniz
demektir. Ancak entelektüel, sadece bir hareket ya da davanın sözcüsü veya
simgesi konumunda değildir. Her zaman için kendine özgü bir duruşu veya tarzı
vardır.
Edward Said, entelektüel faaliyetin temel odak noktasının siyaset olması gerektiğini söyler çünkü siyaset, yaşamın her alanını etkilemektedir. Bu yüzden, sadece
sanat ya da düşünce alanlarına, tarafsız nesnelliğe kaçış mümkün değildir.
Entelektüeller zamanlarına ait insanlardır. Enformasyon ve medya sanayisinin
cisimleştirdiği temsiller üzerinden yürüyen kitlesel siyasete onlar da tabidirler.
Bunlara direnmenin tek yolu, medyanın –var olan statükoyu koruma amaçlı
bütün düşünce eğilimlerinin– yaydığı imgeleri, resmi anlatıları deşifre etmek,
hakikati anlatabilmek için alternatif versiyonlar geliştirmektir.
Milletlere ve Geleneklere Pes Etmemek
Batı Dünyası, artık dünyanın geri kalanı için sualsiz kabul edilen standartlar
koyma durumunda değildir. Avrupalı olmayan millet ve gelenekler, artık ciddi
biçimde ilgilenilmeye değer bulunuyor. Seyahat ve iletişim alanlarındaki gelişmeler, farklı olanın farkına varılmasına yol açtı. Bu da, dünya üzerinde her toplumun ya da ülkenin aynı basamaklardan geçerek belli bir gelişmişlik ve demokratik rejime kavuştuğu yönündeki dogmanın geçerliliğini yitirmesine yardımcı oldu.
Bu nedenle; entelektüellerden söz edilirken onların milli, dini, kıtasal bağlamları
da ele alınmak zorundadır.

Her entelektüel, bir dilin içinde doğar ve bu dil onun entelektüel faaliyetinin
başlıca aracıdır. O dile kendine has bir ton katmak gibi bir amacı da vardır
entelektüelin. Entelektüelin problemi, var olan ifade alışkanlıklarının temel
işlevlerinden birinin statükoyu korumak olmasıdır. Sonuçta zihin uyuşup
pasifleşirken süpermarketteki bir fon müziği etkisi yaratan dil, bilincin üzerini
kaplayıp onu basmakalıp düşünce ve duyguları incelemeden, edilgin bir biçimde
kabul etmeye ayartır. Örneğin gazetecilik, ulusal bir dil kullanarak, ulusal bir
topluluğu, ulusal bir kimlik ya da benliği netleştirip sabitler. Bütün büyük
gazetelerde belirgin bir biçimde “biz” kullanımının var olduğunu görürüz.
“Teröristlere karşı savaşımızda”, “dış ülkelerle olan ilişkilerimizde”, “sahip
olduğumuz stratejik önemde” bize, hep tek bir ulus olduğumuz hatırlatılır.
Halkı sakinleştirmek; onlara, ulusal topluluğun ortak ve yüceltilmiş kimliğine
dahil oldukları duygusunu daha çok yaşatabilmek ve yönetilmelerini kolaylaştırmak için entelektüellere ihtiyaç duyulur. Merkez ülkelerde (G8), iktidara hizmet
eden önemli sayıda entelektüelin “İslam” kelimesini, bütün bir uygarlıklar
birliğini anlatmak için kullanması buna bir örnektir. Bu kullanımda İslam’ın çok
parçalı, çok çeşitli, heterodoks yapısı göz ardı edilerek ortada sanki tek bir kamp
varmış gibi konuşulmaktadır. “Komünizm tehdidinin” yerini “fundamentalist
İslam”ın aldığı günümüzde entelektüeller, hâkim politika görüşünü yansıtan
koroya, “onların” “bizi” tehdit ettikleri duygusunu iyice pekiştirerek
katılmışlardır. Sonuç; bilgi ve dayanışma yerine hoşgörüsüzlük ve korku olmuştur.
Bu olguya karşı nasıl mücadele edileceği bugün entelektüellerin karşısındaki en
önemli sorulardan biridir. Entelektüelin burada bir yol ayrımına geldiğini
görüyoruz; güçlünün ya da güçsüzün yanında yer almak. Grup ya da millet
kimliği üzerindeki konsensus üzerine entelektüelin görevi şu olmalıdır: Grubun
doğal ya da tanrı vergisi bir şey değil; ardında mücadele ve fetih dolu bir tarih
yatan, inşa, imal, hatta kimi zaman icat edilmiş, temsil edilmesi bazen önemli de
olabilen bir nesne olduğunu gösterebilmektir. Noam Chomsky ve Gore Vidal gibi
yazarların makalelerindeki alternatif “biz” kullanımı buna örnektir. Amerikalı
yazar Chomsky; “Amerikalı olarak ‘bizler’, köktencilerin terörizmine karşı
mücadele etmeliyiz!” sloganının hâkim olmaya başladığı günümüzde, “Amerikalı
olarak bizlerin Guetamala’da, Sırbistan’da ve Türkiye’de sivillere karşı acımasız
devlet terörünü nasıl uyguladığımızdan ya da uygulanan devlet terörüne nasıl
örtülü destek verdiğimizden” bahsettiğinde alternatif bir “biz” kullanımı geliştirmektedir. Bu şekilde okuyucuyu –sahip olduğu millet tahayyülünü- doğrudan
karşısına almamakta, tersine bu millet tahayyülünün barındırdığı olumlu
değerleri kullanarak (insan hakları, hümanizm, demokrasi) aslında iktidarın
uygulamalarının bu değerlerle nasıl çeliştiğini göstermektedir.
Virginia Woolf’un dil kullanımı da bu konuda incelenebilir. “Kişi, benimsediği
görüş neyse onu nasıl benimsemeye başladığını gösterebilir sadece. Tezini
açımlamak, hakikati doğrudan söylemenin alternatifidir. Bu yolla, dinleyicilere
konuşmacının sınırlarını, ön yargılarını, kendine özgü özelliklerini gözleyerek
kendi sonuçlarını çıkarma şansı verilebilir.” Bu yöntemle Woolf, ataerki dediği
şeyin dilinden ve iktidarından kadınların konumuna yönelik bir duyarlılık

çıkartır.
Entelektüeller için her zaman ortada bir iktidar ve nüfuz yapısı, önceden ifade
edilmiş fikirler ya da değerler ve yapı tarafından üstü örtülmüş fikir ya da
değerler, insanlar vardır. Entelektüel, hâkim normlara her zaman karşı olmalıdır;
çünkü hakim normlar millete aittir. Millet de her zaman zafer kazanma peşinde,
her zaman otorite konumundadır. Millet olgusu sorgulama ve incelemeyi değil,
sadakat ve itaati ister. Bugün birçok kültürde entelektüeller, genel simgelerle
dolaysız iletişim kurmak yerine onları sorgulamaktadırlar. Hatta “milli kimlik”
düşüncesi, demografik gerçekler nedeniyle bugün sorgulanır olmuştur. Avrupa’ya
göç olgusu, feminist ve gay hareketler, ABD’de yerlilerin ve Afro-Amerikalıların
görünürlüklerinin artması hâkim görüşte çeşitli çatlaklar oluşturmaktadır. Bu
çatlaklar, hakim millet normunun sorgulanması açısından entelektüele önemli
fırsatlar sağlamaktadır.
Edward Said, Arap-İslam dünyasını örnek vererek; entelektüelin bulunduğu
kültüre yönelik nasıl bir eleştirel tutum geliştirmesi gerektiğini sorgular. Arapİslam dünyasına baktığımızda, karmaşık bir durumla karşılaşırız. Mısır ve Tunus
gibi, iyice yozlaşmış laik-milliyetçi partiler tarafından yönetilen ülkeler, birdenbire İslami gruplar tarafından sarsılmaya başlanmıştır. Bu gruplar, ezilenlerin,
topraksız köylülerin, İslami geçmişin restorasyonundan başka hiçbir umudu
kalmamış insanların vekili olduklarını söylerler, haklıdırlar. Entelektüele düşen
görev, ilkin İslam’ın karmaşık, heterodoks yapısını vurgulayan bir yorum
getirmek; ikincil olarak da İslami otoritelerin; Müslüman olmayan azınlıkların,
kadın haklarının ve modernliğin kendisinin meydan okumalarıyla insani bir
duyarlılıkla, dürüst değerlendirmeler yaparak yüzleşmesini istemektir.
Entelektüelin Bağlılık Sorunu
Bosna ve Filistin örneklerinde, savunma konumunda olan bir milliyetçilik söz
konusudur. Desteklenebilir; çünkü ezilen konumunda olan bir halk, milliyetçiliği
kullanarak iktidara, statükoya karşı bir direnç ve hareket örgütleyebilir. Ama
partide ve lider kadroda pratikleşen sömürgecilik karşıtı milliyetçiliği onaylayan
koroya dahil olmak yetmez. Ülke çapında aşırı olağanüstü bir durumun ortaya
çıktığı dönemlerde topluluğun hayatta kalmasını sağlamak için entelektüelin
yaptıklarının paha biçilmez önemi olsa bile, bu bağlılık onu eleştiri duygusunu
yumuşatacak, bu duygunun gereklerinden ödün verecek kadar ileri götüremez.
Peki bu gerekler nelerdir?
•
•
•

Her zaman hayatta kalma meselesinin ötesine geçip siyasal özgürleşme sorunlarını gündeme getirmek.
Lider kadroyu eleştirmek.
Esas savaşla ilgisiz olduğu öne sürülen ve marjinalize edilen alternatifleri savunmak.

Entelektüelin görevi kendi halkının kolektif acılarını temsil etmek, çektiklerine
tanıklık etmek, hala ayakta olduğunu göstermek, belleğini pekiştirmektir. Ancak
bundan da öte entelektüel, kendi halkının yaşadığı krizi evrenselleştirmeli, belli
bir ırkın ya da ulusun çektiği acıları daha geniş bir insani bağlama oturtup bu

deneyimi başkalarının acılarıyla ilişkilendirmelidir. Entelektüel, sadece kendi
halkının yaşadığı acıları temsil etti diye şimdi de kendi halkının başka halklar
üzerinde işleyebileceği benzer suçları ortaya serme görevinden kurtulmuş
olamaz. İsrail-Filistin davası buna çok iyi bir örnektir. Yüzyıl ortasında, toplama
kamplarında soykırıma maruz kalmış bir halkın, daha sonrasında işgal ettiği bir
coğrafyada, yaşadıklarını anımsatacak şeyler yapmaları bu açıdan düşündürücüdür.
Entelektüel Sürgün: Göçmenler ve Marjinaller
Said’e göre, sürgün olmanın bütünüyle kopuk, yalıtılmış, doğduğunuz yerden
umutsuzca ayrılmış olmak demek olduğu yönünde yanlış bir algılama vardır. Asıl
sorun sadece yuvadan uzak olmaktan kaynaklanmaz. Çağdaş günlük yaşamın
akışı içinde yuvaya ulaşabilecek gibi olduğunuz hissiyatı yaşanır ama asla
ulaşılamaz. Bu yüzden “sürgünlük”, bir arada kalma durumudur. Edward Said,
burada Filistinliler ya da İngiltere’de yaşayan Batı Hindistan’dan gelen göçmenleri örnek veriyor. Bu toplumlarda kendisini daha genel bir durumun parçası
olarak gören entelektüel, bir uyumlandırma kaynağı değil de geçicilik duygusu ve
istikrarsızlık yaratan biri olmak eğilimindedir.
Tabii sürgün durumunda olan entelektüeller için farklı örnekler de mevcuttur.
Zbigniew Brezinski (Komünist Polonya’dan ABD’ye göç etti.) ve Henry Kissinger
(Nazi Almanya’sından ABD’ye göç etti.), kendi yeteneklerini tamamen iltica
ettikleri ülkedeki iktidara adamışlar ve uyumsuzluğun aksine tam bir uyum
göstermişlerdir. Burada daha çok sürgünlüğü nedeniyle uyum sağlayamayanlar
üzerine odaklanılacaktır.
Edward Said, “sürgün” kelimesini esasında bir metafor olarak kullanmaktadır.
Hayatları boyunca aynı toplumda yaşayan entelektüeller de ikiye ayrılabilirler:
Evet deyiciler ve hayır diyerek imtiyaz, güç, şan ve şöhret edinme anlamında
yabancı ve sürgün olanlar. Sürgün kelimesiyle asla tamamen uyumlu olmama,
kendini her zaman yerlilerin işgal ettiği aşina muhabbet dünyasının dışında
hissetme, çoğunluğa intibak etmekten hiç haz etmeme kastedilmiştir. Yani hiçbir
zaman evde olma durumunuza geri dönemezsiniz. Entelektüel, mutsuzluk
fikriyle mutludur. Yani bir Thersites’tir.
1.

Sürgünlüğün entelektüele kattığı şeyler arasında; şaşırmanın, hiçbir
şeyi peşin doğru saymamanın, çoğu insanı kafa karışıklığına sürükleyecek istikrarsız ortamlarda ayakta kalmayı öğrenmenin verdiği hazzı
sayabiliriz. Entelektüel hayat, temelinde bilgi ve özgürlükle ilgili bir
hayattır. Ama bu bir söz kalıbı değil, bir deneyim olduğunda anlamlıdır. Örneğin amacı küçük adasını sömürgeleştirmek olan Robinson
Crusoe değil, olağanüstü şeyler yaşadığı duygusunu kaybetmeyen
gezgin ve geçici misafir olan Marco Polo’dur.

2.

Sürgün; şeylere, olaylara, hem geride bırakılanın, hem de şimdi
burada olanın açısından bakabildiği için bir çifte perspektife sahiptir.
Bu karşı karşıya koyma işlemi sayesinde daha evrensel bir fikir
geliştirilebilir. Sözgelimi, batıdaki İslami fundamentalizm hakkında

yapılan değerlendirmeler, tam da Hıristiyan ve Yahudi fundamentalizmleriyle kıyaslama yapılmadığı için entelektüel anlamda haksızdır.
3.

Şeylere, sadece şu an oldukları gibi değil, nasıl o hale geldikleri
açısından görme eğilimi ve kabiliyetine sahiptirler. Durumlar kaçınılmaz ve tanrı vergisi değil, insanlar tarafından yapılan bir dizi tarihsel
seçimin sonucu olarak oluşur. Toplumsal gerçekliği anlamanın doğru
yolu, onu, her zaman son derece mütevazı ortamlarda tespit edilebilen bir başlangıç noktasından doğan bir süreç olarak algılamaktır. En
büyük iktidarlara bile nerelerden başladığı ve nerelere gidilebileceği
açısından bakarsanız, o yüce şahsiyet veya müthiş kurum karşısında
huşuya kapılmazsınız.

4.

Nereye giderseniz gidin orada hayata kaldığınız yerden devam edemez,
oranın yurttaşı olup çıkamazsınız. Öte yandan her şeye yeniden
başlayan biri haline gelebilirsiniz ki bu da son derece sıra dışı bir
hayat tarzınız olmasını sağlar ve sizi dinç tutar.

Kişi, gerçek bir göçmen ya da sürgün olmasa bile kişinin öyleymiş gibi düşünmesi, her türlü engele rağmen hayal kurup sorgulaması ve merkezi otoritelerden
uzaklaşıp daima uçlara çekilmesi mümkündür. Bu uçlarda insan, alışılmış ve
rahat olanın ötesine hiçbir zaman geçememiş kafaların göremediği şeyler görür.
Profesyoneller ve Amatörler
Birey grupları kurumlarla ittifak kurar ve bu kurumlar sayesinde güç ve otorite
kazanırlar. Kurumların ağırlığı arttıkça ya da azaldıkça, onlara bağlı organik
entelektüellerin önemi de artar ya da azalır. Sözgelimi, çok ünlü bir haftalık
haber dergisinde okuduklarımız, bağımsız bir görüş mü yoksa bir hükümeti,
örgütlü bir siyasi davayı, bir lobi grubunu mu temsil ediyor? 19. yüzyılda
entelektüele ilişkin temsiller bireyselliği vurgulama eğilimindeydi. 20. yüzyılda
genel bir gruba ait entelektüellerin sayısında bir artış oldu.
Bağımsız bir entelektüel olabilir mi? Bu soruyu cevaplarken kinizme kapılmamak
gerekiyor, “Dünya öylesine yozlaşmış ki herkes para denen puta teslim oluyor.”
demek tam da bir kinizm örneğidir. İşin özü şudur aslında; entelektüel, ne salt
yumuşak yüzlü bir teknisyen olup çıkacak tartışma ve huzursuzluktan kaçınan
biri olmalıdır, ne de tüm zamanını lanetlik yapmakta haklı ama sözüne kimsenin
kulak vermediği bir “Kassandra” olmaya çalışarak geçirmelidir. Yegâne seçenekler topyekûn atalet ya da topyekûn isyan değildir.
Entelektüel olmak, hiç de akademisyen olmakla, piyanist olmakla bağdaşmaz bir
şey değildir. Entelektüellere yönelik asıl tehdit profesyonelizmdir. Profesyonelizm,
insanın yaptığı işi “sabah dokuz, akşam beş”, geçim kaygısıyla yapılan bir iş
olarak düşünmesidir. Günümüzdeki entelektüel ortamı eleştirenler, entelektüelin
toplumun zihinsel ve ahlaki hayatının üzerinde bir egemenliğinin olduğunu
varsayarlar ve bu otorite konumunu sarsmak için yapılan şeyleri görmezden
gelirler.
Bugün için, entelektüelin karşılaştığı baskıların hepsine amatörizmle karşı

çıkmak mümkündür. Amatörizm, kâr ya da ödül beklentisi gütmeden tabloyu
daha geniş çizmeye, belli çizgiler ve engeller arasında bağlantılar kurmaya
duyulan aşk ve dinmek bilmez bir merakla, bir uzmanlık alanına kapatılmayı
reddederek, belli bir meslekten olmanın insana getirdiği her türlü kısıtlamaya
rağmen düşüncelere ve değerlere özen göstererek hareket etme isteğidir. Profesyonelizmin dışında, entelektüellerin karşılaştığı baskı yöntemleri de yok değildir.
1.

Uzmanlaşma: İnsan, eğitim sisteminde ne kadar yukarılara
çıkarsa, o kadar dar bir bilgi alanıyla sınırlanmaktadır.
“Uzmanlaşma”, bilgi üretirken ya da sanat yapılırken harcanan
katıksız çabayı gözden kaçırmak demektir. Bir eserin oluşumunda
fiilen hangi gerçek deneyimlerin dahil olduğuna dair tarihsel anlayışın
yitirilmesi demektir. Uzmanlaşma heyecan duyma ve bir şeyler
keşfetme duygusunu da öldürür. Uzmanlık alanınızın gereklerine
uyarak başkalarının sizden yapmanızı istediği şeyleri yaparsınız.

2.

Bilirkişilik ve Diplomalı Bilirkişilik Kültü: Daha çok savaş
sonrası dünyaya özgüdür. Bilirkişi olmak için uygun otoritelerden
tasdikname almak zorundasınızdır. Örneğin Amerikan üniversite
sistemi içinde yetiştirilmiş, gelişme kuramına ve ulusal güvenliğe
sağlıklı bir saygı besleyen bir siyaset bilimci değilseniz, söylediklerinize kulak verilmez, hatta bilirkişi olmadığınız gerekçesiyle kimi zaman
konuşmanıza bile izin verilmez. Örneğin Noam Chomsky bir dilbilimci
olarak gördüğü saygıyı diğer alanlarda görmez.

3.

İktidar Adına Çalışmaya Zorlanmak: Üniversitelerin bilim ve
teknoloji araştırmalarına en çok bağışta bulunan kurumlar, Amerikan
Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları olmuştur; şirketler de aynı mantıkla çalışır. Bütün bunların liberal piyasa kurallarına ters olmadığı
söylenebilir. Ancak totaliter rejimlerdeki kısıtlamalar hakkında
kaygılanırken, entelektüel uyumculuğu ödüllendiren; bilimin değil,
hükümetin koyduğu amaçlara ulaşmaya teşvik eden, araştırma ve
teşviklerin piyasadan daha büyük pay kapma amacıyla denetlendiği
bir sistemin entelektüele yönelttiği tehditler konusunda neden bu
kadar kayıtsız kalıyoruz?

Temel mesele; entelektüelin dinleyicilerinin, memnun edilmesi gereken müşteriler mi yoksa rahatsız edilmesi, muhalefete ve topluma daha demokratik bir
şekilde daha fazla katılmaya teşvik edilmesi gereken kişiler mi olduğudur.
Edward Said’in kitabı, herhangi bir zaman veya mekânda bir entelektüelin
tavrının ne olması gerektiği üzerine kuruludur.
Son bölümde ise; kapitalizmin ve dolayısıyla modern dünya-sistemin egemen
ideolojisinin yapısal bir kriz içinde olduğunu, krizin yeni bir dünya-sistem
şekillenene kadar devam edeceğini savunan Wallerstein’ın, bu şartlar altındaki
entelektüel tavrı sorgulayan Bir Geçiş Çağında Entelektüeller adlı makalesine
değineceğiz.

BİR GEÇİŞ ÇAĞINDA ENTELEKTÜELLER
Şu anda yaşadığımız dünya, kapitalist bir dünya ekonomisi ve aşağıda sayacağımız sebeplere bağlı olarak yapısal bir krizin içindedir. Peki, bunlar neler:
1.
2.
3.

Kırların boşalması nedeniyle emeğin maliyetinin artması.
Ekolojik tahribatın büyüklüğü nedeniyle girdi maliyetlerinin artacak
olması.
Dünya halklarının taleplerinin giderek artması.

Bunlar kâr üzerinde uzun vadede sıkışma yaratıyor. Sosyal bilimlerin de kapitalist dünyanın ürünü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, “Geçiş
Dönemi”ni analiz etme açısından işe yaramaz hale geldiklerini söyleyebiliriz.
Günümüzde bilimsel, ahlaki ve politik sorunların birbirinden bağımsız olduğu
şeklindeki yanlış inancı üreten, yine modern dünya sistemin kendisidir. Aynı
şekilde, günümüzde entelektüellerin üzerinde çalıştıkları konulardan ve savundukları düşüncelerden dolayı suçlu sayılamayacağı yönündeki “entelektüel
hoşgörü” fikri de yaygın olmasına rağmen, uygulamada çok büyük bir ikiyüzlülük olduğunu söylemek hiç de zor değildir. Aslında hâlâ entelektüeller iktidar
sahiplerinin baskısı altında bulunmaktadırlar.
Peki son beşyüz yılda ve özellikle son yüzelli yılda entelektüellerin kendilerini
savunma mekanizmaları hangi yollarla şekillenmiştir? Birincisi “değer
tarafsızlığı” argümanı olmuştur. Çoğu sosyal bilimci, sadece bilimsel alanda
konuştuklarını, gerçekliklerden çıkarılması gereken sonuçları, yani değerler
hakkındaki tartışmaları kamusal alana bıraktıklarını iddia ederler. Peki değer
tarafsızlığı nedir? En özelde, bir konuda araştırma ve çalışma yaptıktan sonra
ortaya çıkan sonuçların, araştırmacı, toplum veya iktidar tarafından kabul edilen
değerleri doğruladığına veya yerine başka değerler koyup koymadığına bakılmaksızın ortaya konmasıdır. Değer tarafsızlığı nosyonu, kilisenin ve engizisyonun
hayatları ve çalışmaları üzerindeki baskısına başkaldıran doğa bilimcileri ve
felsefeciler tarafından, çalışmalarına yönelik baskıyı kendilerinden uzak tutma
kaygısıyla başladı.
Ama şunu da söyleyebiliriz ki; bu değer tarafsızlığı argümanı hâkim ideoloji olan
liberalizmin merkezi konumundaki argümanlarıyla bağdaşır. Araştırmacılar
aslında, hem iktidar kurumlarının yerleşmiş buyruklarından hem de sistem
karşıtı hareketlerin karşıt buyruklarından kendilerini sakınmış olacaklardır.
Entelektüel üzerindeki baskıya karşı ikinci duruş ise politik bakımdan değer
tarafsızlığının tam karşısında yer alır çünkü bunu reddeder. Reddetme sebebi ise
bunun, merkezci liberalizmin hâkimiyetini örtmekte kullandığı bir araç olarak
görmesidir. Bunun en etkili şekilde savunusunu yapan kişi, organik entelektüel
fikrini geliştiren Antonio Gramsci olmuştur. İlk bölümde de bahsedildiği üzere,
her toplumsal sınıf belli alanlarda kısmi uzmanlaşma sağlayacak aydınlarını
kendi içinden üretir. Herhangi bir şirket yapısını düşünebiliriz. Bu durumda
toplumda farklı sınıflar olduğunu kabul edersek gerçeklik ve doğruluk değerini
hangi parti temsil eder? Komünistler için cevap tabii ki işçi sınıfının çıkarları ve

dolayısıyla partidir. Ama Wallerstein, Gramsci’nin tanımını yağmurdan kaçarken
doluya tutulmak olarak tabir ediyor. Weber değer tarafsızlığını sağ-kanat
milliyetçilerin hâkimiyetinden kurtulmak için öne sürmüştü, Gramsci ise
merkezci liberalizmin. Ama entelektüelin ve çözümlemelerinin partiye tabii olması
gerektiği düşüncesi, totaliter karakterli, sosyalist rejimlerde; muhalif bir tavır
gösteren entelektüeller ve bilim adamlarının çoğu zaman işkence, uzun sürgün
ve hapis cezaları ve idamlara maruz kalmasına neden oldu.
Fakat başta da belirttiğimiz gibi sosyal bilimler, bu tartışmaları tüketecek niteliğe
sahip değildir ve esas olan da zaten, bir kriz durumunda, -eğer en iyi sonuçlarla
çıkmak istiyorsak- neyin mümkün olduğunu ve neyin arzu edilir olduğunu analiz
etmektir.
Öncelikle analiz edeceğimiz şey, içinde yaşadığımız modern dünya sistemidir. Bu
sistem kendisi hakkında bir takım kuramsal önermeler ileri sürer ve gerçekliğe
baktığımızda hemen hemen her zaman tam karşıt bir şeyle karşılaşırız. Bunlardan biri serbest pazar mitidir; eğer gerçekten piyasa devletin müdahale etmediği
ve firmaların serbestçe rekabet ettiği bir yer olsaydı, kâr etme diye bir şey söz
konusu olamazdı çünkü rekabetin fiyatları aşağı çekme gibi bir eğilimi vardır.
İkincisi egemen devlet tahayyülüdür ki tüm devletlerin iç ve dış işlerinde bağımsız olduğunu ileri sürer ama gerçekte güçlü devletlerin hükümranlığından
hiyerarşik bir güçler dengesi olduğunu görürüz. Ayrıca devletler gerçekten
egemen olsalardı, hiçbir devlet istihbarat servisine ihtiyaç duymazdı. Diğer bir
mit ise yurttaşlar arasındaki eşitlik ve her yurttaşın belli eşit haklara sahip
olduğudur ama gerçekte devletler birtakım ikili ayrımları körükleyerek ya da
bizzat kendisi yenilerini oluşturarak yurttaşlığı kısıtlar. Nedir bu ikili ayrımlar?
Kadın-erkek, siyah-beyaz, zengin-fakir… Bu ikili ayrımlar yurttaşlığı herkesin
sahip olduğu bir statüden çıkartarak nüfusun çok küçük bir azınlığına indirir
(Beyaz, zengin ve görece yaşlı erkeğin konumu). Ve son olarak da bilim adamının
tarafsızlığına geliyoruz. Bilim adamları, araştırma yaparken, konuyu ve araştırma
yöntemlerini kendi bilimsel ilgileri dahilinde seçtiklerini iddia ederler, toplumsal
bir sonuç çıkarmazlar ve hiçbir politik veya mali baskıyı dikkate almazlar. Fakat
bu gerçekte çok da geçerli değildir çünkü mali baskılar ve kariyer baskısı üst
boyutlardadır ve bunlar da sonuç vermezse politik baskı araçları devreye girer.
Bu, günümüzde tüm entelektüellerin bu şekilde olduğunu göstermez tabii ama
bunlara karşı muhalefet en liberal devlette bile üst düzeydedir.
Entelektüelin yapması gereken ilk şey belirli bir berraklıkla bütün tartışmaların
aynı anda entelektüel, ahlaki ve politik olduğunu ileri sürmektir. Ve bunları
belirli bir sıra içinde ele almak gerekir:
1.
2.
3.

Öncelikle nereye doğru gittiğimizin entelektüel olarak değerlendirilmesi,
İkinci olarak nereye gitmek istediğimizin ahlaki olarak
değerlendirilmesi,
Ve son olarak da gitmeyi arzuladığımız yere en iyi ihtimalle nasıl
gideceğimizin politik olarak değerlendirilmesi.

Bunların ayrı ayrı ve birlikte belirli bir sırayla yapılması zordur. Akademisyenin
diğer bir rolü ise geçiş döneminde olası yolları ortaya koymak ve geçişi etkilemek
için yeteneklerini sonuna kadar kullanmaktır. Çünkü dünya sistemimizin
özelliklerinden biri de yenilik ideolojisidir: Yeni olan herhangi bir şeyi korkunç ya
da harika olarak tasvir etmek. Önümüze birçok şey konacak ve seçim yapmamız
istenecektir; işte ahlaki meseleler burada devreye giriyor. Peki böyle bir geçiş
çağında en büyük ahlaki mesele nedir? Önümüzdeki tarihsel sistem daha fazla
hiyerarşik ve daha az eşitlikçi mi, yoksa tam tersi mi olacak?
Entelektüel ve ahlaki sorunların üstesinden gelsek bile karşımıza en zor soru
çıkar? Peki nasıl olacak? Bu politik bir sorudur ve başka bir soruyu doğurur:
Nasıl örgütlenmeliyiz? Bu yine sadece entelektüelleri ilgilendiren bir sorun
olmasa da uzak durabilecekleri bir şey de değildir. Peki geçiş politikaları hakkında ne söyleyebiliriz? Her şeyden önce bir eylemde bulunacaksak sadece “nasılı”
değil, “niçini” de bilmek zorundayız ve “niçin”, hem entelektüel hem ahlaki hem
de politik bir sorudur. İnsanları eylemliliğe davet ediyorsak bunun sebebini
onlara açıklayabilmeliyiz çünkü entelektüel, belli çözümlemeler yapmak için
diğer insanlardan daha fazla çaba harcayan kişidir ve entelektüeller, bu berraklık
arayışı içinde kendi çözümlemelerini ortaya koyarlar.
İlişkiye geçtiğimiz politik grupların sayısı ve farklılıkları, merkezileşmeyi engelleyen bir şey ama bu sınırlamayı avantaja dönüştürmek de mümkündür. “Gökkuşağı koalisyonu” veya “çoğul sol” olarak adlandırabileceğimiz sistem karşıtı
hareketler ailesi hiyerarşik olmayan ve yan yana gevşek bir yapı oluşturur ve
böyle bir ailenin devam etmesi karşılıklı anlayış ve hoşgörü gerektirir. Burada da
entelektüele düşen bir görev vardır: Çeşitli hareketler arasında birbirlerinin
önceliklerini diğerlerine aktarabilecek bir tercümanlık.
“Mücadelenin neticesi son derece belirsizdir. Ancak geçiş çağlarında hiç kimse
kenarda oturma lüksüne sahip değildir.”

Yılmaz Onay ile Söyleşi

Volkan Mantu

Bu söyleşi; Türkiye’de, Bertolt Brecht ve eserleri üzerine önemli birikime sahip
ender isimlerden biri olan Yılmaz Onay’ın, BÜO’nun Aklayıcılar Kongresi oyununu
izlemek üzere Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyareti üzerine yapılmıştır.
Türkiye’de, özellikle amatör tiyatro alanında, Bertolt Brecht’in epik tiyatro
kuramının uygulanışına ve algılanışına dair bir değerlendirme yapabilir
misiniz?
Yanlış anımsamıyorsam, Türkiye’de Brecht’in ilk sahnelenişi bir amatör tiyatroda
olmuştur. 1962 ya da 1963 sezonunda, daha sonra Ankara Deneme Sahnesi
adını alacak olan Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti, Carrar Ana’nın Silahları
oyununu Münip Senyücel’in rejisiyle ve başarıyla sahneledi. Amatör tiyatroların çoğu kez profesyonellerin de- Brecht’i üç beş cümle içinde kalıplaştırıp ya kötü
bir biçimciliğe ya da zorlama bir politikliğe kaydıkları çok olmuştur. Amatörlerde
bu yanlış, Brecht bahanesiyle, ustalaşma çabalarına da gerek görmeme gibi
önemli arızalara bile neden oldu. İlginçtir, ilk Brecht sahnelenişinde Senyücel bu
hatalara düşmemişti. Ama Özdemir Nutku, oyunu sırf Brecht’in epik tiyatro
“kalıplarına” uymadığı için eleştirmişti. Oysa kısa süre sonra özellikle Carrar
Ana’nın Silahları oyununun Brecht’in “epik olmayan” tek oyunu olduğu yazılıp
çizilecektir -bu sav da tam doğru olmaksızın. Bu tür çelişkiler çok yaşandı.
Esasen dikkat ederseniz, Brecht ülkemizde ne kadar geç tanınmış oluyor. İlk kez
bir oyunu sahnelendiğinde henüz gereği gibi bilinmiyor olması bir yana, öleli de
(1955) altı-yedi yıl geçmiş.
Ancak Brecht’in sosyalist ülkeler ve Alman dili konuşan ülkeler dışında geç
tanınması bize özgü değil. Hatta, Alman dili konuşan Federal Almanya’da Brecht
boykotları sürerken, Demokratik Almanya’da da bir süre Brecht Lukaksçı
eleştirilerin barajına takılmıştır. Öyle ki, tüm dünyada gereği gibi tanınışı, ancak
Berliner Ensemble’de sahnelenen oyunlarının 1960’da Paris’te, Uluslar Tiyatrosu
Festivali’nde oynanması sonucu gerçekleşmiştir denebilir bir bakıma. Bu da
elbette, Demokratik Almanya’nın başkenti Berlin’de kendisine Berliner Ensemble
tiyatrosunu oluşturup yönetme olanağının tanınması sayesindedir gene de.
Sözünü ettiğim yanlış kalıplaştırmalar yüzünden -kalıplaştırma her zaman
yanlıştır ama özellikle sürekli diyalektik ve gerçekçi tutum benimsemiş olan
Brecht’in kalıplaştırılması bizzat Brecht’in kendisine aykırı olmuştur- kimileri
Brecht’i tanrılaştırırken, kimileri de sırf buna tepki olarak Brecht’i kökten

reddetme yolunu seçmiştir. Bu her iki uç da, işin kolayıydı oysa. Brecht’in
oyunlarını hakkıyla oynamak da kolay değildir, kuramlarının uygulamada
hakkını vermek de kolay değildir. Ama her şeye karşın Brecht’in varlığı nasıl
dünya tiyatrosuna ve genel olarak dünya sanatına çok şey kazandırmışsa,
ülkemizde tanınışı da sanatımıza çok şey katmıştır. İlginç olarak, bu katkı
dünyada zorlama yollarla azaltılırken ülkemizde hâlâ verimli biçimde sürebilmektedir.
Bu vesileyle, hep süregelmiş olan kalıplaştırmalar ile Brecht’in kendisi arasındaki
ayrımın altını çizen birkaç alıntı vereyim. Alıntıları, okuyucunun kolay ulaşabilmesi için Mitos Boyut yayınevince ikinci baskısı yapılmakta olan Epik Tiyatro (M.
Kesting, çev. Y. Onay) kitabında Brecht bölümündeki çevirenin notlarından
veriyorum:
“‘Epik tiyatro’ deyimlemesi yığınla karmaşıklığa ve yanlış anlamalara neden oldu. Özellikle son yıllarında Brecht, ‘epik tiyatro’
kavramına yüklenilmesini gittikçe daha isteksiz karşılamaktaydı.
Daha sonra kullanılan ‘diyalektik tiyatro’ deyimi de yetersiz
görünüyordu ona. Kaethe Rülicke, Brecht’in bu deyimlemeye karşı
çıktığını yazıyor. Yanlış anlamaların çoğunluğu şuradan kaynaklanıyordu: Birçok eleştirmen, Brecht’in oyunlarında, iki bin yılın
dram tarihinde biriktirdiği tüm esasları yerle bir etmeye çalışan bir
kıyıcılık çabası görüyordu. Oysa Brecht, salt edebiyatçılık başkaldırısını bırakıp işçi sınıfının devrimci sanatına geçtiği oranda, tüm
eski kuralları ortadan kaldırma konusundan da uzaklaşıyordu.
Tiyatro çalışmalarıyla ilgili yanlış anlamaların çoğunun bir nedenini de kendinde bulmaktaydı. Şunları yazdı: ‘Oyunlarımın etkili
olabilmesi için doğru oynanmaları gerekiyordu. Bunun için de
Aristotelesçi olmayan -vay başıma gelenler!- bir tiyatro tanımlamak
zorunda kaldım, epik bir tiyatro -aman aman!- belirlemem gerekli
oldu.’ Oysa karmaşık bir tiyatro kuramı ortaya atmak kadar
Brecht’e uzak bir amaç olamazdı. Kendisinin de yazdığı gibi,
1920’li yılların sonundan itibaren tüm çabaları bir tek amaç uğrunaydı: ‘Tiyatroda şu ilkeyi geçerli kılmak istiyordum ki, aslolan,
dünyayı sadece yorumlamak değil, değiştirmektir.’ Bunun için,
eski olsun yeni olsun, her araca başvuruyordu. Sonunda bunlar
içinden, ideolojik sınıf mücadelesinin o tarihsel konumunda en
verimli olacaklar hangileriyse onlarda karar kılındı.”
(Werner Mittenzwei, “Brecht”, Aufbau-Verlag, Berlin u. Weimar
1965, s.189,190. “Epik Tiyatro”, Esas Bölüm -EB- Dipnot 10, ç.n.)
“Daha önce de ortaya konulduğu gibi, hiçbir biçimde tiyatrosuzlaştırma demek de olmayan epik tiyatro, daha önce ortaya konulduğu
gibi, ‘yok duygu-yok akıl’ diye bir çatışmaya çağrı çıkarmak demek
hiç değildir. Epik tiyatro hiçbir biçimde duyguyu yabana atmaz.
Hele adalet duygusunu, özgürlük ateşini ya da haklı öfkeyi, hiç mi
hiç! Yabana atmak ne söz, epik tiyatro üstelik böyle duyguların var

olanıyla da yetinmez, bunları daha da güçlendirmeye, (eğer yoksa,
ç.n.) yaratmaya da uğraşır. (Öyle ki, ç.n.) seyircisinde sağlamayı
amaçladığı ‘eleştirici tutum’ ne kadar duygu yüklü olsa az gelir
ona!
(B. Brecht. “Gesammelte Werke”, Suhrkamp-Verlag, Cilt 17, s.
1144. “Epik tiyatro”, EB, Dipnot 13, ç.n.)
“İşçi sınıfı yandaşlığı, oyun kişilerine söyletilen üç beş politik
cümlede değil, onların hareketlerini gösteren durumların seçilişinde
ve maddeci diyalektiğin ilkelerine göre, gelişen olayın yapısal
düzenlenişinde, çelişkilerin ilerici çözümlenişinde dile gelir.”
(Kaethe Rülicke-Weiler, “die Dramaturgie Brechts”, Henschelverlag,
Berlin 1968, s.116. “Epik tiyatro”, EB, Dipnot 17, ç.n.)
“Sanat ile öğrenme’nin birbirinden ayrılabilir şeyler olduğuna
inanmıyorum. (...) Seslendiği kitlenin bilgi ve deneyimlerine hiçbir
şey katmayan, onları geldikleri gibi geri gönderen, kaba içgüdüleri
gıcıklamaktan ve ham ya da içi geçmiş görüşleri beslemekten
başka bir tasası olmayan sanatın değeri sıfırdır. Kof eğlentinin ya
da hoşça vakit geçirtme denen şeyin ardında ancak bir sarhoşluk
tortusu kalır. Ne var ki, kitlesini eğitmekten başka hiçbir şey
düşünmeyen ve bu uğurda sanatsal bakımdan ‘oruç tutması’
gerektiğini sanan, yani ‘eğitme’ adına kendini tüm çok yönlü
sanatsal olanaklardan yoksun bırakması gerektiğine inanan bir
sanatın da daha fazla değeri yoktur. Böyle sanat, esasen eğitim de
veremez, olsa olsa sıkıntı verir.”
(B. Brecht, “B.B.-Archiv”, Mappe 49, Blatt 08. “Epik Tiyatro”, EB,
Dipnot 20, ç.n.)
“Brecht özellikle, şeyleri gözleyiciye yabancı görünecek biçimde
değiştiren, fakat bu yabancılıkta onların tümden işlevsizliğini
simgeleştiren soyut sanata karşı çıkıyor; (Çünkü, ÇN) Brecht’te bu
yöntemin amacı, yabancılaştırma yoluyla esas gerçeği -şeylerin
ardında saklı olan şeyleri- kavratmaktır. Dadacılığın ve gerçeküstücülüğün sözcülerini şundan dolayı suçluyor: Yabancılaştırmaya
girişiyorlar gerçi, ama onların yöntemlerinde yabancılaşan nesne
yeniden esas gerçeğe dönmüyor... Böylece sanat, ezilenlere olduğu
kadar ezenlere de hizmet edebilen bir anlam dağınıklığı içinde yitip
gidiyor... ‘Oysa biz’, diyor Brecht Soyut Resim Üstüne adlı makalesinde, ‘başka türlü bakılsın da ne olursa olsun, demiyoruz, son
derece açık ve belirli bir bakışı amaçlıyoruz; evet başka bir tarzda,
ama sırf başkalıktan ibaret değil, doğru olan tarzda, yani somut
gerçeğin gerektirdiği tarzda bakış’...”
(Werner Mittenzwei, “Die Brecht-Lukacs Debatte” “Brecht-Lukacs
tartışması”, Sinn u. Form, 1/1967, s.252 ve devamı. “Epik

Tiyatro”, EB, Dipnot 22, ç.n.)
“Yabancılaştırma araçları, sürekli değişen toplumun sergilenişine
göre, kullanılış alanlarının gelişimine göre, sürekli yeniden bulunmalıdır. Örneğin maske, bir gerçeği açığa çıkarabileceği gibi, örtbas
etmeye de neden olabilir. (...) Yabancılaştırma araçları, ilgili oldukları nesnelerden ve işlevlerden çoğu kez soyuluyor ve yabancılaştırmanın diyalektik yönteminin, başka rejisörlerce, gerek tanımlamada, gerekse sahneye uygulamada biçimsel numaralara dönüştürüldüğü de çok oluyor.”
(K. Rülicke, aynı yerde, s.60 ve 63)

Dahası,
“Brecht, bu yöntemle, seyircinin sahnedeki olaylara eleştirici bir
uzaklık kazanmasını sağlıyor ve denetimsizce bilinçdışı kapılıp
gitmesini önlüyor diye, bu asla demek değildir ki, yazar seyircinin
her çeşit katılımına set çekmek istiyor. Hayır, onun aradığı, katılımın da diyalektik kullanılışıdır. Olumlu olaylarda seyirci, kendini
yitirmeksizin (büyülenmeksizin, ÇN) de olsa, alabildiğine içten ve
yürekten katılabilmelidir. Brecht’in yöntemi salt uzaklık sağlamaya
değil, uzaklık ile katılım arasındaki diyalektiğe dayalıdır. Burada
hangisinden yararlanılacağının ölçüsünü, her durumda toplumsal
içerik ve amaçlanan etki belirler.”
(W. Mittenzwei, “Brecht-Lukacs Debatte, age, s.261. “Epik Tiyatro”,
EB, Dipnot 24, ç.n.)
“Ancak ‘Brecht’in tüm söyledikleri içinde en çok yanlış
anlaşılanlar, oyunculuk üstüne söyledikleri olmuştur... Epik oyunculuk tarzı çoğu kez, soğuk, mekanik oynamak, diye algılanmıştır;
çünkü başka tiyatrolarda mekanik, kuru, ruhsuz, derinliksiz,
duygusuz oynanışlara rastlandı mı, hemen bunlar (elbette ki yanlış
olarak) epik diye nitelenivermiştir de ondan. Oysa oyun kişisinin
duyguları da hiç gözetilmiyorsa, böylesi, eski oyunculuktan ‘daha
fazla’ bir şey değil, olsa olsa ‘daha da eksik’ bir şeydir. (...) Brecht
şöyle uyarıyor: ‘Artistik eğitimimizde oyuncunun görevinin, yaşayan, yaşam yüklü insanları oynamak olduğunu bir an için bile
gözden yitirdik mi, biçimci, boş, dışsal, mekanik bir oyun kalır
elimizde’ ve gerçekçi bir sahne için ‘tüm duygularıyla, doğrudan
ifadeleriyle ve eylemleriyle, yaşayan, dolu, tam, çelişki yüklü
insanlar’ gerekli, diyordu. ‘Oyuncu işte bu insanları yaşatmalı.
Sahne bir kurutulmuş bitki sergisi, ya da içi doldurulmuş hayvanların sergilendiği bir zooloji müzesi değil ki!’”
(Bkz: Kaethe Rülicke, age. s.164. “Epik Tiyatro”, EB. Dipnot 29,
ç.n.)

Bildiğiniz üzere, BÜO bu yıl Brecht’in, Aklayıcılar Kongresi oyununu eğitim
prodüksiyonu olarak sergiledi. Bu oyunun, Brecht’in eserleri arasında nasıl
bir yere sahip olduğu ve daha önce ne gibi yorumlarla sahnelendiği konusunda bilgi verebilir misiniz?
Brecht bu oyunu 1953’te yazmış, 1954 yazında ise son şeklini vermiştir. Metin,
Brecht’ten kalanlar içinde daktilo yazımı olarak bulunmaktadır. Yazılış tarihine
dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada bence önemli olan, Demokratik Almanya’da Brecht’in hiç eser vermediği iddialarına karşı onun -bence- en güzel
eserlerinden birini Demokratik Almanya’da yazıp bitirmiş olmasıdır. Oyun,
Brecht’in ölümünden sonra 1967’de Elisabeth Hauptmann’ın düzenlemesiyle
Suhrkamp Yayınevi’nce yayınlanmıştır.
1953’te oyun üstüne çalışırken şu notu düşüyor Brecht: “Yazarı on yıllardır
meşgul eden tüm bu çalışmalar, intelekt’in kötüye kullanılmasını işlemekte.”.
Aynı yıl hem yayınlanması için hem de Berliner Ensemble’de sahnelemek için
hazırlıklara geçiyor Brecht. Rol dağılımı bile yapılıyor. Ama Brecht’in asıl isteği,
oyunun önce bir başka sosyalist ülkede sahnelenmesi. Bunun için metni
Polonya’da Aleksander Bardini’ye gönderiyor. Ama orada oynanmıyor, Berliner
Ensemble’de ise Brecht çok uzun süre Kafkas Tebeşir Dairesi rejisiyle meşgul
olduğu ve ardından da Galilei’nin Yaşamı’na geçtiği için ölümüne dek sahnelenemiyor.
5 Şubat 1969’da Zürih’te, Horst Sagert ve Demokratik Almanya’dan Benno
Besson’un ortak rejisiyle oyun ilk kez sahnelendiğinde seyircinin büyük coşkusuyla karşılanıyor ama pek üstüne alınan olmuyor. Batı basınında oyunu
reddeden yargılar ağır basıyor. Max Frisch bile “entelektüeller için çocuk oyunu”
diye niteliyor. Oyun genellikle eskimiş bulunuyor. Hamburger Abendblatt
eleştirmeni, “Hitler aktüaliteleri şükür ki artık bizim aktüalitemiz değil” diye
yazmış. Buna karşılık Demokratik Almanya basınında ise tuizm’in hâlâ “en
aktüel fenomenler arasında” görünmesi gerektiği belirtiliyor. Ernst Schumacher
bu bağlamda ABD kongresindeki Amerikan karşıtı eylemleri araştırma komisyonunun yarattığı “cadı kazanı”na ve 1950’de batı Berlin’de toplanan antikomünist
“Kültürel Özgürlük Kongresi”ne gönderme yapıyor. Eleştirilere genel olarak
bakıldığında Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi, Brecht’in eserleri arasında
vasat sayılan bir yere oturtulmakta. Benno Besson’un rejisi ise tam tersine çok
takdir görüyor.
Ben oyunu Berliner Ensemble’de izlemiştim. Brecht’in tiyatrosunda oyunun
sahnelenmesi doğal elbette. Ama örneğin Federal Almanya’daki repertuarlarda
pek rastlamadım. Yani Brecht’in oyunlarını sahneleyen tiyatrolar da Turandot ya
da Aklayıcılar Kongresi oyununu ele almıyorlar. Bence nedeni şu: Bilindiği gibi
Brecht’in o oyunda “Tui” diyerek alay ettiği sahte entelektüeller, Horkheimer,
Adorno, Marcuse, Pollock gibi Frankfurt Okulu çevresinin “felsefecileri”, “ekonomicileri” vb. idi. Oysa sonradan Batı, Brecht’in içini boşaltmaya uğraşırken,
Frankfurt Okulu çevresini, tam tersine, yücelttikçe yüceltti. Bugün bile durum
böyle gidiyor denebilir. Bu durumda Brecht’in Aklayıcılar Kongresi eserini yok
saymaları gayet normal geliyor bana. Yani örneğin, sizlerin o oyunu seçmenizin

nedenleri ne ise, öbür tiyatroların yok saymasının nedenleri de odur bir bakıma.
Özellikle sürgün döneminde Brecht, Frankfurt Okulu’na karşı polemiğini
Arbeitsjournal (Çalışma Günlüğü) olarak yayınlanan günlüklerinde (“Brecht’le
Yaşamak-Çalışma Günlüğü”, çev. ve haz. Yılmaz Onay. Broy yayınları, İst. 1995.)
dile getirmiştir. Hatta o kitaba Broy Yayınevi’nin koyduğu fotoğraflar arasında
Turandot ya da Aklayıcılar Kongresi’nin Zürih’teki sahnelenişinden bir sahne de
vardır (s.110). Fotoğraf alt yazısında o oynanış için “ilk oynanış” ve “1969”
kayıtları konmuştur. Benim Berliner Enbemble’de oyunun provasını seyredişim
bu tarihten çok sonraydı. Kesin bilgiler için dokümanlar elimde değil, yazık ki.
Kısacası, hafızam beni yanıltmıyorsa Brecht’in bu oyunu, bence onun en güzel
yapıtlarından olmakla birlikte -ya da belki asıl o nedenle- diğer bazı oyunlarından
-örneğin Mezbahaların Kutsal Johanna’sı gibi- çok daha az sahnelenmiştir.
Çalışma Günlüğü’nden, ilgili bazı notları aktarayım:
Amerika sürgününde, 12.05.1942 tarihli nottan: “Eisler ile Horkheimer’de öğle yemeğindeydik. Sonra Eisler, TUİ-ROMAN için olay
dizisi olarak Frankfurt Sosyoloji Enstitüsü’nün öyküsünü önerdi.
Zengin bir ihtiyar (tahıl spekülatörü Weil), dünyadaki sefaletten
huzursuz ölür. Vasiyetnamesinde büyük bir parayı, sefaletin
kaynağını araştıracak bir enstitünün kurulmasına vakfeder. Oysa
sefaletin kaynağı bu spekülatörün kendisidir tabii...” ve öykünün
devamı da, Eisler’in anımsadığına göre şöyle gelmiştir: “Bu vakıf,
bilgeliğe davet çıkarır ve kırk yıldır o vakıfta harıl harıl düşünülmektedir: Bütün bunlar nereden oluyor, diye.”
(“Brecht’le Yaşamak-Çalışma Günlüğü”, age, s.114. Büyük harfle
yazılışlar orijinalinde vardır.)
28.07.1942 tarihli nottan: “Hitler, generallerin İtalya’daki faşizmi
korumalarını sağlayamadıysa bu, onun konumunun gittikçe zayıfladığını gösterir. Öte yandan Hitler, İtalya’daki huzursuzluklardan,
kısa süre için de olsa yararlanacaktır besbelli. –Eisler’de rastladığım Adorno’ya ve Sosyal Araştırma Enstitüsü’nden bir tui’ye, bu
fırsatı kullanarak şu soruyu sordum: ‘Bir faşist yüzyılı bekleyen ve
Alman burjuvazisinin planlı ekonomisine vb. inanan o ekonomici
Pollock’lar ne olacak şimdi?’ Mussolini’nin devrilmesi hiçbir şeyi
kanıtlamaz, diye yanıtladılar. Ama bunun yanı sıra hepsi de,
‘diktatörü’ atan ve tüm o ‘derinlemesine’ faşist kurumları dağıtan
İtalyan burjuvazisinin, oyun oynarcasına gösterdiği bu hafifliğe
şaşıp kalmışlardı. Daha bir yıl önce bunlara kendi fikrimi açtığımda ve Almanya’da yüzeysel bir savaş ekonomisinden başka bir
şeyin söz konusu olmadığını, çok az bir gerçek koordinasyonun
bulunduğunu ve ekonomiye devlet müdahalesinin çok başıbozuk
yürüdüğünü söylediğimde, kaşlarını kaldırmakla yetiniyorlardı...”
(Aynı yerde, s. 138-139).
10.10.43 günlü nottan: “ADORNO burada. Bu Frankfurt Enstitüsü,

TUİ-ROMAN için bulunmaz hazine doğrusu...”
(Aynı yerde, s. 149).
Demokratik Almanya’nın Başkenti Berlin’de, 17.11.1952 tarihli
nottan: “Tatlı bir tui fıkrası: (Bu notun altına yapıştırılmış gazete
kupüründen) ‘Bilindiği gibi, doğa bilimcilerinin batıl inançları
yoktur. Evlerinde hortlak filan gezmez onların ve ayın 13’üne de
rastlasa, eğer tatil günüyse hiç aldırmaz seyahate çıkarlar. Ama
gene de (Nobel ödülü sahibi, 1922) Niels Bohr’un kapısında bir
nazarlık at nalı asılıymış, hem de Danimarka’nın herhangi bir köy
yolunda bulunabilecek türden adi bir demir parçası. İsviçre’den bir
konuğu -tam da kongreler zamanıymış besbelli- Niels Bohr’un
kapısında nalı görünce apışıp kalmış: ‘Şuraya bak’ demiş, ‘Bu ne
arıyor burada?’. ‘Çok basit’ demiş ev sahibi, ‘Yolda yürürken
buldum, alıp oraya astım, uğur getirirmiş.’.‘Affedersiniz aziz meslektaşım, batıla mı inanıyorsunuz yoksa?’.‘Yok canım, demiş Niels
Bohr, ‘İnanır mıyım hiç! Ama bu, inanmayanlara da uğur getiriyormuş, öyle dediler!’”
(Aynı yerde, s. 230, 231.)

BÜO, oluşturduğu dramaturji doğrultusunda Aklayıcılar Kongresi’ni önemli
değişiklikler yaparak sahneledi. Örneğin, Brecht metninde oyunun temel
unsurlarından biri olan devrimci lider Kai Ho oyundan çıkarıldı, onun yerine
günümüzdeki Türkiye ve dünya muhalefeti esas alınarak parçalı bir muhalefet olgusu eklendi. Ayrıca Brecht’in metninde doğrudan Hitler’e ve onun
faşist yönetimine gönderme yapan Gogher Gogh figürü liberalize edilerek
günümüze yaklaştırılmaya çalışıldı. Yapılan bu güncellemeleri kısaca
değerlendirebilir misiniz? Ayrıca BÜO’nun oyununda kayda değer bir
güncelleştirme kaygısı vardı. Bu durum, Türkiye’deki Brecht algısı ve
Brecht’in uygulanışı çerçevesinde değerlendirildiğinde hangi noktada
durmaktadır?
Türkiye’de Brecht’in oyunlarının ortodoksça bir sadakatle uygulanışları da oldu,
BÜO’nunkinden de öte güncelleştirmeler ve değiştirmelerle uygulanışları da.
Kaldı ki dünyada da bu az çok böyle. Belki güncelleştirmeler dünyada pek
bizdeki kadar değil. Ama var. Örneğin, -yıllar önce ülkemizde de konuk olarak
sergilenişinden anımsayacaksınız- Theater an der Ruhr’un sahnelediği Üç
Kuruşluk Opera pek çok güncelleştirmeler içeriyordu. Öte yandan Brecht kendisi
de eserlerinin hemen her sahnelenişinde güncel koşullara göre değişiklikler
yapıyordu. Bu bakımdan, bir defa “metinde hiç değişiklik yapılamaz” katılığına
asla katılmıyorum. Yeter ki değişiklikler metni beğenmeyip de rejisörün kendini
öne çıkarma çabası olarak görünmesin ya da metne bir şeyler katacağına metnin
de gerilerine düşülmesin.
Güncelleştirme için de aynı şeyler söylenebilir. Yalnız güncelleştirmede dikkat
edilmesi gereken bir nokta var: Güncelleştirme çoğu kez insanı bire bir ve her
ayrıntıda güncelliği kovalamaya sürükler. Bunun ölçüsünü yakalamak önemlidir.

Çünkü bire bir çakışacak bir güncellik, olsa olsa belgeselde olur, o da güncel bir
belgesel olmak kaydıyla. Bunun dışında güncelleştirmeyi ya yabancılaştırma
teknikleriyle güne göndermeler yaptırmak yoluyla, veya oyunun bütününde ve
kurgusunda günceli anıştıran bir üslubu gözetmek yoluyla yapmak mümkündür.
İşte Aklayıcılar Kongresi gibi “parabel-mesel oyun” tipi eserler bu ikinci yola
örnek oluyor. Yani oyunun bütünü, zaten yaşanan somut gerçekliklere anıştırma
yapan kurmaca bir öyküye dayalıdır ve bu bağlantıları, kullandığı teknikler
yoluyla seyircinin kendisinin bulgulamasına çalışır; böylece aynı düşüncede
olmayan seyirciye de yaşadığı gerçeklikle ilgili yabancılaştırıcı ve eleştirel bir
bakış sağlar, dolayısıyla seyircinin “değişmesine ve değiştirmeye istekli olmasına”
kapı açmış olur.
Oysa BÜO’nun Aklayıcılar Kongresi uygulamasında, oyunun “mesel”i, neredeyse
belgeseli gerektirecek derecede güncele bire bir ve ayrıntılı çakışma sağlamaya
zorlanmış gibi geldi bana. Mesel oyunda anıştırma vardır, farkına varmanın tadı
seyirciye bırakılır. Bire bir çakışma ise belgeselde söz konusudur. İşte BÜO’nun
uygulaması, güncelliğe ilişkin -pek çoğu da gayet güzel olan- çok sayıda buluşu
feda etmeme kaygısıyla her iki yol arasında gidip gelen bir duruma girmiş ve bu
yüzden zaman zaman düz bir politik parodiye bile kaymalar var. Dolayısıyla aynı
düşüncede olmayan seyirciyi, eleştirel ve değiştirici yönde etkilemesi bir yana,
bazı noktaları düpedüz anlaması ve farkına varması bile kuşkulu hale gelmiş.
BÜO’nun son derece zengin, başarılı, ustalıklı, zekice uygulamasında tek
takıldığım yön bu oldu benim. Yoksa, orkestranın ve tiyatro müziği katkısının
güzellikleriyle, oyuncu gelişkinlikleriyle, reji buluşlarıyla, ensemble oyunu
yapısıyla BÜO, Brecht’in bu bence en güzel oyunlarından ve günümüz için en
önemli oyunlarından birini, vurucu içeriğiyle sırtlayarak zevk verici bir güzelliğe
taşımış. Yani, zoru başarmanın mümkün olduğunu kanıtlamış.

“Gelenekten Geleceğe büo Tozu Yutanlar
Buluşuyor”

Önce “Hisar Players”, sonra “Robert College Players” ve “Arnavutköy College for
Girls” ve şimdi de BÜO; nam-ı diğer Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları… Mazisine
baktığımızda, yüzyılı aşkın bir tarih, bir tiyatro geleneğine sahip olan BÜO’lular
olarak; eski - en eski kuşaklara ulaşmak, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak
amacıyla bir organizasyon düzenlemeye karar verdik. Bu buluşmanın nostaljiden
de öte bir anlamı da vardı. Bu günün gelirinin hepimizin tozunu yuttuğu, bir
zamanların en iyi ses ve ışık sistemine sahip, unutulmaz tiyatro salonumuzun
(ÖFB'nin) genel revizyonu için harcanacak olması.
“Gelenekten Geleceğe BÜO Tozu Yutanlar” etkinliği, BÜO’nun 2004-2005
prodüksiyonlarından “Aklayıcılar Kongresi” ile başladı. Ardından mezunlarımızın
hazırladığı okuma tiyatrosu çalışması olan “Bahar Noktası” oyunu sergilendi.
Peki kimler vardı Bahar Noktası’nda? Kazım İnal ’75, Celil Oker ’75, Oya Yeşilkent ’79, Güzin Karahan ’79, Fatih Erdoğan ’79, Bülent Somay ’79, Sonat
Çavuşlar ’79, Müge Sökmen ’80, Sumru Ağıryürüyen ’80, Timuçin Gürer ’80, Ali
Erdemci ’83, Ezel Akay ’84, Nevin Algül ’92, Metin Göksel ’93. Oyunlardan sonra
Kırmızı Salon’da eski oyunların resimlerinden oluşan dia gösterisi yapıldı ve
sohbet edildi. Günün kapanışını ise Tiyatro Boğaziçi’nden Cüneyt Yalaz, tek
kişilik oyunu “Yeni Bir Hayat İçin” ile yaptı.
“BÜO Tozu Yutanlar Buluşuyor” Günü, sadece eski ve yeni BÜO’luların bir araya
geldiği bir nostaljik buluşma değil; aynı zamanda eski mezunların kulüple
kurduğu dayanışma ilişkisinin bir başlangıcı olarak görülebilir. Bu etkinlik
boyunca bize her türlü desteği sağlayan Bahar Noktası kadrosuna, BÜMED'e ve
Tiyatro Boğaziçi’ne teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. BÜO çatısı altında
gelenekselleşmesini dilediğimiz nice buluşmalara...

Tiyatro Salonunun Tozunu Yutmuş

En Eski
Eski
Yenice
Daha Yeni
En Yeni BÜO'lular
Büyük buluşma 9 Nisan’da.
Hem nostalji, hem de okulumuzdaki tiyatro etkinliklerine katkı...
BÜO’nun önderliğinde BÜKSAG’ın desteğiyle hazırlanan "gelenekten geleceğe
tiyatrocular buluşması" nın programı:
•

Öğrenciler
13:30 - 15:30 Oyun: Aklayıcılar Kongresi (BÜO)
Yer: Demir Demirgil Tiyatro Salonu (ÖFB)

•

BÜO'dan Mezunlar
16:30 - 17:30 Okuma Tiyatrosu: Bahar Noktası
20:00 – 21:30 Oyun: Yeni Bir Hayat İçin (Tiyatro Boğaziçi)
Yer: Demir Demirgil Tiyatro Salonu (ÖFB)

•

15:30 - 19:30 Kokteyl
16:00 - 16:30 Multivizyon Gösterisi
Yer: Özger Arnas Salonu (Kırmızı Salon)

Günün geliri tiyatro etkinliklerinin desteklenmesi için üniversiteye
şartlı bağış yapılacaktır.

İATP 2004-2005 Dönem Değerlendirmesi

Senem HAN
Volkan MANTU

2004-2005 dönemi, İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu’nun rutin olarak
sürdürdüğü faaliyetlerin yanı sıra, platform yapısına ve işleyişine dair tartışmaların da yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu yazı platforma dair bir rapor sunmakla
beraber BÜO’nun bu süreçteki pratiklerini değerlendirmek ve sürece dair değerlendirmelerini yansıtmak üzere kaleme alınmıştır.
Yıl boyunca, birbirlerinin çalışmalarından ve durumlarından haberdar olan İATP
grupları, şenlik sonrasında birbirlerinin sanatsal ve politik süreçlerine katkıda
bulunmak amacıyla; şenlikte sergilenen oyunların ve grupların süreçlerinin
değerlendirildiği toplantılar düzenlemektedirler. Fakat, İATG 2004 sonrası
yapılması gereken değerlendirme toplantıları özellikle üniversite gruplarının final
dönemleri, grupların dağılması ve yeterli ilginin örgütlenememesi sebebiyle
sağlıklı olarak işletilememiş ve yaz sonrası döneme bırakılmıştır.
Eylül ayında ise, tüm İATP grupları tarafından kolektif olarak örgütlenmeye
çalışılan dramaturji-sahneleme ilişkisi başlıklı atölye çalışması düzenlenmiştir.
Bu atölyenin düzenlenmesindeki temel hareket noktası şudur: 2004 Mayıs
ayında düzenlenen İATG sonrasında yapılan değerlendirmelerde, İATP’li grupların
uzun süredir karşılaştıkları “masa başında yapılmak istenen dramaturjinin
sahneye taşınamaması” şeklinde özetlenebilecek soruna yönelik bir eğitim
çalışmasının gerekliliği. İATP gruplarının çoğunun katılımıyla düzenlenen atölye,
W. Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası metni üzerinden yürütülmüştür.
Atölye’nin, sahneleme-dramaturji ilişkisi ile ilgili bir eğitim çalışması olması
bağlamında hedeflerine ulaştığı ve özellikle eksikliği hissedilen kolektif bir
çalışma pratiğinin sergilendiği söylenebilir. Fakat daha sonra, atölye sürecine
dair yapılan değerlendirmeler, bu sürecin birtakım arazlar barındırdığını ortaya
çıkarmıştır. Grupların, atölye çalışmasının gerektirdiği emeği yeterli ölçüde
gösterirken; birbirlerinin atölye çalışması sırasındaki faaliyetlerine yeterince ilgi
göstermediği tespiti yapılmıştır. Bu durum, grupları, ortak bir platform etrafında
bir araya gelen grupların düzenlediği ve dayanışma temelinde örgütlenen bir
atölye çalışması tahayyülünden uzaklaştırmıştır. Böylelikle, yan yanalık ilişkisinin gerektirdiği ilişki kipi kurulamamış ve İATP açısından önemli bir fırsat olarak
değerlendirilmesi gereken bir ortak üretim alanı olan atölye çalışması, yalnızca
sanatsal düzlemde kazandırdıklarıyla sınırlı kalmıştır.

Bir Yaz Gecesi Rüyası atölye çalışmasının ardından ÜTP, geçen yıl yapılan “Nasıl
bir şenlik?” tartışmalarının devamı olarak yaklaşık 20 üniversite topluluğunun
katılımıyla bir toplantı düzenlemiştir. Toplantı temel olarak tiyatro ortamında
yaşanan niteliksiz şenlik enflasyonu, buna üniversiteli grupların nasıl bir
yaklaşım sergileyebileceği ve alternatif bir şenliğin nasıl olması gerektiği ekseninde yapılmıştır. Toplantının temel hedefi, “nasıl bir şenlik tartışmasının” üniversite
tiyatroları nezdinde bir kamuoyu oluşturmak ve bu tartışmaya mütevazı bir giriş
yapmaktı. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde toplantının hedefine ulaştığı tespiti
yapılablir. Ayrıca, ÜTP grupları daha sonra katıldıkları EÜTG, ODTÜ ve Eskişehir
Anadolu Üniversitesi şenliklerinde alternatif şenlik tartışmaları gündemini
yaymaya çalışmıştır.
ÜTP tarafından düzenlenen bu toplantının ardından eleştiri yazıları sürecine geri
dönülmüştür. Bu süreçte, ÖKM Sahnesi tarafından BÜO’nun Trolios ile Kressida
prodüksiyonuna dönük kaleme alınan eleştiri yazısı tartışmaya açılmıştır. BÜO,
ÖKM sahnesinin yazısına dair çekincelerini ortaya koymuş ve yazının grubun
sürecini değil, sahneye çıkan ürünü temel alan bir yazı olduğu tespitini
yapmıştır. Ayrıca bu tip bir eleştiri anlayışının İATP gibi temelde dayanışmacı bir
platformun sahiplenmesi gereken eleştiri politikası olmaması gerektiği bildirilmiştir. Fakat bu noktadaki temel çekince tek bir eleştiri politikasının dayatılması
değil, bu konudaki farklı eğilimlerin net bir şekilde ortaya konulması yönündedir.
Uzun süren tartışmalar sonucunda ÖKM Sahnesinin yazısı grubun isteği üzerine
bülten içeriğinden çıkarılmıştır.
Kabaca anlatılan bu sürecin platform yapısına dair yansımalarını görmek ve
sağlıklı bir analiz yapabilmek için İATP’nin temel işleyiş ilkelerinin yeniden
hatırlanması gerekmektedir. Troilos ile Kressida eleştiri yazısı süreci, dayanışma
ve iletişimi düzenli hale getirme ilkesi bağlamında değerlendirildiğinde birtakım
handikaplar barındırmaktadır. Haftalık toplantılar yapan ve birbirlerinin süreçlerinden haberdar olan ÜTP grupları arasında bu problemin çıkması gruplar arası
diyalogsuzluğa işaret etmektedir. BÜO’nun bu koşullar içerisindeki varlığına ve
pratiklerine değinecek olursak; yazının şenlik sonrası İATP’nin gündemine
gelmesine rağmen, yaklaşık dört ay boyunca tartışılmaması noktasında BÜO’nun
atıl kaldığı ve daha sonra yapılan tartışmaların uzaması konusunda da yapıcı bir
tavır sergilemekte geç kaldığı tespiti yapılmalıdır. Fakat sonraki süreçte BÜO’nun
bu tartışmaların platform yapısına dair yapıcı tartışmaları kışkırtması ve platform yapısının yeniden tanımlanması noktasında aktif rol oynamaya çalıştığı
söylenmelidir.
Troilos ile Kressida, tartışmalarından sonraki dönemde, bu tartışma sürecinde
ortaya çıkan diyalogsuzluk, dayanışma ve iletişim eksikliği gibi tespitler merkeze
alınarak platform yapısına dair yapılan analizler ve tartışmalar sürdürülmüştür.
Bu tartışmaların yürütülmesinde Troilos ile Kressida örneğindekine benzer bir
şekilde İATP işleyiş ilkeleri temel alınmıştır. Bu tartışmalara veri oluşturması
açısından İATP’nin yaptığı pratik faaliyetler tekrar ilkeler ışığında gözden geçirilmiştir. Tüm İATP ilkeleri yeniden ele alınmış ve birtakım ilke ihlallerinin pratikteki karşılıkları tartışmaların merkezine koyulmuştur. İATP ilkelerine dair değişiklikler yapıldıktan sonra, bu tartışmalar pratik süreçlere bırakılmıştır.

İATP’nin bu dönemden sonra düzenlemiş olduğu ilk faaliyet İATG olmuştur. İATG
2005, 9-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmiştir Bu yılki İATG’de oyunlardan
farklı olarak, BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) Dans Birimi tarafından
“Fiziksel Eylemden Dansa” başlıklı bir atölye çalışması örgütlenmiştir.
İATG 2005’i katılım seyirci organizasyonu ve şenlik örgütlenmesi bağlamında
değerlendirecek olursak: İATG kapsamında sergilenen oyunlarda seyirci durumuna baktığımızda birkaç oyun dışında seyirci sıkıntısı çekilmediği, salonların
çoğunlukla dolu olduğunu görüyoruz. Bu yıl geçen senelere oranla İATP gruplarının üyelerinin dışında kampus seyircisinin de şenliğe katılım gösterdiğini
söylemek mümkün. Ancak, çıkan bu olumlu tablonun yanıltıcı olabileceği çünkü
İATP gruplarının şenliğe katılımında geçmiş senelere oranla düşüş yaşandığı
belirtilmelidir. Şenlik öncesinden itibaren şenliğin örgütlenmesine dair sorunların
olduğunu söylemek mümkün. Şenlik komitesinin oluşturulması, tema belirlenmesi, afiş ve program dergisi hazırlanması gibi pratik süreçler oldukça gecikmiştir. Ayrıca Şenlik komitesi oluşturulduktan sonra da sağlıklı bir şekilde işletilememiştir. Gerek şenlik hazırlığının son dakika hamleleriyle kotarılması gerekse
organizasyon işlerinin bireysel inisiyatiflerle yürütülmesi İATG’ye alternatiflik
iddiası getiren olgulardan biri olan şenliğin kolektif bir şekilde örgütlenmesi
amacına ket vurmuştur. BÜO, şenlik sürecinde şenliğin örgütlenmesi konusunda
aktif bir varlık göstermeye çalışmıştır fakat daha sonra yapılan değerlendirmelerde kaçırılan noktanın şenlik komitesinin aktivize edilmesi noktası olduğu tespiti
yapılmıştır. İATG’nin örgütlenişinde bir başka önemli amaç da şenliğin merkezileşmemesi ve olabildiğince çok grubun salonuna taşınmasıdır. Ancak, bu yıl
oyunların büyük çoğunluğunun ÖFB’de olması ve bunun diğer salonlarla ilgili bir
sorundan değil, grupların tercihlerinden kaynaklanıyor olması bu amaçtan taviz
verildiğini göstermektedir. Fakat, şenlikle ilgili çıkan bu sorunların İATP’de
yaşanan yapısal çözülmeden bağımsız düşünülmemesi ve İATP işleyiş ilkeleri
merkeze alınarak yapıcı bir düzlemde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İATP Hakkında

İATP, daha önce çesitli dönemlerde Amatör Tiyatrolar Çevresi'nde faaliyet
gösteren, o bünyede yaşanan sorun ve tıkanıklıklardan ders çıkarmaya çalışan
toplulukların önerisiyle 2000 yılı sonbaharında başlatılan ve ana teması tiyatro
alanında birlik sorunu olarak özetlenebilecek bir tartışma sürecinin sonucunda
kuruldu. Toplulukların atomlaşmasının önüne geçmek, topluluklar arası iletişimi
güçlü hale getirmek, bu iletişimi belli bir saydamlığa, düzene ve kalıcılığa
kavuşturmak için tiyatral bilgi birikiminin çoğaltılması ve paylaşılmasına zemin
oluşturmak ve topluluklar arası rekabet yerine dayanışmayı ön plana çıkarmak,
alternatif bir oluşum yaratma iddiasındaki İATP’nin temel kuruluş hedefleri
arasında yer alır.
Tiyatro alanında içinde yaşadığımız toplumsal sistemin sunduklarıyla yetinmeyen, sınırları zorlamayı amaçlayan, topluluklar arası ilişkiyi kaba çıkar ilişkilerine indirgemeden yan yana durabilmenin koşullarını yaratmaya çalışan İATP,
kurulduğu ilk günden beri tiyatro alanında yaşanan birlik sorununa alternatif
bir yaklaşım ve pozitif bir çözüm önermek adına İstanbul'daki tüm tiyatro
gruplarını İATP'ye katılmaya çağırmıştır. Bu çağrı, İATP faaliyetlerini sürdürdüğü
sürece de devam edecektir.
İATP içindeki toplulukların çeşitli ortak sorunlar temelinde özerk alt platformlar
örgütlemesi ilkesel bir gereklilik olarak görünmektedir. Buna göre şu an için
sayısı iki olan alt platformların (Üniversite Tiyatroları Platformu (ÜTP) ve Çalışanlar Tiyatrosu Platformu (ÇTP)) sayısının artması (Örneğin Lise Çalıştırıcıları
Platformu, Sendika Tiyatroları Platformu vs.) İATP’ye yapılacak katılımlara
bağlıdır.
Platform örgütlenmeleri dışında çeşitli somut teatral gündemlerle dönem dönem
bir araya gelen komisyonların kurulması da İATP’nin işleyişi açısından önem
taşıyan bir pratiktir: Eğitim Araştırma Komisyonu, Kadın Komisyonu, YayınDergi Komisyonu, Çalıştırıcılar Komisyonu geçmişte faal olmuş ya da bugün hala
faal olmaya devam eden İATP komisyonlarıdır. Faaliyetlerini doğrudan tiyatral
pratikler üzerinden yürüten bu komisyonlar, platform örgütlenmelerini oluşturan
grup temsilciliği mekanizmalarında farklı olarak bireysel katılımı temel alan
yapılardır. Dolayısıyla bu komisyonlara İATP gruplarından herhangi birisinde yer
almayan bireyler de katılabilirler. Bu İATP’ye sadece grup temelli değil, bireysel
katılımların da mümkün olabileceğini gösterir.
Her yıl en az bir kez İATP Genel Toplantısı düzenlenir. Her sonbaharda, sezon
açılışıyla birlikte düzenlenmesine karar verilen bu İATP Genel Toplantısı’nın
dışında isteğe bağlı olarak ve gerek duyulursa bu toplatıların sayısı arttırılabilir.

Genel Toplantılar, grup temsilcilerinin yürüttüğü haftalık bilgilendirme toplantılarının aksine platform üyesi grupların tüm üyelerinin katıldığı ve birbirlerine
temel gündemlerini aktardıkları bir etkinlik olarak düşünülmektedirler.
İATP önceki dönemlerde ATÇ'de düzenlenen 'İstanbul Amatör Tiyatro Günleri
(İATG)'ni düzenlemeye devam etmektedir ve İATG konulu gündemlerini gazete,
dergi, afiş, broşürlerle beraber web sitesinden de (www.iatp-web.org) kamuoyuna
duyurmaktadır. İATG’nin organizasyonunu her yıl etkinlik öncesinde kurulan
Şenlik Komitesi gerçekleştirir. İATG’ye dışarıdan katılmayı düşünen toplulukların
platformla ilişkilenmeleri ve İATG’nin organizasyonuna katkı sunmaları talep
edilir.
İATP grupları, platformun ilk yıllarında yürütülen tartışmalardan yola çıkılarak
kaleme alınmış olan aşağıdaki yapısal işleyiş ilkelerini temel alarak bir arada
dururlar. Bu ilkeler, İATP’ye ilerleyen dönemlerde katılan topluluklar tarafından
da genel kabul görmüştür. Bu ilkeler değişmez ve tartışılamaz kurallar olarak
tasarlanmamaktadırlar. İATP'ye katılmayı düşünen toplulukların platform
ilkelerine yönelik görüşlerini sözlü ve yazılı düzeyde oluşturmaları, varsa değişiklik önerilerini gündeme getirmeleri ortak bir eğilimin örgütlenebilmesi açısından
önemlidir. Böylece İATP’nin katılımlara bağlı olarak geçirdiği yapısal dönüşümlere bağlı olarak ilkelerin yeniden tanımlanması da mümkün olabilecektir.
İATP'NİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ İLKELERİ
1.

İATP örgütsel planda İstanbul'daki tiyatro topluluklarını biraraya
getirmeyi hedefleyen bir yapılanmadır.

2.

Topluluklar arası iletişimi düzenli hale getirmeyi, ortak sorunlar
çerçevesinde dayanışmayı, bilgi alışverişini ve ortak etkinlikleri hedefler.

3.

Amatör, akademik, profesyonel, vs. her tiyatro çevresine açık bir
yapılanmadır.

4.

Kendi alanlarında özelleşen platformların (Üniversite Tiyatroları
Platformu, Lise Tiyatroları Platformu, Bölge Tiyatroları, vs.) kurulması teşvik
edilir.

5.

Topluluklar ve kendi alanlarında özelleşen platformlar arasında
kurulan ilişki dinamik bir yan yanalık içinde tasarlanır. Dikey ve hiyerarşik
bir örgütlenmeye gidilmez.

6.

İATP karar organı olmaktan ziyade toplulukların biraraya gelip
ortak eğilimlerini ve kararlarını oluşturmalarına hizmet eden bir yapılanmadır. A ve B konusunda, eğilimleri ne olursa olsun, her topluluğun tavrı kayda
geçirilir.

7.

İATP toplantılarına topluluk temsilcileri düzenli olarak katılırlar.
Temsilci, topluluğu ile platform arasında aktif bir iletişim kurma misyonuna
sahiptir.

8.

Yılda en az bir kez İATP Genel Toplantısı yapılır. Bu toplantıya

İATP’li toplulukların tüm üyelerinin katılması hedeflenir.
9.

Yıllık bir İATP bütçesi oluşturulur. Bütçe, çeşitli ortak etkinliklerden elde edilen gelirler ile aylık olarak ödenmek üzere tek tek toplulukların
belirledikleri para miktarı temel alınarak oluşturulur. Bütçe sadece İATP'nin
ortak etkinlikleri için kullanılır.

10.

Topluluklarin iç işleyişinde yaşanan sorunlar İATP gündemine
geldiğinde, öneri yapma sınırının ötesine geçilmez.

11.

Tiyatral yardımlaşmayı ve alışverişi temel alan topluluklar arası
ilişkilerde belli bir hukukun inşa edilmesi esastır. Bu hukuk, İATP'deki
topluluklar arası ilişkileri zedelemeyecek tarzda şekillenmelidir.

