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Beşinci Sayı Çıkarken…

Yürütülen kültür-sanat faaliyetleri açısından piyasaya bir alternatif oluşturma 
çabası olan amatör tiyatro gruplarına dair kaynakların az olmasından yola 
çıkarak, sene içinde yaptığımız sanatsal ve entelektüel çalışmaları aktardığımız 
BÜO Yıllık’ın ilk sayısını 2000 yılında çıkarmıştık. 5. sayıyı çıkarırken de çalış-
malarımızı belgeleyerek amatör tiyatro camiasına katkıda bulunmayı ve BÜO 
seyircisini çalışmalarımızdan haberdar etmeyi hedefliyoruz.

5. sayımız, Eğitim Çalışmaları dosyası, geçen seneki iki prodüksiyonumuz Zoraki 
Hekim ve Troilos ile Kressida dosyaları ve İATP dosyasından oluşuyor. Eğitim 
Çalışmaları dosyasında ilk sırada yer alan “2003 Eğitim Çalışmaları Raporu”nda; 
BÜO’da son yıllarda yaşanan oyunculuk sorunları, eğitim çalışmalarında bu 
sorunlara dair alınan önlemler, yapılan değişiklikler ve karşılaşılan güçlükler 
anlatılıyor. Dosyanın ikinci yazısı olan “2003-2004 Vücut Çalışmaları” ise sene 
içinde yapılan çalışmaların özetini ve sürecin değerlendirmesini içeriyor. Aynı 
dosyada yer alan “BÜO – Tiyatro Boğaziçi Atölye Çalışması Değerlendirmesi”nde 
ise 2004 yaz başında düzenlenen atölye çalışmasındaki oyunculuk çalışmaların-
dan, tartışma noktalarından, çalışma sonu yapılan değerlendirmelerden ve bu 
çalışmanın BÜO için öneminden bahsediliyor.

İkinci dosyamız ise mezuniyetten sonra tiyatroya devam etmeyi düşünen BÜO’lu 
oyuncularla Tiyatro Boğaziçi’nin yürüttüğü ortak çalışmanın sonucu olarak 
ortaya çıkan Zoraki Hekim prodüksiyonu üzerine hazırlandı. Dosyada; Zoraki 
Hekim prodüksiyon değerlendirmesi, metin analizi ve dramaturji çalışması, oyun 
fotoğrafları ve Tartuffe’ün önsözünün çevirisi yer alıyor. Metin analizi ve drama-
turji başlığı altındaki çalışmanın yayımlanmasının nedeni, oyun dramaturjisinin 
bu metin analizinden çıkanlar doğrultusunda şekillenmiş olması ve bu tip 
çalışmaların yöntemine dair örnek oluşturabileceği düşüncesidir. Tartuffe 
oyununun önsözünün çevrilmesinde ise, krala övgü amaçlı yazdığı diğer önsöz-
lerden farklı olarak, Molière’in kendi tiyatro anlayışından bahsetmesi ve komedi 
tanımı yapması etkili olmuştur. 

Troilos ile Kressida dosyası, prodüksiyon süreci deneyimlerinin aktarıldığı 
prodüksiyon süreci değerlendirmesi’nden, oyunun dramaturji yazısından, 
prodüksiyonun teknik altyapısının nasıl oluşturulduğunu anlatan teknik kadro 



değerlendirmesinden, oyun hazırlıklarında faydalanılan makalelerin çevirilerin-
den, Shakespare Oyunculuğu kitabının yazarlarından biri olan Adrian Brine ile 
yapılan röportajdan ve oyun fotoğraflarından oluşuyor. 

Troilos ile Kressida oyununun dramaturjisini oluşturmamız aşamasında bize 
kaynaklık eden İngilizce makalelerin birçoğunun çevirisine dönem içinde başlan-
mıştı. Bunlardan BÜO Yıllık’ta yer alanlar; Camille Slights’ın oyundaki belli 
sahnelerin art ardalığıyla oyunun dramaturjisi arasındaki bağlantıyı inceleyen 
Troilos İle Kressida’nın Paralel Yapısı, David M. Jago’nun Shakespeare’in Romeo 
ve Juliet oyunuyla Troilos ile Kressida oyununun benzerlik ve farklılıklarını, 
oyundaki karakterlerin ilişkilerini ve Shakespeare’in bu karakterleri nasıl bir 
çerçevede ele aldığını anlatan Troilos ile Kressida’nın Benzersizliği, Barbara 
Heliodora C. ve M. F. De Almeida’nın Shakespeare’in Romeo ve Juliet’teki aşk 
temasıyla Troilos ile Kressida’daki aşk temasını işleyişindeki farklılıklara dikkat 
çeken ve değişen değerler sistemiyle birlikte aşka yaklaşımının farklılaştığını 
iddia eden Troilos İle Kressida: Yeniden Romantik Aşk ve Matthew A. Greenfield’-
nin İngiltere’de milli cemaat ve vatandaşlık olgusunun inşa edilme süreçlerini, bu 
olguların oyunda nasıl ele alındığını konu alan Troilos ile Kressida’da Milliyetçilik 
Fragmanları makaleleridir.

Sergilediğimiz Troilos ile Kressida oyununu izlemesinden sonra Adrian Brine ile 
yaptığımız söyleşi ise; Shakespeare ve oyunları üzerine çalışmalar yürüten bir 
tiyatrocu ile Troilos ile Kressida, BÜO ve Türkiye’de amatör tiyatro koşulları 
hakkında konuşma fırsatı bulmamız açısından önemlidir. 

Son olarak da, BÜO’nun mensubu bulunduğu İstanbul Alternatif Tiyatrolar 
Platformu’nun (İATP) sene içindeki “Nasıl bir şenlik?” tartışmasını konu alan bir 
yazıya yer veriyoruz. Bu yazıda son yıllarda artan tiyatro şenlikleri, ODTÜ şenliği 
üzerine yapılan görüşmeler, BÜO’nun şenlik tartışmalarındaki eğilimi, diğer 
illerdeki amatör tiyatro örgütlenmeleri ve alternatif bir şenlik nasıl olabilir sorusu 
tartışılıyor.

Tiyatro Boğaziçi üyesi, 
sanat emekçisi, yol arkadaşımız 

Barış Orak’ı kaybettik. 
Anısı sahnemizde yaşayacak.
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Eğitim Çalışmaları Dosyası



2003-2004 Oyunculuk Çalışmaları

Deniz Aydın
Didem Karanfil

Eser Dilsöz

BÜO’nun oyunculuk geleneğinin sürdürülmesinde son yıllarda bazı aşınmalar 
yaşandığı, prodüksiyonların ardından yapılan değerlendirmelerde sıkça dile 
getirilmekteydi. Sahnelerde çoğunlukla mizahi bir etki yaratılmaya çalışılması, 
jest ve mimik ekonomisinden yoksun, çoğu zaman replik kalabalığına dayalı ve iç 
aksiyonsuz bir şekilde oynanması gibi sorunlar, yapılan dramaturjiyi sahneye 
yansıtma kaygısının önüne geçebiliyordu. 2002 yılı ...İş Ararım İş... prodüksiyo-
nundan itibaren bu sorunlara yönelik önlemler alınması ve eğitim çalışmalarının 
gözden geçirilmesi gerektiği ciddi bir şekilde gündemimize girmişti.

Fakat 2002 yılı ...İş Ararım İş... oyunu sonrası, yaşadığımız oyunculuk sorunları-
na dair net tanımlamalar yapılabilmiş değildi. O dönemde yapılan temel tespit, 
oyuncuların aksiyonsuz oynamaları, iç aksiyon eksikliğini örtmek için ise jest-
mimiklerini abartılı, kontrolsüz ve dışa dönük bir şekilde kullanmalarıydı. Bu 
değerlendirmeden hareketle 2002-2003 dönemi eğitim çalışmalarındaki vurgu 
noktası oyuncunun iç aksiyonlu oynamasını sağlamak olmuştu. Bunun için 
oyuncuya verili durumları vermek yerine, oyuncudan bunları kendisinin tasarla-
ması istendi. Örneğin “kaçmak” fiziksel aksiyon cümlesinde oyuncudan neden 
kaçtığı -köpekten, alacaklıdan, katilden- nerede olduğu, niçin kaçtığı gibi temel 
sorulara yanıt vermesi bekleniyordu. Çünkü oyuncunun, verili durumları 
tasarlaması sayesinde imgesel tasarımını geliştirebileceği, inanç ve gerçeklik 
duygusu yaratarak aksiyonlu oynayabileceği düşünülmüştü. 2002-2003 döne-
minde yeni oyuncularla yapılan eğitim çalışmaları da, bu değerlendirmeler 
doğrultusunda revize edildi. 

Verili durumların oyuncu tarafından tasarlanması oyuncunun imgelemini 
geliştirebiliyordu, ancak aksiyonlu oynaması için yeterli değildi. Oyuncu verili 
durumları gözetmiş olsa bile aksiyonsuz oynayabiliyor ve bu sorunun üstünü de 
çeşitli oyunculuk buluşlarıyla örtebiliyordu. Nitekim 2003 yılı Mutfaktakiler 
prodüksiyonunda başta bahsettiğimiz sorunlarla yeniden karşılaşılması, yapılan 
bu revizyonun yetersiz kaldığını gösterdi. 

Bu bağlamda 2003 yılı yaz eğitim çalışmaları, oyuncunun klişe ve buluşlarla 
oyunculuk arazlarının üstünü örterek seyirciyi iyi bir icra izlediğine inandırmaya 
çalışmasını engelleyebilmek kaygısıyla şekillendirildi. Çalışmalar, oyuncunun jest 



ve mimiklerinin büyük çoğunluğunu atarak oyuncuyu klişelerinden arındırma ya 
da bunları aksiyonlu bir şekilde icra etmesini sağlama üzerine kuruldu. 

2003 yılı yaz eğitim çalışmaları, oyuncuların kendi klişelerini keşfetmeleri 
bakımından verimli olmuştur. Fakat bu çalışmaların önemli bazı sorunlar 
içerdiğini belirtmek gerekir. Öncelikle tüm jest ve mimiklerin herhangi bir kıstas 
olmadan atılması, oyuncunun oynamakta zorlanmasına ve aksiyonsuz bir şekilde 
eylemlerin kuru bir icrasını sergilemesine neden olabiliyordu. Bu durumla 
bağlantılı olarak sahne üzerinde yapılanların, oyuncu için harekete geçirici bir 
yönü olmayan gündelik eylemlerden öteye geçememesi sorunuyla karşılaşıldı. Bu 
sorunun, oyuncunun kendisini oynamaya teşvik edecek ve kışkırtacak durumları 
yeterince tasarlamaması olarak nitelendirebileceğimiz yaratıcılık sorunuyla ilintili 
olduğu söylenebilir.

Ayrıca bu çalışmalarda dramaturjik bir kıstas olmadan jest ve mimiklerin 
atılması, dramaturji-üslup ilişkisi kavramının o dönemde arka planda kaldığının 
bir göstergesidir. Bu durum, Troilos ile Kressida sürecinde de devam edecek olan, 
stilizasyondan, grotesk ve mizahi oyunculuktan tamamen kaçınmayı beraberinde 
getiren “yalın oynama” takıntısını ortaya çıkarmıştır.

Bu noktada sahne üstündeki herhangi bir ürünün nasıl bir dramaturjiyle ele 
alındığı ve bu dramaturji doğrultusunda hangi oyunculuk üslubunun kullanıldığı 
büyük bir önem arz etmektedir. 2004 yılının eğitim prodüksiyonu olarak seçilen 
Troilos ile Kressida oyunu da, metnin ve yapılan çok boyutlu dramaturjinin 
anlaşılabilmesi için oyunculuklarda sadeliği ve farklı üslupların bir arada 
geçişken bir şekilde kullanılabilmesini gerektiriyordu. Üslup geçişkenliği bir 
karakter üzerinde denenebileceği gibi farklı üslupların kullanıldığı sahnelerin art 
ardalığı ya da farklı üslupların aynı sahnede aynı anda kullanılması gibi farklı 
biçimlerde de sağlanabilmektedir. Örneğin Troilos ile Kressida’da üslup geçişken-
liğinin deneneceği sahnelerden biri Pandaros ve Kressida sahneleriydi. Oyunda 
geliştirilen dramaturji doğrultusunda Kressida’da yalın, Pandaros’ta ise grotesk 
bir yoruma gidilmeye çalışılacaktı. Aynı sahnede bulunan iki karakterin farklı 
üsluplarla yorumlanması, yapılan dramaturjinin sahnelenmesine yönelik bir 
deneme olacaktı.

Troilos ile Kressida prodüksiyonu öncesi yeni oyuncularla yapılacak olan 
2003-2004 kış eğitim çalışmaları ise temel olarak eski oyuncularla yapılan 2003 
yaz eğitim çalışmaları çerçevesinde tekrar düzenlendi. Çalışmaların büyük 
çoğunluğunda önemli değişiklikler yapıldı. Ayrıca çalışmaların içeriğinde yapıla-
cak değişiklikleri tüm kadronun önerileriyle şekillendirmek için bu çalışmalar 
eski oyuncularla beraber hazırlandı ve sahnede denendi. 

Kış eğitim çalışmaları altı temel başlık altında gerçekleştirildi: Eylem Çalışması, 
İkili Fiziksel Aksiyon Çalışması, Sabit Eylem Çalışması, Gazete Çalışması, 
Diyalog Çalışması ve Sinopsisli Doğaçlama Çalışması.



EYLEM ÇALIŞMASI: 

Önceki senelerde eylem çalışması yerine fiziksel aksiyon çalışması yapılıyordu. 
Fiziksel aksiyon çalışması; oyuncunun, çalıştırıcının verdiği bir aksiyonu ya da 
durumu koruyarak sahneyi stilize bir şekilde bir uçtan bir uca kat etmesini 
amaçlayan bir çalışmaydı. Ancak çalışmanın belli bir stilizasyonu hedeflemesi ve 
o dönem, yaşanan oyunculuk sorunlarının stilize kullanımlardan vazgeçilerek 
aşılabileceğinin düşünülmesi sebebiyle 2003-2004 kış eğitim çalışmalarında 
fiziksel aksiyon çalışmasından vazgeçildi ve yeni bir çalışma başlığı olan eylem 
çalışması uygulanmaya başlandı. 

Eylem çalışması, Stanislavski’nin Eylem makalesinden faydalanarak oluşturul-
muş bir çalışmadır. Oyuncuya “izlemek, oturmak, beklemek” gibi basit bir 
aksiyon başlığı verilir ve bu aksiyonu “sınavdan çıkan oğlunu beklemek” gibi, 
kendi bulduğu verili durumlarda icra etmesi istenir. Çalışmanın ikinci aşamasın-
da ise oyuncunun aksiyonu başka bir oyuncu tarafından, örneğin “çocuğun 
üzgün olarak gelmesi” şeklinde kesintiye uğratılır ve oyuncudan bu iki aksiyon 
arasındaki geçişi oynaması istenir. 

Yeni oyuncularla yapılan bu çalışmada öncelikle oyuncunun bulduğu verili 
durumlardaki eksiklikler giderildi ve belirsizlikler netleştirildi. Ardından sahnede-
ki ürünü sadeleştirmek adına, kullanılan jest ve mimikler atılmaya çalışıldı. Bu 
hamlenin temel nedeni eski oyuncularda karşılaşılan iç aksiyonsuz klişelerin ve 
abartılı, kontrolsüz, dışa dönük jest ve mimiklerin yeni oyuncular tarafından da 
kullanılmasını engellemekti. Fakat sahneye ilk defa çıkan oyuncuların ilk etapta 
kullandıkları tüm jest ve klişelerin atılması oyuncuların tıkanmasına ve oynaya-
mamalarına sebep oldu. Ayrıca eski oyuncuların, yeni oyuncuların tıkandıkları 
noktalarda sahneye çıkıp örnek göstermesi önceki senelere göre daha az tercih 
edildi. Bu tercihin nedeni yeni oyuncuların taklit yoluyla iç aksiyonsuz bir 
oyunculuğa sevk edilebilecekleri düşüncesiydi. Ancak örnek göstermekten 
kaçınmak, bazen oyuncunun tıkandığı noktalarda ön açıcı olamamayı da 
beraberinde getirdi. Çünkü önceki çalışmalarda yeni bir oyuncuya örnek gösteril-
mesi onun imgelemini kışkırtabiliyor, ne yapacağı konusunda ona yardımcı 
olabiliyordu. Bu seneki çalışmalarda yapılan ise çalıştırıcının kendi imgelemini 
oyuncuya dayatmasından çekinerek oyuncunun imgelemine müdahale etmekten 
kaçınılmasıydı. Ancak, çalışmanın diğer bir uca savrulduğu ve sahne önünün 
oyuncuyu yönlendirecek avangard unsur olması gerektiğinin gözden kaçtığı 
çalışmalar da oldu.

Bu noktada eğitim çalıştırıcılarının sahne önünde çalıştırıcılık yaparken kadroya 
dair bir perspektif geliştirmeleri önemlidir. Bunun için de çalışma disiplini 
örgütleme, ek çalışma ve okumaların takibini yapma, kadronun durumunu göz 
önünde bulundurarak çalışmaları düzenleme, tek tek oyuncular özelinde yapılan 
gözlemler doğrultusunda tavır geliştirme ve son olarak sahnede çıkan ürünü 
dramaturjisiyle beraber ele alma gibi sorumluluklar gözden kaçırılmamaldır. Bu 
yılki eğitim çalışmalarında bazen bu yönde sorunlar yaşanmıştır fakat bu 
sorunların zamanında tespit edilmesi ve tartışılması bundan sonraki çalışmalar 
için önemli bir tecrübe oluşturmuştur.

Eylem çalışmasında yaşanan diğer bir sorun da, 2003 yaz çalışmasında bahsetti-



ğimiz yalınlık takıntısının tekrar kendini göstermesiydi. Örneğin oyunculardan 
biri, hava atmak eyleminin verili durumu olarak, şirketteki rekabet ortamında 
maaş zammından dolayı arkadaşlarına hava atmayı tercih etti ve eylemini abartılı 
bir şekilde icra etti. Oyuncudan daha yalın bir üslupla oynaması istendi. Fakat 
bu değişiklikle oyuncunun duruma ya da tiplemeye karşı bir tavır geliştirmesi; 
yani rekabet ortamına getirdiği eleştiriyi sergilediği abartılı oyunculuk yoluyla 
sahneye aktarması arka plana atılmış oldu. Son kertede böyle bir yaklaşım, 
dramaturjinin üslubu belirlemesinden çok belli bir üslupta ısrar edilmesi sonucu 
üslubun dramaturjiyi şekillendirmesine neden oldu. Bu sorunun, eğitim çalışma-
larının genelinde ortaya çıktığı söylenebilir, fakat prodüksiyon sürecinde bu 
sorunu aşma yönünde önemli adımlar atıldığı gözden kaçırılmamalıdır. 

İKİLİ FİZİKSEL AKSİYON ÇALIŞMASI: 

Önceki yıllarda uygulanan tiplemeli fiziksel aksiyon çalışması, tipleme vurgusu 
atılarak ve vokal kullanımı eklenerek ikili fiziksel aksiyon çalışmasına evriltildi. 
Eski çalışmalarda derinliksiz tipleme algılarıyla tasarlanan ikili eylem cümleleri 
verili durumları netleştirme doğrultusunda değiştirildi. Örneğin “tembel X, hırslı 
Y ile balığa çıkar” cümlesindeki tembel ve hırslı olmak X ve Y’nin değişmez kişilik 
özellikleri gibi düşünülürdü. Fakat yapılan tartışmalarda tiplemelere yönelik bu 
yaklaşımın Brechtyen dramaturji anlayışıyla bağdaşmadığının farkına varıldı. 
Çünkü karaktere özü gereği “tembel” ve “hırslı” vasıflarını yüklemek onun içinde 
bulunduğu koşulları göz ardı etmek anlamına geliyordu. Bu doğrultuda oyuncu-
lara verilen fiziksel aksiyon cümlelerinde değişikliklere gidildi. Örneğin, “X Y’ye 
yemek hazırlar” eylemi ve verili durumları açıklamak için de “X Y’ye ilk defa 
yemek hazırlamıştır, heyecanlıdır; Y ise toktur fakat ayıp olmasın diye yer” 
cümlesi kullanıldı.

Önceki yıllarda ikili fiziksel aksiyon çalışmasında vokal kullanılmaması, replik 
karşılığı jestlerin sıklıkla kullanılmasına neden oluyordu. Bunu engellemek ve 
oyuncuyu rahatlatmak amacıyla ikili fiziksel aksiyon çalışmasına vokal kullanımı 
eklendi. Fakat yeni oyuncuların sahne üstünde duruş ve postür sorunları henüz 
aşılmamışken vokalin de eklenmesi sorun yaratabiliyordu. Ayrıca, eski oyuncu-
larda da aksiyonlu oynamak yerine replik kalabalığı yapma eğilimi gözlendi. 
Çalışmalarda sahnedeki ürüne bir dramaturji geliştirme konusundaki eksiklik ve 
komikçi eğilim, sahnelerin  dramaturjiden yoksun bir şekilde gereksiz yere 
uzamasına neden olabiliyordu. Bundan sonraki çalışmalarda bu noktaların 
gözden kaçırılmaması önemli görünmektedir.

Sonuç olarak; farklı sorunlarla karşılaşılsa da bu çalışma başlığındaki temel 
sorunun keşfedilmesi ve bu sorunu aşmaya yönelik revizyonların yapılması 
Brechtyen dramaturji anlayışını sahiplenen bir tiyatro grubu için önemli bir adım 
olmuştur.



SABİT EYLEM ÇALIŞMASI: 

Sabit eylem çalışmasında önceki yıllarda kullanılan form bu yıl da korunmuştur. 
Bu çalışmada “deney yapmak, mektup yazmak” gibi cümleler çerçevesinde kısa 
bir eylem çizgisi belirlenir. Oyuncular çalıştırıcının verdiği “acil bir işi vardır, bir 
an önce deneyi bitirmek ister; ayrılık mektubu yazar” gibi farklı verili durumlar 
doğrultusunda bu eylemi icra ederler. 

Bu çalışmanın verimli geçtiği söylenebilir. Fakat bazen bu çalışmada da, sahne-
deki ürünün tiyatral niteliği ile ilgili sorunlar çıkmıştır. Verili durumların yaratıcı 
bir biçimde tasarlanmaması ve verili durumlara dair bir dramaturji geliştirilme-
sindeki eksiklikler bu sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu eksiklikler de bazen 
oyuncuların eylemleri birbirlerine benzer ve basmakalıp biçimde icra etmelerine 
neden olmuştur. Şimdiden baktığımızda bu sorunun daha önce bahsettiğimiz 
yaratıcılık ve sahnedeki ürüne dair tavır eksikliği ile bağlantılı olduğunu söyleye-
biliriz. 

Bu çalışma oyuncuyu bir dramaturji geliştirmeye daha çok kışkırtacak verili 
durumlar seçilerek ve bahsettiğimiz sorunları aşmaya yönelik önlemler alınarak 
önümüzdeki senelerde korunabilecek önemli bir çalışmadır. 

VOKAL ÇALIŞMALARI:

Vokal çalışmaları iki başlık altında yapıldı: Gazete Çalışması ve Diyalog 
Çalışması.

Gazete çalışmasında oyunculara çeşitli gazete metinleri verilir ve verili durumlar 
doğrultusunda bu metinleri yorumlamaları ve bu durumların gerektirdiği 
aksiyonu vokallerine yansıtmaları beklenir. Önceki yıllarda vokal çalışmalarında 
metnin anlamı bir kenara bırakılarak verili durumlar doğrultusunda oluşan 
aksiyonun vokale yansıtılması beklenirdi. Örneğin oyuncuya milli piyangoda 
kazanan talihlinin açıklandığı bir gazete haberi için “at yarışı sunar, çocuklara 
masal anlatır” gibi metnin anlamından tamamen bağımsız verili durumlar verilir 
ve oyuncudan metnin anlamını unutması ve vokalini bu verili durumlarda 
çeşitlemesi istenirdi. Bu sene ise Troilos ile Kressida’daki uzun tiratlar ve diyalog-
lar  düşünülerek, oyuncunun asıl olarak metni bir dramaturji doğrultusunda 
yorumlaması tercih edildi. Bu doğrultuda verili durumlar “kazanan talihli sensin, 
tek rakamla büyük ikramiyeyi kaçırmışsın” gibi metnin anlamı korunabilecek 
şekilde değiştirildi. Bu açıdan çalışmanın özellikle prodüksiyon süreci için 
olumlu sonuçlar verdiğini vurgulamak gerekir. Önceki yıllarda oyuncunun 
sesinin düşük olması durumunda “bu metni duyma sorunu olan birine okuyor-
sun” denerek sesini yükseltmesi sağlanır, temel vokal sorunlarına ve teknik 
yönlere de vurgu yapılırdı. Çalışmalarda eksik kalan bu yönün sonraki çalışmala-
rımızda giderilmesi gerekli görünmektedir.

Gazete çalışmasının en önemli avantajı gündemdeki olayları sahneye taşıyabilme 
imkanı sağlaması olmuştur. Örneğin bu yıl çalışmaya yeni katılan oyuncuların 
birçoğu Kilyos Kampus’te kalıyordu. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi tek 
kampus anlayışını değiştirerek Kuzey, Güney ve Hisar Kampus’ten uzakta, 



hazırlık öğrencileri için dersliklerin ve yurtların bulunduğu Kilyos Kampusü’nü 
faaliyete geçirdi. Kilyos Kampus’te kalan hazırlık öğrencileri ana kampusteki 
öğrenci faaliyetlerinden uzak kaldıkları için okulun sosyo-kültürel ortamından 
kopuyor ve bu durumdan rahatsızlık duyuyorlardı. Gazete çalışmasında, Boğaziçi 
Üniversitesi’nin kampuslerinin güzelliğini öven bir haber seçilerek oyunculardan 
bu habere bir tavır geliştirmeleri beklendi. Bunun yanı sıra Irak’taki bir bombala-
mayı ya da YÖK’e karşı yapılan bir eylemi anlatan haberler de kullanıldı.

İki kişilik bir çalışma olan diyalog çalışmasında ise oyunculardan “– Naber, 
nasılsın, – İyiyim, ya sen? …” gibi bir diyaloğu “uzun süredir görüşmemiş iki 
arkadaş karşılaşır, birbirlerini sevmezler ama nezaket gereği konuşurlar” gibi 
farklı verili durumlarda yorumlamaları ve bu verili durumların gerektirdiği 
aksiyonu vokallerine yansıtmaları beklenir. Bu sene ise önceki senelerden farklı 
olarak diyaloglar hazırlanırken oyundan yararlanıldı. Örneğin oyundaki bir 
diyalogda Odysseus, savaşmaktan kaçan Akhilleus için bir plan hazırlar ve bunu 
Nestor ile paylaşır. Amaçları Aias’ı pohpohlayarak Akhilleus’u gözden düşürmek 
ve onu tekrar savaşa sokmaktır. Bu parça, aksiyon çizgisi korunarak aşağıdaki 
örnekte görüldüğü gibi gündelik bir diyalog haline getirildi. Temel aksiyonların 
bazıları oyundan seçildi ve bu yolla oyundaki karakterlerin temel aksiyonlarının 
keşfedilmesi hedeflendi.

A: Onu hemen durdurmalıyız yoksa hepimizin hakkından 
gelecek.
B:  Haklısın ama ne yapabiliriz ki?
A:  Sen bir hile hazırlarsın.
B:  Nasıl olacak sen söyle.
A:  Bu akşam yemekleri sen hazırlamayacak mısın?
B:  Şimdi anlar gibi oluyorum.
Verili Durum: A’nın aklında bu plan baştan beri vardır ve B’yi 
plana katmaya çalışır.
Temel aksiyonlar: İki danışman, başkanlarının ayağını 
kaydırmak için plan hazırlarlar.

Bunun yanında, çalışmanın zenginleştirilmesi için “ikisi de işi halletmeye çekinir 
ve birbirlerinin üzerine atarlar” gibi oyundakinden farklı verili durumlar da 
tasarlandı. 

Diyalog çalışmasının, gazete çalışmasında olduğu gibi diyalogların anlamları 
korunarak yapıldığı için metni anlamlandırma açısından olumlu sonuçlar verdiği 
söylenebilir.

SİNOPSİSLİ DOĞAÇLAMA ÇALIŞMASI: 

Sinopsisli doğaçlama çalışmasında da önceki yıllarda kullanılan form korunmuş-
tur. Bu çalışmada kadro gruplara bölünür ve belli bir sinopsis çerçevesinde 
doğaçlama çalışması yapılır. Çalışmanın temel amacı, doğaçlama öğesi sayesinde, 
özellikle yeni katılan oyuncularda doğaçlayıcı oyunculuk anlamında bir gelişme 
sağlamaktır. Ayrıca sinopsislerin oyundan seçilmesi oyuna geçişi kolaylaştırabil-



mektedir. 

Bu yıl sinopsisli doğaçlama çalışmasında Troilos ile Kressida’daki temalar 
güncelleştirilmiştir. Örneğin; Helena’nın geri verilip verilmemesinin tartışıldığı 
aile meclisi sahnesi, Eczacıbaşı voleybol takımı oyuncusu Natali’nin takımdan 
yollanıp yollanmaması tartışmasına çevrilmiştir. Onursal başkan ve kulüp 
başkanının Natali konusundaki tavırları, Priamos ve Hektor’un Helena karşısın-
daki tavırlarına yaklaştırılmıştır. Yeni oyuncular da oyundaki bu karakterlere 
dair imgelerle çalıştırılmıştır. Ancak karakterlerin ve kurgunun oyundakiyle bire 
bir aynı düşünülmesi nedeniyle çalışmanın doğaçlama yönü eksik kalmıştır. 
Böylece de yeni oyuncuların sahne üstünde rahatlayıp açılım yakalamaları 

gözden kaçırılmıştır. Ayrıca bu çalışma, dramaturjinin ve kullanılabilecek 
üslupların araştırılarak oyunun derinliğinin keşfedildiği bir çalışma olmaktan çok 
oyundaki temaları işleyen bir parodiye dönüşmüştür. Buradaki temel sorun, bir 
Shakespeare metnindeki temalar güncellenirken, yazarın yakaladığı derinliğin 
yakalanamamasındadır. Bu durum da temaların indirgemeci bir şekilde yorum-
lanması ve tüketilmesi sonucuna yol açmıştır.

Kış eğitim çalışmalarından sonra 2003-2004 eğitim prodüksiyonu oyunu olarak 
sergilediğimiz Troilos ile Kressida prodüksiyonu oyunculuklar anlamında oldukça 
zorlayıcı bir prodüksiyon olmuştur. Troilos ile Kressida’da farklı üslupların 
denenmesi, üslup-dramaturji ilişkisinin araştırılması, jest ve mimiklerin sadeleş-
tirilmesi gibi yönlerden mesafe katedildiği ve kış eğitim çalışmalarında çıkan 
sorunların giderilmesi için önemli adımlar atıldığı söylenebilir.



2003-2004 Vücut Çalışmaları

İlker Yasin Keskin
Öner Zafer

BÜO, 2003 yaz döneminde vücut çalışmalarına Mutfaktakiler oyunu dönemi ve 
daha önceki dönemlerde karşılaşılan sahne üstü vücut kullanımı sorunlarına 
çözüm oluşturabilmek hedefiyle başladı. Vücut çalıştırıcısı kadrosuna (Seray 
Akyıldırım, İlker Yasin Keskin) yeni bir çalıştırıcının (Öner Zafer) katılımıyla 
kadro oluşumu açısından da önem arz eden araştırma çalışmaları ve ön çalışma-
lar yapıldı. BÜO’nun 2003-2004 döneminde vücut çalışmalarını değerlendirebil-
mek için vücut kullanımına dair sorunları, bu sorunlara nasıl çözüm geliştirildi-
ğini ve bu çabaların sonuçlarını incelemek gerekiyor.

Oyuncunun, verili durumları ve imgesel tasarımı başarılı bir şekilde oluşturması 
yeterli değildir. Oluşturduğu bu tasarımı seyirciye iletmek için kullandığı beden-
sel ve vokal araçlara hakim olması gerekir. Örneğin Mutfaktakiler reprodüksiyo-
nunda Onbaşı-2 sahnesinde karakol kapısına dayanan halkın kapıyı kırması 
bölümü oyuncuların senkronizasyon sorunu nedeniyle yeterince iyi icra edileme-
miş, yerine farklı bir sahneleme denenmişti. Çıkan bu sorun bize BÜO’da vücut 
kullanımında zamanla elde edilmiş bazı kazanımların aşınmış olduğunu gösterdi. 
Bununla beraber, önümüzdeki dönemde oynancak olan Troilos ile Kressida 
oyununda savaş sahnelerinin yer alması, bu sahnelerde koreografi kullanımına 
başvurulmasını zorunlu kılıyordu. Sonuç olarak, senkronizasyon sorununun 
üstesinden gelebilmek için Troilos ile Kressida sürecinin bir fırsat olarak değer-
lendirilebileceği ve bu öngörünün 2003 yaz çalışmalarının organize edilişinde ana 
eksen olabileceği düşünüldü.

Yaz çalışmaları sürecine girildiğinde ise senkronizasyon sorununun çözümüne 
yönelik olarak basit bir dans adımı eşliğinde sade bir koreografi (sağa, sola, öne, 
arkaya) oluşturuldu. Çalışma sürecinde oyuncuların ritim duygusu da kazanma-
sı gerektiği düşünülerek koreografi çalışmaları müzik eşliğinde yapıldı. Yapılan 
bu çalışmalarda çeşitli kazanımlar elde edildiği söylenebilir. Ancak senkronize 
hareket etme sahne üzerinde sık başvurduğumuz önemli bir tiyatral anlatım 
aracıdır ve bu yönde çalışmaların süreklilik arz etmesi gerekir.

Ayrıca Troilos ile Kressida oyununun savaş sahnelerinde akrobasi içeren hareket-
lerin de kullanılma olasılığı nedeniyle 2003 yaz çalışmalarına takla ve köprü 
başlıkları da eklendi. Takla çalışmaları birçok farklı takla çeşidini içeriyordu. 



Kadronun yavaş yavaş cesaret kazanması ve herhangi bir sakatlığa meydan 
verilmemesi maksadıyla takla çalışmalarında minder kullanıldı. Takla çeşitleri 
şöyle sıralanabilir: Düz takla, koşarak durup düz takla, koşarak durmadan takla, 
bir engel üzerinden takla (engeller yüksekliğine ve minderden uzaklığına göre 
sınıflandırılıyordu), ardı ardına takla, omuz taklası. Yapılan çalışmalarda takla 
atılırken dikkat edilmesi gereken teknikler ve birtakım trükler araştırıldı. Sırala-
mak gerekirse; takla esnasında kafanın yere değmemesi ya da kafanın arka 
kısmının değmesi hem boyun sağlığını güvenceye alır hem de vücudun ileri doğru 
yuvarlanmasında avantaj sağlar. Vücut ağırlığının kollar tarafından taşınması 
hareketin kontrolünü, ilk darbenin baş, enseye ya da sırta gelmesini engeller ve 
herhangi bir ezilmenin olmasını önler. Bacakların kontrollü bir şekilde vücuda 
yakın, kıvrık konumlandırılması ve omurların iyice yuvarlatılması takla atmayı 
kolaylaştırdığı için önemlidir. Atılan taklanın düz bir çizgi üzerinde olması ve 
hareketin ayakta ve bacaklar bitişik olarak bitirilmesi ise estetik bir görünüm 
vermek açısından önemlidir. Takla çalışmalarının en son aşaması ise taklaların 
bir oyun sahnesinde uygulanabilirliği de düşünülerek, hareketlerin teknikleri 
çözüldükten sonra mindersiz icra edilmesiydi. Vücutlar riske atılmadığı ve takla 
tekniği tam olarak kavranamdığı için bu aşmaya geçilmedi.

Akrobasi içeren hareketlere vücudu hazır hale getirmek için takla çalışmalarının 
yanında köprü çalışmaları da yer alıyordu. Köprü çalışmalarına yönelik olarak 
esneme setinde belin ve bileklerin ısıtılmasına yarayan hareketler eklendi. 
Çünkü, köprü hareketi sırasında vücut ağırlığı eklemlerin üzerine biniyor ve 
eklemler yeterince ısıtılmadığından hareket sırasında sakatlanma riski doğuyor-
du. Aynı mantıkla köprü hareketi, içerdiği riskleri azaltmak için aşamalara 
ayrıldı. Aşamalar şöyle sıralanabilir: Minder üzerinde sırt üstü yere yatıp yerden 
destek alarak köprüye kalkma, sırtı duvara dönük bir şekilde yukarıdan duvarı 
takip ederek iki kişinin kontrolünde köprüye inme, ayakta dururken duvar 
kullanmadan yine iki kişinin kontrolünde köprüye inme. Tam olarak geçilemeyen 
son aşama ise desteksiz ve duvar kullanmadan köprüye inilmesidir.

Taklaların son aşamalarına geçilmemiş olması Troilos ile Kressida prodüksiyonu-
na da yansımıştır; oyunda yer alan savaş sahnelerinin hazırlanması aşamasını 
göz önüne alırsak, vücudunu riske atma konusunda halen aşılması gereken 
mesafelerin mevcut olduğu görülür. Fakat savaş sahneleri çalışılırken senkronize 
hareket etme anlamında ilerleme kaydedilmiştir.

Yukarıda sayılan çalışma başlıklarını desteklemesi amacıyla vücut çalışmalarının 
daimi bölümleri olan kondisyon, esneme, denge setleri revize edildi. Kondisyon 
çalışmaları düşük, orta ve yüksek ritim koşulardan oluşuyordu. Ritimlerin 
sabitlenmesi için bu çalışmaların müzikle beraber yapılması tercih edildi. Böylece 
kondisyon içerisinde müzik kullanımı, koreografi çalışmasına da bir geçiş 
sağlamış oldu. Ayrıca esneme çalışmalarına, ağırlığı (kış döneminde yapılan 
çalışmalara oranla) artırılarak devam edildi. 2003 yaz sürecinin esneme ve 
kondisyon çalışmalarının oyuncuların dönem içindeki kondisyonlarını ve esneme 
kabiliyetlerini yükseltmesi anlamında etkili olduğu söylenebilir. 

Yukarıda belirtilen çalışma başlıklarının yapılış sırası şöyledir: Kondisyon, 
müzikli adım ve adımın toplu icrası, esneme, denge ve bacak gücünü artıracak 



hareketler, takla, köprü, son olarak da mekik ve şınav.

2003 kış dönemi çalışmaları ise geçen senelerde uygulanan programlarda bir 
değişiklik yapılmadan oluşturuldu. Fakat 2003 yaz dönemi, vücut çalıştırıcısı 
kadrosu için kısmen de olsa vücut formasyonuna dair araştırma faaliyetlerinin 
yürüdüğü bir dönem olarak değerlendirilebilir. Ancak kış dönemi için aynı şeyi 
söylemek o kadar da mümkün gözükmüyor. Vücut çalıştırıcılarının 2004 yaz 
çalışması dönemi için araştırma faaliyetini de gözden kaçırmayarak bir eğitim 
çalışması organize etmesi düşünülüyor.



BÜO – Tiyatro Boğaziçi 
Atölye Çalışması Değerlendirmesi

Özgür Eren
Senem Han

21-22 Şubat 2004 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro 
Salonu'nda, İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu'na (İATP) dahil 15 grubun 
katılımıyla, Tiyatro Boğaziçi'nin (TB) yürütücülüğünde bir atölye çalışması 
düzenlendi. Birçok İATP grubunun kendi eğitim çalışmalarında farklı biçimlerde 
yararlandığı fiziksel aksiyon çalışmalarını temel alan atölye, bu çalışmaları 
yeniden yorumlamaya dönük bir araştırma faaliyeti olarak tasarlanmıştı. Yeniden 
yorumlama ile kastedilen, bu çalışmanın teorik arka planının, Stanislavskiyen 
mirasa -onun anti-tezi olmayan- bir Brechtyen anlayış ile yaklaşılarak, yeniden 
inşa edilip edilemeyeceğiydi.

Eğitim çalışmaları BÜO’da da yaklaşık bir senedir gözden geçiriliyordu. Bunun 
amacı, uzun süredir karşılaşılan bazı oyunculuk ve çalıştırıcılık sorunlarının 
üzerine gidebilmekti. Çalışmaların bütün başlıklarının yeniden yorumlandığı 
böyle bir dönemde TB’nin atölye çalışmasının BÜO’da da yapılması talep edildi. 
Bunun üzerine Tiyatro Boğaziçi ve BÜO, 28 Haziran – 1 Temmuz 2004 tarihleri 
arasında bu çalışmayı birlikte yaptı. 

Dört gün süren atölye çalışması “Serbest Aksiyon”, “Fiziksel Aksiyon”, “Vokal 
Aksiyon” ve “Kolektif Aksiyon” başlıklarını içeriyordu. Bütün çalışmalar kırk 
beşer dakikalık vücut çalışmasıyla başladı. Yürütücü kadro tarafından önceden 
belirlenen cümleler, çalışma sırasında oluşturulan tekli, ikili ve üçlü gruplar 
tarafından on beş dakika çalışılıp sergilendi. Sergilenen çalışmalardan, uygun 
malzeme sunanların bazıları seçilerek sahnede çalışıldı. Atölye çalışmasının 
amacı, bir sahne parçası çıkarmak ya da sadece temel oyunculuk sorunlarını 
merkeze alan bir çalışma yürütmek değildi. Daha çok, oyuncuların sahneye 
getirdiği önerilerin, çalışma öncesinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlen-
dirilip açıcı bir şekilde tartışılması hedefleniyordu. Bir diğer hedef de katılımın 
kışkırtılmasıydı. Sahne üzerinde yürütülen çalışmanın, tüm katılımcıların 
müdahalesine açık bir analiz sürecinden geçirilmesine önem verilecekti. Katılan-
lardan, çalışmanın teorik çerçevesine aşina olmaları amacıyla, Stanislavski'nin 
“Bir Rol Yaratmak” adlı kitabından “Gogol'ün Müfettiş'i” adlı makaleyi okumaları 
istendi. 



KRİTERLER*

Aşağıdaki başlıklar, atölye çalışması sırasında oyuncuların icralarını değerlendi-
rirken göz önünde bulundurulan kriterlerdir. Bunlar dört ana başlıkta toplanabi-
lir.

I. Ekonomi ve Bedensel Kullanım

Mimik-jest enflasyonu

Oyunculuk çalışmalarında en sık karşılaşılan oyunculuk zaaflarından biri olan 
mimik-jest enflasyonu “ifade kirliliği”ne yol açan bir sorundur. Az sayıda mimik-
jest ile oluşturulan ifadelerin, anlamı, aksiyonu ve imgeyi seyirciye iletmede daha 
etkili olduğunu dikkate almak gerekir. İster doğalcı bir üslup kullanılsın isterse 
stilize bir üslup, ekonomik jest-mimik kullanımı güçlü ifadeler oluşturmada 
önemli rol oynar. Jest-mimik enflasyonu çoğu zaman oyuncunun iç aksiyon 
oluşturmakta yaşadığı sıkıntıyı örtbas etme çabası sonucunda ortaya çıkar.

Vücut kullanımında karşılaşılan sorunlar

Vücut kullanımındaki yetersizlikler ya da jest-mimik denetimindeki eksiklikler, 
tasarlanan imgenin sahneye taşınmasını engelleyebilmektedir. Oyuncunun, 
verili durumları ve imgesel tasarımı başarılı bir şekilde oluşturması yeterli 
değildir. Oluşturduğu bu tasarımı seyirciye iletmek için kullandığı bedensel ve 
vokal araçlara hakim olması gerekir. Zaman zaman istenmeyen jest ve mimikle-
rin araya karışması, zaman zaman da tasarlanan imgenin fiziksel ifadelendirme-
ye kavuşturulmasında vücudunun oyuncuya ihanet etmesi bu başlık altında 
sayılabilecek sorunlardandır. 

Buluşçu eğilimler 

Oyuncunun aksiyona yönelik bir çalışmaya yoğunlaşmaktan çok çeşitli yan 
eylemler üreterek, oyunculuk trüklerine başvurarak ya da küçük öykücükler 
yazarak çalışma eğilimine girmesidir. Bu eğilim, verilen aksiyona odaklanan bir 
çalışma yapmaktaki en büyük engellerden birisidir. 

II. İmgesel Tasarım ve İç Aksiyon

Verili durumların yeterince iyi tasarlanamaması

Stanislavski’nin fiziksel aksiyon çalışmalarında temel öneme sahip olan verili 
durumlar, oyuncunun icra ettiği eylemi hangi koşullar altında, nasıl bir ortamda, 
kime ya da neye karşı yaptığını, bu eylemin geçmişinde neler olduğunu vb. içerir. 
Verili koşulların yeterince tasarlanmadığı durumlarda eylemin icrasında tutarsız-
lıklar, inandırıcılığı zedeleyen unsurlar, iç aksiyonda zayıflıklar gözlenir. Verili 
durumların eksiksiz tasarlanması, gereksiz ayrıntılarla dolu bir hikaye yazmak 
anlamına gelmez. Eylemin iyi icrası için gerekli ölçüde verili durumun saptanmış 
olması yeterlidir.

İmgesel tasarım eksikliği



Verili durumlarla iç içe geçen bu başlık aynı zamanda oyuncunun içsel dünyasıy-
la ilgili bir yön de barındırır. Verili durumlar eylemin dışsal koşullarını ifade 
ediyorsa, imgesel tasarım -verili durumların yanı sıra- bu eylemin nasıl bir 
aksiyonla, kim tarafından, ne tür yardımcı eylemlere başvurularak yapıldığını 
içerir. Oyuncu verili durumları oluştururken kendisine birtakım sorular sorar, 
bu soruların yanıtları için imgelemine başvurur. Oyuncunun oyunun öyküsünü 
sahne gerçekliğine uygun ve sanatlı bir şekle dönüştürmesinde imgelem hayati 
bir rol oynar. Bu nedenle oyuncu imgelemini geliştirmelidir ve imgelem geliştirile-
bilir bir şeydir. Seyredilen filmler, gözlemlenen olaylar, dinlenen müzikler, 
okunan kitaplar oyuncunun imgelemine katkıda bulunurlar.

Fazlasıyla gelişkin altmetinler tanımlama 

Yeni başlayan oyuncularla yapılan çalışmalarda en sık karşılaşılan sorunlardan 
birisidir. Bu sorun iki biçimde tezahür edebilir. Birincisi, verili durumların 
gereğinden fazla ayrıntılandırılması ve eylemin icra edildiği koşullara ya da 
eylemin “geçmiş”ine dair çok fazla “hikaye” yazılmasıdır. Bu ayrıntılı “hikaye” 
yazımı eylemin icrasını kolaylaştırmaktan ziyade, durumu daha da içinden 
çıkılmaz bir hale getirir ve icra edilen eylemin seyirciye iletiminde sorunlar 
yaşanabilir. İkinci sorun, oyuncunun gündelik hayatta pek de karşılaşmayacağı 
durumlar, altmetinler tasarlamasıdır (ölmek, öldürmek vs.). Özellikle yeni 
başlayan oyuncuların, referansını gündelik hayattan alan durumlar tasarlaması 
eylemin doğru ve tutarlı bir biçimde icra edilmesinde kolaylık sağlar.

Mizansen seçimindeki yanlışlar nedeniyle aksiyonun tam olarak 
anlaşılamaması

Bu sorun da atölye çalışmasında sahnede henüz yeni olan oyuncularda sık 
karşılaşılan bir sorundur. Seyirciye -eylem bunu gerektirmediği halde- arkasını 
dönme, sahnede yanlış yerlerde konumlanma, tasarlanan mekanı tanımlama 
sorunları (mekanın genişliği, uzaklık, yakınlık vs.) gibi sorunlar bu başlık altında 
sayılabilir.

Olmayan insan ve nesneleri sahne üzerinde tasarlarken zorlanma

Atölye çalışmasında oyunculara mütevazı bir aksesuar dolabı sunularak gerekti-
ğinde eylemlerini aksesuarlarla icra etmeleri istenir. Başka birisiyle ilişki kurma-
sı gerektiğinde de bir başka oyuncunun yardımcı olması talep edilir. Bunun 
amacı, oyuncunun olmayan nesne ya da kişiyle nasıl ilişki kurduğuyla vakit 
kaybetmeyip eylemin icrasına odaklanmaktır. Fakat olmayan nesne ve insanlarla 
ilişki kurma çalışması, imgelemi ve oyuncunun fiziksel dilini geliştirici bir 
çalışma olarak ayrıca yapılabilir.

Aksiyonu icra etme yerine onun mekanik bir taklidini gerçekleştirme

Diğer kriterlerle doğrudan bağlantılı olan bu kriter, oyuncuların verili durumları 
ve imgesel tasarımı yeterince tasarlayamadıkları durumlarda eylemin icrasından 
çok, onun yüzeysel bir taklidini yapmayı içerir. Eylemin mekanik icrasının 
farkına varmak, uyanık bir izlemeyi gerektirir. Çünkü özellikle deneyimli oyuncu-



lar -çeşitli oyunculuk trüklerine de başvurarak- eylemin mekanik icrasını, izleyen 
kişinin sanki iyi bir eylem icrası izlediği hissine kapılabileceği şekilde sunabilir. 
Bu noktada çalıştırıcı ya da izleyicilerin oyuncunun kullandığı trüklere, süsleme-
lere karşı uyanık olması, oyuncudan bunları budamasını ve eyleme odaklanması-
nı istemesi gerekir.

Anlaşılırlık

Yukarıda sayılan bütün kriterlerin temelinde yatan bir kriter olarak değerlendiri-
lebilir. Sonuçta bütün çalışma, oyuncunun tasarladığı ve icra ettiği eylemin 
seyirci tarafından anlaşılır olmasına, ifadenin oyuncunun istediği biçimde 
seyirciye iletilmesine dayanır. Burada karşılaşılabilecek karşıt yönde bir hata 
anlaşılır olmak kaygısıyla çok fazla şey yapmak, “hikaye” yazmak, “sessiz sinema” 
oynamaktır. Örneğin “komutanının postalını boyamak” eyleminde oyuncunun 
komutanla ilişkisini uzun uzun oynaması (ona çay getirmesi, ondan postalları 
alması, selam çakması vs.) gerekmez. Bu çalışmada odaklanılması gerken an, 
ayakkabının boyandığı andır. 

III. Skor ve Organizasyon

Aşamalandırma sorunları

Bazı eylem tasarımlarında oyuncu tek bir eylemle sınırlı kalmayabilir. İcra etmesi 
istenen ana eylemin yanı sıra o eylemi besleyen bazı yan eylemlere başvurması 
gerekebilir. Nasıl ki oyuncu bir rolü çıkarırken o rolün eylemlerinden bir skor 
oluşturuyorsa, bu tür durumlarda da bir skor parçacığı oluşturması gerekir. Bu 
skor parçası da tıpkı bir rol gibi belli aşamalandırmalara ihtiyaç duyar. Bu 
aşamaların fazla ya da eksik olması, istenen ifadenin seyirciye aktarımında sorun 
yaratabilir. Bu aşamalar aynı zamanda ritmik olarak da bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyarlar. Ritmik düzenleme hem anlaşılırlık açısından, hem de seyir zevki 
açısından gereklidir.

Ritim-aksiyon ilişkisinde yaşanan sorunlar

Stanislavskiyen bir açıdan bakıldığında; inanç ve gerçeklik duygusunun oluşma-
sında, icra edilen eylemin nasıl bir ritme sahip olduğu önem kazanmaktadır. 
Doğru ritimle icra edilmeyen eylemler seyirciyle sergileme arasında bir mesafe 
oluşturur. Bunun tercih edildiği yorumlar da olabilir. Ancak tercih edilmediği 
noktada eylemin anlaşılır ve inandırıcı olması, o eylemin haklılaştırılmasını 
sağlayacak ritimle mümkün olabilir.

Aksiyonların güvensiz, tereddütlü icrası; kararlılık eksikliği

Oyunculuk çalışmalarında sık rastlanan sorunlardan biri de oyuncuların 
eylem(ler)i yeterince kararlı bir biçimde icra etmemeleridir. Verili durumların 
yeterince iyi tasarlanamamasıyla bağlantılı olan bu kararsızlık oyuncunun 
oluşturmak istediği imgeyi zayıflatır, anlaşılırlığa zarar verir. Yeni oyuncularla 
yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken kriterlerden biridir.



IV. Dramaturji ve Üslup

Aşağıdaki kriterler, atölye çalışmasının Brechtyen kavramlara referans yapan 
yönünü de ifade ediyor.

Dramaturji eksikliği

Oyuncuların yeterli dramaturji çalışması yapmamaları, sergiledikleri eyleme karşı 
tavırlarının ne olduğunun belirsiz olması çalışmalarda çıkabilecek en önemli 
sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda oyunculardan, sergiledikleri eylemlere 
toplumsal bir perspektif dahilinde bakabilmeleri ve bu doğrultuda dramaturjile-
rini geliştirmeleri istenir. Yaptıkları dramaturji tartışmaya açılarak bütünlüklü 
bir hale getirilmeye çalışılır.

Yapılan dramaturji ile sergilenen üslubun örtüşmemesi

Bütünlüklü, tutarlı bir dramaturji yapılsa bile bu dramaturjinin seyirciye 
aktarımında sorun çıkabilir. Eğer kullanılan oyunculuk üslubu doğru değilse 
oyuncular, seyircide oluşturmak istedikleri etkinin tam tersi yönde bir etki 
oluşmasına neden olabilirler. Bu noktada seçilen üslup önem kazanmaktadır. 
Dramaturji ile üslup arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

ÇALIŞMA BAŞLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Serbest Aksiyon Çalışması: Serbest aksiyon çalışması Stanislavski'nin 
“Eylem” makalesinden yola çıkılarak üretilen bir çalışma biçimiydi. Oyuncuya 
genel bir aksiyon başlığı -“beklemek” ve “aramak”- verildi. Oyuncudan bu 
aksiyona kendi imgelemi yoluyla çeşitli verili durumlar tayin etmesi, eylemi 
ayrıntılandırması, toplumsal vurgu noktaları belirlemesi ve sahne üzerinde bir 
öneri sunması istendi.

Oyuncunun sunduğu öneri üzerine yukarıdaki kriterler doğrultusunda tartışma-
ya açık bir çalışma yürütüldü. Stanislavskiyen terimler referans alınarak bir tür 
analiz çalışması yapıldı. Oyuncunun tasarladığı verili durumlardaki eksiklikler, 
icrada başvurduğu fazlalıklar, klişeler, skor ve organizasyona dair sorunlar tespit 
edilmeye ve üstesinden gelinmeye çalışıldı. Bu çalışma sırasında oyuncuya neyi 
nasıl yapması gerektiği konusunda formüller, reçeteler vermekten çok, ne 
yapmaması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Kendisine “aramak” eylemi verilen bir oyuncunun belirlediği verili durum 
şöyleydi: “Öğrenci iki saat içinde ödevini yetiştirmek zorundadır, internette ödev 
arar.” Oyuncu, oluşturduğu aksiyon çizgisini hangi verili durumlar altında icra 
ettiğini yeterince iyi tasarlayamamıştı. Bu nedenle anlaşılma sorunu ortaya çıktı. 
Verili durumlarını ayrıntılandırmak amacıyla nasıl bir öğrenci olduğu, “ödev 
yapma” işine nasıl yaklaştığı, mekanın ne olduğu ve eğer ödevi internette bula-
mazsa başına ne geleceği gibi sorular soruldu. Oyuncu internette ödev arayan bir 
insanın eylem çizgisini genel hatlarıyla icra etmekle yetiniyordu. Kendini hareke-
te geçirecek, yaratıcılığını kışkırtacak verili durumlar bulmaya çalışmıyordu. 
Ayrıca oyuncu tarafından bir dramaturji yapılmadığı gözlendi. Ödev yapma 
eylemine toplumsal bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi için bir öneri yapıldı: 



“İnternetin insanları araştırmaya teşvik eden bir araç mı, yoksa aptallaştırıp 
tembelleştiren bir araç mı olduğu sorusunu tartışmaya açabilecek bir sergileme 
yapılabilir.”

Kendisine “beklemek” eylemi verilen bir oyuncunun belirlediği verili durum da 
şöyleydi: “Çiftçi, kuraklık zamanında tarlasını sulamak için musluğun akmasını 
bekler.” Mekan tasarımında (musluk, gökyüzü vs.) eksiklikler olduğu anlaşıldı. 
Oyuncu, suyun akmasını beklediğini göstermek için musluğa bakarak seyirciye 
yüzünü kapatıyordu. Ayrıca iç aksiyonu yakalayamadığı durumlarda jest ve 
mimik enflasyonu oluşuyordu. Bunları engellemek için verili durum değiştirilerek 
yağmurun yağmasını beklemesi önerildi. Jestler törpülendi ve sade bir anlatıma 
ulaşıldı. Çalışmanın bu anında, aynı sahnede hem yalın hem de grotesk üslupla-
rın bir arada var olup olamayacağı üzerine bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine 
ikinci bir oyuncu toprak ağası olarak sahneye çıktı. Seyircinin toprak ağasına 
eleştirel bir bakış geliştirmesi isteniyordu. Toprak ağasını oynayan oyuncudan 
aynı skoru önce grotesk, sonra her denemede yalınlaşan bir üslupla tekrar 
etmesi istendi. Oyuncunun her üslup denemesinde, çiftçi-toprak ağası ikilisinin 
seyircide uyandırdığı etki farklı oluyordu. Bu sahneleme, farklı üslupların aynı 
sahnede nasıl kullanılabileceğine ve üslubun dramaturjiyi nasıl etkileyebileceğine 
dair bir örnek oluşturdu. Ancak bu durumdan şöyle bir sonuç çıkarılmamalıdır: 
“Seyircide empati uyandırmak için tek yöntem yalın oynamak; mesafe yaratmak 
için de tek yöntem mizahi ve grotesk oynamaktır.” Yapılan tartışmalar sırasında 
kadro içinde bu tarz formülasyonlar yapma eğiliminin yaygın olduğu görüldü. Bu 
eğilimin yanlış olduğu, yalın bir üslupla karaktere yabancılaştırma sağlanabilece-
ği gibi, grotesk ve mizahi bir üslubun da bir empati aracı olabileceği konuşuldu. 
Bundan ziyade sergilemenin seyircide bıraktığı etki üzerine düşünülmesi gerekti-
ği vurgulandı.

2. Fiziksel aksiyon çalışması: Stanislavski'nin “Fiziksel Aksiyonlar Metodu”nu 
ayrıntılı bir şekilde analiz ettiği “Müfettiş” makalesinden esinlenerek oluşturulan 
ve Brechtyen terimlerin de çalışma analizine entegre edilmeye çalışıldığı bu 
çalışmanın temel prensibi, verili bir aksiyonun verili bir duruma uyarlanarak icra 
edilmesidir. Birinci aşamadan farklı olarak bu çalışmada oyuncuya bir eylem ve 
bu eylemi çevreleyen bir ya da birkaç verili durum verilir ve oyuncunun eylemi 
bu verili durum(lar) çerçevesinde icra etmesi beklenir. 

Buradaki verili aksiyon ve durumları seçerken mümkün olduğunca toplumsal bir 
gestus oluşturmaya hizmet edecek, oyuncuyu bir yorum geliştirmeye zorlayacak 
öneriler oluşturmaya çalışıldı.

Tekli, ikili ve üçlü gruplar tarafından aşağıda belirtilen cümleler çalışıldı:

Eylem: Bebek sevmek
Verili Durum: X öldürmek istediği bebeği sever. Bebeği yerine 
geçmek için öldürmek istemektedir.

Eylem: X, Y’yi korumaktadır.
Verili Durum: Y’nin korunmak gibi bir isteği yoktur, X ısrar 
eder.



Eylem: Yemek yemek.
Verili Durum: Etrafında açlar varken yemek yemek.

Eylem: İki kişi el sıkışır, üçüncü kişi onları izler.
Verili Durum: İki kişi el sıkışmak istemez, üçüncü kişi onları 
ikna eder.

Eylem: Vedalaşmak.
Verili Durum: X politik sürgüne gider, Y onu bir daha görme-
yeceğini bilmektedir.

Eylem: X, Y’ye mendil verir; Y teşekkür eder.
Verili Durum: X, Y’yi yaralamıştır.

Eylem: Ayakkabı boyamak
Verili Durum: Asker sevmediği komutanının ayakkabısını 
boyar.

Eylem: Giyinmek
Verili Durum: X  yerine geçmek istediği birinin elbisesini 
giyer.

Eylem: Yürümek
Verili Durum: Tehlikeli ve yasak bir yerde yürümek.

“Bebek sevmek” eylemi ve “X öldürmek istediği bebeği sever. Bebeği, yerine 
geçmek için öldürmek istemektedir” verili durumu üç oyuncu tarafından ayrı ayrı 
çalışıldı. Oyuncular verili durumlarını iyi tasarlamıyorlar ve eylemi hakkıyla icra 
etmiyorlardı. Bu yüzden, aksiyonlu bir şekilde oynamaktan çok, göstermeci bir 
tarzda oynama eğilimi ortaya çıktı. İç aksiyon oluşturmak konusunda yaşanan 
bu sıkıntı, jest ve mimik enflasyonuna neden oldu. Oyuncular yaptıkları drama-
turji doğrultusunda seyircinin, bebeği kendi çıkarları için öldürmek isteyen birine 
mesafeli bakmasını istiyorlardı. Ancak bu etki çıkmıyordu, çünkü yukarıda 
belirtilen sorunlar anlaşılırlığı engelliyordu. Bunun üzerine, oyuncuların birbirin-
den aksiyon almasını sağlamak amacıyla üç oyuncudan, beraber sahneye çıkıp 
bebek sevme eylemini icra etmeleri istendi. Daha sonra onlara birkaç oyuncu 
daha eklendi. Grotesk bir üslupla oynanmaya çalışılıyor, ancak iç aksiyon 
yetersiz olduğu için istenen etki çıkmıyordu. Yeni eklenen TB’li bir oyuncu, 
“bebeği kendi çıkarları için öldürmek isteyen bencil bir katil” dramaturjisinin 
çıkması için grotesk bir üslup tercih etti ve bunu iç aksiyonlu bir şekilde icra etti. 
Bu sayede sahnenin mizah dozu güçlendi ve seyircinin tiplemenin iflah olmaya-
cağını düşünmesi sağlandı. Bu çalışma, kullanılan üslubun dramaturjiyi nasıl 
etkilediğine dair iyi bir örnek sunmuştur. Kullanılan grotesk ve mizahi üslup, 
seyircilerin sergilenen karakterlere empati duymasını engelliyor, seyircilerin 
mesafeli bir bakış geliştirmesine olanak sağlıyordu. 

Verili durumu “Y’nin korunmak gibi bir isteği yoktur, X ısrar eder” olan “X, Y’yi 
korumaktadır” eylemini icra eden gruplardan biri verili duruma “baba parka 
götürdüğü çocuğunu korumaya çalışır, çocuk bu durumdan rahatsızdır” cümle-
sini ekledi. Oyuncular, koruma eyleminin, korunan kişinin özgürlük alanını 
kısıtlayabileceği gibi bir dramaturji geliştirdiler. Ancak bu dramaturjiyi bir çok 



eylem icra ederek vermeye çalışıyorlardı. Bu da dağınık bir görüntü oluşturuyor 
ve istenen etkinin çıkmasını engelliyordu. Bu nedenle eylemlerden bir tanesi 
seçildi: Çocuğun üstünü giydirme. Bu eylemi giderek hızlanan bir şekilde tekrar 
etmeleri istendi. Buradaki amaç, gündelik ve nahif bir koruma jesti olan “çocu-
ğun üstünü giydirme” eyleminin, çocuğun özgürlük alanını kısıtlayan bir baskı 
unsuruna da dönüşebileceğini göstermekti. Oyunculardan bu eylemi tekrarlar-
ken koruma jestini nahif bir aksiyonla icra etmeleri ve herhangi bir yabancılaştı-
rıcı efekt kullanmamaları istendi, çünkü yabancılaştırıcı etkinin bu eylemin 
tekrarlanması yoluyla oluşması hedefleniyordu. 

Başka bir oyuncuya, “ayakkabı boyama eylemi“ ve “asker, sevmediği komutanı-
nın ayakkabısını boyar“ verili durumu verildi. Oyuncunun amacı, askeri hiyerarşi 
içindeki baskı unsurunu eleştirmekti. Dolayısıyla seyircinin, komutanı tarafın-
dan sürekli ezilen askere empatiyle yaklaşmasını istiyordu. Ancak oyuncu, 
askerin komutanına olan kinini gösterebilmek için dışa dönük sert hareketlere 
başvuruyordu. Bu da itici bir imgenin oluşmasına sebep oldu. Askerin bu şekilde 
yansıtılması, “bu er bu cezayı hak etmiş” yargısının oluşmasına zemin hazırlıyor-
du. Bu nedenle oyuncuya eylemlerini muzip bir aksiyonla icra ederek sahnede 
mizahi bir etki oluşturmaya çalışması önerildi. Bu şekilde denendiğinde oyuncu-
nun tasarladığı dramaturji daha iyi anlaşıldı. Bu örnek, tasarlanan dramaturji-
nin anlaşılabilmesinde, seçilen oyunculuk üslubunun ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha göstermiştir. Bu çalışmada ortaya çıkan bir sorun da verili durumla-
rın yeterince iyi tasarlanmamış olmasıydı. Örneğin oyuncu ilk icrasında boyadığı 
ayakkabıları sert bir şekilde yere fırlatıyordu. Ancak oyuncu bulunduğu mekan-
da yalnız olup olmadığını düşünmemişti. Eğer insanların kendisini duyabileceği 
bir yerdeyse daha dikkatli davranması gerektiği hatırlatıldı. Oyuncu değişen bu 
verili durumlar doğrultusunda aynı eylemleri farklı bir aksiyonla icra etti.

3. Vokal aksiyon çalışması: Bu çalışmada, vokal kullanımının da bir fiziksel 
eylem olarak düşünülmesinden yola çıkılarak bir önceki çalışmanın bir uyarla-
ması üretilmeye çalışıldı. Fiziksel aksiyon çalışmasında kullanılan kriterler vokal 
aksiyon çalışmasının değerlendirilmesinde de kullanıldı. Ayrıca fiziksel aksiyon 
ile vokal aksiyon arasındaki ilişki de keşfedilmeye çalışıldı. İkili gruplar tarafın-
dan aşağıdaki cümleler, sunulan verili durumlar kullanılarak çalışıldı.

Cümle: Ne zaman olmuş?
Verili durum: Gerçekleşeceğini bildiği ya da tahmin ettiği bir 
olayı sormaktadır.

Cümle: Nereye?
Verili durum: Gitmesini istemediği birini durdurmaya çalışır.

Cümle: Başım ağrıyor.
Verili durum: Yapmak istemediği bir şeye bahane olarak 
söyler.

Bu çalışmada sergilenen örneklerin ikisi üzerinden bir tartışma açıldı. 

İlk örnek bir pop starın, magazin gazetecisi tarafından sorulan bir soruya cevap 
vermemek için “başım ağrıyor” demesi şeklinde oluşturulan bir diyalogdu. Bu 



çalışmadaki temel sorun, oyuncuların bir medya eleştirisi yapabilmek adına yoz 
bir magazin gazetecisi ve yoz bir pop starla ilgili akıllarına gelen ilk imgeyi olduğu 
gibi sahneye taşımalarıydı. Oyuncular eleştirel bir tavır aldıklarını düşünüyorlar-
dı. Ancak oyuncuların icrası, bize televizyonda gösterilenin ötesine geçemiyordu. 
Yapılan tartışmalarda medyanın, bunlar kadar, hatta bunlardan daha abartılı 
figürlerle dolu olduğu ve bu tarz yabancılaştırmaları kullanarak kendini yeniden 
ürettiği konuşuldu. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda yapılan eleştirinin 
daha incelikli olabilmesi gerektiği söylendi. Örneğin bugün Türkiye’de birçok 
insanın izlediği “Popstar” yarışması, müzik piyasasındaki yozluğu açık bir şekilde 
seyircinin karşısına çıkarmaktadır. Ama zaten prim yapan şeyin bu yozluğun 
sergilenmesi olduğu düşünülürse, bunu olduğu gibi sahnelemenin bir alternatif 
sunmadığı söylenebilir. 

İkinci örnekte de benzer bir durum söz konusuydu. Kullanılan diyalogda; züppe 
yönetmen, ünlü bir kadın oyuncuya sete neden geç kaldığını soruyor, kadın 
oyuncu da makyaj yaptığı sırada kaprisli bir şekilde “başım ağrıyor” diyerek 
soruyu savuşturuyordu. Oyunculardan biri, yönetmen deyince ilk akla gelen 
klişe jestleri kullanıyordu. Bu nedenle bir yönetmeni seyirciye genel hatlarıyla 
göstermenin ötesine geçemiyordu. Oysa sahnedeki tiplemelerin bir yaşamı 
olduğuna seyirciyi ikna edebilmemiz gerekiyor. Bu tarz bir sahneleme ise 
yukarıda belirtilen sorunlardan dolayı sinema-televizyon piyasasını oluşturan 
yapıyı eleştirebilmeyi engelliyordu. Bu doğrultuda alternatif bir sahneleme için 
şöyle bir öneri yapıldı: “Bir star gösterilip onun makyaj yapmasıyla dalga geçilebi-
lir. Ancak makyaj yapmasının sebebinin dayak yemiş olması olduğunu gösterebi-
lirsek daha derinlikli bir eleştiriyi yakalayabiliriz.” Bu önerinin kullanılabileceği, 
ancak tiplemeleri çelişkili çizmenin, derinlikli bir dramaturji yapmanın tek yolu 
olmadığı konuşuldu. 

4. Kolektif aksiyon çalışması: Bu çalışmanın birinci aşamasında ikili gruplar 
halinde “teselli etmek“ eylemi çalışıldı. Oyunculardan kendi verili durumlarını 
oluşturmaları istendi. 

Oyuncuların çalışmaları izlendikten sonra ikinci aşamaya geçildi ve seçilen bir 
çiftten bu teselli etme eylemini herhangi bir yabancılaştırma öğesine başvurmak-
sızın, samimi bir biçimde icra etmeleri istendi. Oyuncular bu yorum üzerinde 
kısa bir süre çalıştılar.

Çalışmanın üçüncü aşamasında sahnedeki iki oyuncu belirledikleri eylem 
çizgisini giderek artan bir hızla tekrarladı. Hızın artmasına rağmen aksiyonlarda 
hiçbir değişiklik olmaması gerekiyordu. Bir süre buna çalışıldı. Giderek hızlanan 
bir şekilde birinin diğerini sürekli teselli etmesi, teselli edilen üzerinde bir 
tahakkümün kurulmasına ve izleyenin bu eyleme yabancılaşmasına  neden 
oluyordu. Buradaki amaç, günlük hayattaki samimi bir jestin çoğu zaman bir 
baskı ya da taciz unsuruna dönüşebileceğini göstermek ve bu jestin samimiyetini 
sorgulamaktı. 

Bir sonraki aşamada ise oluşan etkiyi güçlendirmek için sahneyi dolduracak 
kadar çok sayıdaki çift, sahne üzerine çıkarıldı. Belirlenen eylem çizgisini aynı 
anda, giderek artan bir hızla icra etmeleri söylendi. Oyunculardan, diğer çiftlerle 
uyum içinde olmaları ve ortak bir ritim yakalamaları istendi. Bu noktada oyun-



cuların sade ve içten yorumlarını bozmamaları, herhangi bir mesafe oluşturma 
çabasına girmemeleri vurgulandı. Bir süre sonra ise eylem çizgisinde bir değişik-
liğe gidildi. Teselli edilenin yürümesi, teselli edenin de onu yakalayıp teselli 
etmesi istendi. Oyuncular, yine hiçbir yabancılaştırıcı efekte başvurmadı. Ancak 
hareketin hızlanmasıyla birlikte icra edenlerin yorulması nedeniyle aksiyonların-
da doğal olarak yaşanan kayma, başlı başına bir yabancılaştırıcı etkiye neden 
oldu. Ayrıca eylem çizgisindeki değişiklik de (birinin yürümesi, diğerinin onu 
kovalaması) oluşan etkiyi güçlendirdi. Bu aşamanın tartışmaya açılan yanı 
şuydu: Oyuncular tiplemelerine dair herhangi bir yabancılaştırıcı efekt kullanma-
malarına, eylemleri empati uyandıracak bir üslupla icra etmelerine rağmen 
hareketin tekrarından ve kolektif bir biçimde yapılmasından kaynaklanan bir 
yabancılaştırma etkisi ortaya çıkabilir mi? Ayrıntılı bir çalışma ile böyle bir etkiye 
ulaşılabileceği belirtildi. Ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle icra problemleri-
ne odaklanılamadı ve çalışmanın sonraki aşamalarına geçilmedi. 

Bu çalışma yabancılaştırıcı etkinin ve eleştirel bir üslubun yalnızca oyunculuk 
vasıtasıyla değil, bazı sahneleme araçlarına başvurularak da elde edilebileceğini 
gösterdi. Ayrıca bu çalışma yalın bir oyunculuk tarzının da, bazı yabancılaştırıcı 
sahneleme tekniklerine başvurarak, eleştirel bir sahneleme içinde işlevsel 
olabileceğini gösterdi. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Atölye çalışması, üslup-dramaturji ilişkisinin sahne üzerinde tartışılması 
anlamında açıcı olmuştur. Troilos ile Kressida sürecinde yapılan doğaçlamalarda, 
dramaturjinin sahne üstüne taşınmasında sorunlar yaşanıyordu. Yapılan 
dramaturji doğrultusunda, doğru üslubun seçilebilmesi ve oyuncuların farklı 
üsluplara aşina olması gerektiği konuşuluyordu. Atölye çalışması, üslup-drama-
turji ilişkisine dair Troilos ile Kressida sürecinde yapılan bu tartışmaların 
olgunlaşmasına hizmet etmiştir. Kadro, prodüksiyon döneminde tümüyle 
olgunlaştırılamayan tartışmaların sahne üzerinde denendiği ve örneklerin 
tartışıldığı bir sürece şahit oldu. Böylelikle çalışma, teorik kavramların pratik 
karşılığının görülmesini sağladı.

Bu çalışma ayrıca, üslup-dramaturji ilişkisiyle ilgili bazı yanlış algılamaların 
kırılmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi. “Grotesk eşittir mizah, o da 
eşittir yabancılaştırma; yalın oyunculuk eşittir empati” gibi ezbere formüllerin 
geçerliliğinin tartışılır olduğu anlaşıldı. Kaba formülasyonlar yapmaktansa 
seyircide uyandırılan etki üzerinden tartışılması gerektiği konuşuldu. Bunun 
yanısıra, yapılmak istenen dramaturjinin sahneye aktarılmasında, oyunculuk 
üslubunun dışında, sahnenin diğer olanaklarının da belirleyici olabileceği 
görülmüş oldu. Kolektif aksiyon çalışması buna iyi bir örnek oluşturmuştur. 
Zaman zaman karşılaşılan başka bir yanlış algılama da aksiyonlu oynamanın, 
“yalın” oynamakla bir tutulmasıydı. Atölye çalışmasında ise birçok örnekte farklı 
üsluplar denenerek bunların aksiyonlu bir şekilde oynanmasına çalışıldı. Böylece 
bu kaba algının kırıldığını söyleyebiliriz.

Çalışmanın getirilerinden biri de sahne üstünde yaratıcılığın öneminin vurgulan-



ması olmuştur. Yapılan tartışmalarda yaratıcılığın geliştirilebilmesi için gündelik 
olaylara, okunan kitaplara, izlenen filmlere tüketiciliğin ötesinde bir tavrın 
geliştirilebilmesi gerektiği konuşuldu. Bu tavrın da ancak olguların barındırdığı 
çelişkileri görerek ve bu olguların sahneye nasıl taşınabileceğini sürekli tartarak 
geliştirilebileceği belirtildi. Örneğin Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” romanını 
okumuş bir oyuncuyu düşünelim. Oyuncu eğer bu romandaki adalet olgusunu 
zamanımızın kavramlarıyla ilişkilendirebilir, tiplemelerin çelişkilerini düşünüp 
bunların nasıl sahnelenebileceğini tasarlayabilirse, imgelemini beslemek ve 
sahne üzerindeki yaratıcılığını geliştirmek anlamında bir adım atmış olacağı 
söylenebilir.

Ayrıca sahne üzerindeki yaratıcılığın alternatif bir dramaturji geliştirebilmekle iç 
içe olduğu vurgulandı. Sahnede istenilen derinliği yakalayabilmek için piyasanın 
sunduğu klişe imgelerin ardındaki yapıyı görebilen, toplumsal bir bakışın 
üretilebilmesi gerektiği konuşuldu. Bu noktada tartışma, sahne üstü tiyatral 
faaliyetin dışına çıkıp gündelik hayatta alınan tavırların sorgulanmasına kay-
maktadır. Sanatsal imgelemimizi oluşturan şeyler, popüler iletişim kanallarından 
yoğun bir şekilde beslenmektedir. Bu imgelere dair alternatif bir bakış geliştirile-
mediği takdirde sahne üzerinde de, bu imgeleri oluşturan yapıya alternatif bir 
dramaturji oluşturmak mümkün değildir. 

BÜO’nun, eğitim çalışmalarını gözden geçirdiği bu dönemde, TB tarafından 
yürütülen atölye çalışması yol gösterici olmuştur. Özellikle çalışmanın değerlen-
dirilmesinde kullanılan kriterler, BÜO’nun ileride yapacağı oyunculuk çalışmaları 
için önemli bir referans oluşturmaktadır. Yeni oyuncularla yapılacak eğitim 
çalışmalarında temel olarak atölye çalışmasındaki kriterlerin baz alınması 
düşünülmektedir. 
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Zoraki Hekim 
Prodüksiyon Süreci Değerlendirmesi

Hilmi Atıl Ünal
Sezin Gündoğan

Özgür Eren

BÜO’nun 2002-2003 döneminde sergilediği Mutfaktakiler prodüksiyonundan 
sonra, mezuniyet aşamasına gelmiş BÜO’lu oyuncuların mezuniyet sonrası 
tiyatro yapma durumları tartışılmaya başlandı. 

Bu noktada; mezuniyetten sonra tiyatroya devam etmeyi düşünen BÜO’lu 
oyuncuların, Tiyatro Boğaziçi’ne geçmeden önce ortak bir çalışma pratiği içine 
girmesinin, hem tiyatral bir kimlik oluşturabilme hem de mezuniyet sonrası 
tiyatro yapma koşullarının sınanması açısından ön açıcı olabileceği düşünüldü. 
Tasarlanan çalışmaya, yeni mezun oyuncuların yanı sıra, bu oyuncularla birlikte 
BÜO’da çalışmaya başlamış ama henüz mezun olmamış BÜO’lu oyuncular da 
dahil edildi. Tiyatro Boğaziçili danışmanların katılımıyla yürütülecek böyle bir 
çalışma, Tiyatro Boğaziçi’nin çalışma ortamı ve koşullarına aşinalık da kazandı-
racaktı. Ayrıca bu çalışmayla iki grup arasında bir deneyim aktarımı da gerçekle-
şecekti. 

Bu şekilde yola çıkılarak bir eğitim çalışması tasarlandı. Bu eğitim çalışmasıyla 
bir araya gelen grubun hedefleri şöyle özetlenebilir:

- Temel oyunculuk çalışması yapmak

- Kendi içinde çalışma inisiyatifi örgütleyerek hem Tiyatro Boğaziçi’ne 
yönelik, hem de sonrasında BÜO’da çalışma yapmaya devam edecek 
oyuncular açısından BÜO’ya yönelik bir kadrolaşma pratiğine girmek 

Böylece, 2003 Haziran ayında ara kuşak olarak adlandırılan yedi kişilik bir grup 
ile Tiyatro Boğaziçili iki danışmanın da katılımıyla eğitim çalışmalarına başlandı.

HAZİRAN-TEMMUZ / ARA KUŞAK EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Çalışma kadrosu, en az dört yıl boyunca BÜO’da oyunculuk yapmış deneyimli 
oyunculardan oluşuyordu. Ancak yine de belli oyunculuk sorunları gözlemleni-
yordu. Bu sorunları aşmak amacıyla temel oyunculuk çalışmalarının farklı bir 
bakışla yeniden ele alınmasına karar verildi. Haziran ve Temmuz aylarında 
başlayan oyunculuk çalışmaları, Tiyatro Boğaziçi’nin oyunculuk üzerine haliha-



zırda yaptığı eğitim-araştırma çalışmalarında çıkan vurgular temel alınarak 
yürütüldü. Çalışmalar, danışmanların yürütücülüğünde, herkesin katılımının 
beklendiği, tartışmaya açık bir biçimde ilerledi. Bu dönem, kadronun oyunculuk 
sorunları ile yüzleşerek bunları çözümlemeye başladığı bir dönem olarak değer-
lendirilebilir. 

Oyunculuk çalışmalarını teorik olarak da beslemek amacıyla Stanislavski’nin Bir 
Aktör Hazırlanıyor adlı kitabı okunmaya başlandı. BÜO’da her sene yeni gelen 
oyuncularla okunan Stanislavski metinlerine geri dönülmesinde amaç, tıkanılan 
noktada temel çalışmalara dönerek farklı bir bakış açısı geliştirmekti. Yıllardır 
okunan ve oturmuş kalıplar haline gelen metinlerin, sahne üstüyle daha fazla 
ilişkilendirilerek yeniden okunması hedefleniyordu. Sahne üstü çalışmalarıyla 
aynı dönemde yapıldığından, okumalardaki tartışmaların sahne üstü karşılıkları-
nı görmek mümkün oluyordu. Bu çalışmalarla, teorik metnin sahne üstü ile 
ilişkilendirilmesi konusunda bir aşamanın kaydedildiği söylenebilir.

Ara kuşak çalışmalarının bir diğer hedefi, kuşak inisiyatifi örgütlenerek bir 
çalışma hukuku oluşturulmasıydı. Kadronun birlikte verimli bir çalışma pratiği 
örgütlemesi ve sorunlara kendi içinde bir çözüm üretmesi bekleniyordu. Çalışma-
lar boyunca bu hedef gündemde tutularak kadronun, hem çalışma örgütlenme-
sinde hem de sorunlara müdahil olmada daha çok inisiyatif alması gerektiği 
vurgulandı.

Bu iki aylık çalışma döneminde; oyunculuk, teorik altyapı ve kadro perspektifi 
açısından eğitim çalışması anlayışıyla hareket edildi. Bu süreçte olumlu adımlar 
atıldığı değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme ışığında, belli bir aşamaya 
gelmiş eğitim sürecinin, bir oyun çalışmasıyla ilerletilmesine karar verildi. Oyun 
çalışmasına girilmesi, hem oyunculuk hem de prodüksiyon örgütlenmesi açısın-
dan eğitim vurgusunu güçlendirecekti. Seyirci ile karşılaşmanın da oyuncular 
için önemli bir deneyim olacağı vurgulandı. Aynı zamanda eğitim çalışmasının 
somut bir sonuca ulaşması da sağlanacaktı. Ancak yine de hedeflenen, prodüksi-
yonun mutlaka çıkması değildi. Asıl vurgulanan, böyle bir prodüksiyon süreci 
geçirmenin kadronun eğitimi açısından önemiydi.

AĞUSTOS-ARALIK / PRODÜKSİYON DÖNEMİ

Ağustos-Eylül / Oyun seçimi ve Dramaturji Çalışması

Prodüksiyon çıkarma kararının alınmasının ardından oyun seçimi sürecine 
girildi. Bu süreçte katılımcı bir çalışma örgütlenerek tüm oyun önerilerine açık 
bir tartışma başlatıldı. Kadro tarafından sunulan oyun önerilerinin ardından bir 
eğitim prodüksiyonu için, oyunculuğu merkeze alan bir Molière oyununun ön 
açıcı olabileceği düşünüldü ve Molière’in Zoraki Hekim adlı oyununun oynanma-
sına karar verildi. 

Oyun seçiminin yapıldığı süreçte, Tiyatro Boğaziçili profesyonel kadronun bir 
bölümü de ara kuşak prodüksiyonuna dahil oldu. Bunun nedeni, ara kuşağın 
profesyonel bir kadroyla birlikte çalışmasının, eğitim çalışması ve deneyim 
aktarımı yönünden olumlu olabileceği düşüncesiydi. Amaç, önce eğitim çalışma-
sının ürünü olarak ara kuşak ağırlıklı bir prodüksiyonun çıkması, bu oyun 



birkaç kere sergilendikten sonra da profesyonellerin oyunu devralıp oynamaya 
devam etmesi idi. Böylece eğitim prodüksiyonu olarak hedeflenen ara kuşak 
projesi farklı bir boyut kazandı. İki grup birleşmeden önce oyunun çıkması 
mutlak hedef değildi. Bunun yerine, prodüksiyon sürecinin eğitim perspektifi 
açısından önemi vurgulanıyordu. Ancak oyunun profesyonel kadro tarafından 
ileride oynanacak olması, bir oyun çıkarılmasını gerektirmekteydi. Yine de proje 
eğitim vurgusunu kaybetmeyecekti. 

Oyun seçimi yapıldıktan sonra Zoraki Hekim’in metin analizi ve dramaturji 
çalışmalarına başlandı. Eğitim vurgusunu artırmak adına bu çalışmaların hep 
birlikte yapılması hedeflendi. Ayrıca bu şekilde sahne çalışılırken yapılan 
değerlendirme tartışmalarına tüm kadro katılabilecekti. Çalışmaların böyle 
yürütülmesinin projenin eğitim misyonuna katkısı olmuştur.

Dramaturji çalışması ile birlikte Molière’e, dönemine, oyunlarına ve oyundaki 
temalara dair bir okuma-araştırma sürecine girildi. Bu araştırmalar, Molière’e ve 
dönemine dair bir aşinalık kazandırdı. Yine bu dönemde, oyundaki kostümlerin 
tasarımını yapmak amacıyla Molière dönemi kıyafetlerine dair bir araştırma da 
yapıldı. Daha çok dönemin çizimlerinden faydalanılan bu araştırma süreci, 
kostüm tasarımını olumlu yönde etkilemiştir. 

Okuma-araştırma çalışmaları ile desteklenen metin analizi ve dramaturji çalış-
malarından sonra sahne üzerine geçildi. İlk hedeflenen, oyundaki tiplemelerin 
temel yönelimlerinin keşfedilmesiydi. Bu amaçla metin analizi ve dramaturjiye 
uygun doğaçlamalar yapılıyordu. Örneğin Lucinde ve Léandre tiplemeleri çalışılır-
ken kadro ikili gruplara bölündü ve oyunda yer almayan bir “aşıkların 
buluşması” sahnesi doğaçlandı. Bu çalışmada, iki tiplemeye ve ilişkilerine dair 
oyundaki veriler derinleştirilmeye çalışıldı. Martine-Sganarelle ve Géronte-
Jacqueline tiplemeleri de ikili gruplar halinde çalışıldı. Bu şekilde herkes pek çok 
tipleme denemiş oldu. Çıkan ürünler üzerinden yapılan tartışmalar; tiplemelerin 
yönelimlerinin, ilişkilerinin ve oyuncuların yorumunun netleşmesine hizmet etti. 
Birlikte yapılan dramaturji çalışmalarının da bu çalışmalara önemli katkısı oldu. 
Örneğin sergilemelerden sonra sahneler tartışılırken masa başında yapılan 
tartışmalarla paslaşılabiliyordu. Bütün kadronun birlikte tartışması, katılımcı 
yapı açısından da yararlı oldu. 

Bu çalışmaların sonunda rol dağılımı yapıldı; ancak bu süreçte Tiyatro Boğaziçili 
profesyonel kadro projeden ayrıldığı için rol dağılımının yeniden düşünülmesi 
gerekti. Grubun ayrılmasının nedeni, profesyonel kadro yapılanmasıyla ilgili, daha 
önceden yapılmamış tartışmaların yürütülmesinin aciliyetiydi. Bu durum, bir 
grubun iç tartışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla gerektiğinde 
bir projeden ayrılabileceğini gösteren önemli bir pratikti. Profesyonel kadro 
ayrılınca ara kuşak projesinin hedefleri yeniden gözden geçirildi.

Ekim-Kasım-Aralık / Prodüksiyon Dönemi

Ara kuşak prodüksiyonu, profesyonel kadro eklenmeden önceki mütevazı bir 
eğitim çalışması olma hedefine geri döndü. Rol dağılımı yeniden yapıldı ve rollere 
adaptasyon sürecine girildi. Bir reji grubu oluşturuldu ve prodüksiyon işlerinin 
örgütlenmesine başlandı. Eğitim çalışmasının bir parçası olan prodüksiyon 



işlerine de tüm kadronun ilgi örgütlemesi gerektiği vurgulandı. 

Oyunun I. perdesinin kaba bir akışı çıkarıldıktan sonra prodüksiyon kadrosuna 
Tiyatro Boğaziçili dört oyuncu daha eklendi. Bunun nedeni Tiyatro Boğaziçi’nin 
üzerine çalıştığı ve Aralık ayında İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu ile 
paylaşılacak olan atölye çalışmasının Şubat ayına ertelenmesiyle Tiyatro Boğazi-
çi’nin prodüksiyona daha fazla enerji ayırabilecek olmasıydı.

Prodüksiyon dönemi, kadrodaki insanların oyunculuğa bakışlarını sorgulamala-
rını sağlaması açısından önemlidir. Oyuncular, sahne üstündeki eksikliklerini 
sürekli gündemlerinde tutmaları ve bu konuda bireysel bir iç disiplin örgütleme-
leri gerektiğini fark ettiler. Bu dönemde oyuncu-reji kavramının uygulanmasına 
dair önemli tartışmalar yapıldı. Ayrıca bu tartışmalarda, çıkan sorunlara kuşak 
inisiyatifi geliştirerek beraber çözüm üretmek gerektiği de vurgulandı. Süreç 
içinde, sahne çalışmalarında olduğu gibi prodüksiyon işlerinin örgütlenmesinde 
de kadronun kolektif bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyordu. Bu nedenle 
zaman içinde bu yönde oluşan eksiklikler tartışmaya açılarak aşılmaya çalışıldı. 

Oyun, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda dört, Boğaziçi 
Üniversitesi Kilyos Kampusü Tiyatro Salonu’nda bir kez olmak üzere toplam beş 
kez sergilendi ve yaklaşık dokuz yüz seyirciye ulaştı. Seyirciyle karşılaşma 
aşaması, projenin eğitim misyonunun bir uzantısı olarak görülüyordu. Oyuncu-
lukta karşılaşılan sorunlardan birinin, çalışmalarda oluşturulan oyunculuk 
skorunun korunamaması olduğu düşünüldüğünde, seyirciyle karşılaşmanın ve 
oyunu birden fazla kez oynamanın önemi daha fazla ortaya çıkıyordu. Seyircinin 
sayısına ya da izlerken verdiği tepkilere göre skorun değişmemesi gerektiği de 
vurgulanmaktaydı. Ayrıca amaçlanan yalnızca oyuncuların bireysel skorlarını 
koruyabilmeleri değil, aynı zamanda seyirci karşısına bir kumpanya ruhuyla 
çıkabilmeleriydi. Yani oyunculardan, yalnızca kendi tiplemelerini değil sahnenin 
bütününü düşünmeleri, diğer oyuncularla bir uyum içinde oynamaları bekleni-
yordu. Bu nedenle her oyunun ardından, o oyunda çıkan sorunlar kadro içinde 
tartışıldı ve sorunlara çözüm üretilmeye çalışıldı. Yapılan bu değerlendirmelerin 
oyun performanslarına olumlu bir etkisi oldu.

GENEL DEĞERLENDİRME 

En başta da belirttiğimiz gibi bu projenin amaçlarından birisi, mezuniyet sonra-
sında tiyatroya devam etmeye karar veren oyuncuların bu kararlarının sorgula-
nabilmesiydi. Proje bu anlamda amacına ulaşmış, mezun olan oyuncuların 
tiyatroya bakışlarında bir netleşme yaşanmıştır. Ayrıca en başından beri hedef, 
çok yönlü bir eğitim çalışması yapmaktı. Ara kuşak projesi, bu amaca yönelik bir 
girişim niteliği taşıyordu. Çıkan sorunlar, tartışmaya açılarak süreç içinde 
çözülmeye çalışıldı. Tartışmaları ertelemekten özellikle kaçınıldı. Bu durum, 
oyunun eğitim çalışması yönünü güçlendirdi. Bu sayede, bütün çalışma dönemi 
kadronun kendi eksiklerini görmesine ve bundan sonra neyin üzerine gitmesi 
gerektiğini anlamasına hizmet etti. 

Bu süreçte oyunculuk anlamında olumlu bir gelişme yaşandı. Ayrıca kostüm 
tasarımı ve uygulaması konusunda BÜO için önemli bir adım atıldı. Çalışma 



ortamının örgütlenişine dair de bir deneyim aktarımı sağlandı. Zoraki Hekim’den 
dört ay sonra oynanan BÜO’nun eğitim prodüksiyonu Troilos ile Kressida’da, ara 
kuşak projesinde elde edilen deneyimin aktarımının izlerini görmek mümkündür. 
Bundan sonraki süreçte yapılması gereken, atılan adımları daha da ileri götür-
mektir.



Zoraki Hekim
Metin Analizi ve Dramaturji Çalışması

Bu çalışma, oyun çalışmaları sırasında sahne üstüne geçilmeden önce yapılmıştır. 
Amaç, Molière’in metnini anlamak ve onun üzerinden alternatif bir dramaturji 
geliştirip geliştiremeyeceğimizi tartışmaktı. Uzun döneme yayılmış bir eğitim 
çalışması olduğu için yayımlamayı uygun gördük. Metin analizi tamamlandıktan 
sonra bu çalışma, dramaturjik noktalar da eklenerek genişletildi. Yapılan dramaturji-
nin sahneye taşınması aşamasında temel alınan dramaturjik yönelimler şöyleydi:

- Tıp ve Doktorluk: Hekimliğin bir ticaret alanı haline gelmesinin 
ve insan sağlığının, dolayısıyla insanın, metalaştırılmasının 
eleştirisi.
- Efendi-uşak ilişkisi: Molière klasik efendi-uşak ilişkisine 
alternatif bir yorum önermektedir. Lucas ve Valère ile temsil 
edilen klasik ilişkinin yerine Jacqueline ile temsil edilen ilişki 
önerilmektedir.
- Baba figürü: Klasik komedilerde yer alan cimri, bağnaz, 
baskıcı baba figürünün eleştirisi ve alt edilebilirliğinin gösteril-
mesi. Bu şekilde Molière burjuva ailesine bakışını ortaya koyar; 
bu çekirdek aile için günümüzde de geçerliliğini koruyan ve 
sahiplenebileceğimiz bir bakıştır. Ayrıca Martine-Sganarelle 
ilişkisinde alt-sınıfta da çekirdek ailenin çözülmüşlüğü görülebi-
lir.



ZORAKİ HEKİM

I. PERDE

I. Sahne
(Martine – Sganarelle)

Martine ve Sganarelle rutin bir karı-koca tartışması yapmaktadırlar. Sganarel-
le evlendikleri geceyle ilgili bir imada bulunarak tartışmada üste çıkmaya 
çalışır; ancak Martine ezilmez ve karşılık verir. Martine Sganarelle ile ilgili 
şikayetlerini dile getirir; Sganarelle bu şikayetleri umursamaz. Martine isyan 
eder; Sganarelle onu dayakla tehdit eder. Martine geri adım atmayınca 
Sganarelle onu döver.

r1-10: Martine ve Sganarelle rutin bir karı koca-tartışması yapmaktadırlar.

r1-2: Herhangi bir sebepten çıkmış rutin bir karı-koca kavgasıdır. 
Tartışma büyüyerek evin efendisinin kim olduğu noktasına 
varmıştır.
r3-10: Artık kavganın sebebi Martine ve Sganarelle için önemsiz 
hale gelmiştir. Birbirlerine lanet okuyarak ve birbirlerini iğneleyerek 
atışırlar.

r3: Sganarelle Aristo hakkında bilgi sahibidir. Martine’e karşı 
Aristo’nun kadınlara yönelik bir sözünü kullanır. 
(Sganarelle’in Aristo’dan bahsetmesi, Aristo felsefesinin o döneme 
hakim olduğuna dair bir veri olabilir.)
r4: Martine, Sganarelle’in bilgiçlik taslamasıyla, Aristo’yla ve 
Aristo’yu kendine göre yorumlamasıyla dalga geçer. 
r5: Sganarelle, altı sene ünlü bir hekimin yanında çalışmış bir 
oduncudur. Latince bilmesiyle ve fikir yürütebilmesiyle övünür. 
(r4’te kullandığına benzer sözleri ve birkaç kelime Latince’yi bu 
hekimin yanında çalışırken öğrenmiş olabilir.) 
(Molière, Sganarelle gibi bir oduncunun bile doktorluk jargonunu 
kullandığını göstererek dönemin doktorlarını hicvetmektedir.)
r6-7: İkisi de halktan insanlardır. 
r8-9: İkisi de birbiriyle evlendiğine pişmandır. Sürekli tartışmaktan 
dolayı düzeysizleşmiş bir karı koca ilişkileri vardır. 

r11-13: Sganarelle evlendikleri gece ile ilgili bir imada bulunurak olanları 
ima ederek tartışmada üste çıkmaya çalışır; ancak Martine ezilmez ve 
karşılık verir.

r11: Sganarelle, Martine’in bakire olmadığını ima ediyor olabilir. 



r12: Bu ima tartışmada dönüm noktasıdır. Mahrem şeyler dökülmeye 
başlar. Sganarelle sınırı aşarak hakaret dozunu artırmıştır. Bu 
yüzden Martine daha da hiddetlenir ve kavganın seyri değişir.
r13: Martine’in tepkisi üzerine Sganarelle konuyu kapatarak geri 
adım atar. 
(Sganarelle’in geri adım atabilmesi için r12’de Martine’in saldırgan 
yorumlanması gerekir.)

r14-29: Martine Sganarelle ile ilgili şikayetlerini dile getirir; Sganarelle ise 
bu şikayetleri umursamaz.

r14-29: Sganarelle iyi bir aile babası ve iyi bir koca değildir. Evin ve 
ailenin sorumluluğunu Martine’e yıkmıştır. Sganarelle için Martine’in 
şikayetleri önemli değildir, bunları umursamaz. Bu tavrıyla Martine’in 
söylediklerini kabul etmiş olur. 

r14: Martine, Sganarelle’den daha varlıklı olarak yorumlanabilir. 
r14, r20: Martine, Sganarelle yüzünden hastanelere düşmüştür. 
Sganarelle onun bütün varlığını yiyip bitirmiş, evde ne var ne yok 
hepsini tüketmiştir. 
r22: Sganarelle’in kumar, içki gibi alışkanlıkları vardır ve Marti-
ne bu durumdan rahatsızdır. 
r24, r26: Dört tane çocukları vardır. Martine, Sganarelle gezip 
tozarken bütün gün evde çalışıp çocuklara bakmaktan 
şikayetçidir. 
r29: Sganarelle için önemli olan karısı veya çocukları değil 
kendisidir. 

(Bu bölümde Sganarelle’in bireyci yönü açığa çıkar.)
r30-50: Martine isyan eder; Sganarelle onu dayakla tehdit eder. Martine geri 
adım atmayınca Sganarelle onu döver.

r30: Martine, Sganarelle’in r29’da ortaya koyduğu bencil tavırdan 
dolayı isyan eder. Martine’e göre bu ilişki artık böyle devam etme-
yecektir.
(Martine’in bu replikten önce Sganarelle’in iktidarını sorgularken bu 
replikle isyan etmesi ve saldırıya geçmesi, tartışmanın seyrini değişti-
rir.) 
r31-35: Sganarelle, önceki umursamazlığını bırakıp Martine’le 
ilgilenmeye başlar. Yumuşak davranır; ama bir yandan da tehditkar-
dır. Martine saldırgan tavrından vazgeçmez. Bunun üzerine Sgana-
relle’in tavrı giderek sertleşir. Martine’i şiddet kullanmakla tehdit 
eder. 
(Sganarelle, Martine’in kendisine karşı isyanını durduramaz. Bu 
durum, Sganarelle’in karısı üzerinde kurduğu tahakkümü tehdit 
etmektedir; iktidarı sallantıdadır. Şiddet ve güç kullanmak iktidarını 
yeniden sağlamak için başvurabileceği tek araçtır.)



r37: Sganarelle Martine’i sık sık dövmektedir.
r36-48: Martine, dayak tehditine rağmen isyanına devam eder. Her 
şeyi göze almıştır. 

II. Sahne
(Martine – Sganarelle – Mösyö Robert)

M. Robert, Martine ile Sganarelle’in karı-koca kavgasına müdahale ederken 
Martine tarafından engellenir. Sganarelle de, M. Robert’in müdahalesine 
karşı çıkar ve onu kovar. Barışırlar, ama Martine öcünü alacaktır.

r1-20: M. Robert, Martine ile Sganarelle’in karı-koca kavgasına müdahale 
ederken Martine tarafından engellenir.

r1: M. Robert, sokak ortasında karısını döven Sganarelle’e müdahele 
eder. 
(M. Robert kavganın tamamını görmez, sadece Sganarelle’in Marti-
ne’i dövdüğünü görür. Bu yüzden karı-kocanın ilişkisine dair bir fikri 
yoktur.)
r2-20: Martine yabancı birinden gelen bu müdahaleye tepki gösterir; 
M. Robert’in bu kavgaya karışmaya hakkı yoktur.
(M. Robert’in kavgaya karışmasıyla Martine, karı-koca ilişkisinin 
mahremliğini hatırlamıştır. Martine’in M. Robert’e tepkisi dışarıdan bir 
müdahaleye ezilen tarafın verdiği bir tepkidir. Martine’in önce tepki 
göstermesi aileyi daha çok sahiplendiği yorumunu destekler. Karı-
kocanın verdiği tepki aracılığıyla Molière çekirdek ailenin “kol kırılır 
yen içinde kalır” tavrını ortaya koymaktadır.)
(Martine’in M. Robert’e tepki gösterirken söyledikleri kendi düşüncele-
ri değildir. Dayaktan şikayetçi olsa da M. Robert’in karışmasına tepki 
duyduğu için tam tersini dile getirir. Bu kendi meselesidir.)
r3-20: M. Robert yardım önerisinin r2’de Martine tarafından redde-
dilmesiyle geri adım atar. 
(Sganarelle, Martine’in tavrını olumlamaktadır.)

r21-32: Sganarelle de M. Robert’in müdahalesine karşı çıkar ve onu kovar.

r21: M. Robert, Martine’den tepki görünce Sganarelle’in yanında 
tavır gösterir. Kavgalarına müdahale ettiği için pişman olur. 
r22: Sganarelle, M. Robert’in isterse dayak atmasına yardım edebile-
ceğini söylemesi üzerine sinirlenir. 
(Sganarelle ile Martine’in kavgalarına dışarıdan gelen müdahaleye 
tepkileri ortaklaşmıştır. Ancak Sganarelle’in M. Robert’e verdiği tepki 
dışarıdan bir müdahaleye ezen tarafın verdiği bir tepkidir: Sganarelle 
aile içi mahrem ilişkiye karışılmasına karşı çıkarken, aslında karısını 
dövüp dövmeyeceğine ya da iktidarını nasıl tahsis edeceğine karışıl-
masına karşı çıkmaktadır.) 



r23-32: M. Robert r22’den sonra, yardım önerisi Sganarelle tarafın-
dan reddedilince, yine geri adım atar. 
(Şimdiye kadar her şey Sganarelle lehine gelişmiştir. Sganarelle 
bencil bir insandır. Martine’den, sayesinde elde ettiği kazançlar 
nedeniyle  vazgeçmemektedir.)
r32: M. Robert’i de Cicero’dan bir alıntı yaparak döver. 

r32-52: Barışırlar, ama Martine öcünü alacaktır. 

(Sganarelle tartışmayı devam ettirecek bir sebep kalmadığı için 
barışmak ister: Zaten Martine’i döverek iktidarını yeniden tahsis 
etmiştir. Aile içi ilişkilerine yapılan bir müdahaleyi beraber savuştur-
muşlardır.)
r33-51: Martine kolay kolay barışmayacaktır. Sganarelle’i af dileme-
ye zorlar.
r32-50: Sganarelle Martine’in diretmesiyle onun istediğini yapar: 
Kerhen de olsa af diler.
r51: Martine Sganarelle’i affeder, ancak çektiklerinin altında kalma-
yacaktır. Barışma kararı stratejiktir. 
r52:  Sganarelle affedilince, kerhen af dilediği ortaya çıkar. Yaptıkla-
rından pişmanlık duymak bir yana yaşananları “evliliğin tuzu biberi” 
olarak görmektedir. İlişkileri bu şekilde devam edecektir. 

III. Sahne
(Martine)

r1: Martine bir intikam yolu arar.

r1: Martine, Sganarelle’in yaptıklarından (sadece dayak yemekten 
değil, Sganarelle’in evi ve kendisi ile kurduğu ilişkiden de) bıkmıştır. 
Sganarelle’e dersini verecek bir intikam yolu arar. Mücadele etme 
konusunda kararlıdır. Sganarelle’den kadınlığını kullanarak bir 
intikam almayı düşünür. Ancak bu Sganarelle için hafif bir ceza 
olacaktır. Daha ağır bir intikam yolu aramaya başlar. 
(Martine’in repliklerinden,Sganarelle’den cinsel olarak uzak durmayı 
ima ettiği anlamı çıkarılabilir.)
(Martine’in çektiklerine rağmen Sganarelle’den ayrılmaması çekirdek 
aile yapısıyla ilgili bir durum olarak düşünülebilir. Martine’in bu 
yozlaşmış ilişkiyi, aileye ve mahremiyetine sahip çıkarak sürdürmek 
zorunda olduğu yorumu yapılabilir.)



IV. Sahne
(Martine – Valère – Lucas)

Efendilerinin isteği üzerine onun kızı için kendi, doktor arayan Valère ve 
Lucas, kocasından intikam almak için bir yol arayan Martine ile karşılaşır. 
Martine, Sganarelle’e karşı kumpasını başlatır: Valère ve Lucas’ya ancak 
dayak yediği zaman hekimliğini kabul eden “ulu bir hekimi”, Sganarelle’i 
önerir ve onları Sganarelle’in ulu bir hekim olduğuna ikna etmek için türlü 
yalanlar uydurur. 

r1-9: Efendilerinin isteği üzerine onun kızı için kendi, doktor arayan Valère 
ve Lucas, kocasından intikam almak için bir yol arayan Martine ile karşıla-
şır.

r1-9: Lucas ve Valère’in efendisi, kızı Léandre’ı sevdiği halde onu 
cömert ve zengin Horace’la evlendirmek istemektedir. Ancak kızın 
dili tutulmuştur. Evlilik hastalık sebebiyle ertelenmiştir. Bu hastalık 
karşısında bütün doktorlar çaresiz kalmıştır.

r1: Lucas, sürekli doktor aramaktan bıkmıştır. 
r2: Valère ise işini şevk ve “sadakat” ile yapmaktadır, çünkü eğer 
kızı tedavi edecek bir doktor bulurlarsa cömert Horace onları 
ödüllendirecektir. Valère ağzı laf yapan ve işini bilen bir uşaktır.
r9: Aradıkları hekim, şimdiye kadar hiçbir hekimin yapamadığını 
yapabilecek yetenekte olmalıdır.

r10-35: Martine, Sganarelle’e karşı kumpasını başlatır: Valère ve Lucas’ya 
ancak dayak yediği zaman hekimliğini kabul eden “ulu bir hekimi”; Sgana-
relle’i önerir ve onları Sganarelle’in ulu bir hekim olduğuna ikna etmek için 
türlü yalanlar uydurur. 

r10-22: Martine kumpasını başlatır: Valère ve Lucas’ya ancak dayak 
yediği zaman hekimliğini kabul eden “ulu bir hekimi”; Sganarelle’i 
önerir. Martine’le daha çok Valère konuşur. 

(Valère  ağzı laf yapan, iş bilir, akıl yürütebilen bir uşakken; Lucas 
düz mantıkla akıl yürüten biridir.)
(Martine, Sganarelle’i önerirken ona bir ders vermeyi planlamakta-
dır.)
r11: Valère ve Lucas, aradıklarını buldukları için sevinçlidir. 
r15: Martine’in önerdiği hekim garip huyları olan bir hekimdir. 
r16: Valère ve Lucas hekimin garip huyları olmasını büyüklüğü-
ne yorarlar. 
(O dönemde doktorların bu tarz tuhaflıklar yapması şaşılacak bir 
durum değildir.) 

r23-35: Martine, Valère ve Lucas’yı Sganarelle’in ulu bir hekim 
olduğuna ikna etmek için türlü yalanlar uydurur.

r23: Valère, Sganarelle’in ne kadar yetenekli olduğunu, işinin 
ehli olup olmadığını merak eder. 



r24,27: Martine -uşakları etkilemek için- Sganarelle’i mucizeler 
yaratan peygambervari bir kimse olarak tanımlar. 
r31: Bu tam da aranan hekimdir. 
r34: Lucas, dayak atmaya Valère’den daha meyillidir. Öneriyi 
bulunmaz bir fırsat gibi değerlendirir. Cahil cesareti vardır.
(Molière, hekimlerin mucizeler yaratan üstün insanlar oldukları 
inancıyla dalga geçmektedir. İncil’deki mucizelere benzer örnekler 
kullanarak bu hikayeleri cahillerin inanacağı hurafeler olarak sunar.)

V. Sahne
(Sganarelle – Valère – Lucas)

Valère ve Lucas, karşılaştıkları adamın aradıkları hekim olup olmadığını 
anlamaya çalışır. Valère ve Lucas, hekimden yardımını talep ederken 
Sganarelle onları odun alıcısı zanneder. Valère, Sganarelle’i konuşarak ikna 
etmeye çalışır. Ancak iki uşağın dayak atmaktan başka çareleri kalmaz. 
Sganarelle hekim olduğuna ikna olmuş gibi gözüküp neler olduğunu anlama-
ya çalışırken Valère ve Lucas da kendisine iyi bir hekim olduğunu ve yardım 
ederse pişman olmayacağını anlatmaya çalışırlar. Sganarelle para kazanaca-
ğını öğrenince seve seve hekim olur. 

r1-15: Valère ve Lucas, karşılaştıkları adamın aradıkları hekim olup olmadı-
ğını anlamaya çalışır.

r1, r3, r6: Sganarelle odun kırma işini pek az bir süre -Valère ve 
Lucas, Martine’le konuşurken- yapmış olmasına rağmen “çok 
yorulmuştur”, ara verir. Bir yandan şarkı söyler bir yandan içer. 
Çakırkeyiftir. 
r6-15: Kendisine bakıp fısıldaşan iki adamı görünce niyetlerini 
anlayamaz. Kendini tanıtmakta temkinli davranır. 
r9-15: İçki şişesini alacaklarını sanıp şişeyi uşaklardan kaçırmaya 
çalışır. Zaten içerken şişesine ithafen şarkılar söylemektedir. 
(Şişe, ayyaş Sganarelle için çok değerlidir.)

r16-39: Valère ve Lucas, hekimden yardımını talep ederken Sganarelle 
onları odun alıcısı zanneder.

r17-38: Sganarelle, Valére ve Lucas’yı odun alıcısı zanneder. Lucas 
ve Valére de onu, hekim olduğunu gizlediği için sıkıştırır. Karşılıklı 
bir yanlış anlaşılma söz konusudur.
(Sganarelle ile daha çok Valère konuşur. Lucas ise konuşmaya fazla 
dahil olmaz, ancak ikna etmek için dayak atmak konusunda sabır-
sızlık gösterir. Ayrıntılı düşünen bir tip değildir, düz mantık kurarak 
hareket eder. Sganarelle, sıkı pazarlık yapan bir oduncudur.)

r40-103: Valère, Sganarelle’i konuşarak ikna etmeye çalışır. Ancak, iki 
uşağın dayak atmaktan başka çareleri kalmaz. Sganarelle hekim olduğuna 



ikna olmuş gibi gözüküp neler olduğunu anlamaya çalışırken Valère ve 
Lucas da kendisine iyi bir hekim olduğunu ve yardım ederse pişman olmaya-
cağını anlatmaya çalışırlar. Sganarelle para kazanacağını öğrenince seve 
seve hekim olur.

r40-62: Valère, Sganarelle’i konuşarak ikna etmeye çalışır.
(Valère ve Lucas, zaten hekim olduğunu sandıkları için Sganarelle-
’i hekim olmaya değil, hekimliğini onlar için kullanmaya ikna 
etmeye çalışırlar.)
r46-62: İlk sahnede, bir hekimin yanında çalışmasıyla övünen 
Sganarelle’in hekimlere dair asıl bakışı burada ortaya çıkar. 
Sganarelle hekim olduğu iddiasını bir hakaret olarak algılar. 
Kararlı ve sert bir şekilde hekim olduğunu reddeder. 

r63-73: İki uşağın dayak atmaktan başka çareleri kalmaz.
r63-73: Dayak yiyen Sganarelle, daha temkinli de olsa hekim 
olmadığını söylemeye devam eder. Bunun üzerine tekrar dayak 
yer.

r73-93: Sganarelle hekim olduğuna ikna olmuş gibi gözüküp neler 
olduğunu anlamaya çalışırken Valère ve Lucas da kendisine iyi bir 
hekim olduğunu ve yardım ederse pişman olmayacağını anlatmaya 
çalışırlar.
r94-103: Sganarelle para kazanacağını öğrenince seve seve hekim 
olur.

r95: Para kazanabileceği kendisine söylenene kadar Sganarelle’in 
hekimlik üzerinden para kazanmak aklına gelmez. 
(Bu durum Sganarelle’in bulduğu parayı anında yiyip bitiren, para 
hırsı olmayan biri olduğunu ortaya koyar. Dayak zoruyla hekim 
olan Sganarelle, para kazanacağını duyunca gönüllü olur.) 
r97: Valère Sganarelle’e tedavi için gidecekleri hastanın dilsiz 
olduğunu söyler. 
r100: Sganarelle, Lucas ve Valère’in kendisini niye hekim zan-
nettiğini tam olarak anlamasa da, bu işten para kazanacağını 
anlayınca fırsatı kaçırmaz. Tek eksik bir doktor gömleğidir. 
(Sganarelle yavaş yavaş doktor kimliğine bürünmeye başlar. Bu 
rolü oynamak hoşuna gitmiştir.)
r102: Lucas’ya göre Sganarelle’in maskaralık yapması iyi bir iş 
becereceğinin göstergesidir. 
(Molière’e göre hekim olmak için o dönem üç şey yeterlidir: 
1) Hekimlik jargonuna aşinalık. 
2) Komiklik ve şarlatanlık. 
3) Kostüm ve aksesuar. İlk iki özelliğe sahip olan Sganarelle gibi 
herhangi birinin tek eksiği bir doktor gömleğidir. Sganarelle’in 
garip davranışları, Valère ve Lucas’nın onun hekimliğinden şüphe 
etmesine sebep olmaz.)



(Üçü de alt sınıftan olan bu insanlardan uşaklar, Sganarelle’i 
hekim zannettikleri için kibar davranırlar. Sganarelle de önce 
onları alıcı sandığı daha sonra da “hekim” olarak müşteri gibi 
gördüğü için kibar davranır.)

II. PERDE

I. Sahne
(Géronte – Valère – Lucas – Jacqueline)

(Géronte’un evi)

Valère ve Lucas, buldukları hekimin mesleğinde ne kadar iyi olduğunu 
anlatarak, efendileri Géronte’un gözüne girmeye çalışırlar. Anlatılanlardan 
etkilenen Géronte’a Jacqueline karşı çıkar. Jacqueline, Lucinde’in hastalığı-
na sevdiği adamla evlendirilmesinin iyi geleceğini söyleyerek, Géronte’u 
kızını Léandre’la evlendirmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak kızının 
evlenmesini para sahibi olmak için bir fırsat olarak gören Géronte, zengin 
ve isim sahibi olmak için amcasının ölümünü beklemek zorunda olan 
Léandre’a kızını vermeyeceğini söyler ve Jacqueline’e tepki gösterir. Lucas 
da Géronte’la birlik olup Jacqueline’i azarlar. 

r1-11: Valère ve Lucas, buldukları hekim mesleğinde ne kadar iyi olduğunu 
anlatarak, efendileri Géronte’un gözüne girmeye çalışırlar.

r1-4: Valère ve Lucas buldukları hekimi efendilerine överler. Bu 
davranışlarının amacı, efendilerine bağlılıklarını ifade etmek ve 
tedaviden sonra evlilik gerçekleşince damat adayı Horace’dan para 
almaktır. 
(Valère ve Lucas’nın Sganarelle’i efendilerine tanıtırken takındıkları 
pazarlamacı tavır, iyi bir iş yaptıklarının ve parayı hak ettiklerinin bir 
göstergesi olabilir.)
(Valère ve Lucas’nın anlatış tarzları birbirlerinden farklıdır. Valère 
daha çok bir pazarlamacı edasıyla, şaşalı bir dil kullanırken; Lucas’-
nın aksiyonu daha doğrudan ve samimidir. İkisinin de genel yönelim-
leri efendilerinin gözüne girmektir.)
r5-6: Valère ve Lucas, Sganarelle’in tuhaf biri olduğunu anlatarak 
olası durumlara karşı Géronte’u hazırlarlar. 
r6-7: Lucas, Sganarelle’in tuhaflıklarını efendisine doğrudan anlatır-
ken, Valère araya girer ve kılıf uydurur: Hekimin tuhaflığı çok büyük 
ilim sahibi olduğunu göstermektedir. 

r12-26: Anlatılanlardan etkilenen Géronte’a Jacqueline karşı çıkar. Jacqu-
eline, Lucinde’in hastalığına, sevdiği adamla evlendirilmesinin iyi geleceğini 
söyleyerek, Géronte’u kızını Léandre’la evlendirmesi için ikna etmeye 
çalışır. Ancak kızının evlenmesini para sahibi olmak için bir fırsat olarak 
gören Géronte, zengin ve isim sahibi olmak için amcasının ölümünü bekle-



mek zorunda olan Léandre’a kızını vermeyeceğini söyler ve Jacqueline’e 
tepki gösterir. Lucas da Géronte’la birlik olup Jacqueline’i azarlar.

r16: Géronte kızı için: “Şimdi bu illetiyle kimse onu başına alacak 
halde midir?” derken, aslında kızın iyileşememesinden ziyade evle-
nemeyip para getirememesinden korktuğunu açığa çıkarır. 
r20: Jacqueline’in, Léandre’ın Lucinde’i her koşulda almaya razı 
olduğunu söylemesinin ardından, Géronte’un paragöz tavrı ortaya 
çıkar.
(Molière’in oyunlarında kullandığı temalardan biri olan, “kızların 
eşlerini özgürce seçme hakkı” bu oyunda Jacqueline’in replikleriyle 
karşımıza çıkar. Kız çocuklara evleneceği kişiyi seçme özgürlüğünün 
tanınması talebi gelenekselciliğin karşısında yer almayı gerektirir. Bu 
tavrın kadın hakları mücadelesinde önemli bir yeri vardır.)
(Jacqueline’in Géronte’u ikna etmeye çalışırken, Lucinde’in dilsiz 
numarası yaparak babasını kandırdığından haberi olduğu düşünüle-
bilir. Bu sahneden çıkarılamayacak bu tarz bir yorum, aslında Géron-
te’un baba figürü olarak yaşadığı yanılsamayı ve evdeki kadın 
odağının işbirliğini açığa çıkarır.)
r23, r26: Lucas karısını efendisinin gözüne girmek için azarlasa da 
Géronte’un takdirini kazanamaz. 
(Bu bölümle birlikte, oyunun ana temalarından biri olan bir burjuva 
ailesinin hikayesini görmeye başlarız.)
(Géronte’un Jacqueline’e karşı takındığı tavır, aslında efendi-uşak 
ilişkisinin ve sınıf yönelimlerinin bir göstergesidir.)
(Jacqueline’in efendisi Géronte’a bu kadar rahat karşı çıkabilmesi; 
Molière’in efendi-uşak ilişkisinin zorbalığa dayalı, uşağa hiç bir söz 
hakkı tanımayan biçimini reddetiğinin bir göstergesidir.)
(Lucas, karısı Jacqueline gibi, bir uşak olmasına rağme, efendisinin 
yanında yer alarak karısına müdahale eder. Lucas’nın Jacqueline’e 
müdahale etmesinin temelde üç nedeni olduğu yorumu yapılabilir: 
1. Efendisine yağ çekmek.
2. Karısına erkini göstermek.
3. Ekonomik korkular / işsiz kalma korkusu – r14.)
(Molière, Jacqueline ve Lucas özelinde iki farklı efendi-uşak ilişkisi 
gösterir:
1. Lucas-Géronte: Efendisine sonsuz itaati bir borç bilen bir uşakla, 
sınıf farklılıklarının kabul edildiği, geleneksel efendi-uşak ilişkisi.
2. Jacqueline-Géronte: Gözünü budaktan sakınmayan, fikrini dobra 
dobra söyleyebilen bir uşakla, eşitlikçi bir efendi-uşak ilişkisi.)
(Yine de Géronte’la Lucas’nın Jacqueline’i azarlayış biçimleri birbirle-
rinden farklıdır. Géronte’un r13’te Jacqueline’e sınıfsal konumunu 
hatırlatarak müdahale etmesinin ardından, r16, r17 ve r20’de onunla 
ailenin bir üyesi gibi tartışmaya girdiğini görürüz. Lucas ise Jacqueli-
ne’e kocalık hakkını kullanarak müdahale eder. Evin efendisiyle 



“sınırı aşan” bir ilişki kuran karısıyla, abartılı bir erkek iktidar tavrı 
takınarak tartışır.)

II. Sahne
(Sganarelle – Géronte – Valère – Lucas – Jacqueline)

Valère Sganarelle’i Géronte’la tanıştırır. Géronte Sganarelle’e kızının 
hastalığından bahseder. Géronte, kızını muayene için Sganarelle’e getirmek 
üzere çıkar. Sganarelle Jacqueline’i görür, ona asılmaya başlar. Lucas 
müdahale eder.

r1-29: Valère Sganarelle’i Géronte’la tanıştırır.

r3: Sganarelle hekim kimliği ile ilk kez görünür.
r4-29: Sganaralle ve Géronte, Hipokrates’e atıfta bulunurlar.
(Molière bu replikler üzerinden o dönem doktorlarının kuralcı ve 
yeniliklere kapalı düşündüğünü vurgulayan bir hiciv yaparken; 
Géronte üzerinden ise burjuva kesiminin hiçbir sorgulamaya gitmeksi-
zin, kayıtsız şartsız doktorlara bağlılığını eleştirir.}
(Sahne boyunca Sganarelle kendinden emin bir görüntü çizerek hekim 
rolünü başarıyla sürdürmeye çalışır. Ancak sahte hekim olduğunun 
anlaşılmaması için bir çaba içindedir ve bu yüzden tedirginlik içinde 
olabilir. Bu sahnede doktorluğu alaya alarak taklit eden bir Sganarel-
le vardır.)
r15-29: Sganarelle’in Géronte’a dayak atması, Géronte’un hekime 
karşı tavrını bir süre için değiştirir. Valère ve Lucas durumu idare 
etmeye çalışır. Géronte, Sganarelle’in bu acayipliklerinden hoşlan-
mamıştır; bunun üzerine Sganarelle geri adım atar ve kibarlaşır. 
Géronte ise kızını iyileştireceği ümidiyle ses çıkarmaz. Bir başka 
deyişle o dönemde herkesin yaptığı gibi Géronte da Sganaralle’e yani 
doktorlara katlanmak zorundadır.
(Sganarelle Géronte’u döverken, kendisininki gibi dayak atılarak 
doktor olunabileceğini vurgular. Bu noktada r17 kritiktir; çünkü 
Sganarelle bu replikte bir önceki perdede Valère ve Lucas’nın da-
yaklarıyla nasıl sahte hekimliğe terfi ettiğini ima eder.)

r30-38: Géronte Sganarelle’e kızının hastalığından bahseder. 

r31: Sganarelle, Géronte’un kızının kendisine muhtaç olmasından 
pek hoşnuttur, bütün aileyi tedavi edebileceğini söyler. Çünkü, bu 
şekilde daha çok para kazanabilecektir. Molière, burada dönemin 
para düşkünü doktorlarına bir gönderme yapmaktadır.

r39-52: (Géronte, muayene için kızını, Sganarelle’e getirmek üzere çıkar.) 
Sganarelle Jacqueline’i görür, ona asılmaya başlar. Lucas müdahale eder.

(Jacqueline’in bu sahnede tavrı çok net anlaşılmaz. Jacqueline gibi 



efendisinden bile sözünü esirgemeyen bir kadının, eğer bu davranışı 
onaylamıyorsa Sganarelle’e ağzının payını vereceği düşünülebilir. 
Sganarelle’in ona asılmasından hoşlandığı ve flört etmek istediği 
yorumu da yapılabilir.)
(Lucas’nın, Sganarelle’in Jacqueline’e asılmasına müdahale etmesi, 
koca olarak karısına sahip çıkıp “namusunu koruma” çabasıdır. 
Lucas, Lucinde’in derdine deva olacak bir doktorla muhatap olduğu-
nun farkındadır, Sganarelle’in sarkıntılıklarını mümkün olduğunca 
kibarca engellemeye çalışır.)

III. Sahne
(Sganarelle – Géronte – Lucas – Jacqueline)

Géronte kızının geleceğini Sganarelle’e söyler, ama Sganarelle’in aklı 
Jacqueline’dedir. Sganarelle, Jacqueline’e, muayene etmek bahanesiyle 
asılmak ister. Lucas ona engel olur. Jacqueline, kendi bedenini kendisinin 
koruyabileceğini söyleyerek Lucas’ya çıkışır.

r1-5: Géronte kızının geleceğini Sganarelle’e söyler, ama Sganarelle’in aklı 
Jacqueline’dedir.

r6-16: Sganarelle, Jacqueline’e, muayene etmek bahanesiyle asılmak ister. 
Lucas ona engel olur. Jacqueline, kendi bedenini kendisinin koruyabileceği-
ni söyleyerek Lucas’ya çıkışır.

r6: Sganarelle, Jacqueline’i taciz etmek için hekimliğini bir bahane 
olarak kullanır.

r12: Sganarelle, kibarlığını bozmaya başlayan Lucas’yı, hekimliğini 
kullanarak tehdit eder. Jacqueline’in Lucas’ya karşı tavrı ise kocası-
nın kendisi üzerindeki tahakkümünü yok etmeye yöneliktir. 

IV. Sahne
(Sganarelle – Jacqueline – Lucinde – Géronte – Valère – Lucas)

Sganarelle Lucinde’i muayene eder. Hastalığın teşhisini koyar ve tedavi için 
ne yapılması gerektiğini anlatır. Sganarelle Lucinde’in ardından tekrar 
Jacqueline’i muayene etmek ister. Jacqueline ise insanların vücudunu ecza 
deposuna çeviren hekimler tarafından muayene edilmeye karşıdır. Géronte, 
Sganarelle’e hizmetlerinden dolayı yüklü bir para verir. 

r1-65: Sganarelle Lucinde’i muayene eder. Hastalığın teşhisini koyar ve 
tedavi için ne yapılması gerektiğini anlatır.

(r3’te Sganarelle’in ağzından “Hekimden ilaç almadan hiç ölünür mü!” 
diyen Molière, bir kez daha doktorluk eleştirisi yapmaktadır. O 
dönem, birçok insan doktorların hazırladığı lavmanlar ve tenkiyelerle 



hayatlarını kaybetmiştir.)
r4: Sganarelle, Lucinde’e asılır ve onu güldürür. Bu Géronte’un 
hoşuna gider. 
r7-10: Lucinde’in hastalığı dilsizliktir. 
r11-13: Géronte, bir kez daha kızının hasta olduğu için evlenemedi-
ğini söyleyerek, asıl niyetinin kızının sağlığını düzeltmek değil onu 
evlendirerek para kazanmak olduğunu ortaya çıkarır. 
r14: Sganarelle evli olduğunu dile getirir. Burada onun kadınlara 
evli olduğu halde rahatça asılabilen ve evliliği bunun önünde engel 
olarak görmeyen biri olduğu görülür. Ayrıca bu, Sganarelle’in Marti-
ne’le olan ilişkisine dair bir veridir. 
r16-26: Sganarelle Lucinde’in hastalığına teşhis koyar. Teşhisi 
dilsizliktir; ancak bu ona zaten daha önce söylenmiştir. Fakat bir 
burjuva aymazlığı içinde doktorlara inancı sonsuz olan Géronte bu 
duruma yabancılaşmaz. 
(Jacqueline’in, Sganarelle’in doktor şovuna karşı tavrı çeşitlenebilir. 
Jacqueline’e göre Sganarelle’in diğer hekimlerden hiçbir farkı yoktur. 
Ancak Jacqueline’in, Sganarelle’in hekimliğine yaklaşımıyla, bir erkek 
olarak Sganarelle’e tavrı farklıdır. Doktorluğa karşı argümanlarından 
vazgeçmez. Ancak kocası Lucas’yla olan ilişkisi de göz önüne 
alınırsa, Sganarelle’le kendi çizdiği sınırlar içinde bir flört ilişkisine 
girdiği söylenebilir.)
r31-44: Sganarelle, hekim olmadığı anlaşılmasın diye tam anlamıyla 
lafebeliği yapar. 
r44: Hekimliğin gereği olarak Latince konuşur. Géronte’un Latince 
bilmemesi önemlidir, çünkü Sganarelle’in Latince söylediklerinin 
doktorlukla ilgisi yoktur. 
r55, r56: Géronte, Sganarelle’in açığını yakalar: Kalp ve karaciğerin 
yerlerini şaşırmıştır. Sganarelle yine lafebeliğine başvurarak duru-
mu kurtarmayı başarır.
r57: Géronte, Sganarelle’in cevabı sonucu cahilliğinden utanır. 
Géronte’un doktorlara kayıtsız şartsız inanan tavrı bir kez daha 
ortaya çıkar. 
r62: Sganarelle, Lucinde’in tedavisi için şarap ve ekmekten oluşan 
bir reçete yazar. 
(Sganarelle’in şarabı ilaç olarak vermesi, içkiye olan düşkünlüğünün 
bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda şarap-ekmek dini ayinleri 
çağrıştırdığından, Molière burada kiliseye gönderme yapıyor olabilir.)

r66-72: Sganarelle Lucinde’in ardından tekrar Jacqueline’i muayene etmek 
ister. Jacqueline ise insanların vücudunu ecza deposuna çeviren hekimler 
tarafından muayene edilmeye karşıdır.

r67: Jacqueline muayeneyi reddeder. Jacqueline’in doktorlara tavrı, 
Molière’in fikirlerini yansıtmaktadır. 



r73-93: Géronte, hizmetlerinden dolayı Sganarelle’e yüklü bir para verir.

(Sganarelle bu işi para için yapmadığını söyler ancak parayı gene de 
alır. Sganarelle tiplemesinin paragöz yönü vurgusu bir kez daha 
ortaya çıkar.)

V. Sahne
(Sganarelle – Léandre)

Léandre, Sganarelle’den Lucinde’i görmek için yardım ister. Sganarelle 
Léandre’ı tersler. Léandre Sganarelle’e para verince Sganarelle’in tavrı 
değişir ve kumpasa dahil olur. 

(Oyunun bir diğer kumpasının başlangıç sahnesidir.)
(Lucinde’in aşığı Léandre’la ilk kez karşılaşırız. Léandre, muhtemelen 
düzgün giyimli, çok da zengin olmayan, orta sınıfa mensup bir tiple-
medir. Molière’in klasik genç aşık tiplemelerinden biridir.)

r1-14: Léandre, Sganarelle’den Lucinde’i görmek için yardım ister. Sganarel-
le Léandre’ı tersler.

r1: Bir önceki sahneden aldığı paralarla karlı çıkan Sganarelle, sahte 
hekimlik işini sürdürüp daha fazla para koparmaya niyetlidir.
r3: Sganarelle, Léandre’ı para koparabileceği bir müşteri/hasta 
zanneder.
r6: Léandre kendini tanıtır. Sganarelle’e işbirliği teklif eder. 
r7: Sganarelle öfkeli gibi görünerek Léandre’a çıkışır. Ancak asıl 
niyeti Léandre’ın para vermesini sağlamaktır. 

r15-19: Léandre Sganarelle’e para verince Sganarelle’in tavrı değişir ve 
kumpasa dahil olur.

r15: Sganarelle parayı alır ve Léandre’la işbirliği yapacağını açıklar. 
r18: Lucinde’in dilsiz numarası yaptığını öğreniriz.
r19: Sganarelle her ne kadar para karşılığı Léandre’la işbirliği 
yapmayı kabul etmiş olsa da insani bir şekilde genç aşıkları destek-
liyor olabilir.



III. PERDE

I. Sahne
(Sganarelle – Léandre)

Léandre eczacı kılığına girmiştir. Hekim jargonunu öğrenmek ister. Sganarel-
le hekim olmadığını itiraf eder. Sganarelle’i aramaya gelenler vardır. 
Léandre’ı kendisini beklemesi için Géronte’un evine gönderir.

r1-3: Léandre eczacı kılığına girmiştir. Hekim jargonunu öğrenmek ister.

r3: Léandre, eczacılık için “beş altı tane şatafatlı hekimlik tabiri” de 
öğrenmek ister, ama Sganarelle bunun gerekli olmadığını düşün-
mektedir.
(Birinci perde beşinci sahnede Sganarelle’in doktor olmasına benzer 
bir şekilde Léandre’ın da eczacı olması için kıyafeti yeterli olacaktır.)

r4-9: Sganarelle hekim olmadığını itiraf eder.

r6, r8: Sganarelle’in samimi davrandığını görmekteyiz. Léandre’a 
hekim olmadığını itiraf eder.
(Oyun boyunca bunu itiraf ettiği tek kişi Léandre olacaktır. Bunun 
nedeni Sganarelle’in aşıklara yardım etme isteği olabilir, fakat 
oyunda Sganarelle’in bu yönde davranacak duygusal bir insan 
olmasına yönelik herhangi bir veri yoktur. Bu yüzden itirafın nedeni, 
Léandre’ın kendisini ele vermeyeceğinden emin olmasıdır. Çünkü 
Léandre kendisine muhtaçtır.)
r8: Sganarelle’in altıncı sınıfa kadar okuduğunu öğreniriz. Bu tirat 
üç bölümden oluşmaktadır. Kendisinin nasıl hekim olduğunu 
anlatması, alim bir adam olarak arandığını anlatması, hekimliğin 
avantajlarını anlatması. Tirattan anlaşıldığı üzere ikinci perdenin 
son sahnesiyle bu sahne arasında zaman atlaması olmuştur. Süreç 
içinde Sganarelle nam salmış ve aranan bir doktor olmuştur.
(Bu tirat, Molière’in doktorlukla ilgili düşüncelerini de anlatır. “Bu işte, 
bir insan ziyan ederseniz, hesabı bile sorulmaz” derken Montaigne’-
den alıntı yapar. Dönemin doktorları gerçekten de kralın bile itiraz 
edemediği bir dokunulmazlığa sahiptir.)

r10: Sganarelle’i aramaya gelenler vardır. Léandre’ı kendisini beklemesi için 
Géronte’un evine gönderir.



II. Sahne
(Sganarelle – Thibaud – Perrin)

Thibaud, oğlu Perrin’le birlikte, hasta karısı için Sganarelle’den yardım 
ister. Sganarelle para alabilmek için anlamamazlıktan gelir. Perrin’den 
parayı alan Sganarelle bir tedavi önerir ve köylüler tatmin olur.

r1-13: Thibaud, oğlu Perrin’le birlikte, hasta karısı için Sganarelle’den 
yardım ister. Sganarelle para alabilmek için anlamamazlıktan gelir.

r1-3: Thibaud Sganarelle’den medet ummaktadır. Köylülerin orijinal 
metinde de şiveleri bozuktur.
r3-9: Sganarelle, ilgilenmiyor gözükerek para istediğini belli eder. 
r8: “Hypocrisie” ikiyüzlü demektir. Hastalığın doğru ismi, Sganarel-
le’in r14’de söylediği “hydropisie”dir.
(“Hypocrisie” (ikiyüzlü) bir taraftan da Molière’in doktorlara atfettiği 
bir sıfattır.)
r9: Ametile şarabı kusturucu bir ilaçtır. 
(Doktorlar Molière’in bir arkadaşını kustura kustura öldürmüşlerdir. 
Onunla ilgili bir gönderme olması muhtemeldir.)
(Köylüler doktorlara güvenmezler. Verdikleri ilaçları kullanmak 
konusunda çekinceleri vardır. Ama çaresizdirler ve doktorlara muh-
taçtırlar.)
(Lucinde’in uydurma hastalığından farklı olarak Thibaud’nun karısı 
gerçekten ölmek üzeredir. Dolayısıyla bu sahnede halkın cahilliğin-
den çok, doktorluk kurumunun iktidarının gücü ön plana çıkarılmalı-
dır. Böylelikle sonu ölümle sonuçlanacak bir sömürünün vehameti 
daha iyi vurgulanabilir.)
r9-13: Thibaud, Sganarelle’in para istediğini anlamaz ve yardım 
istemeye devam eder. Sganarelle ise para istediğini gittikçe daha 
güçlü bir şekilde ima eder. 

r13-24: Perrin’den parayı alan Sganarelle bir tedavi önerir ve köylüler 
tatmin olur.

r13: Perrin babasından daha uyanıktır. Sganarelle’in derdinin para 
olduğunu anlar. 
r14: Sganarelle, Thibaud’nun açıklamalarını süslü bir şekilde tekrar 
eder.
r20: Sganarelle tedavi olarak ilk aklına gelen, yanında olan bir şeyi, 
peyniri önerir. Ama bu peynirin özel hazırlanmış bir peynir olduğu-
nu iddia eder.



III. Sahne
(Sganarelle – Jacqueline – Lucas)

Sganarelle, tedavi etme bahanesiyle Jacqueline’e kur yapar. Sganarelle 
Jacqueline’e kocasını kötüleyip, onu kendisiyle aldatmasını ima eder. 

(Jacqueline tiplemesine dair: Bir önceki perdede Jacqueline tiplemesi-
nin Sganarelle’e tavrı soru işareti olarak bırakılmıştı. Bu sahnenin 
genelinden ise şöyle bir yorum çıkarılabilir: Jacqueline, hekimlere 
güvenmediğini, kendisini doktorlara teslim etmeyeceğini defalarca 
söyler. Sganarelle’in doktorluğuyla alay ederken cilveleşmekten de 
geri durmaz. Kocasıyla ilgili samimi sohbetler yapmaktan da kaçın-
maz. Ama iş onu aldatmaya vardığında evli ve çocuklu bir kadın 
olarak evlilik kurumunu bozmaktan değil, bir şekilde kabullenip 
sürdürmekten yana tavır alır.) 

r1-4: Sganarelle, tedavi etme bahanesiyle Jacqueline’e kur yapar.

(r1’de Sganarelle, Jacqueline’e belagatli sözler söyleyebilir. (Örneğin 
orijinal metinde hüzün yerine, melankoli kullanılmaktadır.) Jacqueli-
ne’in buradaki tavrı alay etme olabilir) 

r5-13: Sganarelle, Jacqueline’e kocasını kötüleyip, onu kendisiyle aldatma-
sını ima eder. 

r5-10: Jacqueline, Sganarelle’in kocasını kötülemesini onaylar. 
“Keçiyi nerede bağlarsan orada otlar” diyerek, evliliğine bağlı kalmak 
zorunda olduğunu söyler. Martine’in evliliğe yaklaşımına benzer 
şekilde, evliliği kaderci bir şekilde ne olursa olsun sürdürme eğilimin-
dedir. 
r11-13: Sganarelle, kocasını kendisiyle aldatmasını önerir.
(r12’de “Yalnız onu düşünseydim beni bir halt etmeye mecbur eder-
di.” repliği orijinal metinden “Bir tek ona değer verseydim böyle bir 
şey yapabilirdim.” şeklinde çevirilebilmektedir. Bizim bu repliğe 
dönük yorumumuz, Jacqueline’in kocasını aldatmama kararını 
alırken, çocuklarını düşündüğünü ima etmesidir.)
(Lucas, bütün konuşulanları dinlemektedir. Bu, Lucas’nın sonraki 
aksiyon çizgisinde belirleyici olacaktır.)

IV. Sahne
(Sganarelle – Jacqueline – Lucas – Géronte)

Lucas, saklandığı yerden çıkıp Jacqueline ile Sganarelle’i basar. Jacqueline 
bir tarafa, Sganarelle diğer tarafa kaçar. Sganarelle’i kovalamaya çalışan 
Lucas, Géronte’la karşılaşır. Géronte, ona doktorun nerede olduğunu sorar. 
Lucas cevap vermeden gider.

r1-5: Lucas, bir önceki sahnede Sganarelle ile Jacqueline arasındaki 
konuşmayı duyduğundan kızgın ve sinirlidir. Géronte’a cevap vermeden 
gider, Lucas ilk defa efendisiyle böylesi bir ilişki kurmaktadır.



V. Sahne
(Géronte – Sganarelle – Léandre)

Hasta hakkında konuşurlar. Géronte hastanın kötüleştiğini söyler, Sganarel-
le bunu iyi bir gelişme olarak yorumlar. Sganarelle Géronte’a Léandre’ı 
eczacı olarak (muhtemelen mim yaparak) tanıtır.

r1-6: Hasta hakkında konuşurlar. Géronte hastanın kötüleştiğini söyler, 
Sganarelle bunu iyi bir gelişme olarak yorumlar.

r5: Géronte tedaviden şüphe duymaya başlamıştır. 
r6: Sganarel le usta hekim havasını bozmaz. Hastanın 
kötüleşmesini, pişkin bir şekilde, iyi bir gelişme olarak yorumlar.

r7-14: Sganarelle, Géronte’a Léandre’ı eczacı olarak (muhtemelen mim 
yaparak) tanıtır.

r14: Sganarelle, Lucinde’in eczacıya ihtiyacı olduğunu söylerken 
aslında sevgilisine ihtiyaç duyduğunu da ima etmektedir. 

VI. Sahne
(Géronte – Sganarelle – Léandre – Lucinde – Jacqueline)

Lucinde ve Léandre konuşurken, Sganarelle Géronte’u oyalar. Lucinde 
konuşmaya başlar ve babasına karşı isyan eder. Sganarelle duruma el koyar 
ve Léandre’a dolaylı olarak Lucinde’i kaçırmasını önerir. 

r1-3: Lucinde ve Léandre konuşurken, Sganarelle Géronte’u oyalar.

r1: Jacqueline gelip Lucinde’in yürüyüş yapmak istediğini söyler. 
r3: Lucinde Léandre’a bağlılık yemini eder. 

r4-30: Lucinde konuşmaya başlar ve babasına karşı isyan eder. 

r4-6: Géronte kızının konuşmaya başlamasına sevinir. Sganarelle’e 
minnet duyar. 
r5: Sganarelle kendini çok yorulmuş gibi göstererek para talebinde 
bulunmaktadır.
r6-30: Lucinde, istemediği erkekle evlenmemek için babasına isyan 
eder. 
r25: Géronte kızının fazla konuşmasından yaka silker ve Sganarelle-
’den yardım talep eder. 
(Lucinde’in kendi istediğiyle evlenme talebi, kadınların o dönemdeki 
özgürleşme talebinin oyundaki yansımasıdır.)

r31-33: Sganarelle duruma el koyar ve Léandre’a dolaylı olarak Lucinde’i 
kaçırmasını önerir.

r33: Géronte’un durumu anlamaması için, Sganarelle Latince 
uydurma terimler kullanır. 



VII. Sahne
(Géronte – Sganarelle)

Géronte’un, Eczacı Léandre’ın Lucinde’e vereceği ilaçları sormasını Sgana-
relle manipüle eder. Géronte Sganarelle’e kızından dert yanar. Kızının 
Léandre’a olan aşkına nasıl engel olduğunu anlatır. Sganarelle alaycı bir 
şekilde ona katılıyormuş gibi yapar.

r1-3: Géronte’un Eczacı Léandre’ın Lucinde’e vereceği ilaçları sormasını 
Sganarelle manipüle eder.

r4-17: Géronte Sganarelle’e kızından dert yanar. Kızının Léandre’a olan 
aşkına nasıl engel olduğunu anlatır. Sganarelle alaycı bir şekilde ona 
katılıyormuş gibi yapar.

r3-6: Géronte kızının edepsizliğinden yakınır. 
r7-20: Géronte kızına, kız Léandre’ı sevdiği için uyguladığı baskıdan 
bahseder. 
(Géronte tiplemesi, iktidarının altı boşalan otoriter bir baba figürü 
olarak çizilmektedir. Babanın illüzyonu, yani iktidarının altının 
boşaldığının farkında olmayışı, Sganarelle’in alaycılığıyla vurgulana-
rak resmedilir.) 

VIII. Sahne
(Géronte – Sganarelle – Lucas)

Uşaklar arasında daha geleneksel ve “efendici” olan Lucas, Léandre’la 
Lucinde’in kaçmış olduğu haberini getirir. Sganarelle suç ortağı olarak 
cezalandırılacaktır. Géronte, resmi otoriteyi, komiseri aramaya gider. 
Géronte’un üzüntüsü yalnız kızı kaçtığı için değil, aynı zamanda paralar 
gittiği içindir. 

IX. Sahne

(Martine – Sganarelle – Lucas)

Kocasını merak edip aramaya gelen Martine, Sganarelle’in asılacağını 
öğrenir. Martine, Sganarelle’in acınacak haliyle eğlenir.

r1-4: Kocasını merak edip aramaya gelen Martine, Sganarelle’in asılacağını 
öğrenir.

r5-12: Martine, Sganarelle’in acınacak haliyle eğlenir.



X. Sahne
(Géronte – Sganarelle – Martine – Lucas)

Géronte komiseri çağırmıştır. Sganarelle cezasını hafifletmeye çalışır. Kabul 
edilmez.

XI. Sahne
(Léandre – Lucinde – Jacqueline – Lucas – Géronte – Sganarelle – Martine)

Lucinde ile Léandre’in evliliği, Leandre’ın mirasa konmasıyla Géronte 
tarafından kabul görür. Sganarelle asılmaktan kurtulur. 

r1-2: Léandre artık zengin bir insandır ve evliliği Géronte’un rızasıy-
la gerçekleştirmek ister. Géronte kızını “seve seve” verir. Lucinde ve 
Léandre’ın mutlu sonuyla entrika son bulur. 
(Bu mutlu son, ölen bir insanın parası sayesinde gerçekleştiği için 
ironiktir.)
r2: Géronte, fakir olduğu için kızıyla evlendirmediği damat adayının 
zengin olduğunu duyunca birden fikrini değiştirir. 
(Bu tavrı, kızını pazarlayan baba imgesini iyice güçlendirmektedir.)
r3-7: Asılmaktan kurtulan Sganarelle ile karısı Martine’in iğneli, 
atışmalı ilişkisine geri dönülür. Sganarelle yine üste çıkar. Hekim-
lik entrikası sona ermiş, Sganarelle artık hekim olmuştur.
r7: Sganarelle, “Bir doktorun öfkesi, en korkulacak öfkedir.” derken, 
doktorlarla ilgili dramaturjik vurguyu yinelemiş olur.
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Aşağıdaki metin, Jean Baptiste Molière’in “Tartuffe” oyununa 1669 yılında yazdığı 
önsözü ve 1664, 1667 ve 1669 yıllarında Kral XIV. Louis’ye yazdığı arzuhalleri 
içermektedir. John Wood’un çevirdiği The Misanthrope And Other Plays (The 
Penguin Classics, Baltimore, Maryland 1959) adlı kitapta “Tartuffe or The 
Imposter: Preface to the edition of 1669” başlığıyla s. 97’de yayımlanmıştır.

Tartuffe, bugüne kadar birçok tartışmaya konu olmuş ve aynı zamanda uzun 
süredir zulme uğrayan bir komedidir. Oyunda tiye aldığım insanlar, şimdiye 
kadar muhatap olduğum hiçbir ülkede Fransa’da olduğu kadar nüfuz ve etki 
sahibi olmadıklarını kanıtladılar. Soylular, kibarlık budalası kadınlar, boynuzla-
nan erkekler ve doktorlar, hepsi sahne üzerinde tefe konulmaya boyun eğdiler ve 
onları nasıl tasvir edersem edeyim, diğer seyirciler kadar eğlenmiş gözükmeye 
çalıştılar. Ama riyakarlar şaka kaldıramadılar. Benim onların tuhaflıklarını alaya 
alma veya onları sayısız defa hatırı sayılır şekilde kötüleme hususundaki cüreti-
mi garip karşıladılar ve hemen tehlike çanlarını çaldılar. Onlara göre bu affedile-
mez bir suçtu ve onlar oyunuma gözü dönmüş bir şekilde saldırmak üzere bir 
araya geldiler. Gerçekten çok kurnazlardı, gerçek niyetlerini gizleme konusunda 
oldukça tecrübeli kimselerdi. İçlerine en çok oturan konularla ilgili misilleme 
yapmamak için kendileriyle savaştılar. Şahsi menfaatlerini gizlemek için, takdire 
şayan geleneklerine uygun olarak dini kullandılar; onlara göre Tartuffe gerçek 
inanca saldıran bir oyundu. Bu oyun baştan sona tiksinti veriyor, cehennem 
ateşlerine tevdi edilmeye layık; her bir hece Tanrı’ya bir küfür, aktörlerin her jesti 
bir suç, küçük bir göz kırpış, bir kafa hareketi, sağa veya sola doğru en ufak bir 
yönelme benim aleyhime kullanabilecekleri bir takım sihirli manalar içerir.

Oyun hakkında arkadaşlarımın eleştirilerine ve halkın takdirine başvurmam ise 
bana hiçbir fayda sağlamadı. Tüm o yapmayı düşündüğüm değişiklikler, oyunu 
izlemiş olan Kral ve Kraliçe'nin kanaatleri, varlıklarıyla oyunu halkın huzurunda 



onurlandıran yüce prens ve bakanlarımızın takdiri, oyunu faydalı bulan tüm o 
değerli ve iyi insanların tanıklıkları, hepsi boşa gitmiş oldu. Fikirlerini değiştirme-
ye hazır değiller ve beni her gün halkın önünde suçlamaları için taraftarlarını 
teşvik etmeye devam ediyorlar; suçlamaları din kisvesine büründürerek ve beni 
nazikçe azap çekmeye sürükleyerek.

Saygı duyduğum kişiler arasından bana düşmanlar yaratacak; gerçek imana olan 
ilgileri nedeniyle riyakarların telkin etmeye çalıştığı etkiyi benimsemeye hazır 
olan gerçekten iyi insanların inançlarını kurnazca kötüye kullanarak ayartacak 
olmasalar, söyleyecekleri herhangi bir şeyi çok da kaale almazdım. İşte beni 
kendimi savunmaya mecbur eden şey de bu. Yürekten dindar olan insanların 
tümünün, oyunumun konusunu doğru anlaması için uğraşıyorum. Tüm bu 
önyargılardan sakınabilmeleri, erdemlerini taklit eden ve bunu yaparak aslında 
onların erdemlerine saygısızlık eden fanatizme destek vermemeleri için onlardan, 
oyunu okumadan ve izlemeden mahkum etmemelerini rica ediyorum.

Oyun boyunca hep masum amaçlarla hareket ettiğimi; öyle ki, hiçbir aklın, 
saygıyı hak eden yerlerde saçma şeyler amaçlanmış olduğunu söyleme eğilimine 
sahip olamayacağını, bunu yaparken tebaanın taleplerinin hassasiyetini hep göz 
önünde bulundurduğumu, riyakarları gerçek dindarlardan ayırmak için gereken 
her tedbiri aldığımı ve bunun için tüm hünerlerimi kullandığımı, oyunu iyi 
niyetle inceleme zahmetini gösterecek herkes kesinlikle görecektir. Şimdiye 
kadar, oyundaki kötü adamın antresini hazırlamak için tam iki tane sahne 
yazdım. Seyirci bir an için bile onun o olmadığından şüphe etmez. Ona verdiğim 
ayırt edici özelliklerle bir bakışta tanınır ve oyunun başından sonuna kadar, ona 
tezat olarak oluşturduğum gerçekten iyi adam karşısında tam anlamıyla aşağılık 
olduğu konusunda şüpheye yer bırakacak hiçbir söz söylemez veya hiçbir 
eylemde bulunmaz.

Şunun tamamıyla farkındayım ki, bu beyler tiyatronun bu meseleleri tartışmak 
için doğru yer olmadığını öne sürmeye çalışmaktadırlar. Fakat onlara, tabii ki 
büyük bir tevazuyla şunu soruyorum: Bu münasip varsayımlarını neye dayandı-
rıyorlar acaba? Bu, hiçbir kanıt ileri sürmeden tamamen varsayımlar üzerine 
kurulmuş bir önermedir. Hiç zorlanmadan şu kesinlikle kanıtlanabilir ki, eski 
çağların tiyatrosu kökenlerini dinde bulmuştur ve bu tiyatro dinsel ayinlerin 
önemli bir kısmını oluşturmuştur. İspanyol komşularımız, içinde tiyatro oyunu 
olmayan hiçbir dini festival kutlamamışlardır. Bizim insanlarımız için bile drama, 
kökenlerini inancımızın en önemli sırlarının varlığını orada devam ettireceği 
inancıyla onlara verilen Hotel de Bourgogne’ya sahip olan dinsel bir kardeşliğin 
çabalarına borçludur. İsteyen biri, Gotik alfabesinde yazılmış, Sorbonne doktoru 
imzalı oyunları hala orada bulabilir ve çağımızda sergilenen oyunlarıyla tüm 
Fransa’nın hayranlığını kazanmış olan Monsieur de Corneille’in kutsal oyunları-
na ulaşmak için de çok uzağa gitmeye gerek yoktur.

Eğer komedinin amacı insanların zayıflıklarını acımasızca cezalandırmaksa 
neden herhangi bir sınıfın üyelerinin bundan muaf tutulması gerektiğini anlamı-
yorum. Bu dikkate değer eksiklik tüm kamusal sonuçlar içinde en çok tahribat 
yaratanlardan biridir ve tiyatronun ne kadar büyük bir ıslah etme aracı olduğu-
nu görürüz. Bilimsel bir ahlaki incelemenin en nitelikli pasajları bile bir taşlama-



dan her zaman daha az etkilidir ve insanların büyük bir çoğunluğu için hataları-
nı kendilerine resmetmekten daha etkili bir ayıplanma biçimi yoktur. Ahlaksızlığa 
yapılacak saldırının en etkili yolu, onu kamuya alay konusu olarak ifşa etmektir. 
İnsanlar azarlanmaya dayanabilirler ama gülünç duruma düşmeye katlanamaz-
lar, ahlakı bozuk olarak nitelendirilmeye hazırdırlar ama gülünç duruma düş-
mekten hiç hoşlanmazlar.

Sahtekar tiplemesine dini ifadelerle dolu replikler yazdığım için ayıplandım. 
Fakat bir riyakarın karakterini ifşa etmek isteyen ben, bundan nasıl kaçınabilir-
dim ki? Onu bu replikleri söylemeye sevk eden ahlaksız güdülerini gözle görünür 
kılmam ve yanlış kullanması bize acı verecek olan belli kutsal terimleri silmem 
bana yeterli gözüktü. Ah! Fakat dördüncü sahnede kinci bir ahlak anlayışı ileri 
sürüyor! Fakat bu ahlak anlayışı daha önceden de kulaklarımıza çalınmamış 
mıydı? Oyunum yeni bir şeyden mi bahsediyor? Bu tiksinti uyandıran hislerin 
insanların zihninde herhangi bir etki uyandırabileceğinden gerçekten korkan biri 
var mı? Sahne üzerinde dillendirildiklerinde mi tehlikeli hale geliyorlar? Alçak bir 
herifin dudaklarından dökülen sözlerin duyulmasının bu görüştekilere otorite 
kazandıracağı mı düşünülüyor? Bunların hiçbirinin olabileceğine en ufak bir 
ihtimal bile vermiyorum ve gerçek şu ki ya Tartuffe onaylanmalı ya da tüm diğer 
oyunlar da yasaklanmalıdır.

Bir süredir birkaç insanın yapmaya çabaladığı şey de budur. Tiyatro aleyhinde 
hiçbir zaman böyle bir yaygara koparılmamıştır. Tabii ki Hristiyan Kilisesi’nin 
kurucuları tarafından yasaklanan oyunlar olduğunu inkar edemem, ama diğer 
taraftan kabul edilmelidir ki onlara her zaman için daha müşfik davranan 
insanlar da olmuştur ve böylesine bir fikir ayrılığı bu insanların diğerleri üzerinde 
temellendirdikleri sansür otoritesinin yok olmasına neden olur. Hemen hemen 
aynı seviyede eğitim görmüş insanlar arasında böyle görüş ayrılıkları olması, 
soruna farklı açılardan bakmış olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Bazıları dramayı saf 
haliyle değerlendirdiler, diğerleri ise onu alçaltıcı şekliyle. Ahlak bozukluğunun 
sergilenmesini, haklı olarak yasaklanan utanç verici temsillerle karıştırdılar. 

Bununla birlikte eğer tartışma, olması gerektiği gibi, olgulara atfedilen isimlerle 
değil de olguların kendisi ile yürütülürse -çünkü fikir ayrılıklarının çoğu, yanlış 
anlamalardan ve aslında tamamen farklı olan şeyler için aynı terimleri kullan-
maktan doğar- yapmamız gereken tek şey yalanların üzerindeki perdeyi kaldır-
mak, bir oyunu gerçekten nasılsa öyle değerlendirmek, ayıplanmayı hak edip 
etmediğini görmek olacaktır. 

Eğer araştırırsak tiyatronun, kabul edilebilir bir şekilde sunulan derslerle, 
insanların kusurlarını yüzlerine vurmak için ustalıklı bir yol arayan şiir formun-
dan daha fazla veya daha az bir şey olmadığını göreceğiz. Bir yandan adil olup bir 
yandan da onu yasaklayamayız. Antik Çağ’ın konu üzerine tanıklığına başvur-
mak istersek, en çetin görüşleri ileri süren ünlü filozofların bile dramayı methetti-
ğini göreceğiz. Aristoteles’in nasıl vaktini bu işe adadığını, tiyatro üzerine düşün-
düğünü ve oyunlar için birtakım temel prensipler belirlemek adına zahmetlere 
girdiğini göreceğiz. Zamanın en önemli ve soylu insanlarının kendilerine ait yazılı 
oyunları bulunmasından gurur duyduğunu ve onların bu çalışmalarını halkın 
önünde ezberden okumasını diğerlerinin de küçük görmediğini öğreneceğiz. Antik 



Yunan, “Tiyatro Sanatı”na olan saygısını, onu görkemli ödüllerle mükafatlandıra-
rak ve onuruna diktiği muhteşem binalarla göstermişti. Roma’da da aynı Sanat'a 
muhteşem onurlar bahşedilmişti. Sefih ve ahlaksız Sezarların Roma’sından değil, 
Roma erdemlerinin hala gücünü koruduğu, Konsüller’in akıllıca yönetimi 
altındaki disiplinli Roma’dan bahsediyorum.

Tiyatronun itibarını yitirdiği ve yozlaştığı dönemler olduğunu itiraf ediyorum, 
ama dünya üzerinde yozlaşmaktan kaçabilmiş ne var ki? Masum olan hiçbir şey 
yoktur ki insanlar tarafından kirletilemesin, etkileyici olan hiçbir sanat yoktur ki 
amaçları tersine kullanılamasın, özü itibariyle iyi olup da kötü emellere alet 
edilemesin. Tıp çok değerli bir sanattır, kainatta herkes ondan yararlanabilir, 
ama onun bile kötü ün sahibi olduğu dönemler olmuştur; iyileştirme sanatının, 
zehirleme sanatı olarak kullanıldığı dönemler çok da az değildir. Felsefe, doğanın 
harikaları karşısında derin düşüncelere dalmamızı sağlayarak bir Tanrı'nın 
olduğunu zihnimize taşıyan bir araç olarak bağışlanan, Cennet'in insanlığa bir 
hediyesidir; fakat biz çok iyi biliyoruz ki onun bu amaçları sıklıkla saptırılmış ve 
tanrıtanımazlığı desteklemek için kullanılmıştır. En kutsal şeyler bile insanoğlu-
nun mahvedici etkisine karşı güvence altında değildir. Alçaklar tarafından 
dindarlığın her gün suistimal edildiğini ve kötü işler için kullanıldığını görüyoruz, 
fakat tüm bunlara karşı gerekli ayrımı yapmakta hataya düşmeyiz, yanlış 
çıkarsamalarda bulunmayız ve insanların yozlaştırdığı temel faziletleri, kafaların-
da tasarladıkları kötülükle karıştırmayız. Herhangi bir sanattaki şeytani uygula-
malarla, sağduyulu niyetleri birbirinden ayırabiliriz. Bir zamanlar Roma’dan 
kovulmasına rağmen hekimliği nasıl yasaklamadıysak, aynı şekilde Atina’da göz 
göre göre mahkum edilmesine rağmen felsefeyi de yasaklamadıysak, bazı 
dönemler sansürlendi diye tiyatroyu da yasaklamaya çabalamamalıyız. Bir 
zamanlar bu sansürü meşrulaştıran düzenlemeler vardı, fakat şimdi buna 
başvurmuyorlar. Bu, o zamanlar varlığı kanıtlanmış kötülüklere doğrultulmuş 
bir uygulamaydı. Farklı koşullarda bunu uygulamamalı veya uygulama alanını 
kendi irademizle genişletmemeli, böylece masumiyetin kabahatle karıştırılmasına 
izin vermemeliyiz. O zamanların tiyatrosu, şimdi savunmaya çalıştığımız tiyatro-
dan tamamen farklıydı. Birini diğerine karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Bunlar, 
yaşam tarzları tamamen karşıt olan iki insana benzerler. İsimleri haricinde ortak 
başka hiçbir şeyleri yoktur. Zenginlerle yatıp kalkan başka bir Olympia daha var 
diye iffetli Olympia’yı ayıplamak korkunç bir haksızlık olurdu. Bu tür yargılar 
toplumda kesinlikle çok fazla sıkıntıya sebep olurdu. Hiçbir şey mahkumiyetten 
kurtulamazdı. Dahası gündelik hayatta, yozlaştığı halde böylesi sert ölçütleri 
uygulamadığımız o kadar çok alan var ki. Benzer bir toleransı tiyatro için de 
göstermeliyiz, yönelimi ve güvenilir amaçları açıkça ortaya konan oyunlara destek 
olmalıyız.

Öyle müşkülpesent insanlar biliyorum ki hiçbir oyuna tahammül edemezler. 
Derler ki oyun ne kadar iyiyse, o kadar çok zarar verir; erdemli insanlar tutkula-
rın dile getirilmesinden çok fazla etkilenirler ve böylesi performanslar onları 
gereğinden fazla uyarır. Samimi bir tutku tarafından harekete geçirilmenin 
büyük bir suç olduğunu düşünmüyorum. Bizi umutlandıran bu eksiksiz duygu-
suzluk ise aslında yüksek bir fazilet mertebesinin ürünü! Bu mükemmeliyetin, 
insan doğasının gücünün yeteceği bir şey olduğu konusunda şüpheliyim. 



İnsanların ihtiraslarının kontrolü ve sağaltımı için uğraşmanın, soyunun tüken-
mesi için uğraşmaktan daha iyi bir şey olduğundan da hiç emin değilim. Herhan-
gi bir insan için tiyatrodan daha yararlı olacak başka yerler olduğunu itiraf 
ediyorum. Eğer Tanrı ve Kurtuluşumuz adına doğrudan bir fayda sağlamayan 
her şey sansürü hak ediyorsa, o zaman tiyatro kesinlikle bunun içine dahil 
edilmelidir ve bu durumda tiyatronun diğerleriyle birlikte mahkum edilmemesi 
için hiçbir ayrıcalık beklemem. Ancak bahsi geçen konuda olduğu gibi, çile 
pratiği sırasında bu tarz molalar mazur görülebilir ve bu insanların bile biraz 
rahatlamaya ihtiyacı vardır. Ben de bu nedenle tiyatrodan daha zararsız bir şey 
olmadığı konusunda ısrar ediyorum. Lafı çok uzattım. Büyük bir Prens’in 
Tartuffe hakkındaki yorumuyla bitirmeme izin verin.

Oyunumun sergilenmesi yasaklandıktan bir hafta sonra, Scramouche the 
Hermit adlı oyun Saray’da sergilendi. Kral, Prens ayrılırken, hatırladığım 
kadarıyla şöyle dedi: “Molière’in oyununu bir skandal havasında değerlendi-
ren insanların, Scaramouche hakkında neden hiçbir şey söylemediğini merak 
ediyorum.” Prens ise şöyle yanıtladı: “Nedeni şu; Scaramouche, bu beylerin 
hiç de umursamadıkları dini ve kutsal şeyleri alaya alıyor, Molière’in oyunu 
ise onları alaya alıyor. İşte, tahammül edememelerinin sebebi bu.”

ARZUHAL - I

Tartuffe oyunu hakkında Kral'a ithafen.

Haşmetmeapları,

Komedyanın görevi, insanları eğlendirirken aynı zamanda onların hatalarını 
düzeltmek olduğundan; düşündüm ki dönemin ahlak sorunlarına saçma bir dış 
görünüş içinde ve ikiyüzlülükle saldırmaktansa sanatımı bu şekilde icra etmem-
den başka hiçbir şey benim çıkarlarıma bu kadar uygun olamazdı. Haşmetmeap-
ları, bana öyle geldi ki riyakar insanlara saldıran, aynı zamanda üst dindar 
pozlarına bürünmüş olanlara ve sahte coşkunluk ile safsata kabilinden merha-
meti kullanarak arkadaşlarını tuzağa düşürmeye çalışan ibadet kalpazanlarına 
dikkati yöneltecek olan -ki bunlar ahlaki sorunlar arasında şüphesiz en baskın 
ve zararlı olanlardır- bir oyun yazarak, tebaanızdaki iyi insanlara pek de az bir 
hizmette bulunmadım.

Haşmetmeapları, bu oyunu tüm özen ve dikkatimle yazdım. İnanıyorum ki, 
gerçekten dindar olan insanlara borçlu olduğumuz hürmet ile riayeti daha iyi 
muhafaza etmek ve tebaanızın taleplerinin hassasiyeti adına, tasvir ettiğim 
karakterin gerçek doğasını ortaya çıkarmaya özen gösterdim. Belirsizliğe hiç yer 
bırakmadım: İyiyle kötünün karıştırılmasına yol açabilecek her şeyden kaçındım; 
düpedüz riyakar ve gerçek bir karakterin derhal tanınabilmesi adına, karakteri 
tasarlarken ana karakteristik özelliklerini kullandım.

Bununla beraber aldığım tüm bu önlemler boşunaydı. İnsanlar, sizin inançla ilgili 
konulara olan vicdani hassasiyetinizden faydalandılar ve sizi savunmasız bölgenizden 
yakalamayı başardılar. Ben sizin kutsal şeylere olan hürmetinize sığınıyorum. 
“Tartuffe”ler sinsice sizin ünvanınızı kullanarak rağbet görmeyi başardılar ve oyunda 



betimlenen insanlar bu durumu kasıtlı olmasına rağmen yararlı, benzerlerinin 
olmasına rağmen kusursuz bir şekilde örtbas etmeyi başardılar.

Benim uğraşıma yönelik saldırının bastırılması kadar sizin bu konuda kişisel 
fikirlerinizi belirtmeniz de hayal kırıklığımı önemli ölçüde yatıştırdı. Haşmetme-
apları, oyunun topluluk önünde sergilenmesine engel teşkil edecek hiçbir şey 
olmadığını belirtme lütfunda bulunduğunuzda benim tüm şikâyet gerekçelerimi 
elimden almış olduğunuzu düşündüm.

Hükümdarların en büyüğünün ve en aydınının bu lütufkar bildirisine, Papalık adına 
Papa hazretlerinin sunduğu onaya ve Papa'ya yakın mertebedeki psikoposların, 
huzurlarına çıkarak kendilerine verdiğim metinleri inceleyip siz Majesteleriyle bir 
uyuşma içinde olmalarına rağmen; tüm bunlara rağmen, bir papazın kendi 
bölgesinde tüm bu soylu delillerle çelişecek bir kitap yayımladığını söylemek 
durumundayım. Majesteleri istediklerini söyleyebilirler, Papa hazretleri ve müritleri 
istedikleri karara varabilirler; papaza göre oyunum -ki o insan oyunumu hiç 
izlememiştir- şeytani bir eserdir ve ben kendim de oyundan daha az şeytani değilim, 
ben ibret verici bir ceza hak eden insan görünümlü bir iblisim, bir ateistim, bir 
kafirim. Toplum önünde günahlarımın ateş tarafından temizlenmesi yeterli değildir, 
ki bu benim cezamı hafifletmek olur. Bu noktada durmak, bu değerli ve Tanrı’dan 
korkan adamın merhametli gayretini tatmin etmeye yetmeyecektir: Tanrı’nın 
merhametini benden esirgemek ve en kesin ifadelerle benim sonsuza kadar 
lanetlenmemi istemektedir ve bu konuda hiçbir kanıtı yoktur. 

Bu kitap siz Majestelerine sunulmuştur; her gün bu bayların hakaretlerine 
maruz kalmanın benim açımdan ne kadar sıkıntı verici olduğu hakkında kuşku-
suz siz de bir yargıya varabilirsiniz. Böyle iftiralar benim halk önündeki itibarıma 
zarar vermeye daha ne kadar devam edecek, bu durumun düzeltilmeden devam 
etmesine daha ne kadar izin verilecek, kendimi aklamak ve halka oyunumun 
yansıtıldığı gibi bir oyun olmadığını ispat etmek için daha ne kadar çaba sarf 
etmeliyim. Demek ki itibarım adına veya tüm dünyanın gözü önünde uğraşımın 
masumiyetinin gerekçelendirilmesi hakkında hiçbir şey söylememeliyim. Sizin 
gibi aydın hükümdarlara sunulan isteklerin detaylandırılmasına gerek yoktur. 
Sizin gibi hükümdarlar bizim ihtiyaçlarımızın ne olduğunu bir Tanrı gibi idrak 
ederler ve bizim için neyin uygun olduğunu bizden daha iyi bilirler. Çıkarlarımı 
siz Majestelerine emanet etmek benim için kafidir. Vereceğiniz her türlü takdiri 
saygıyla bekliyorum.

(Ağustos 1664)

ARZUHAL - II

Flandra’daki Lille kasabasından önce kurulan kampta verilmek üzere Kral’a 
ithafen.

Haşmetmeapları,

Şanlı zaferlerinin ortasında olan yüce bir krallığa gelmek ve ısrar etmek, aslında 
aptalca bir cesaret örneğidir. Fakat benim konumumdaki biri için, şu anda 
başvurduğum yer dışında başka nerede kendime bir güvence arayabilirim? Beni 



bu derece etkileyen bir güç otoritesine karşı; bütün gücün ve otoritenin kaynağı 
olan, egemen yargı, yönetim ve bütün mutlak emirlerin sahibinden başka kimden 
yardım isteyebilirim? 

Haşmetmeapları oyunum, Majestelerinin onu onaylamasının onurunu Paris’te 
uzun süre taşıyamadı. Oyunu boşu boşuna Sahtekar adı altında yazdım ve ana 
karakteri boşu boşuna sıradan insan kılığına sokarak kamufle ettim. Ona küçük 
bir şapka, uzun perçemler, kırmalı bir yaka ve bir kılıç vermem, onu dantellerle 
bezemem, oyunun birçok yerini yumuşatmam, benim çizmeyi seçtiğim ve aynı 
zamanda sizin takdirinizi kazanan orijinal portrelere gölge düşürebileceğini 
düşündüğüm her şeyi tereddütsüz yok etmem hiçbir işe yaramadı. Bunların 
hepsi faydasızlıklarını kanıtladı. Entrikacı gruplar, kendi husumetlerini yine 
kendi kaba önyargıları temelinde yenilediler. Hiçbir konuda etki altında kalmaya-
cakları ile böbürlenen kişilere bile tesir edecek yollar buldular. Oyunum sergilen-
dikten çok kısa bir süre sonra, saygı duyulması gereken bir güçten darbe aldı. 
Böyle bir fırtınaya maruz kalmışken tek sığınağım, oyunu sergilememe izin 
verdiği için Majestelerine ne kadar müteşekkir olduğumu söylemekti ve oyun 
sadece sizin talimatınız ile yasaklanabilecek olduğu için başka hiç kimseden izin 
isteme ihtiyacı duymadım.

Haşmetmeapları, komedimde tasvir ettiğim şahısların, Majestelerini etkilemek ve 
başkalarının da kendileri gibi iyi olduğunu sandığı için kolayca kandırılabilecek 
gerçekten iyi insanları -daha önce de yaptıkları gibi- kendi saflarına katmak için 
her türlü yolu deneyeceklerinden hiçbir şüphem yok. Bu kişiler kendi niyetlerini 
en uygun renklerle bezemekte yeteneklidir ama bu kişiler hangi iddiayı öne 
sürerlerse sürsünler niyetleri kesinlikle kalplerindeki dini inançla ilgili değildir. 
Onlara oyunlarda yeterince gösterilen tek şey, oyunların hiçbir protesto ile 
karşılaşmadan halkın huzurunda sıklıkla sergilenmesidir. Fakat bu oyunlar 
dindarlık ve gerçek dine sadece onlara çok az ilgi gösterildiği zaman saldırmıştır. 
Komedim doğrudan onlara yöneltilmişti, onları alay konusu haline getirmişti ve 
bu da izin vermeyecekleri bir şeydi. Sahtekarlıklarını gizleyen perdeyi herkesin 
gözü önünde yırttığım için beni affedemezlerdi. Hiç şüphesiz ki oyunumun 
herkesi şok ettiği hakkında Majestelerini bilgilendirmeyi ihmal etmeyeceklerdir. 
Ama asıl gerçek haşmetmeapları, tüm Paris’i şok eden şeyin oyunun yasaklanışı 
olmasıdır. En adil yargıçlar temsili yararlı bir etkisi olduğu şeklinde değerlendir-
diler; insanların o malum dürüstlüğü, uluslararası alanda dehşetle saygı görenle-
re gereken saygıyı göstermeyi gerektirirken, sürprize yol açan şey ise üzerinde 
uzmanlaştıkları gerçek dindarlığa tam anlamıyla karşı olmalarıdır.

Majestelerinin konu üzerine karar vermeye tenezzül etmesini saygıyla beklemek-
teyim. Ama haşmetmeapları şüphesiz bir şey var ki, eğer “Tartuffe”ler günü 
kurtaracaklarsa bundan sonra tiyatro adına herhangi bir şeyler yazmanın 
gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eğer günü kurtarırlarsa, kendilerinde bana 
şimdiye kadarkinden daha da fazla baskı yapma hakkını bulacaklar ve kalemim-
den çıkan en masum eserlerde bile mahkum edilecek bir şeyler bulmayı başara-
caklardır.

Haşmetmeapları, muzaffer seferinizden döndüğünüzde, fetih yorgunluğunuzdan 
sonra kafanızı dağıtmak, soylu gayretlerinizden sonra zararsız bir eğlence ve tüm 



Avrupa’yı titretmeden önce Kraliyet'in çehresine bir tebessüm getirmek adına, 
alicenaplığınız onların bu nefret dolu hışmına karşı beni himayesi altına almaya 
tenezzül eder mi?

(Ağustos 1667)

ARZUHAL - III

Kral’a ithafen

Haşmetmeapları,

Hastası olmaktan onur duyduğum saygıdeğer bir hekim, Majestelerinin kendisine 
bir ayrıcalık lütfetmesini sağlarsam bir otuz yıl daha yaşamamı sağlayacağına söz 
verdi ve kendisi bu konuda yasal bir taahhütname altına girmeye bile hazır. Ben 
ise ona, bu taahhüdü geçerli olduğu sürece başka bir şey istemeyeceğimi ve beni 
öldürmemeyi taahhüt ettiği takdirde bununla yetinmem gerektiğini söyledim. 
Haşmetmeapları, istediği ayrıcalık (...)’nın vefatı nedeniyle boşalan Vincennes 
Kraliyet Şapel’indeki rahiplik mertebesi.

Sizin alicenaplığınızla hayata dönen Tartuffe’un bu büyük yeniden diriliş günün-
de sizden bu lütfu da istemeye cüret edebilir miyim? Böylece öncelikle dindarlarla 
aramı düzeltmiş ve ikinci olarak da doktorlarla barış yapmış olacağım. Kuşkusuz 
benim için bunları tek bir seferde ve aynı anda istemek kabul edilemeyecek 
kadar çok, fakat majestelerinin cömertliği namına muhtemelen çok da fazla değil. 
Cüzi ölçüdeki umudumla arzuhalime bir cevap bekliyorum.

(Şubat 1669)
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Troilos ile Kressida Prodüksiyon
Süreci Değerlendirmesi

Canan Tanır
Ömer Özdinç

“Shakespeare’i değiştirebiliriz diye düşünüyorum, eğer yapabilirsek...”
Bertolt Brecht

BÜO’da reprodüksiyonlar dönemi olarak adlandırabileceğimiz 2001-2003 
dönemi, halihazırda kulüpte çalışma yürüten kadronun sanatsal ve politik 
gelişimi açısından kritik bir noktada durmaktadır. O dönem güncelliğini 
koruyan ...İş Ararım, İş... ve Mutfaktakiler gibi oyunların yeniden ele alınması ile 
birlikte, ülke gündemini ciddi olarak etkileyen gelişmelere karşı duyarsız kalın-
mamıştır. Prodüksiyon örgütlenmesinde ilk defa sorumluluk alan kadro, eski 
dramaturji notlarının ve sahneleme taslaklarının yol göstericiliğinde hareket 
etmiş ve kadro içinde mümkün olduğunca oyuncu-reji anlayışını yaymaya 
çalışmıştır. Yapılan güncelleme çalışması ise var olan dramaturjik eksenden 
vazgeçilmeksizin yürütülmüştür. Bu dönemin getirilerinden bir tanesi de; 
çalışma alanlarında aktif olarak sorumluluk alabilecek bir kadronun oluşmaya 
başlaması ve bu yönde deneyim aktarımının ciddi olarak vurgu almasıdır.

Bahsi geçen getirilerin yanı sıra kadro içinde kronikleşen belli arazların da bu 
dönemde ortay çıktığı bir gerçektir. Özellikle oyunculuk alanında kendini 
gösteren aşınma ve bununla bağlantılı olarak dramaturjinin sahneye aktarılması 
konusunda yaşanan problemler, sonraki dönem için çok yönlü bir eğitim 
çalışması projesinin gerekliliğini ortaya çıkardı. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından, yeni dönem için sözü geçen ihtiyaçlara 
cevap oluşturacak bir proje arayışına girildi. BÜO’nun, 1988’de başlayan yeniden 
yapılanma döneminde sıkça başvurduğu “klasiklerle hesaplaşma” yaklaşımının 
hatırlanması ile birlikte, tiyatro tarihinin önemli ustaları gündeme alındı: 
Shakespeare ve Molière. 

Bu yazarlardan seçilecek klasik bir oyun, BÜO açısından; metin analizi yapma, 
verili metin üzerinden alternatif dramaturji olanaklarını araştırma ve farklı 
oyunculuk üsluplarını keşfetme imkanlarını sağlayacaktı. Bununla beraber 



yapılacak teorik çalışmalar; kadro içinde tiyatral kimlik oluşturmak için entelek-
tüel bir çaba gerektirecek ve kadronun tiyatral birikiminin gelişmesine hizmet 
edecekti. Tüm bu hedefler doğrultusunda, W. Shakespeare’in Troilos ile Kressida 
oyunu, güncellik taşıyan temalar da içerdiği düşünülerek, uzun bir döneme 
yayılacak, bir eğitim projesi olarak belirlendi. Tiyatro Boğaziçi ve BÜO arasındaki 
organik ilişkinin bir sonucu olarak, Tiyatro Boğaziçili bir grup, Troilos ile Kressi-
da projesi için proje danışmanlığı görevini üstlendi. 

Yaz çalışmaları başlangıcında, BÜO proje grubu ile bir araya gelen danışman 
kadro, yürütülecek çalışmanın yöntemine dair bir öneri taslağı sundu. Burada 
örnek alınan çalışma yöntemi Brecht'in Coriolanus ya da Tiyatro Boğaziçi'nin 
Hamlet çalışmasında yürütmeye çalıştığı yöntemle paralellik arz eder. Bu çalışma 
yönteminde ilk aşama, klasik metnin altında yatan ideolojik arka planının ortaya 
çıkarılmasına dönük ayrıntılı bir analiz çalışmasının yapılmasıdır: Oyunun 
yazıldığı dönemin toplumsal-politik koşulları, metinler arası ilişki ve oyun 
hakkında yazılmış teorik incelemeler de dikkate alınarak yapılan bu analiz, 
oyunun barındırdığı ideolojiyi ele verecek olan uzun erimli bir çalışmadır. 
Bundan sonraki aşama artık daha iyi bildiğimiz metne, grup olarak kendi 
yaklaşımımızın ne olacağı sorusunun sorulmasıdır. Alternatif dramaturjiyi 
gündeme getiren bu soruya, sahneleme ve oyunculuk gibi uygulamaya dönük 
araçlarla ya da metne yapılacak müdahalelerle cevap oluşturulabilir. 

Bu yöntemin Troilos ile Kressida projesi için de benimsenmesinin hemen ardın-
dan danışman kadro tarafından yürütülen taslak dramaturji çalışması ve birinci 
perde metin analizi çalışması BÜO proje grubuna aktarıldı. Aktarımın ardından 
BÜO proje grubu sonraki iki perdenin metin analizini üstlendi.

Bir buçuk aya yayılan yaz çalışmaları dönemi için bir yandan Troilos ile Kressida 
oyununun metin analizi çalışmalarının sürdürülmesi, öbür yandan metinden 
yola çıkarak sahneleme denemelerinin yapılması hedef olarak konmuştu. Bir 
anlamda masa başı ve sahne üstü ayağının birbirini karşılıklı olarak beslemesi ve 
yönlendirmesi bekleniyordu. Ancak süreç içinde sahne üstü çalışmalarında 
ortaya çıkan -metinden uzak- doğaçlama ve bağlamsız güncelleme eğilimlerinin 
önüne geçilemediği görüldü. Proje grubunda “tipleme nüvelerinin belirmesi ya da 
oyuna yönelik tiyatral malzeme sağlanması” gibi bir söylemin hakim olması, 
masa başı ayağının çalışmalarda büyük oranda ağırlığını yitirmesine neden oldu. 
Yaz çalışması açısından makul görülebilecek bu eğilimin Troilos ile Kressida 
projesinde ciddi bir tıkanmaya yol açtığı söylenebilir. Dönem sonunda yapılan 
değerlendirmelerde, derinlikten uzak metin analizinin ve dolayısıyla sahne üstü 
denemelerinin projeyi yaz dönemi hedeflerinden uzaklaştırdığı sonucuna ulaşıldı. 

Eylül ayında belirlenen hedef ise, yaz döneminde yöntem ile ilgili ortaya çıkan 
sapmayı aşmak amacıyla eğitim ve araştırma vurgusu güçlü olan yeni bir çalışma 
örgütlemekti. Yeni çalışma formunda, sahne üstünde metnin anlamını ortaya 
çıkaracak aksiyonların tüm kadro tarafından sınanması ve çıkan yönelimlerin 
tartışılmasıyla ortak bir yoruma ulaşılması hedefleniyordu. Metin analizi yaz 
döneminde tamamlanmış olan I. perde üzerinden yürütülen bu çalışma, sahne 
üstünde kolektif olarak metnin anlamını keşfetmeye dönük tasarlandı. Önceki 
dönem tıkanmaya sebep olan üslup belirsizliğini aşmak ve oyuna dair yorum 



geliştirmek adına yapılan bu deneysel çalışma; üslup ve dramaturji arasındaki 
ilişki noktasında yapılacak tartışmaları da gündeme sokmuş oldu. Eylül ayında 
yapılan çalışmaların doğrudan prodüksiyona yönelik hedefler barındırmaması, 
sonraki süreçte sahne çalışmalarında sıkışmaya neden olsa da üslup-dramaturji 
konusunda girişilen tartışmaların kadro açısından eğitici olduğu yadsınamaz. 

Ayrıca Eylül döneminde yoğunluklu olarak yürütülen okuma ve araştırma 
faaliyetleri sonucu Shakespeare üzerine pek çok farklı kaynak tarandı, oyunun 
yazıldığı döneme ve dramaturjisine ilişkin makaleler bulunarak çevrileri yappıldı 
ve kulüp içinde aktarımlar yapıldı. Teorik alanda yürütülen bu çalışmaların, 
kadronun oyuna yaklaşımına yeni bakış açıları kattığı söylenebilir. Yine bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar sene içinde yeni üyelerle birlikte yürütülecek 
okuma çalışmalarının programında da yer aldı ve buradan çıkan tartışmaların 
kulübe yayılması amaçlandı. 

Ekim ayında kulübe yeni katılan üyelere yönelik eğitim çalışmaları başladığında 
projeye yönelik çalışmalar rafa kaldırıldı. Yaklaşık iki ay süren eğitim çalışmaları-
nın sonunda oyun temalarına dönük yapılan doğaçlamalarla birlikte, tüm kadro 
Troilos ile Kressida projesini yeniden gündemine almış oldu. Ancak, Eylül ayında 
üslup-dramaturji ilişkisi üzerine yapılan eğitim-araştırma çalışmasının tam 
olarak özümsenmemesinin ve bu dönemde projeye dönük çalışmaların sürekli 
ötelenmesinin bir sonucu olarak, doğaçlamalarda ortaya çıkan ürünler projeye 
hizmet etmekten epey uzaktı. Ancak sürecin başından beri yaşanan bu düşük 
yoğunluklu krizin, süreç içinde hala aşılamadığını kavramak için Ocak ayı 
sonundaki değerlendirme toplantılarını beklemek gerekecekti.

Ocak ayı sonunda yapılan proje grubu toplantılarında, yaklaşık altı aya yayılan 
proje sürecini ayrıntılı olarak değerlendirmek ve hemen ardından prodüksiyona 
dönük bir yol haritası çıkarmak elzem görünüyordu. Yapılan değerlendirmelerde 
ortaya çıkan saptamalar şöyleydi: Zaman içinde başta bahsettiğimiz iki aşamalı 
Brechtyen dramaturji yönteminden sapıldığı ve oyuna dair bütünlükten yoksun 
bir bakış açısı geliştirildiği açıktı. Temel bir aşama olan metin analizinin zama-
nında sonlandırılmamış olması nedeniyle birbiriyle uyuşmayan birçok yorum 
ortaya çıkmıştı. Kaldı ki, Eylül ayında üslup-dramaturji ilişkisine dair girişilen 
tartışmanın projeye yönelik işlerlik kazanmaması ve oyunculuk konusundaki 
arazların devam etmesi de bu durumu destekleyen öğeler olmuştu. Bununla 
beraber, metni doğru okumamaktan da kaynaklanan bir takım boşlukların ek 
kurgu önerileriyle doldurulmaya çalışılması ise; oyunun kendine özgü yapısına 
zarar vermekle kalmamış yeni bir “metin yazma” sürecini gündeme getirmişti. 

Oyunun prömiyer tarihinden iki buçuk ay kadar önce ortaya çıkan dağınıklığın, 
prodüksiyonun eğitim yönünü riske attığının saptamasının hemen ardından 
proje grubu yoğun bir şekilde metin analizi çalışmasına girişti. Bu dönemde 
öncelikle yarım kalan metin analizi çalışması tamamlandı ve böylelikle oyunun 
bütününe dair ortak bir bakış açısı oluşturuldu. Aynı dönemde organizasyon 
anlamında çalışmalara hız kazandırmak amacıyla danışman kadrodan ve 
BÜO’dan ikişer kişi olmak üzere dört kişilik bir reji kadrosu oluşturuldu.

Bundan sonraki aşama artık daha iyi bildiğimiz metne, grup olarak kendi 



yaklaşımımızın ne olacağı sorusunun sorulması idi. Bu noktada Brecht’in izinden 
gidilerek, oyun metninin yazıldığı dönemin şartları içerisinde ele alınması ve 
hikayenin anlaşılırlığına zarar vermeden yapılacak kısaltmalarla eleştirel bir 
sahneleme metni oluşturulması amaçlandı. Oyuna ilişkin alternatif yorum 
geliştirilirken ise oyunculuk üslubu ve sahneleme buluşları gibi, uygulamaya 
dönük araçlar tercih edildi. Yöntem konusunda yaşanan savrulmanın aşılması 
noktasında Brecht’in Shakespeare oyunlarına dair yaklaşımının etkili olduğu 
söylenebilir.

Sahne üstünde ve prodüksiyonun teknik aşamalarında  yoğun şekilde yürütülen 
çalışma döneminin ardından 12 Nisan 2004 tarihinde Troilos ile Kressida ilk kez 
seyirciyle buluştu. Üniversite kampüsünde ve amatör tiyatro şenliklerinde 
sergilenen bu oyunu yaklaşık dört bin kişi izleme fırsatı buldu. Bu noktada, 
oyunun sergilenmesine yakın bir dönemde, kulüpte özellikle tanıtım, toplu seyirci 
organizasyonu, bilet satışı gibi konuları disiplinli bir şekilde takip eden bir 
grubun oluşturulmasının önceki senelerde ulaşılan seyirci sayısına göre bir artış 
sağladığı belirtilmelidir.

BÜO’nun Troilos ile Kressida deneyimi, bir prodüksiyonun hazırlık sürecinin 
örgütlenişi açısından öğretici sonuçlar doğurmuştur: Oyun metninin katılımcı bir 
şekilde analiz edilmesi ve alternatif dramaturji tartışmalarının olabildiğince gruba 
yayılması hedefine ulaşmakta oldukça geç kalınmış olması, prodüksiyonun 
eğitim misyonundan kısmen ödün verilmesini zorunlu kıldı. Üslup-dramaturji 
ilişkisinde yeni açılımların yakalandığı, ancak Brechtyen dramaturji yönteminin 
uygulanmasının geciktiği bu süreçte, oyunculuk tartışmaları zaman sıkıntısı 
nedeniyle ister istemez ihmal edilmiş ve bu nedenle elde edilen dramaturjik 
malzemenin seyirciye aktarımında ciddi zorluklar yaşanmıştır. Bununla beraber, 
klasik bir oyunun vazgeçilmez unsuru olan teknik altyapı ve tasarımda gözle 
görülür bir gelişme yaşanmış ve teknik kadro içinde de prodüksiyon merkezli 
olmayan eğitim araştırma yönü kuvvetli bir örgütlenme sürecinin adımları 
atılmıştır. Ayrıca sürecin başında konulan hedefler arasında önemli bir ağırlığa 
sahip olan teorik araştırmalar büyük oranda gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bu dönemde, Tiyatro Boğaziçi’yle ortak yürütülen ara kuşak projesinde 
gerçekleşen deneyim aktarımının da katkısıyla, BÜO’nun daha önceki eğitim 
prodüksiyonlarında da önemli bir vurguya sahip olan oyuncu-reji anlayışının 
geliştirilmesine çalışılmış, çalışma ortamının örgütleniş biçimine dair değerli 
tartışmalar yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde, çalışmaların örgütleniş 
biçiminde, entelektüel anlamdaki çalışmalarda, prodüksiyonun teknik aşamala-
rında ve kulüpteki kadrolaşma pratiklerinin gözetilmesinde bu dönem ulaşılan 
noktaların ötesine geçilmesi elzem görünmektedir. 



Troilos ile Kressida 
Öyküleme

PROLOGOS

Helen adalarından gelen soylu prensler Troya’yı kuşatmıştır. Troya kralı Priamos-
’un oğlu Paris, Menelaos’un karısı Helena’yı kaçırmış, savaş da bu nedenle 
başlamıştır. Oyun bu savaşın ilk günlerini atlayarak olup bitenlerin ortasından 
başlayacak, sonra da oyun gereğince her şeyi bir sıraya koyup anlatacaktır.

I. PERDE

I. Sahne:

Troilos yüreğini Pandaros’un yeğeni Kressida’ya kaptırmıştır. Pandaros’a savaşa 
gitmek istemediğini söyler. Pandaros ise Kressida’nın güzelliğini methederek onu 
daha da kızıştırır. Pandaros çıktıktan sonra savaş meydanına gitmek üzere olan 
Aineas ile karşılaşan Troilos, ondan savaş haberlerini alır ve onunla birlikte 
savaş alanına gider.

II. Sahne: 

Kressida, uşağı Aleksandros ile savaşı izlemeye gidenleri seyreder. Pandaros gelir 
ve Troilos’u Kressida’nın gözünde yüceltmeye çalışır, ama Kressida kah alaycılık 
kah horgörü ile onun bu çabasını boşa çıkartır. Konuşmaları sırasında geri 
çekilme boruları çalar ve birlikte savaştan dönenleri izlerler. Pandaros’un 
çıkışıyla yalnız kalan Kressida, kendisinin de Troilos’tan hoşlandığını ama 
kendisini ağırdan satmak zorunda olduğunu itiraf eder.

III. Sahne:

Yedi yıldır kuşatma altında olan Troya bir türlü düşürülememiştir. Helen 
komutanları, Troya savaşının gidişatıyla ilgili durum değerlendirmesi yaparlar. 
Troyalı Aineias, Helen başkomutanı Agamemnon’a Hektor’dan gelen düello 
teklifini iletir. Bu haber tüm Helen çadırlarına duyurulacaktır. Nestor ve Odysse-
us düello teklifini değerlendirirler. Hektor’un karşısına Akhilleus yerine Aias’ı 
çıkarmaya karar verirler. Böylece düello teklifini Helen ordusu içindeki düzensiz-
liğe çözüm oluşturabilecek bir kumpas planına dönüştürmüş olurlar. 



II. PERDE

I. Sahne:

Aias Thersites’ten ilan edilen şeyin ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Thersites ise 
onunla dalga geçer. Bu sırada Akhilleus ve Patroklos gelirler. Aias Akhilleus’tan 
ilan edilen şeyin ne olduğunu, yani Hektor’un düello çağrısını öğrenir.

II. Sahne:

Priamos Nestor’dan gelen teklifi duyurur. Nestor bunca olandan sonra Troyalıla-
rın Helena’yı geri vermeleri halinde savaşın bitebileceğini söylemiştir. Bunun 
üzerine Priamos ve oğulları Helena’nın verilip verilmemesi üzerine bir tartışmaya 
girerler. Hektor Helena’nın verilmesinden yana olduğunu belirtir. Troilos ise 
Hektor’a karşı çıkar. Kassandra girer ve savaşın geleceğini haber verir; Helena 
gitmezse Troya bitecektir. Ancak Troilos, Paris’i de yanına alarak Hektor’u 
Helena’yı vermeme konusunda ikna eder. 

III. Sahne:

Thersites, Akhilleus’un çadırı önünde, Helen komutanlarını akılsızlıklarından ve 
beceriksizliklerinden dolayı aşağılar. Agememnon, Aias, Odysseus, Diomedes ve 
Nestor Akhilleus’u görmeye gelirler. Akhilleus görüşmeye yanaşmaz. Bunu fırsat 
bilen Nestor ve Odysseus Aias’ı düelloya girmesi için pohpohlarlar.

III. PERDE

I. Sahne:

Pandaros, Troilos’un akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemek için Paris ve 
Helena’nın yanına gelir. Burada ikilinin aşk ortamına dahil olur ve onlar için 
şarkı söyler. Geri çekilme borularının duyulmasıyla Paris ve Helena savaştan 
dönenleri izlemeye gitmeye yönelirler. Paris Helena’dan Hektor’un zırhını çıkar-
masını ister. 

II. Sahne:

Pandaros Kressida’yı Troilos’la buluşturmaya getirir. Aşıklar yalnız kaldıklarında 
birbirlerine sadık kalacaklarına dair sözler verirler. Pandaros simgesel bir nikah 
kıyar ve çifti dünya evine sokar.

III. Sahne:

Kalkhas, yaptığı hizmetleri hatırlatarak, uzun zamandır yanına istediği kızının 
Antenor ile takas edilmesini talep eder. Komutanlar Kalkhas’ın bu teklifini kabul 
ederler. Odysseus, Akhilleus’un hakkından gelecek bir oyun hazırlar ve komu-
tanlarla birlikte bunu uygular. Komutanlar Akhilleus’a selam vermeden onun 
önünden geçerler ve Akhilleus’u önemsemiyormuş gibi yaparlar. Akhilleus 
komutanların bu tavırlarını hazmedemez. Odysseus Akhilleus’la konuşur. 
Akhilleus’un, Priamos’un kızlarından birini sevdiği için savaşa girmediğini 



bildiğini ancak bu durumun onun değerini düşüreceğini söyler. Patroklos da 
Akhilleus’a savaşması gerektiğini anlatır. Bunun üzerine Akhilleus, Thersites’i 
Aias’a elçi olarak gönderir ve Aias’ın Hektor’u kendi çadırına çağırmasını ister. 

IV. PERDE

I. Sahne:

Antenor Kressida’yla takas edilmek için Troya’ya geri getirilmiştir. Antenor’u 
Troya’ya getiren Paris, Deiphobos ve Diomedes, Aineas ile sokakta karşılaşır-
lar. Aineas ve Diomedes birbirlerine düşmanca bir sevgi gösterisinde bulunur-
lar. Kralın yanına çağrılma sebebini bilmeyen Aineas’a, Paris tarafından bu-
nun sebebinin takas olduğu anlatılır. Troilos’un Kalkhas’ın evinde olduğunu 
bilen Paris, kendisine haber vermesi için Aineas’ı önden gönderir. Bu sırada 
Paris ve Diomedes, Helena’ya kimin daha çok layık olduğu ve Helena’nın de-
ğeri üzerine bir tartışmaya girerler.

II. Sahne:

Birlikte geçen gecenin ardından Kressida Troilos’u uğurlamaktadır. Pandaros 
Kressida’yla alay eder. Kapı vurulur. Aineas Kressida’nın takas edileceği haberini 
getirir. Troilos haberi öğrenir ve kabullenerek Paris’in yanına gider. Pandaros 
Kressida’ya takas edileceğini söyler, Kressida ise bunu kabullenmek istemez. 

III. Sahne:

Paris Troilos’a Kressida’yı takas için hazırlamasını söyler ve onu içeri gönderir. 
Troilos acısını içine gömeceğini söyler. 

IV. Sahne:

Kressida haberin doğruluğunu sorgular. Troilos ise Kressida’dan bağlılık yemini 
almaya çalışır. Troilos ve Diomedes Kressida konusunda restleşirler. Kressida’yı 
götürmek üzere beraber çıkarlar. Paris, Aineas ve Deiphobos ise düelloyu 
izlemeye giderler.

V. Sahne:

Kressida Helen tarafına getirilir. Helen komutanları onu öperek karşılar. Diome-
des onu alıp Kalkhas’ın evine götürür. Düello gerçekleşir ancak yarıda kesilir. 
Çünkü Hektor kendi kanını taşıyan Aias’ı öldürmek istemez. Komutanlar 
Hektor’la selamlaşırlar. Akhilleus ise Hektor’la restleşir. Agamemnon hepsini 
kendi çadırına davet eder. Bu sırada Odysseus Troilos’u Kalkhas’ın çadırına 
götürür. 

V. PERDE

I. Sahne:



Thersites, Akhilleus’a kraliçe Hekhabe’den bir mektup, kızından da bir mendil 
getirir. Akhilleus, onlara verdiği savaşa girmeme sözünü hatırlar ve bu sözü 
tutacağını söyler. Hektor Akhilleus’un çadırına gelir. Diomedes ise gizlice Kressi-
da’nın çadırına gider. Troilos ve Odysseus onu takip ederler. Thersites de 
peşlerinden gider. 

II. Sahne:

Diomedes’le Kressida çadırın önünde konuşurlar. Kressida Troilos’tan aldığı 
kolluğu Diomedes’e verir. Olanları bir köşeden Troilos’la Odysseus, diğer kö-
şeden de Thersites izlemektedir. Troilos Diomedes’le savaşmaya ant içer. 

III. Sahne:

Hektor savaşa hazırlanmaktadır. Andromakhe, Kassandra ve Priamos, Hekto-
r’u savaşa gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışırlar. Ancak Hektor gitmek-
te kararlıdır. Troilos da savaşmak üzere hazırlanmıştır. Pandaros’un Kressi-
da’dan getirdiği mektubu umursamaz ve o da savaşa gider. 

IV. Sahne:

Thersites savaş alanında çatışmaları izler. Troilos ile Diomedes savaşırlar. 
Ardından Hektor girer. Hektor Thersites’in canını bağışlar.

V. Sahne:

Diomedes Troilos’un ölü atını Kressida’ya yollar. Savaş Helenler açısından kötü 
gitmektedir. Patroklos’un ölüm haberini alan Akhilleus silahlanır ve savaşa 
katılır. 

VI. Sahne:

Çatışma devam etmektedir. Başta Diomedes, Aias ve Troilos karşılaşır. Ardın-
dan da Hektor ile Akhilleus karşılaşır, ancak Akhilleus savaşmayıp kaçar. 

VII. Sahne:

Akhilleus, Myrmidonlarına Hektor’u öldürme emri verir. Paris’le Menelaus 
savaşarak geçerler. Bu sırada Thersites geçenleri izlemektedir, Margarelon 
Thersites’e meydan okur, Thersites yan çizer. 

VIII. Sahne:

Akhilleus, Hektor’un silahsız olmasından yararlanarak, Myrmidonlara Hektor’u 
öldürtür ve ölüsünü atının kuyruğuna bağlayıp savaş alanında gezdirmelerini 
emreder.

IX. Sahne:



Helen komutanları Hektor’un ölümünü haber alırlar ve savaşı kazandıklarını 
düşünürler.

X. Sahne:

Aineas Troyalı askerlere geri çekilmemelerini emreder. Hektor’un ölüm haberini 
alan Troilos öç alma niyetindedir, Pandaros’u tersler ve askerlerle birlikte 
Troya’ya geri döner. Pandaros frengiye tutulmuştur. Oyun Pandaros’un hayıflan-
masıyla biter.



Troilos ile Kressida 
Dramaturji Notları

Bu yazı, BÜO’nun “Troilos ile Kressida” prodüksiyonunda yürüttüğü metin analizi 
çalışması sonucu oluşturulan dramaturjik yorumları özetlemek üzere kaleme alındı. 
Yazı, oyunu yalnızca metin analizi ekseninde incelememekte, zaman zaman 
metinde geçen olayları bir yorumla ele almakta ya da metinde var olmayan öğeleri 

yorumlamaktadır.*

Shakespeare’in problem oyunlarından birisi olarak kabul edilen Troilos ile 
Kressida, konusunu Homeros’un İlyada’sından ve Chaucer’in Troylus and 
Cryseyde adlı romanından alır. Bahsi geçen bu kaynaklara sıkı sıkıya bağlı 
kalmamış olan Shakespeare, yaşadığı çağın koşulları içinde kendi dünya görüşü-
nü de yansıtan yeni bir kurgu yaratmıştır. 

Troilos ile Kressida, Troya Savaşı’nın yedinci yılında yaşanan iki günü anlatmak-
tadır. Oyun, en genel anlamda iç içe geçmiş olan “savaş” ve “aşk” teması üzerine 
kuruludur:

SAVAŞ

Homeros’un anlatılarında Troya Savaşı’nın başlama nedeni; Troya prensi Paris’in 
Menelaos’un karısı Helena’yı kaçırmış olmasıdır. Troilos ile Kressida oyununda 
da sadık kalınan bu nedensellik savaşan iki tarafta da farklı yaşanmaktadır. 
Helenler açısından bakıldığında, savaşın sebebi olarak öne sürülen kaçırma olayı 
uzun zaman önce önemini kaybetmiştir. Öyle ki, bu durum Helena’nın kocası 
Menelaos tarafından dahi kanıksanmış gözükür. Dolayısıyla, doğunun kapılarını 
açacak kilit bir kent olan, Troya’nın ele geçirilmesi Helenlerin istilacı emelleri 
açısından “namus davası”ndan ziyade, bir bahane olarak durmaktadır. Troya 
açısından ise; “onur, şeref ve namus” simgesi haline gelen Helena, varlığı ve 
değeri aymazlık derecesinde sorgulanan bir olgudur. 

Troya Savaşı’nın saldıran tarafı olan Helenler merkezi bir otorite çatısı altında bir 
araya gelen güçler birliği koalisyonu ile ayakta durmaktadır. Ayrı ayrı güç 
odaklarının bir araya geldiği güçler birliği koalisyonunun kendi içinde bir 
hiyerarşisi vardır. Başkomutan Agamemnon, Nestor ve Odysseus merkezi 
otoriteyi; Akhilleus ve dostu Patroklos savaş sırasında oluşmuş ayrı bir güç 
odağını; Aias ise merkezi otoritenin kontrolündeki “güç odağına dönüşemeyen 



gücü” temsil etmektedir.  

Savaşın başlamasının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen Troya’nın henüz ele 
geçirilememiş olması güçler birliği koalisyonunu çözülmeye doğru götürmektedir. 
Ordu içinde hakim olan huzursuzluk, merkezi otoritenin konumunu sarsmakta 
ve dolayısıyla yönetimde ciddi bir tıkanmaya sebep olmaktadır. Bu durum 
karşısında başkomutan Agamemnon ve yardımcısı yaşlı Nestor sabır telkin 
etmekten öteye gidemezler. Merkezi otorite içinde tanımlanan ve sistemin 
bekasını savunan Odysseus ise durumun detaylı bir analizini yaptıktan sonra 
gerçek sorunu dile getirir.

“Bizde başa bağlılık, üste saygı kalmadı.
...
Uzun sözün kısası,
Kendi gücüyle değil, bizim güçsüzlüğümüzle yaşıyor Troya.”

(I. iii.)

Odysseus’a göre; savaşın uzamasına, “varoluş zinciri” nin bozulması neden 
olmuştur. Ordu içindeki konumlar belirsizleşmiş, merkezi otoritenin konumu 
tehlikeye girmiştir. En önemlisi ise; ordunun en büyük savaş makinesi Akhilleus 
ve yardakçısı Patroklos artık savaşmak istememektedir. 

Tam da bu sırada Troya sarayından gelen bir haber, edindiği verileri kendi 
çıkarına kullanmakta usta olan Odysseus’a çok önemli bir fırsat sağlar: Priamos-
'un büyük oğlu Hektor feodal geleneklere uygun biçimde bir Helen yiğifdine 
düello teklif etmektedir. Bu teklif merkezi otorite için uzun süredir bir tıkanma 
yaşayan savaşa, yeni bir açılım planı üretme fırsatı doğuracaktır. Askeri güçle 
başarılamayan artık politik oyunlarla gerçekleştirilecektir. 

“...bir kura düzenleyelim, ve hileyle,
Aias budalasını kazandıralım, Hektor’la o dövüşsün.
Hepimiz en değerli adam diye onu pohpohlayalım;
Böylece ünü beynine vurmuş
Akhilleus’un da aklı başına gelir
.....
Kazansak da kaybetsek de,
Gerçek amacımız şu olacak:
Aias’ı kullanarak Akhilleus’un tüylerini yolmak.”

(I. iii.)

Mitolojide kurnazlığı ile ünlü olan Odysseus, oyunda Helen sisteminin bir nevi 
demagog ideoloğu, taktikçisi, stratejisti ve reel politika üreten beyni konumunda-
dır. Oyun içerisinde bağlılık, hiyerarşiye saygı ve adalet gibi feodal kavramları 
zaman zaman söylem düzeyinde kullansa da, bu söylemle uyum içinde bir 
eylemlilik göstermez. Odysseus hiçbir biçimde soylu bir savaşçı olarak betimlen-
mez, o tümüyle politik araçlar üzerinden iş gören birisidir. Gerek Akhilleus'u 
harekete geçirmeye yönelik, gerekse Troya odağını çökertmeye dönük tüm 
planlarında oldukça pragmatik bir yaklaşım sergiler. Odysseus, eski feodal 
yönetici tipinden çok, gerektiğinde feodal söylemleri de ustalıkla kullanan ama 



kurduğu söylemlerle bütünüyle özdeşleşmeyen, pragmatik bir “yeniçağ adamı” 
olarak çizilmiştir.

Akhilleus, dostu Patroklos ve adamları Myrmidonlar uzun süren savaş sırasında 
“kahramanlıklarıyla” ön plana çıkmış ve bağımsız bir güç odağı haline gelmiştir. 
Gücünü savaştan alan bu klik, merkezi otoritenin varlığını tehdit etmekte ve 
savaşın uzamasına neden olmaktadır. Savaş koşullarındaki düzensizliği mutlak 
bir yaşam biçimi olarak seçen Akhilleus ise savaşmayarak aslında savaşın 
devamlılığını kışkırtır. Eğer savaşırsa Troya düşecek ve Akhilleus, bir anlamda, 
kendi varoluş koşullarının sonunu getirmiş olacaktır. Öte yandan merkezi 
otoritenin düzenlediği kumpas, Akhilleus’un kontrolündeki güç odağının tasfiye-
sine değil, sisteme yeniden kazandırılmasına yöneliktir. Çünkü merkezi otorite-
nin, güçlü bir savaş makinesi olması itibariyle Akhilleus’a her zaman ihtiyacı 
vardır. 

Aias’ı ise, Akhilleus'un aksine, “güç merkezi olamamış bir güç” olarak düşünebili-
riz. Akhilleus kadar savaşçı ve güçlü, fakat oldukça aptaldır. Odysseus’un 
tezgahladığı ve diğer komutanların desteklediği kumpasta üzerine oynanan Aias, 
sadece Akhilleus’u yola getirmede bir araç olarak kullanılır. 

Helen cephesinin sivri dilli soytarısı Thersites ise, kendini savaşın dışında 
tutması, ne Troyalıların ne de Helenlerin tarafında yer alması sebebiyle savaşa 
dair daha gerçekçi gözlemler yapabilmektedir. Olayların altında yatan gerçek 
nedenlerin ve ordudaki ilişkilerin farkındadır; ancak son kertede ordudaki en 
aşağı mevkidedir; bir soytarıdır. Dolayısıyla konuşmaktan, daha doğrusu 
düşündüklerini ve gördüklerini dile getirmekten başka yapabileceği pek bir şey 
yoktur. O da bu hakkını sonuna kadar kullanır ve kemikleri kırılıncaya kadar 
dövülse bile ağzına geleni söylemekten vazgeçmez. 

Shakespeare Troya tarafını mitolojidekinden farklı olarak çürümeye yüz tutmuş 
ve değerlerini yavaş yavaş yitiren bir toplum olarak ele alır. Yönetimdeki aile 
iktidarı,yıllar önce Priamosun’un kız kardeşinin Helenler tarafından kaçırılması-
nın intikamı olarak rasyonalize ettiği Helena’nın kaçırılmasını bir onur meselesi 
haline getirmiştir. Ancak iktidar ailesinin içinde savaşın devam etmesi ya da 
Helena’nın teslim edilerek savaşa son verilmesi konusunda farklı sesler vardır. 
Helena’nın kaçırılmasının savaş için yalnızca bir bahane olarak yorumlanacağı 
hatırlanacak olursa, aslında onun geri gönderilmesi ile de savaş sona ermeyecek-
tir. Sonuçta “onur ve yiğitlik” gibi geleneksel feodal değerler adına savaşa devam 
etme kararı verirler. 

Troya’nın kaderi tahtın en güçlü varisi Hektor’un kahramanlığına bağlıymış gibi 
gösterilir. Ancak Shakespeare Hektor’u bütünlüklü bir kahraman olarak değil, 
ayakta zor duran bir feodal düzenin son temsilcisi, çelişkilere sahip bir karakter 
şeklinde çizmiştir. Hektor yer yer feodal değerleri yüceltmekten vazgeçip, Helena’-
nın geri verilebileceğini savunurken, dönüp dolaşıp yine savaşın sürdürülmesi 
yönündeki kahramanlık tuzağına düşer. Helena artık Troya için bir “şeref 
meselesi” haline gelmiştir. Aias tarafından yenilmiş olması ya da Akhilleus’un 
hodri meydanı Hektor’u, sağduyulu konumundan uzaklaştırıp, tamamen 
bireyselleşmiş bir savaşa kışkırtmak için yeterlidir. “Kahramanca” dövüşmek 
ister, fakat hiç de kahramanca olmayan bir biçimde Akhilleus’un adamlarınca 



öldürülür. Ölümünde ince bir ironi saklıdır. 

Ailenin reisi Priamos çok yaşlanmış olduğundan iktidarını büyük oğlu Hektor’a 
devretmiştir. Nestor’dan gelen teklife Priamos da ilk başta Hektor gibi olumlu 
bakar, ancak bütün inisiyatifi Hektor’a devretmiş olduğundan barış yanlısı tavrı 
Hektor’un söylemi içinde çabucak erir. 

Savaşın bahanesi olan Helena’nın kaçırılması olayının faili Paris ise kararı tek 
başına vermediğini dolayısıyla da savaşın sorumlusunun kendisi değil tüm aile 
olduğunu savunabilecek kadar pişkin bir karakter olarak çizilmiştir.

Troya tarafında savaşın yıkımına karşı sağduyulu söylemler örgütleyebilen tek 
karakter vardır: Kassandra. Helena’nın geri verilip verilmemesi tartışmasında 
kararlı bir şekilde savaş karşıtı bir söylem tutturan kadın karakter; erkek 
egemen aile meclisinde “çıldırmış ve hasta kafalı” olarak değerlendirilir. Benzer 
bir durum, her ne kadar “hasta” olarak nitelendirilmese de, Andromakhe için de 
geçerlidir.

AŞK

Oyunda anlatılan yalnızca bir aşk hikayesi değildir. Yukarıda anlatılanlar 
ışığında bu aşk hikayesi iki ayrı dünya düzeninin sunduğu değerler karşısında 
yapılan bireysel tercihleri de göstermektedir. Kamusal alandaki sistemler 
çatışması özel alanda yaşanan bu aşk hikayesinde de tezahür eder.

Troilos kafasında mitleştirdiği aşkına melodramatik bir ruh haliyle yaklaşır. 
Ulaşılamaz mükemmellikte bir Kressida tanımı yaparak onun peşinde sürünen 
erkek rolünü oynar. Kressida ise bu aşkı daha farklı yaşar: Troilos’un aşkına 
karşılık verdikten sonra gözden düşeceği endişesini taşımaktadır. Trolios, uğruna 
savaştığı değerler gereği Kressida’dan ayrılmanın eşiğine geldiğinde bunu çok 
doğal bir şekilde kabullenir. Koşullar gereği doğal kabul edilmiş bu ayrılık ironik 
bir biçimde ikilinin birleşme gecesinin sabahına rastlar. Troilos kafasında 
mitleştirdiği kadınla artık birlikte olmuştur ve bu ulaşılamaz kadın artık onun 
kadını olmuştur. Yani bir anlamda Kressida’nın ele geçtikten sonra değerinin 
düşeceği öngörüsü gerçekleşmiştir. Bu birleşme yaşanmasaydı Troilos Kressida’yı 
yine de rahatlıkla feda eder miydi? Tahminen hayır. Bu kabulleniş onun için 
tekrar sevgilisine kavuşuncaya kadar, gerekirse ölene kadar bağlı kalmak için 
edilmiş bir bağlılık yeminini de içerir. Kressida ise bu geleneksel sistemin ona 
dayattığı rolü reddederek bireysel tercihini bu yemini bozmaktan yana yapar. 
Troilos’un kafasında yarattığı melodramatik mit Kressida’nın bu tercihine şahit 
olduğunda yıkılır. İkinci kritik karşılaşmayı ise bu değerler dünyasında yenilmez 
olarak gördüğü Hektor’un öldürülmesiyle yaşar. Troilos kuşatıldığı sistemin yok 
olmakta olduğunu görmesine rağmen onun uğruna ölmeyi göze alarak savaşmayı 
tercih eder. Kressida ise oyunu yaşamaktan yana kullanır.  

Bu anlamda ele alındığında bu aşk hikayesi bir anlamda oyunun yapısındaki 
farklı bir zamansallığı oluşturur. Yalnızca iki devlet savaşmamaktadır, iki farklı 
paradigma çatışmaktadır. Ve bu çatışmaların etkilerinin bireysel dünyalara 
sirayet etmemesi imkansızdır. 



Kressida yaşadığı toplumun, savaş koşulları altındaki bir feodal düzenin, 
kendisine sunduğu rolü sahiplenmiş ve rolüne iyi çalışmıştır: Erkek düzenin 
yönlendiriciliğinde soylu bir koca bulmaya koşullanmıştır. Dolayısıyla sergilediği 
cilveli, alaycı, kurnaz, hazırcevap ve hafifmeşrep tavrı oynadığı rolün adıdır; 
düzen içinde kendini devam ettirmesinin koşulu, yani bir nevi koruyucu kalkanı-
dır. Hatta bu ideolojisini açıkça dile getirir:

“Sırtıma dayanır, göğsümü korurum; aklıma dayanır, düzenimi 
korurum; dilimi tutar, namusumu korurum; maskemi takar, güzelli-
ğimi korurum; hepsini birden korumak için de sana dayanırım. 
Böylece bir sürü silahım, bin türlü nöbetçim vardır.”

(I. ii.)

Ancak yalnız kaldığında ürkek iç yüzünün ipuçlarını verir:

“… İçimdeki aşk ne kadar taşkın da olsa,
Gözümde damlasını görene aşk olsun.” 

(I. ii.)

III. perde ii. sahnede Kressida’nın korkuları ve çelişkileriyle de tanışır, iç yüzünü 
görmeye başlarız. Troilos’la yüzleştiğinde korkak ve ürkektir çünkü kalkanı bu 
kadar yakınken etki etmemektedir. Fakat aralarındaki aşkın melodramatik öznesi 
Kressida değil Troilos’tur. Kressida Troilos’a özdeşleşerek oynadığı rolü gereği 
aşıktır, özel birisine ihtiyaç duyar, bu kişinin Troilos olmaması için hiçbir neden 
yoktur. Bu anlamda Kressida için aşkın bireyci yönü ağır basar. 

Erkek egemen düzen tarafından takas malzemesi haline getirilişi Kressida’nın 
rolünde bir kırılma yaratır. O zamana kadar başarıya ulaşmış gözüken rolü 
(soylu bir koca bulma) gideceği yerde nasıl bir değişime uğrayacaktır? Kressida 
farklı bir düzene, farklı değerler sistemine aşina değildir, sadece tek bir kadınlık 
rolü biliyordur. Bu açıdan, Troilos’dan ayrılmak istemeyişi sahte bir tavır 
değildir, gerçekten korkar, ayrılmak istemez.

“Yolayım ipek saçlarımı!
Batsın tırnaklarım şu övülen yanaklara!
Hıçkırıklara boğulsun berrak sesim,
Paramparça olsun yüreğim,
Troilos diye diye! Bir adım atmam Troya’dan!” 

(IV. ii.)

Kalkhas’ın, kızını Helen tarafına isteyişi ve Troilos’un buna izin verişiyle yeni bir 
Kressida’nın ortaya çıkacağı çok açıktır. Helen tarafına geçişi sadece politik 
bağlılıktaki bir değişiklik değildir, kimliği de değişime uğrar. Aşkından ayrılır ve 
Troyalı kimliği silinmeye başlar. O güne kadar bulunduğu topluma ve daha ziyade 
bağlı olduğu erkeğe uygun roller geliştiren Kressida, bu sefer de yeni geldiği topluma 
ve bağlı olacağı erkeklere uygun bir rol edinir: Pandaros’un ve Troilos’un Kressida’sı 
gider, Kalkhas’ın ve “Diomedes’in Kressida’sı” gelir. Oynadığı rolü bir kenara bırakıp 
kendiyle yüzleştiği noktada tercihini içinde bulunduğu bu yeni toplumda yaşayabil-
mek için iyi bildiği rolü oynamaktan yana yapar. Kressida, karşı cinse hoş görünen 



bir kadın olma yönünde eğitilmiştir ve Troya’da yapması gereken en “akıllıca” şey 
Troilos gibi soylu bir erkeğin karısı olmaktır. Ama olaylar tersine dönüp Helen 
kampına gönderildiğinde, Kressida gene olabildiğince “akıllıca” bir tercih yapıp 
kendini yeniden üretebileceği eski rolünü oynamaya başlar.

“Elveda Troilos! Gözlerimin biri sana bakıyor hala,
Ama yüreğim öteki gözümle görüyor artık dünyayı.
Ah, biz zavallı kadınlar, güçsüzlüğümüz bu işte bizim, anlıyorum.
Gözlerimizi aldatan şeyler, aklımızı da sürüklüyor peşinden;
Sürüklenen akıl da baştan çıkıyor. Böyle oluyor işte:
Gözün sürüklediği gönül serseri oluyor sonunda.” 

(V. ii.)

Aşk hikayesinin diğer baş kahramanı Troilos ise aslında anti-kahraman bir 
şövalyedir: Öncelikle, temsil ettiği değerlerle cılız ve ezbere bir ilişki kurar. Bu 
değerlerin savunucusudur, fakat uygulayıcısı değildir. Oyunun ana hikayesini 
kuran savaştan, bireysel nedenlerle, uzak durur. Helenlerin ağır kuşatması 
altındaki Troya surlarından içeri girer girmez, savaşçılarla karşılaşmayı bekler-
ken, şunları söyleyen bir Troilos ile karşılaşırız:

“... Ne diye çıkıp dövüşeyim Troya surlarının dışında,
Kendi içimde böylesine amansız bir savaş varken?
Yüreğine güvenen her Troyalı gitsin dövüşsün;
Ben Troilos, ben kaptırdım yüreğimi.”

(I. i.)

Kendi içindeki yıkıma yenik düşen Troilos, dışarıdaki yıkıma ilgisizdir. Troyalı bir 
prens olarak kendisinden beklenen “savaşçı Troilos” olmayı reddeder. Zira 
oyunun devamında ateşli bir “savaşçıya” dönüşecektir, fakat Troya ve savunduğu 
değerler uğruna değil, kişisel kıskançlığı ve hırsı uğruna.

Onu bir anti-kahramana dönüştüren ikinci neden, aşkıyla kurduğu ilişkidir; 
Troilos’la su katılmamış bir melodram kahramanı, “deli divane bir aşık” olarak 
tanışırız, fakat onun aslında Kressida ile olan ilişkisinde de ikiyüzlü olduğunu 
görürüz. Sevdiği kadının takas edilmesine razı olur. Uğruna savaşılan değerler 
adına Helena bırakılmamalıdır, ama aynı değerler uğruna Kressida bırakılabilir. 
Bu, Troilos’un kendisi için rasyonel bir seçimdir ancak gerçekte kaypakça bir 
tavırdır. 

Troilos, platonik ve kendisi için yıkıcı bir aşkla bağlı olduğu Kressida’yı mitleştir-
miştir. Sevenler birleşene kadar melodram bu yörüngede seyreder. Fakat birleş-
tiklerinin ertesi sabahı ikisi için de bir şeyler değişmiştir. Kressida, Troilos için 
artık kafasında mitleştirdiği platonik aşkı değildir. Kressida ise artık bir koca 
figürü olarak Troilos’a mecburdur. Yani yörüngesi biraz kaysa da melodram 
sürmektedir. Ta ki Kressida Antenor ile takas edilene dek. Yine de Troilos için 
melodram, daha doğrusu kafasındaki melodramatik mit, Kressida’nın kendisini 
aldattığını gördüğü ana kadar sürer. Oysa ki farkında olmasa da Kressida’yı 
takas etmeyi kabul ederek melodramı bizzat kendisi noktalamıştır.



Kressida’nın değişimi karşısında Troilos’un hıncı, Kressida’nın sadakatsizliğinden 
çok kendi erkek imgesinin Diomedes’in erkek imgesine göre aşağıda görülmesin-
den kaynaklanmaktadır. Helenler karşısında baştan beri kompleksli bir tavır 
geliştirir, sonunda da korktuğu şey başına gelir. Bu yüzden hıncı Diomedes’e 
yönelir. Kendi erkek imgesini görüp tanıdığı ayna -Kressida- artık başka bir 
“kahraman”ı yansıtmaktadır. Kendisini savaşmaktan alıkoyan melodram nokta-
landığında, bu kez de Diomedes’le ölesiye bir çarpışmaya girişerek bireysel bir 
savaşa girer. Görüldüğü üzere Troilos hala bir Troya savaşçısı değildir ve Hektor-
’un ölümüne kadar da olmayacaktır. Hektor’un ölümü onun için ikinci kritik 
yüzleşmedir; yenilmez sandığı kahraman ölür. Basite indirgenmiş bir Hamlet 
ikilemiyle karşı karşıya kalan Troilos, Hamlet’ten farklı olarak iki sistem arasında 
bir seçim yapar; yıkılmasına ramak kaldığını görmesine ve öleceğini bilmesine 
rağmen feodal düzenden yana bir seçimdir bu. 

Bu aşk hikayesinin “çöpçatan”ı Pandaros, herkes için elinden geleni yapan, her 
çift için yatak hazırlayan yaşlı bir pezevenktir. Sanki büyük bir fars içinde 
yaşamaktadır. Savaş onun için hiç yok gibidir. Çatışmadan dönen askerleri, 
podyumdan geçen mankenler gibi seyreder ve seyrettirir. Tek kahraman onun 
için, yeğenini “yamayabileceği” soylu, zengin, Troilos’tur. Pandaros soylu değildir, 
ama soylulara yakındır, onların yaltakçısı bir muhabbet tellalıdır. 

Shakespeare’in, bu yaşlı çöpçatanı erkek olarak tasarlaması tesadüf değildir. 
Pandaros ilişkinin her aşamasında Kressida’yı yönlendiren, hatta zorlamaya 
çalışan bir erkektir. Yardımdan çok “yataklık” eder. Kressida için aynı zamanda 
aşklarını espri ve dedikodu malzemesi yapan rahatsız edici bir figürdür. 

SAVAŞ, AŞK, DEĞERLER 

Oyundaki savaş herhangi iki taraf arasında gerçekleşmemektedir. Taraflar; 
emperyalist bir yaklaşımın hakim olduğu Helen tarafıyla, feodal yapıyı korumaya 
çalışan Troya tarafıdır. İki farklı sistem arasındaki bu çatışmada tarafların 
savaşa yaklaşımları ve doğal olarak iktidar paradigmaları da birbirinden farklıdır. 
Helen tarafında iktidardaki güç dengeleri değişim halindedir ve sistem entrikalar-
la ilerler. Merkezi otoritenin korunması için bu dengeler üzerine politika yapılır. 
Troya tarafında ise iktidardaki taşlar yerli yerinde görünmesine rağmen feodal 
değerlerle uyuşmayan eylemlilikler gerçekleştirilir. 

Shakespeare oyununda, çatıştırdığı bu iki farklı sistem arasında bir tercih 
yapmamış gibi gözükmektedir. İki farklı paradigma da zaaflarıyla sunulmuştur. 
Oyunda yeni çağın değerler sisteminin eleştirisi kadar feodal değerler sisteminin 
eleştirisine de yer verilmiştir. 

Bu değerler sistemi çatışması Troilos ile Kressida’daki karakterlerde de kendini 
gösterir. Karakterler her iki toplumun, yani her iki dünya düzeninin ahlaki ve 
duygusal olarak etkisi altındadırlar. Durumlara ya da bulundukları konumlara 
göre farklı kimlikler sergileyebildiklerini görebiliriz. Rollerini tabi oldukları 
topluma göre düzenlerler. Ve bizce bunun en iyi örneği Kressida’dır. 

Sonuç olarak oyunda ön plana çıkan öğe; iki farklı değerler sistemi çatışmasının 



resmedildiği makro düzeyde ilerleyen bir savaş gerçekliğinin, Troilos ve Kressida’-
nın aşkları da dahil olmak üzere, tüm biricik hikayeleri -mikro düzeyleri- yutması 
ve biricikliklerin sonunu getirmesidir. 

Prologos ve Epilogos Metinleri

Aşağıda yer alan Prologos ve Epilogos metinleri Shakespeare metninde yer 
almayan, BÜO’nun gerek oyunun anlaşılırlığını artırmak, gerekse dramaturjik 
açıdan önemli bulunan bazı noktaları ön plana çıkarmak için oluşturduğu metinler-
dir. 
Oyundaki hikayelerin oldukça karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş olması hikayenin 
anlaşılmasını zorlaştırıyordu. Sahneleme aşamasında dekor, kostüm ve aksesuar-
larda çeşitli ayrıştırmalar yapılmış olsa da Prologos’ta, oyunun açılışında seyirci-
nin hikayedeki farklı odakları ve bu odakların oyun akışı içindeki yerlerini görsel 
olarak da tanıması oyunun izlenirliğini ve hikayenin anlaşılırlığını artırmıştır. 
Epilogos kısmında ise hikayeye giriş yapmış olan Prologos karakteri bu kez 
Epilogos olarak cesetlerle kaplı sahnede tekrar seyirci karşısına çıkar ve hikayenin 
Hektor'un ölümünden sonraki ayrıntılarından bahseder. Savaş gerçekliği tüm 
bireysel hikayelerin sonunu getirmiştir ve oyunda izlemiş olduğumuz “soylu” 
karakterlerden başka adı anılmayan pek çok kahramanın hikayeleri de anılardan 
silinmiştir. Epilogos metni, oyunda BÜO’nun dramaturjik olarak Shakespeare 
metninden ayrıştığı noktalarda kendi yaklaşımını ortaya koyması anlamında 
BÜO’nun klasik bir oyun metnini yorumlaması açısından oldukça önemli bir 
denemedir.

PROLOGOS: Merhaba...
Ben Troya kıyafetleri içinde bir prologos, yani önsöz. 
Kılığım, kıyafetim ve elimde gördüğünüz bu minyatür tahta at,
Ne yazar benden karşınıza böyle çıkmamı istediği, 
Ne de giyecek başka bir şey bulamadığım için. 
Amacım sadece konuya uygun bir kılıkla karşınıza çıkmak,
Ve size bir hikaye anlatmak.
Seneler, asırlar, milatlar evvel,
Petrol henüz yerin altında ve görücüye çıkmamış bir gelin iken,
Altın hala muteber ve zenginlik doğuya has bir nimet iken, 
Bugünkü Çanakkale sınırları içinde,
Tahta atıyla meşhur Troya adlı beldemizde,



Büyük bir savaş kopmuştu. 
Bayanlar ve de baylar!
Savaşın iki tarafı vardı. 
Bir yanda dünyayı isteyen Helenler, ki batıya zaten sahiptiler,
Gündüz yedikleriyle doymayıp,
Gece düşlerinde doğuyu da gördüler.
Diğer yandaysa Troyalılar;
Ki bir sonbahar ağacındaki sararmış son birkaç yapraktandılar; 
Ve yaşadıkları toprakları vermemekte kararlıydılar.
Gelelim savaşın sebebine, daha doğrusu bahanesine. 
Güzelliğiyle ünlü Helena...
Ve Troya Prensi Paris, ki ustadır ok ve yayda, 
Kalbine yolladığı çapkın bir okla,
Helena’yı kocası Menelaus’un kollarından alıp Troya’ya kaçırıyor. 
Ve bunu bahane eden 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. 
Gücünü ve erkini kaybetmiş kral Priamos, 
Ve oğulları:
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 Patroklos,
Ve öldür dese seve seve öldürecek adamları katil Myrmidonlar. 
Akhilleus ve adamları pek ortada yoklar,
Savaşmaktan vazgeçmişler,
İşleri güçleri soytarı Thersites’le beraber dalga geçmek olmuş.
Gelelim asıl meseleye.
Bir! İşte Odysseus...
Tüm üçkağıtçılara, dolandırıcılara, kalpazanlara emsal zekasıyla,
Akhilleus’u hizaya getirmeye,
Ve onun gücüyle Hektor’u devirmeye çalışacak;
Ki Troya da inadı bıraksın, düşsün artık diye.
İki! E hep kan gövdeyi mi götürecek?
Hayır, aşk da kendi hikayesini dizecek.
Savaştan da üstün denilen aşk,
Savaşla doludizgin bir yarışa girecek. 



Hikayemiz on yıl süren bu savaşın yedinci yılında yaşanan iki günü 
anlatıyor,
Ve Troilos ile başlıyor.
Hanedanın üç numarası, yeniyetme bir delikanlı. 
Troya tarafını bırakıp Helen tarafına geçen kahin ve de hain Kalkha-
s’ın kızı Kressida’ya sevdalı... 
Hepinize iyi seyirler... 
Bu arada, bu tahta at hala niye mi elimde?
Bırakın o da hikayenin sonuna kalsın,
Ama Prologos’u unutmayın lütfen...

EPİLOGOS: İşte gördüğünüz gibi... 
Ne Hektor kahramanlıklarını anlatabilmek için geri dönebildi, 
Ne de Helenler Hektor’un ölümüyle Troya’yı ele geçirebildiler. 
Troilos umutsuz bir aşkı umutsuz bir savaşa değişti; 
Her ikisini de kaybetti. 
Hektor Patroklos’u yere serdi, Akhilleus da Hektor’u. 
Paris topuğuna attığı bir okla Akhilleus’u canından etti, 
Kendisi de bir Helen kılıcının ucunda can verdi. 
Paris’i öldüren Helen askerini de başka bir Troyalı öldürdü, 
Onu da başka bir Helen askeri. 
Böylece sürdü gitti... 
Ölüme doymayan savaş binlerce insanı canından etti.
Barbarlık da işe yaramayınca, 
Odysseus tüm üçkağıtçılara emsal bir fikir ortaya attı.
Bir tahta at yaptırdı! 
Helenlerin bu tahta atı, içine doldurulan askerlerle,
Tanrılardan bir armağan diye Troyalılara sunuldu.
Ve binlerce cana mal olan büyük bir katliam yaşandı. 
Katliamın kahramanları tarihe geçti. 
Peki ya ismi ancak kahramanlardan sonra anılan karga burgalar? 
Bu hikayede ismi hiç geçmeyenler? 
Onların hikayesiyse anılardan silindi. 
Bir gün yolunuz düşer de uğrarsanız şayet Troya’ya, 
Elimde gördüğünüz bu tahta atı,
Küçük bir meblağ karşılığında satın alabilirsiniz. 
Ama gene de bir kulak verin harabelere. 
Belki binlerce yıl ötesinden bir şeyler söylüyordur o harabeler size. 
Hele üstüne bir karga konmuş, size öylece bakıyorsa.
Neyse efendim, lafı daha fazla uzatmayalım ve hikayemizi bağlayalım. 
Gökten üç elma düştü; 
Biri Troyalılara, biri bana, biri de sabredip hikayemizi dinleyenlere...



Troilos ile Kressida Prodüksiyonu
Teknik Kadro Değerlendirmesi

Öner Zafer
Tuğçe Çuhadaroğlu

2004 yılı eğitim prodüksiyonu Troilos ile Kressida’nın kostüm, dekor ve aksesuar 
çalışmalarının örgütlenmesine, son üç yılın prodüksiyonlarından farklı olarak ilk 
dönem başlandı. Geçtiğimiz iki yılda oynanan …İş Ararım, İş… ve Mutfaktakiler 
oyunlarının reprodüksiyon olması teknik açıdan bir araştırma sürecini gerektir-
memişti. Ancak bir Shakespeare oyunu prodüksiyonu için öncelikle oyunun 
yazılıp oynandığı döneme ve hikayenin geçtiği zamana dair bir araştırma yapmak 
gerekiyordu. Troilos ile Kressida için öngörülen bu araştırma süreci, halihazırda 
BÜO’nun teknik işlerini yürüten kadro için bir eğitim süreci de olacaktı. Bu 
eğitim-araştırma çalışması, teknik kadroda ilk kez sorumluluk alanlar için 
kadrolaşma yönünde atılmış bir adım niteliği de taşıyordu. Dolayısıyla Troilos ile 
Kressida’da yürütülecek çalışma, geçtiğimiz yıllarda teknik kadroda sorumluluk 
alanlar açısından hem yeni bir deneyim olacak hem de eğitim ve kadrolaşma 
vurgusunu ön plana çıkartacaktı. Teknik kadro için konulan bu hedeflerin 
yanında, bu kadronun yürütücülüğünde kolektif bir çalışmanın örgütlenmesi de 
hedeflendi.

Teknik kadroda yürütülen çalışmalar, proje grubunda yapılan dramaturji 
çalışmasıyla birlikte ilerledi. Yaz çalışmalarında başlanan masa başı ve sahne 
üstü çalışmalarıyla şekillenmeye başlayan dramaturjiye paralel olarak teknik 
çalışmalara da başlandı. Hem MÖ. 1200’lerin Troya’sına dair görsel imgeler 
oluşturmak, hem de teknik açıdan farklı yapım teknikleri ve hammadde türleri 
keşfetmek amacıyla internette araştırma yapıldı, kitaplardan faydalanıldı ve 
dönemi anlatan filmler izlendi. Bu şekilde oyunda kullanılabilecek dekor, 
aksesuar ve kostümlere dair görsel örnekler sağlanırken; bir yandan da Eliza-
bethyen sahnelemeyle ilgili bilgiler elde edildi. Buradan hareketle zırh, kılıç, kın, 
kalkan, gürz, topuz, miğfer, kemer gibi oyunda çok kullanılacak aksesuarları 
yapabilmek için farklı kalınlıklarda mukavva, karton; bakır tel, zincir, tahta, 
vinleks deri, sünger; farklı renklerde boya, metal ve plastikten çeşitli süslemeler 
gibi malzemeler sağlandı ve denemelere başlandı. Kostümler içinse yine araştır-
malardan elde edilen imgeler doğrultusunda bir tasarıma gidildi ve bu tasarımın 
hangi malzemelerle uygulanabileceği konusunda denemeler yapıldı. Deneme 
süreci, eldeki farklı malzemelerle oyunun görsel tasarımını en iyi şekilde yansıt-
manın yollarını aramak açısından önemliydi. Ayrıca bu şekilde prodüksiyon 



çalışmaları yoğunlaşmadan önce, reji grubuyla da birlikte çalışarak tasarım 
netleştirildi; bu sayede uygulama aşamasında hızlı ilerlenebildi. 

Oyun Helen ve Troya olmak üzere iki farklı odaktan oluşuyordu ve anlaşılırlığa 
katkı sağlamak açısından bu iki odağın kostüm, dekor ve aksesuarla da birbirin-
den ayrışması gerekiyordu. Bunun için öncelikle bir renk ayrımına gidildi. 
Troyalıların saraylı ve soylu olduğu, Helenlerin ise Troyalıların zenginliklerini ele 
geçirmek için savaş veren ve uzun zamandır çadır hayatı süren savaşçılar olduğu 
göz önüne alındı. Troyalıların kostüm ve aksesuarlarında altın sarısı, kırmızı, 
bordo, mor, fıstık yeşili gibi parlak ve gösterişli renkler kullanıldı; zırhları ise 
kahverengi tonlarında vinleks derilerden yapıldı. Helenlerde ise gri, mavi, lacivert, 
mürdüm gibi soğuk ve koyu renkler kullanıldı; zırhları da siyah ve lacivert 
renklerde vinleks deriden yapıldı. Sadece soylu odaklarında değil, diğer odak-
larda da aynı renk ayrımı korundu. Örneğin I. ii.deki savaştan dönen Troyalı 
paryaların kostüm ve aksesuarlarında benzer sıcak renkler kullanıldı; ama 
kumaşların, hem paryalığın hem de savaş yılgınlığının yansıtılması amacıyla 
gösterişsiz olmasına dikkat edildi.

Oyundaki sahneler iki mekanda geçiyordu: Troya sarayı ve Helen karargahı. 
Kostüm ve aksesuarlarla yapılmaya çalışılan odak ayrıştırması dışında mekanla-
rın da ayrışması için perde kullanımına gidildi. Sahnenin tepesine kurulan tül 
perde sahne geçişlerinde, misina ve makaralardan oluşan ve kulisten işletilen bir 
mekanizmayla şekil değiştiriyordu. Perde Troya sahnelerinde saray imgesi, Helen 
sahnelerinde ise çadır imgesi veren bir şekle getiriliyordu. Perdeye yansıtılan 
ışıklar da iki odağa göre değişiyordu. Troya’da amber, Helen’de ise gece mavisi 
renkleri kullanılıyordu. 

Helenlerin, yedi yıldır Troya surlarının önünde konuşlanan savaşçı soylular 
olduğu düşünülerek, kostüm ve aksesuarda da bu “savaşçı soylu” imgesi esas 
alındı. Bunların tasarımında, araştırma aşamasında elde edilen örneklerden 
yararlanıldı. Buna göre tasarlanan kostümlerde bir “tunik-elbise” veya “etek” ve 
zırh kullanıldı. Zırhlar, taçlar ve taşınan savaş aletleri ise tiplemelere göre 
farklılıklar gösteriyordu. Örneğin, Helenlerin beyin takımı diyebileceğimiz 
Agamemnon, Nestor ve Odysseus üçlüsünde, yalnızca kral ve başkomutan olan 
Agamemnon zırh kullanıyordu. Odysseus ve Nestor ikilisinin savaş meydanına 
çıkmayan ancak çeşitli stratejiler ve kumpaslarla krallık politikasına müdahil 
olan derin devlet adamları oldukları düşünülünce, zırh kullanmalarına gerek 
görülmedi. Bu ikilinin kostüm tasarımında ise dönemin rahiplerinin giydiği 
kıyafetlerden esinlenildi. Tasarımı uygulamaya geçirme aşamasında ise bol 
miktarda dökümlü kumaş kullanıldı. Krallığın başındaki bu silahsız üçlüden 
farklı olarak diğer Helen prensleri, metal görünümlü zırhları ve tam takım savaş 
aletleriyle her an savaşmaya hazır bir görüntü çiziyorlardı. 

Troya tarafında da savaşçı kostümlerinde, Helen tarafında olduğu gibi, tunik 
elbise ve zırh modeli kullanıldı. Ancak saraylıların, mesela Hektor ve Troilos’un, 
uzun ve gösterişli pelerinler kullanmalarına dikkat edildi. Bunun dışında saraylı 
kostümleri, sıcak renklerdeki kumaşlardan dökümlü ve gösterişli modeller olarak 
tasarlandı. Troya’nın zenginliğini vurgulamak adına, taçlarda ve benzeri aksesu-



arlarda altın rengi tercih edildi.

Troilos ile Kressida’da yürütülen teknik sürecin, dönem başında konulan hedefle-
rin gerçekleşmesi bakımından olumlu geçtiği söylenebilir. Prodüksiyon, bir 
eğitim-araştırma dönemi için gerekli koşulları sunmuş ve gerek araştırma 
sonuçları gerekse elde edilen ürünler iyi değerlendirilerek teknik anlamda 
nitelikli bir prodüksiyon ortaya konulmuştur. Bir yandan da süreç, uzun vadeli 
olarak BÜO’nun kostüm, dekor ve aksesuar işlerinin sorumluluğunu üstlenecek 
bir kadronun oluşmasına da hizmet etmiştir. Süreç içinde teknik kadro içinde 
organizasyon ile ilgili sorunlar çıksa da bu sorunlar yürütülen çalışmayı engelle-
mesine izin verilmeden çözülebilmiştir. Döneme görece deneyimsiz başlayan 
teknik kadro, dönem sonunda birlikte çalışma hukuku geliştirebilmiş, birikim 
kazanmış, gelecek senelere deneyim aktarabilecek ve bir kadro halini almıştır. 



İatp 2 Troilos ile Kressida’daki Paralel Yapı

Camille Slights

Çev.: Ayça Günaydın
Pınar Gümüş

Ozan Uysal

Aşağıdaki metin, Shakespeare Quarterly dergisinin 25. cilt 1.sayısının (Kış, 
1974) 42-51. sayfalarında “The Pararllel Structure of Troilus and Cressida” 
başlığıyla yayınlanmıştır.

Troilos ile Kressida, Shakespeare’in herhangi bir oyunundan çok daha fazla 
çelişki barındırır. Kritik çelişkiler oyunun hemen hemen tüm temalarını kuşatır. 
Shakespeare, Troyalıları Helenlerden daha mı ılımlı çizmiştir? Troilos, modası 
geçmiş bir düstur olan “amour courtois” edalarına ayak uydurmaya çalışarak 
kendini kandıran bir şehvet düşkünü müdür, bozulmuş bir dünyada bir idealist 
midir, yoksa mükemmel aşk ve onur için çabalayan insanın vücut bulmuş hali 
midir? Oyun, Shakespeare’in, yeni bir tarz olan komedi-taşlama denemesi mi, 
yoksa bir trajedi girişimi midir? Oyunun sonu neden sonuçsuzdur; neden 
Troilos’un ölümü ya da zaferiyle bitmez? Troilos ile Kressida ortaçağın çökmüş 
değerlerini mi hicveder ya da Shakespeare’in aşk ve gurur, idealizm ve şehvet, us 
ve duyguya olan nefretini mi yansıtır? Oyun, tüm değerlerin umutsuzluğunun bir 
ifadesi -kaosun tasviri- midir, yoksa ebedi değerlerin istismarının ve yozlaşması-
nın suçlanması mıdır?

Tüm bu soru(n)lar -oyundaki karakter, tür, son ve ahlaki yaklaşım meseleleri- 
aslında Shakespeare’in Troilos ile Kressida’da ele aldığı konulara olan yaklaşımını 
sorgular. Bu problemleri bir defada ve toptan halletmeyi öneren eleştirmenler 
olsa da okurlar, seyirciler, yönetmenler ve aktörler, oyundaki çeşitli vurgu ve 
yaklaşımların gerekçelerini yine oyunun karmaşasında aramaya devam edecek-
lerdir –kuşkusuz Shakespeare’in çağdaşlarının yaptığı gibi. Bu kritik problemlere 
belirli bir çözüm önermek gibi bir niyetim yok. Benim tezim şu ki; oyunun genel 
kurgusuna dikkat edersek Troilos ile Kressida ’nın temel tonu/hali üzerinde 
anlaşabiliriz. Karakterlerin, sahnelerin ve fikirlerin incelikli düşünülmüş paralel-
likleri, seyirci tepkisine gizil ama net ve etkileyici bir şekilde rehberlik eder. 
Shakespeare sorularımıza açıktır çünkü cevapları sunmayı ihmal etmemiştir. 



Oyunun yapısı, oyunun anlamını ve tonunu belirler.

Oyun, Pandaros’un önce Troilos, sonra da Kressida ile bulunduğu paralel 
sahnelerle açılır. İlk sahnede, aşık Troilos’la tanışırız ve Troilos’un, Kressida’nın 
çekiciliğini Pandaros’a başarılı bir Petrarca diliyle övdüğünü duyarız. Bir sonraki 
sahnede, Troilos’un methiyeler düzdüğü “inci”sini, uşağı ve Pandaros’la -müsteh-
cen şakalarla- atışırken buluruz. Shakespeare, yapıları benzer ama nitelikleri zıt 
sahneleri yan yana yerleştirerek hicivli bir durum oluşturur. O.J. Campbell’in 
belirttiği gibi Shakespeare’in hiciv aracı -Troilos’un kullandığı Petrarca klişeleri- 
çağdaş hicivde sık kullanılır. Ama Shakespeare’in yöntemi, Campbell’in onu 
ilişkilendirdiği mizahi hiciv yazarlarınınkinden belirgin bir şekilde farklılaşır. 
Örneğin Jonson’ın Poetaster’i, Shakespeare’in yaptığı gibi, gösterişli konuşma 
tarzı ve sanatını hicveder; ama Jonson’un dilinde apaçık bir hiciv vardır. Shakes-
peare’de bu tarz bir hiciv yoktur, tezat teşkil eden paralel sahnelerin hicvi etkisini 
göz ardı eden bir çok eleştirmen, Troilos ile Kressida’nın dil kullanımı karşısında 
bocalamıştır. Ayrıca paralel oluşturma tekniği hicvi, Troilos’un gösterişine olduğu 
kadar Kressida’nın işvesine de yöneltir. Troilos ve Pandaros, Kressida ile ilgili -bir 
sonraki sahnede hüsrana uğrayacak- beklentiler inşa ederler; bu da bizim, 
ileride, ilk sahneyi ironik bir şekilde hatırlamamızı sağlar. Göğsünü korumak için 
sırtına dayanan Kressida, Troilos’un elde edilmek için aşırı “yüz vermez, el 
sürülmez” olan Kressida’sıyla dalga geçer; ve I.i.’in zayıf ve kadınsı Troilos’u, 
II.ii.’de alaycı Pandaros’un onu -tam tersine- kanlı kılıcıyla ve ezilmiş miğferiyle 
Hektor’dan daha korkutucu olarak tasvir etmesiyle karşılığını bulur.

Oyun ilerledikçe, bu beklenti ve anımsatma tekniği daha karmaşık şekillerde 
işlev kazanır. Shakespeare iii. sahneye, karakterlerin felsefe yaptıkları, değerleri, 
amaçları ve yöntemleri tartıştıkları bir meclis ortamıyla başlar. Burada gerçekle-
şen olaylar, hicvin alanını genişleterek ve karakterlerin davranışlarının entelektü-
el ve ahlaki yapısını oluşturarak, tiyatral tasarımdaki temel paralel yapılardan 
birini oluşturur. Önce Helen liderlerinin, ortak sorunları hakkında törensel bir 
asaletle görüştüklerine tanık oluruz. Agamemnon, yoldaşlarının moralini düzelt-
meye çalışarak başarısızlıklarının bir utanç olmadığını, gerçek değerin deneyim 
ve zamanla sınanmak olduğunu beyan eder. Nestor “Değerin sahtesi de gerçeği 
de, / Kara bahtın fırtınalarında belli olur.” (I. iii. 46-47) diyerek Agamemnon’u 
tekrar eder. Odysseus, içinde bulundukları kötü durumun nimetlerini sıralamak-
tansa sebeplerini araştırır. Helen ordusunun, “liderlik”in başarısızlığı nedeniyle 
zayıf ve etkisiz olduğunu iddia eder. Hak ve adalet düzensiz bir devlette hakim 
olamaz. Liderlerin birbirlerinin mevkilerini hor görmesi, “soluk, kansız, cansız bir 
kıskançlık illeti” (I. iii. 133-34) bütün karargahı etkilemiştir. Helen liderleri, 
durumlarını geleneksel ahlaki değerleri içerisinden tahlil ederler; ama -tıpkı 
Troilos’un duygularının saygınlığının, I. i.de onun yüceltilmiş dilinin basmakalıplı-
ğıyla azaltılması gibi- Helen liderlerinin bilgelik gösterişleri, karışık söz dizimleri-
nin ve Latin konuşma tarzlarının tafra ve tumturaklılığıyla kırılır. Helenlerın 
hicvi, Aineias’ın Hektor’un meydan okuma teklifini getirmesinden sonra, Odysse-
us ve Nestor arasında geçen kısa bir anla daha belirgin hale gelir. Odysseus’un, 
mevkii hor görmesinden dolayı Akhilleus’u belagatli biçimde suçladığı ve kötüye 
karşı iyinin, kol gücüne karşı aklın uyumlu düzenini övdüğü genel meclis, 
Odysseus ve Nestor’un kumpas planları arasında ufalanır gider. Aklı ve adaleti 



değil, kurayla Aias’ı seçerek hakim düşünceyi nasıl kontrol edebileceklerini 
konuşmaktadırlar. Nestor, zayıflıklarını ustalıkla kullanmayı umdukları kahra-
manlarına olan horgörülerini açıklar:

Bu iki köpek birbirini adam etsin;
Gurur, paylaşamadıkları bir kemik parçası gibi,
Azdırsın onları.

(I. iii. 390-91)

Abartılı ve alaycı planları, Helen liderleri gülünç ve aşağılık kılsa da oyunun akışı 
hiçbir şekilde onların yerleşik değerlerini hükümsüz kılmaz. Kressida’nın 
davranışı aslında Agamemnon’un tartışmasının doğruluğunu gösterir. “Ama 
kader kaşlarını çatıp da, / Ortalığı rüzgara fırtınaya boğdu mu, / İnsan değeri, 
ulu ve güçlü bir solukla, / Tozu dumanı dağıtıp, bütün parlaklığı ile belirir;”. Aşk 
teması, insan ilişkilerindeki talihsizlik anlarında “sonsuz sadakat”e olan ihtiyacı 
gösterir ve savaş teması da Odysseus’un, dünyayı belli bir düzene koyan mevki-
nin hor görülmesi sonucu ortaya çıkan ahlaki kaos yorumunu doğrulamaktadır. 
Kamusal ile özel meclis arasındaki zıtlığın dramatik etkisi; söz ve eylem, Odysse-
us’un akılcı değer anlayışı ve onu asıl harekete geçiren güç politikalarına olan 
aşkı arasındaki karşıtlığı tasvir etmek içindir.

Helen liderlerinin özel ve kamusal meclislerini, Thersites, Aias, Akhilleus ve 
Patroklos arasındaki savaş meclisi takip eder. Bir kez daha paralelliğin ironisi çift 
yönlüdür. Bu sahne, Odysseus’un “Helen karargahındaki bozukluk” tasvirini 
doğrular ve ayrıca önceki sahnede saklı olan saçmalığı ortaya çıkarır. Odysseus, 
“her yapmak istedikleriyle alay etmekten” dolayı Akhilleus’u suçlarken dosdoğru 
Shakespeare’in tiyatral yöntemini örneklendirir. Odysseus’un iyice işlenmiş övgü 
dolu nutukları (“Yüce önder, Yunanistan’ın bel kemiği, / Ordularımızın yüreği, 
hepimizin dileğini düşüncesini özünde toplayan tek varlık!”) ile Aias ve Thersites-
’in birbirine savurduğu kaba hakaretler arasındaki tezat (“Kahpe dölü köpek 
seni,” “Seni cadı oturağı seni!” “Seni yiğit bozması, koca eşek seni!”) ikincinin 
çirkin sefilliği kadar ilkinin de şaşaasını vurgulamaktadır. İki sahne arasındaki 
yapısal paralellik, sahnelerin nitelikleri arasındaki farka dikkat çeker ve aynı 
zamanda karakterlerin üsluplarındaki farklılığa rağmen eylemlerinde var olan 
benzerliği ortaya koyar. Ayrıca iki sahnede de olan alay, imgelerin sahnelerdeki 
sürekliliği yoluyla ifade edilmiştir. Odysseus’un “Troya’yı ayakta tutan illet”i 
Thersites’in “patlayan çıbanlarında” tekrarlandığında, Nestor’un “köpekleri” 
Aias’ın sinirli, “köpek” ve “Kahpe dölü köpek seni!” bağırışlarında 
yankılandığında, seyirciye yalnızca Helen ordusunun ahlaki açıdan hastalıklı 
olduğunu değil aynı zamanda bu hastalıkları teşhis edenlerin de ciddi derecede 
bu hastalıkların pençesinde olduğunu gösterir.

Troya meclisi sahnesi de benzer bir model izler. Sahne, liderler arasında, “kendi-
lerinin savaşa katılmalarıyla oluşan değer” üzerine yükselen tartışmayla başlar; 
dışsal birisi tarafından kesintiye uğrayan bu tartışma, Hektor ile bir Helen 
kahramanı arasında geçecek olan bir düello için harekete geçme kararıyla 
sonlanır. Bunu, Thersites, Akhilleus ve Patroklos arasındaki savaş tartışması -
küfürbazca dönen bir savaş tartışması- izler. Troya Meclis’i Helen Meclisi’ne 
açıkça paralel olarak kurulduysa da teoriden pratiğe çok farklı bir yol izler. 



Helenler resmi retoriklerindeki baygın klişeleri tekrar ederken, Troyalılar kişisel 
savaş deneyimlerinden bahsederek daha sade konuşurlar. Helenler geleneksel 
değerleri oy birliğiyle ve sorgulamadan kabul ederler. Troyalılar değerin kendi 
doğasını hararetle tartışırlar. Troilos, “akıl ve saygı”yı, “korkudan dolayı gizlenme-
ye neden olan bir yüreksizlik” olarak coşkunca hor görüp Helenlerın tartışmadaki 
sakin, ikna edici rasyonelliğine bir anti-tez oluşturarak Odysseus’la ve onun 
eylemlerindeki sinsilikle tezat teşkil eder. Troilos’un değerin kişisel bağlılıkla 
yaratıldığı ve daha önceki olaylar dizisinin Troya’yı Helenlere karşı savunma 
yapmak zorunda bıraktığı iddiası, Agamemnon’un sadakate olan övgüsünün 
yüzeyselliğini gösterir –tıpkı Troilos’un Kressida ile olan ilişkisinin yüzeyselliği 
gibi. Değersiz bir amaca gösterilen sadakat, Hektor’un Troilos’a anlattığı gibi, 
fazileti değil “delice tapınmayı” belirtir.

İlk başta Hektor, Helenlerin kendini beğenmişliğinden ve Troilos’un kendi 
kendisine deli gibi aşık oluşunun mantıksızlığından uzak görünür. Kendine has 
ve uygun bir tavırla temel ahlaki meseleyi dile getirir: Troyalılar, Helena’nın 
gitmesine izin vermelidir çünkü savundukları şey yanlış değer kurgularına 
dayanır – Helena onlar için değersizdir. Hektor, Odysseus’unkine benzer bir 
ahlak anlayışına başvurarak Troilos’un ben-merkezci değer yargılarına karşı 
çıkar. Doğanın kanunu doğruyu ve yanlışı herhangi bir insan isteğinin ötesinde 
kurar ve devlet, yozlaşmış duyguların “azgın hırslarını” dizginleyerek doğal 
düzeni desteklemelidir. Ama sahne Hektor’un beklenmedik karar değişikliğiyle 
doruğa ulaşır. “Doğanın ve milletlerin ahlak yasalarının”, Helena’nın geri verilme-
sini ve savaşın bitmesini istediğini net bir şekilde açıkladıktan sonra Troyalıları 
savaşa döndürmeye karar verir: “Çünkü her birimizin ve hepimizin onuru, az çok 
bu davaya bağlı” (II. ii. 192-93). Hektor’un, Troilos’un onur anlayışına teslim olan 
gülünç davranışı böylece Helen meclis sahnesinin sonuyla ilginç bir paralellik 
oluşturur. Bu sahneler iki “değerler sistemini” karşılaştırmaz; kendi değerlerine 
göre yaşayan insanların yenilgilerini dramatik bir şekilde tamamlar. Helenler -
Odysseus’un izinden giderek- eylemlerini değerlerden bağımsız gerçekleştirirler; 
Troyalılar -Hektor’un rehberliğinde- duygular aracılığıyla değerin kıymetinin 
düşüşünü tasvir ederler. Helenler akıllıca ama kişisel bağlılık olmadan konuşur-
lar ve eylemleri akılcı sözlerini yalanlar. Troyalılar konuştukları gibi hareket eder 
ama kelimeleri, mantıklarının prensiplerini inkar etmek ve hareketlerinin 
budalalığını haklı çıkarmak için kullanırlar. Her ikisinde de prensler ve siyasi 
çevreleri arasında var olan çift taraflı ilişkiyi görürüz. Organlarındaki bozulma 
devleti zayıflatır ve siyasetteki yozlaşma da bireyleri yozlaştırır. Bir sonraki 
sahnede, Thersites’in savaş üzerine sert yorumu onun kendi şiddetli nefretinin 
yararsızlığını gösterir ve Helenlerle Troyalıları ortaklaştıran “kendi kendini 
aldatmayı” özetler:

Bu ne orostopolluk, bu ne hokkabazlık, bu ne kepazelik! Bir 
boynuzlu, bir de orospu! Bütün çıngar bundan çıkıyor! Kıskanç 
güruhların birbirine girmesi, ölesiye kan dökülmesi için, ne güzel 
bir dava! 

(II. iii. 70-73)

Helen ve Troya liderlerini paralel savaş meclislerinde tanıtarak Shakespeare, 



seyircilerin, insanların ahlaki değerleri çarpıtma biçimlerindeki farklılıkları 
-“insanların, yaşamlarını anlamlandıran değerleri görebildiği” temel varsayımını 
gözden kaçırmadan- görmesini sağlar. Bu insani değer tartışmalarında hiçbir 
karakter Shakespeare için yeterli sözcü görevi görmez; ama tartışmanın karma-
şıklığı ve derinliği, Troilos ile Kressida’nın “zarif aşkın ve şövalyeliğin eskimiş 
yasalarının hicvi” şeklinde basitçe yorumlanmasını engeller. Bu sahneler, 
Shakespeare’in bütün değerlerin iflası üzerine fikir mütalaası değildir; belirgin 
güçleri ve zayıflıkları olan kurgusal karakterlerin kendi doğrularına ihanet ettiği 
etkileyici olaylardır. Böylece Shakespeare, etkileyici zıtlıkları ve çeşitlilikleri 
yaratıcı bir imgelemle birleştirmek için paralelik oluşturma tekniğini 
kullanmıştır. Troilos ile Kressida’nın dünyasında erkekler cinsel ilişki ve güce 
olan bencil arzularla harekete geçirilir, fakat kendilerini duygularının güzelliğiyle 
ve bilgeliklerinin inceliğiyle yüceltirler. Oyun arka planda mahvolan zamana 
karşın bir şehvet ve kibir töreni sunar. Hem Helenler hem de Troyalılar kendileri-
ni mantıklarıyla değil de arzularıyla yönlendirirler ve zamanla kendi yaşamlarının 
değerini yok ederler. Hem aşk hem de savaş temasında 

... güç hırs olur, hırs da açgözlülük,
Ve bu açgözlülük, gücün ve hırsın yardımıyla 
Bir kurt gibi dünyaya saldırır, her şeyi yer yutar
Sonunda da kendi kendini kemirir.

(I. iii.121-24)

İlk iki perdede kendi yıkımını beraberinde getiren şehvet, esasen karşıtlıklarıyla 
paralel olan sahnelerin art arda gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca paralel 
yapı, öyküsel çizginin kronolojik sunumunda büyük oranda ayrılmış sahneleri de 
birbirine bağlar. Mesela; Odysseus’un II. iii.’de Aias’ı pohpohlayışı, III. iii.’de 
Akhilleus’a yaptığı daha karmaşık olan kurla paraleldir ve her ikisi de IV. v.’deki 
fiziksel düello ile sonuçlanan sözlü düellolardır. Daha karmaşık modeller ortaya 
çıktıkça, paralellik oluşturma tekniği havanın gittikçe kararmasına izin vermek-
tedir. Örneğin; paralel aşk sahneleri serisi, seyirciden şehvetin zararları için 
merhametli bir tepki dilenirken aynı zamanda insanın şehvete olan tabiyetini 
akla getirmektedir. 

Ünlü aşıklar Helena ve Paris’le, uğruna binlerce geminin denizlere açıldığı 
Helena’nın sade bir Nell olduğu ve şehvetli şakalarıyla Pandaros’u bile geride 
bıraktığı kaba bir hiciv sahnesinde tanışıyoruz. Pandaros’un kendinden emin 
sırıtışındaki ahlaksızlık, III. i.’deki Helena ve Paris’in müstehcenliği ile yeni 
aşıklar Troilos ve Kressida’nınkini bir sonraki sahnede birleştiriyor ve onların aşk 
maceralarının tüketilmesindeki hassas lirizmi, erken davranıp, önlüyor. Panda-
ros, Helena’nın sadakatsizliği ile Kressida’nınki arasındaki paralelliği kuvvetlen-
dirmek için farkında olmadan bu birlikteliğin sonuna dair kehanette bulunuyor: 
‘‘Bütün vefasız erkeklere Troilos, bütün hain kadınlara Kressida, bütün çöpça-
tanlara Pandaros desinler.’’ (III. ii. 201-03) ve seyirciye hicivli bir söylev çekerek 
aşıkları yatağa yolluyor: ‘‘Şimdi benden size bir oda, bir de yatak. / Yatağı 
öldüresiye ezin ki, sizin güzel çarpışmalarınızı elaleme anlatmasın!’’ (III. ii. 
209-10)



Fakat hicvin mizahı bu sahnenin işlevinin sadece bir bölümüdür: Kressida komik 
bir kaltak figürü değildir; eğer imkanları sınırlı bir kadın korkunun esiri olmuşsa 
anlaşılabilir biridir. “Kör korku, aklın sözünü dinlerse, korkusuz kör akıldan 
daha iyi yolunu bulur. Beladan korkan, belayı önlemiş olur.” (III. ii. 70-72) 
derken Troilos’tan cilveli bir şekilde aşk ilanı dilenmiyor. O, ürkek ve tedbirli bir 
insanın psikolojisini açıkça ifade ediyor. Onun trajedisi şu ki; aşkta güven arıyor 
ama aşkın ister istemez içerdiği korunmasızlıktan ürküyor. Gerçek bir farkında-
lıkla aşktan korkusunu ve -çelişkili bir şekilde- aşka duyduğu arzuyu Troilos’a 
açıklıyor: 

Benliğimin bir yanı sizinle kalıyor;
Ama bu bana hainlik eden yanım; 
Beni bırakıp oyuncak oluyor başkasına.

(III. ii. 147-49)

Baskı altındayken onu tutarlılıktan yoksun hale getiren bölünmüş benlik tabii ki 
kahramanca değildir; ama bu, onun vefasız bir canavar ya da kaltak olduğu 
anlamına gelmez. Ona işkence eden, kendini yeniden üreten güvensizlik hali 
kolayca dalga geçilemeyecek kadar gerçek ve yaygın bir insanlık sorunudur.

Troilos eğlence kadar şefkat de dilemektedir. Onun “...cennet bahçelerinde, / 
zambaklar arasında yuvarlanma’’ tutkusu gülünçtür ama Shakespeare üstünlük 
duygusuna kapılıp uzun süre gülmemize izin vermez. Troilos aşk dilinin çirkinli-
ğinin farkına kendisi varır ve bizden aşıkların ettikleri “seller gibi gözyaşı 
dökmek, ateşlerde yanmak, dağları devirmek, kaplanları kuzuya çevirmek” gibi 
yeminlerin sebeplerine daha derinden bakmamızı ister. Kressida, insanlığın 
güvensizlik sorunuyla henüz uzlaşmaya varamamışken, Troilos, güvensizliğin 
sıradanlığından ve zayıflığından korkmaktadır:

İşte aşkta korkunç olan budur sevgilim: İnsanın istediği sonsuz, 
elinden gelen sınırlıdır; istediği uçsuz bucaksızdır, yapabildiği bir 
hiçtir.

(III. i. 79-81)

Bu yüzden; Troth-Plighting Sahnesi’nin tasarımı iki aşık çiftin benzerliklerine 
dikkati çekince, paralel oluşturmak tekrara düşmek olmuyor. Shakespeare’in 
Paris ve Helena’sı esasen romantik geleneğin birer parodisiyse, onun sadık 
Troilos’u ve sadakatsiz Kressida’sı daha karmaşık ve sempati ile sunulmaktadır. 
Pandaros’un sahnedeki varlığı, aşk ortamının mukayesesini ve bozukluğunu 
kuvvetlendiriyor ama Jonson’un Crites’inin yaptığı gibi bir mizahi yorumcu 
olarak davranmıyor. Pandaros, Shakespeare’in sözcüsü olmak için çok kısıtlı; 
ayrıca tepkisinin anlayışsızlığındaki netlik, seyircinin aynı hatayı yapmasını, 
Troilos ve Kressida’nın kendi kendilerini bozguna uğratan akıl dışılıklarını kirli 
bir şakaya indirgeme hatasına düşmesini engellemektedir. Troilos’un cinsel 
ilişkiyi aşka dönüştürme çabaları, Pandaros’un, Troilos’un bütün fantezi dolu 
konuşmalarının aslında Kressida ile yatmaya olan saplantısı olduğunu kabul 
etmesi kadar insan deneyiminin gerçek bir parçasıdır. Eğer Kressida’nın ölümsüz 
sadakate dair itirazları bize onun yakında yapacağı ihaneti hatırlatıyorsa, 



Troilos’un yeminleri de bize isminin sadakatle eşanlamlı hale geleceğini hatırlat-
maktadır.

V. perdede Diomedes ve Kressida arasındaki sahne paralel sahne modelini 
gittikçe artan bir dozda devam ettirmektedir. Thersites’in tiksindirici gözlemleriy-
le harmanlanan Kressida-Diomedes birleşmesi, Pandaros tarafından yürütülen 
Kressida-Troilos birleşmesinin korkunç bir parodisidir. Bundan böyle hiciv komik 
bir uyuşmazlık ya da kendini kandırma değildir. Kressida’nın hatası kendisi dahil 
herkesçe açıktır. Thersites’in Troilos’un acısını anlayamaması ve Kressida’nın 
söylediği

Gözlerimizi aldatan şeyler, aklımızı da sürüklüyor peşinden;
Sürüklenen akıl da baştan çıkıyor. Böyle oluyor işte: 
Gözün sürüklediği gönül serseri oluyor sonunda.

(V. ii. 110-12)

sözlerini  “Aklım orospu oluyor” diye özetlerken duyduğu haz, Troilos’la olan 
önceki birleşme sahnesinde Pandaros’un üstlendiği rolle paraleldir. Shakespeare, 
seyircisini aşırı duygusallığın ve duygusal ile zihinsel anlayışa karşı gülünç bir 
tiksintinin ötesine sürüklüyor.

Troilos ile Kressida’daki paralel yapının en belirgin örneği çift-temadır. Savaş ve 
aşk öyküsü, öyküsel olarak birbirine sıkıca bağlanmamıştır ama sunum şekilleri 
onları tema ve vurguda birleştirmektedir. Bütün ana karakterler üzerinde 
tartıştıkları ve hayata geçirmek için uğraştıkları planlara sahiptirler. Hepsinin 
planları başarısız olmakla kalmaz -hem de ironik bir başarısızlık- Shakespeare 
sahneleri ve karakterleri öylesine kurgulamıştır ki, biz onların başarısızlıklarının 
kaçınılmazlığını da görürüz; çünkü hepsinin dayandığı değerler içten 
çürümüştür. Aşk, başarı veya onur kazanmak için gösterilen çeşitli çabaları 
birbirine bağlayan iki entrika; Pandaros’un Troilos ve Kressida birlikteliğini 
sağlaması ve Odysseus’un Akhilleus’u, harekete geçmesi için kışkırtmasıdır. I. ve 
II. perdede planlarını hayata geçirirler. III. perdede yorulmak bilmez bu iki 
entrikacının planları geçici başarılar elde eder ama onların adilikleri de daha 
aşikar hale gelir. Troilos ve Kressida sevgili olurlar; fakat onların sadakat 
yeminleri bize Troilos’un kendi arzularıyla oluşturduğu değerlerin kırılganlığını 
hatırlatır. Onlarınki inanç ve bilgelikten çok umutsuzluk ve aldanma üzerine 
kurulan bir aşktır. Odysseus’un kibirli Akhilleus’u hizaya sokmak için Hektor’un 
meydan okuyuşunu kullanma planı daha kademeli bir gelişme gösterir.

III. iii.’te Helen komutanlarının ilgisizlermiş gibi görünmeleri Akhilleus’un 
gururuna dokunmada başarılı olur. Akhilleus kendi kendine olan ilgisini teşhir 
eder. Şehvet ve gururla harekete geçirilmiştir ve değeri, talihin verdiği dışşal 
armağanlarla eş tutmaktadır. Fakat Odysseus çok daha sinsi olan bir şeytanı 
temsil etmektedir çünkü çok daha keskin bir zekaya sahiptir. Ve yine etkili ve 
güzel bir şekilde, kesin ve açık olarak insanın doğrularını belirtir: Yaygın düşün-
cenin takdirinin gelip geçiciliği ve vefasızlığı ile sıradan düşünce ve gerçek 
değerler arasındaki fark. İddialarının tüm gücü Akhilleus’u değerle saygınlığı 
eşdeğer tutmaya ikna etmek ve Helen liderlerini tedavi etmekten çok aralarındaki 
hırsı, kıskançlığı ve rekabeti artırmaktır. Kurnazlığı ve insan doğasının içyüzünü 



eleştirir fakat meclis sahnesinde gösterdiği düşünce ve eylem arasındaki uçurum 
onu bilinçli bir ikiyüzlülüğe ve yalancılığa düşürür. Varlığın uyumlu yapısından 
bahseder fakat diğer insanlara olan tavırlarının aslı saygı değil horgörüdür. 
“Aşktan, arkadaşlıktan ve yardımlaşmadan” bahseder fakat politik bir entrikanın 
hazzıyla harekete geçmektedir. Akhilleus’u gurur aracılığıyla kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanma girişimlerinin sonucu ironik bir şekilde iki anlamlıdır. 
Kıskançlık uyandırmada ve Hektor’la savaşmaya ikna etmede başarılı olur ama 
elde ettiği tek somut sonuç; Akhilleus’un silahsız Hektor’u kendi çadırına davet 
etmedeki “kadın özlemi/şehveti”dir. 

III. iv. Ve III. v.’te hedefler ve amaçlar üzerine yapılan tartışmalar dış olaylarla 
sonuçlanır. III. perdede geçici başarı elde eden her iki tema da IV. perdede 
hüsrana uğrar. İronik bir şekilde bozgun, hem aşk hikayesinin kişisel olaylarında 
hem de savaş öyküsünün kamusal olaylarında ana karakterlerin önüne geçtikçe 
dramatik vurgu insan zayıflığı ve kötülüğünden güç ve erdeme geçmektedir. 
Troilos ve Kressida’nın ayrılırken söyledikleri şiirsel sözler neredeyse gülünçtür 
fakat seyircinin bu sözlere tepkisi, Paris’in Diomedes’i onlara götürdüğünü 
bilmesinden ötürü sınırlanmaktadır. Aşk oyununu kurnazca oynayan Kressida 
savaş oyununda çaresizdir. Histerik patlamaları takdir toplamaz ama fiziksel 
savunmasızlığı merhamet uyandırır. Troilos, savaşın etkisinin haberlerini kişisel 
yaşamında olgunluk ve kontrollü bir asaletle karşılar ve ilk sahnedeki ruhsuz aşk 
şiirinin aksine, Kressida’dan ayrılırken yaptığı konuşma içtenlikle akmaktadır:

İnsafsız zaman, bir hırsız telaşıyla
Bir yere, gelişigüzel, tıkıyor çaldığı serveti.
Ayrılmanın gökteki yıldızlar kadar çeşidi vardır;
Her birinin ayrı sözleri, ayrı öpüşleri vardır;
Zaman, bir tek zavallı dakikaya yüklüyor bütün bunları.
Bir tek öpüş bize verip vereceği,
Gözyaşlarının tuzu ile acılaşan bir tek öpüş.

(IV. iv. 42-48)

Pandaros’un Troilos ve Kressida’yı birleştirme planı savaşın acımasız entrikala-
rıyla hüsrana uğrarken Odysseus’un, Aias ve Hektor arasındaki düello aracılığıy-
la Akhilleus’u kışkırtma planı Hektor’un yücegönüllülüğü ve kendi kanından 
biriyle savaşmak istemeyişiyle hüsrana uğrar. Akhilleus V. perdede nihayet 
savaşa girer fakat bunu Odysseus’un planı yüzünden değil, Patroklos’un ölümü-
nün intikamını almak istediği için yapar.

Son perdedeki karmakarışık savaş alanı, paralel savaş ve aşk öyküsünün 
kesiştiği yok olma noktasıdır. Karakterlerin hepsi de mantık ve zamanın imtihan-
larına dayanabilecek değerlerden yoksun olduklarını gösterirler. Troilos’un 
Kressida’nın değersizliğini zorla tanıması, onun insan değerleri için herhangi bir 
tarafsız dayanağı yadsımasının doğrudan sonucudur. Savaş silahlı Prologos’un 
kahramanlıkla ilgili beklentilerinden çıkıp, cesur Hektor’un özünde çürümüş 
parıltılı bir zırhı takibine, şövalye Troilos’un kayıp bir atı çılgınca arayışına ve 
kahraman Akhilleus’un Hektor’u kalleşçe öldürmesine dönüşmektedir. Değersiz 
nesneler için sürdürülen bu karmakarışık savaş önceki iç mücadelelerin, özel ve 
kamusal tartışmaların imgesel paralelleridir. Karakterler oyun boyunca konuşur 



ve tartışırlar, fakat davranışlarını önemli ölçüde değiştirecek hiçbir mantıklı 
karara varamazlar. Oyunun kendine zarar veren, öfkeli ve sonuçsuz final 
sahneleri onların yapageldikleri bu hataların kaçınılmaz sonucudur.

İlk üç perdedeki tartışma sahneleri; kendi kendini kandırmayı, karman çorman 
değerleri ve yenilmeye mahkum olan tüm büyüklük çabalarını açığa vuran 
eylemlerin bulunduğu sahneler yoluyla oyunun sonuyla paralellik oluşturur. Var 
olan eylemlerin ışığında önceki beklentilerimizi gözden geçirdiğimizde, paralel 
tarz büyüleyici bir hiçlik duygusu yaratır; bütün iyiliklerin kaybolduğunu 
görürüz. Troilos ile Kressida’nın aşk öyküsü, Kressida’nın kendisinden bile alaycı 
olan bir aşıkla yaptığı onur kırıcı ittifak ile Troilos’un hayal kırıklığı ve acı 
çekmesiyle sonuçlanır. Savaş öyküsü Hektor’un merhametsizce öldürülmesiyle 
biter – Troya’nın ümidinin kaybolması ve Helenlerın savaşçı kahramanlıklarının 
en aşağılık durumu. Onur bencilliğe, cesaret ihanete, duyarlılık kendi kendine 
acımaya ve sevgi nefrete dönüşür. Mantık ve öfkenin, ahlaki kurgulamaların ve 
yozlaşmanın dengelenmesi dramatik bir kip yaratır; kısmen komik, kısmen trajik. 
İnsanın ahlaksızlığının ve aptallığının ironik sergilenmesi hicvin işiyse, insanın 
amacının kaçınılmaz yenilgisi trajedinin özüdür. Troilos ile Kressida seyircinin 
duygusal bir özdeşleşmeyle ya da tamamen hor gören bir şekilde tepki vermesini 
önleyip bunun yerine dalga geçmenin ve anlayış göstermenin hassasça dengelen-
mesini dileyen özenle kurulmuş bir yapı aracılığıyla insanların tasarımlarını 
alaya alır.

Troilos’un aşk meselesi Robert Burton’un aşk melankolisi tanımıyla neredeyse 
tamamen uyuşur:

Eğer hırssa artık bu bir Aşk değildir; tutuşan şehvettir, bir hasta-
lık, çılgınlıktır, delilik, cehennem… Hiçbir erdem buna ulaşamaz, 
fakat zihnin şiddetlice altüst edilişidir … erkekçe gözüpek, kadın-
ca korkak, öfkeli bir pervasızlık … Bu krallıkları devirir; şehirleri, 
kasabaları, aileleri yıkar.

Troilos kah kadınsı, kah deli, kah gözüpek, kah pervasız, kah çılgındır ve elbette 
ki; Troya şehvetten yıkılacak şehirler arasındadır. Troilos, Paris ve Akhilleus’un 
değersiz aşkları onları silahsız bırakır; merhametsiz, duygusuz ve vahşi bir 
savaşa sebep olur. Burton aşk-melankolisini “komik bir konu” olarak adlandırsa 
da Shakespeare’in aşkı işleyişi hiç de komik değildir. Biz, I. perdede Apollo’ya 
“Kressida nedir?” diye soran ve V. perdede, birçok delilden sonra, hala doğruyu 
kabul edemeyip “Gördüğüm hem Kressida, hem Kressida değil!” diyerek ıstırap 
çekebilen birinin durumunun saçmalığının farkındayızdır. Biz Troilos’un, 
nesnelerin onlara atfedilen değerde olduğunda ısrar etmesi ile Kressida’nın 
aslında onun değerlendirdiği gibi yaşamadığını keşfettiğinde çektiyi acı arasında-
ki uyuşmazlığı anlarız. Fakat Troilos’un kendini kandırması ve tutarsızlığı komik 
değildir. Onun kesin kararlılığı, tutarlılığı ve cesareti takdire şayandır. Azimli bir 
şekilde değer vermeye çalışması fazlasıyla içine işlemiş, acıları fazlasıyla içten ve 
hataları fazlasıyla sıradandır ki bunlar onun saçmalığına gülmemizi sağlar. 
Ayrıca “onur” fikrinin bedelini acı bir şekilde öğrenir ve Hektor’un ölümü onun 
kendininkinden farklı, yeni bir acının farkına varmasına neden olur: “Hektor 



öldü! / Bunu kim söyleyecek Priamos’a, Hekhabe’ye?” (V. x. 14-15)

Troilos ile Kressida’nın yarattığı insan çabasının boşa harcanması duygusu, A. C. 
Bradley’in Shakespearyen trajedinin en büyük gücü olarak belirttiği “iyinin ve 
kötünün aynı anda yok olması” demek değildir. Troilos ile Kressida’da kötülük 
direnir. Troilos bilgelik kazanmaz. Hala Hektor’un “İstekler, hınçlar sağır engerek 
yılanları gibidir; / Aklın sesini duyamazlar.” (II. ii. 171-73) uyarısını anlayamaz 
ve “Bastırsın öç alma umudumuz içimizdeki acıyı.” (V. x. 31) der. Hektor ve 
Troilos’un yaşadığı acı kayıpların aksine, anlık mutlulukların verdiği hazzın 
ötesinde hiçbir değeri benimsemeyen karakterler -Kressida, Diomedes ve Akhille-
us- başarılı bir şekilde ve pişmanlık duymadan ortadan kaybolurlar.

Kariyerinin bu noktasında Shakespeare, geleneksel tarihi oyunlar ya da Jonson 
tarzı hiciv gibi dramatik tarzlarda uzmanlaşmayla daha fazla ilgilendi. Birbirini 
izleyen büyük trajedilerini hazırlarken, seyircinin tepkisini şekillendirecek, ince 
farklılıklar yaratacak ve zihinsel berraklık ile duygusal katılımı birleştirecek yeni 
yollar deniyordu. Troilos ile Kressida’nın paralel tasarımında, hüsran ve anlam-
sızlığı sunabileceği ve seyircinin aşırı duygusal ya da alaycı bir şekilde tepki 
göstermesini engelleyebileceği bir yol buldu. Ne komedi ne de trajedi fakat trajik 
hiciv olan bir oyun yarattı. Shakespeare, Troilos ile Kressida’da aptalların ve 
hilekarların dünyasına günah ve delilik yükledi; fakat aptallar çok fazla acı 
çekerken sonunda dünyayı kontrol edenler hilekarlar oldu. Böyle bir son, var 
olan değerler üzerine alaycı bir yorum değil, insanlık üzerine acı bir yorumdur. 
Oyunun dünyası anlamsız değildir fakat küçük umutlar barındıran bir dünyadır. 
Troilos ile Kressida, Northrop Frye’nın nefret ve neşenin karışımı “küçümseyici 
görüş” olarak adlandırdığı tarzda bir üründür. “Küçümseyici görüş trajik görüşün 
çirkin kısmıdır… Hiciv, en yoğun şekliyle, bütün asaleti çalınmış trajedidir.” 
Troilos ile Kressida’da iğneleyici hiciv çok yoğundur; hicvedenin kamçısıyla 
kırbaçlanmış çıplak insanlar görürüz ve hepimiz insan olduğumuz için kimi 
zamanlar güldüğümüz kurbanlar için derin üzüntü duyarız.
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Aşağıdaki metin, Shakepeare Quarterly dergisinin29. cilt 1. sayısında (Kış, 
1978) 20-27. sayfalarında “The Uniqueness of Troilos and Cressida” başlığıyla 
yayınlanmıştır.

Shakespeare eserlerinin ayırt edici özelliklerinden biri yazarın, oyunları çok farklı 
kaynaklardan yararlanarak yaratma ve her oyununda birbirinden tamamen 
bağımsız -ama kaynağıyla yakından ilişkili- bir ahlaki atmosfer tanımlama 
yeteneğidir. Birden fazla Shakespeare oyununa ortak bir eleştirel bakış geliştir-
menin güçlüğü, işte bu ahlaki tasarımların çeşitliliğinden kaynaklanır. Bununla 
birlikte Troilos ile Kressida’nın diğer oyunlardan dikkate değer farklılığı, kaynağın 
kendisinden çok yazarın bu materyale yaklaşımından kaynaklanır. Örneğin 
Beğendiğiniz Gibi’nin atmosferini, oyunun arka planındaki pastoral gelenek 
açıkça tanımlarken, Troilos ile Kressida’nın belirgin atmosferini tanımlayan tek ve 
açık bir arka plan kaynağı yoktur. 

Troilos ile Kressida, Shakespeare’in normalde izlediği popüler geleneklerin 
dışında -hatta tamamen karşısında- olmasıyla da göze çarpar. Mevcut metinlerde 
benzerine rastlanmayan 1609 quarto önsözü buna vurgu yapar: Oyunun hayran-
lık uyandıran özelliği, her seviyedeki seyirciyi farklı zevklerine uygun araçlarla 
aynı anda tatmin edebilme yetisi değil, sahne başarısından yoksunluğu ve 
emekliliği gelmiş bir uzmanın beğenisine uygunluğudur. Düz yazı bölümlerinin 
çarpık yapısının yanı sıra “eline kalem almamış biri” tarafından yazılmış gibi 
gözükmesi, onu Shakespeare’den tamamen ayırsa da önsöz, oyunu tanımlamak-
ta kusursuzdur: “Sahnede bayatlamayan, bayağı insanların elinde hırpalanma-
yan”. Oyunun yapısı, tiyatro izleyicisini rahatsız etmek kadar düşünceli bir 
okurun merakını uyandırmak üzere de kurulmuştur.



Bu iki nokta -Shakespeare’in her bir oyununda yarattığı ahlaki atmosferlerin 
bağımsızlığı ve Troilos ile Kressida’nın sahne üstündeki kasıtlı tatminsizlik etkisi- 
birbiriyle yakından ilintilidir. Troilos ile Kressida, Romeo ve Juliet’le karşılaştırıldı-
ğında bu bağlantı açık bir şekilde görülebilir. İki oyunun yüzeysel benzerliği -her 
ikisinin de merkezinde bir çift aşık vardır- bıraktıkları etkinin zıt olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Bu zıtlığı mizaca bağlayarak açıklamak -Troilos Romeo’dan zayıftır 
veya gelişmesi Rosaline döneminde takılı kalmıştır veya Kressida mizacı gereği 
basit bir fahişedir, bu yüzden de “saf ve masum kız” rolünü taşımakta başarısız-
dır demek- çekicidir, ancak tatmin edici değildir. Böyle bir argüman ikinci aşık 
çifte haksızlık eder ve aynı zamanda Troilos ile Kressida okumamızı yanlış yere 
sürükler. Romeo ve Juliet’e sonu gelmeyen romantik bir çekicilik kazandıran; 
devletin refah durumunun, gerçeğe aykırı olarak, bir çift genç aşığın kaderine 
bağlı olmasıdır. Troilos ile Kressida’da ise toplumun çıkarlarıyla çatışmadığı 
sürece cinsel zevklerine sahip olabilen genç insanların daha tanıdık bir resmi 
vardır.

Oyunlar arasındaki başka bir fark da Romeo ve Juliet’te egemen olan evlilik 
kavramının, Troilos ile Kressida’da bahsinin bile geçmemesidir. İlk oyunda 
Juliet’in evliliği, hem aşıkların hem de Juliet’in ailesinin bakış açısından hayati 
önem taşır. İlk karşılaştıkları andan itibaren aşıklar ilişkilerinin sonsuz olduğuna 
inanır. Rahip Lawrence’ın oyundaki bir görevi de seyircilerin, aşıkların sonsuzluk 
hissiyatını hoşa giden ama aslı olmayan bir ergenlik idealizmi olarak görmelerini 
engellemektir. Bunu da Romeo ve Juliet’in aşkını onaylayıp Hıristiyanlığa uygun 
denetleyici bir evlilik formuna sokarak gerçekleştirir. Benzer bir şekilde Capulet-
ler’in kızlarına eş olarak seçtikleri adamın, Juliet’in ona aşık olmaması dışında 
hiçbir kötü niteliği yoktur. Romeo ve Juliet’te (Tybalt’ı kısmen hariç tutarsak) hiç 
kötü adam yoktur. Romeo en sonunda Paris’i öldürmüş de olsa bu şerefli bir 
kavgadır; Paris’i kilise mezarlığında, Juliet’in yanında huzura kavuşturduktan 
sonra söylediği gibi:

...Ah, ver elini bana,
Adı felaket kitabına adımla yazılan kişi!
Muhteşem bir mezara gömeceğim seni.

(V. iii. 81-83)

Romeo ve Juliet’in ana özelliği, aşıkların birleşmesinin devletin refahı için gerekli 
olan siyasi uyumu simgelemesidir. Shakespeare’in seyirciyi Verona’nın kaderine 
de aşıklarınkine olduğu kadar güçlü bir şekilde dahil etmeyi denediği ancak 

başarılı olamadığı eleştirisi kabul edilse de bu özellik değişmez. Kamu düzeninin 
temsilcisi Prens Escalus, yabancı ve soyut bir figür gibi dursa da; o olmadan 
oyun, aşıkların dili tarafından boğulmaya dirençli bir izleyiciye değersiz bir oyun 
olarak görünecekti. Oyun, arzu edilen imkansızlıkları günlük olaylarmış gibi 
sunmada inanılmaz derecede başarılıdır. Bunun bir örneği, Romeo’nun bilinçli 
olarak yapmaya çalışmasa da devlet yapısını dönüştürmesi, bu yüzden de 
siyasetin kaçınılmaz hilelerine bulaşmasıdır. Kamusal hayat katı bir şekilde, 
hiyerarşik olarak bireyin özel ahlaki dünyasından aşağı konumlanmıştır. Bu 
yüzden de oyun, Rönesans düşünürlerini daima ilgilendirmiş olan bir sorundan 



kaçmış olur: Özel ve kamusal ahlak arasındaki ilişkiyi tanımlamanın güçlüğü. 
İkna edemeyen bir iyimserlikle der ki: Özel ahlakınızı gözetttiğiniz sürece kamu-
sal ahlak kendi kendini gözetir.

Troilos ile Kressida bu yapıyı tam tersine çevirir. Bu oyunda aşıklar tek odak 
noktası değildir; savaşan orduların siyasi ve askeri manevraları eylemin oransal 
olarak büyük bir bölümünü oluşturur. Eğer Shakespeare aşıkların ilişkisinin dış 
olaylar tarafından önce bozulduğunu sonra da yok edildiğini anlatmak istediyse 
böyle bir dengesizlik kaçınılmazdı. Romeo ve Juliet’te, oyundaki diğer karakterle-
rin her birinin doğrudan aşıkların kaderiyle ilgili olması aşklarının üstün ahlaki 
değerini göstermenin bir yoludur. Eğer Troilos ve Kressida’ya böyle önemli bir rol 
verilmiş olsaydı oyunun nihai etkisi oldukça farklı olurdu. Troilos ile Kressida’nın 
vurgu noktası yozlaşmış aşkın insanlara hükmetmesi değildir. Asıl vurgulanan 
nokta, sosyal varlıklar olarak rollerini sürdüren insanların, toplumun ana 
meşguliyeti olan kişisel ya da milli onur tehdit altına girdiğinde cinsel duygularını 
bir kenara atmalarıdır. Her ne kadar Prens Escalus bizden uzak dursa da varlığı 
Romeo ve Juliet’teki aşıkların bırakacağı duygusal etki için elzemdir. Benzer bir 
biçimde Odysseus’un Akhilleus’u bir kez daha savaş alanına çekebilmek için 
çevirdiği entrikalar da Troilos ile Kressida’daki aşıklar için büyük önem taşıyan 
imalar içerir; aralarında doğrudan öyküsel bir ilişki olmasa da Odysseus’un 
öncelikler hakkındaki içgüdüsel varsayımlarında bu imalar bulunabilir. İlgimizin 
bütünüyle Helen ve Troyalı liderler tarafından çekilmesi, bizi aşıkların felaketin-
den uzaklaştırır ve dolayısıyla onlara verdiğimiz tepkiyi belirler.

Paris ve Troilos’un Troya meclisinde öne sürdüğü argümanların, Troyalıların -
akılcı Helenlerin aksine- içgüdü ve hırsa dayanarak hareket ettiklerini gösterdiği 
söylenmektedir. Bununla birlikte, Troilos’un savının önemli bir yönü de birinin 
öznel yargılarının sadece kendi değerlerini merkeze alan bir çerçevede geçerli 
olacağını ima etmesidir. “Değer dediğin, bizim bir şeye verdiğimiz değerden başka 
nedir ki?” (II. ii. 7) girişi, Troilos’un ben-merkezci dünyasına işaret eder. Ben-
merkezci bir dünya anlayışı ise Troilos’un, hiçbir nesnel dolayısıyla kamusal 
değerlendirmenin mümkün olmadığı savının bir parçasıdır. Benzer bir şekilde 
Paris’in savları da tamamen kişisel çıkarlara dayandıkları gerekçesiyle Priamos 
tarafından geri çevrilir: “Sana işin balı düşmüş, bunlara zehiri.”(II. ii. 18) Troyalı-
lar, en iyi ihtimalde, savaşan bireyselliklerin ahenksiz sesinden ibarettir. Her bir 
birey, diğerleri tarafından şehvetli bir merakla gizlice izlenirken, kendi yaptıkları-
nı çaresizce gizlemeye çalışır. İşte bu genel toplumsal düzen, III. i.’de Pandaros-
’un Paris’ten, Troilos’un yemekte olmayışını örtbas etmesini istediği yerde açıkça 
örneklenmiştir. Troilos’un nerede olduğu “açık bir sırdır”; ama ahlak kurallarının 
-sadece- devamlılığı adına oynanan toplumsal oyunun önemli bir parçasıdır. 

Troilos’un tutkusunda inanç eksiktir. İlk sahnede, Kressida’yı tek başına elde 
edemeyeceği açıkça görülür; aslında kısa bir süre sonra anlaşılacağı üzere 
Kressida’nın çoktan vermeye razı olduğunu Troilos’un istemeye cesareti yoktur. 
Bu yüzden Pandaros’un rolü Rahip Lawrence’la karşılaştırılabilir. Yaşlı papazın 
rolü, gençlerin genellikle yoksun olduğu vasıfları sağlamaktır: Mantıklılık ve 
sağduyu. Romeo sürgün cezasını duyduğunda umutsuzluk içinde kıvranırken 
Rahip Lawrence onu sertçe azarlar ve hemen aşıkları kurtaracak bir entrika 
hazırlar. Zira toy aşıklar kendilerini kurtarmayı beceremeyeceklerdir. Rahip 



Lawrence’ın aşıkların bir araya gelmesinde bir rolü olmamıştır; çünkü Romeo 
genç olmanın ayrıcalıklarına -tutku ve cesarete- sahiptir. Tam tersine, Pandaros-
’un Troilos’un cinsel şevkini hareketlendirmesi gerekir. Normalde yaşlıların 
nasihatlerinden çok gençlerin aceleciliğine eşlik eden vasıfları da burada Panda-
ros sağlar. Verona’da olayların erkekler için en çok gerektirdiği vasıf yiğitliktir; 
orada cinsellik kesin sınırlar içinde tutulmuş, belirli bir yöndeki bir kuvvettir. 
Diğer taraftan Troya’da cinsellik her yanı sarmıştır ve Verona’daki kesin sınırlar 
veya belirli bir yön gibi özelliklerin hepsinden mahrumdur.

Troilos aşkını ararken bile yetersizliğini ele verir. Kressida’yı bir metres olarak 
elde ettikten sonra, onu devlet politikaları yüzünden terk etmesi gerektiğinde 
duraksamaz bile. Oyunun bu noktasında, (IV. i-iv), açık-sır sistemi iş başındadır. 
Paris, Helen elçi Diomedes’le oraya vardığında her şeyin saygın görünmesi için 
Aineas’ı önceden Kressida’nın evine gönderir. Troilos Aineas’ın uyarısını aldığında 
ilk tepkisi toplumdan suç ortaklığı dilemektir:

Muradına ermek işte buna derler!
Ben gidip karşılayım onları, Prens Aineas;
Sen bana rastlamamış ol, burada olduğumu bilme.

(IV. ii. 32)

Troilos, meclis sahnesinde savunduklarının neredeyse karşısında bir tutum 
sergileyerek, haberin Kressida’ya nasıl ulaşacağını bile düşünmeden Aineas’la 
birlikte gider. R. A. Yoder yeni kaleme aldığı aydınlatıcı bir yazısında, Troilos’un 
haberi alışındaki beklenmeyen tutumundan bahseder: “Şaşırtıcı bir biçimde, ama 
belki de psikolojik açıdan olası bir doğrulukla, Shakespeare Troilos’un sakinleşti-
ğini, hatta kamusal rolüne döndüğü için rahatladığını gösterir – çünkü ‘o 
Troya’ya aittir’.” İşte, Troilos’un Kressida’ya yaptığı içten ve görkemli veda 
konuşmasını bu bağlamda okumalıyız (aynı zamanda bu konuşma, oyunun garip 
yazım tekniğine dramatik olarak uyuşmayan yerlerde özellikle şiirsel dilin 
kullanılmış olmasına örnektir.): “Zamanın, bir tek öpüş bize verip vereceği, / 
Gözyaşlarının tuzu ile acılaşan bir tek öpüş.” (IV. iv. 14) 

Diomedes, Troilos’un kendisini Kressida’nın üstünde hak sahibi olarak tanıtma 
yönündeki geç kalmış girişimini acımasızca ve zahmetsizce ezer. Troilos’un 
Kressida’yı neden metresi hatta karısı olarak açık bir şekilde herkese ilan 
etmediğini sormamıza bile izin verilmez. Shakespeare, Arthur Brooke’un Romeus 
ve Juliet’ini uyarlarken; aşıkların bir araya gelmelerinden evlenmelerine kadar 

geçen “bir ya da iki aylık süreyi” tek bir olaya indirerek kısaltmıştır. Uzun süreli 
gizli bir cinsel ilişkiyi çağrıştıran her türlü tatsız imanın Romeo ve Juliet’ten 
dikkatlice ayıklanması gibi, resmi ve kamusal bir ilişki olanağının Troilos ile 
Kressida’da tamamen dışlanması söz konusudur.

Öyleyse Troilos’ta sergilenen toplumda aşk sürdürülemez, yozlaştırılmıştır. 
Kressida’nın etrafı onu kendi ihtiyaçlarıyla ilgili veya değil, cinsel obje olarak 
gören erkeklerle çevrilidir. Dolayısıyla Kressida her hareketini cinsel bir boyutta 
şekillendirir; tıpkı Helena gibi o da üst sınıf bir fahişedir. Oyunu izleyen biri 
Kressida’nın sahnede ilk görünüşünü Julietinkiyle karşılaştırabilir. Juliet evlilik 
konusunda annesine şiddetle karşı çıkar: Evlenmeyi düşünmüyordur ve sözleri 



ciddiye alınmalıdır. Romeo ve Juliet, cinslerin fiziksel olgunlaşmaları arasındaki 
geleneksel bir ayrımı gösterir; bir erkeğin cinsel iştahı bir anda kabarabilir ve 
hemen tatmin edilmesi gerekir (bu yüzden birçok toplumda genç erkeklere 
rastgele cinsel ilişki konusunda müsamaa gösterilir), ama bir kadının arzuları 
sadece belirli bir erkek tarafından uyarıldığında harekete geçer. Juliet’in toplumu 
ondan evlenmesini talep ederken Kressida’nınki sadece bir aşığı olmasını bekler. 
Capuletler’in evindeki balo ve Kressida’yla Pandaros’un Troyalı kahramanları 
izlediği geçit töreni, “evlilik-piyasası” işlevi görmeleri yönünden karşılaştırılabilir. 
(Troya’daki geçit töreni ise oyunun daha sonraki bir bölümünde Kressida’nın 
Helen karargahındaki karşılanma töreniyle karşılaştırılabilir; ama bu sefer 
izleyen ve izlenen rolleri değişmiştir.) Geçit töreninde, Kressida’nın en çok hangi 
kahramandan hoşlandığı tartışılırken Pandaros, Kressida'nın en küçük bir cinsel 
zayıflık belirtisi göstermesini büyük bir hevesle bekler. Kressida, dayısının 
sıkıştırmalarından kendisini kurtarabilecek kadar yetenekli ve güçlüdür; ancak 
bu, tatsız bir berraklıkla gördüğü kendi genel çıkmazında en küçük bir değişme 
bile yaratmaz. Toplumu ondan bir aşık bulmasını bekler; ama aynı zamanda da 
bu gerçeği gizli tutmasını. Kressida’yı şerefini tehlikeye atan bir konuma sürükle-
yen kurum, eğer Kressida’nın o konumda olduğu keşfedilirse yine onu suçlaya-
caktır.

Şehvet düşkünü Pandaros, Kressida’nın dış dünyayla bağlantı kurmasını sağlar; 
fakat oyunda Kressida’nın bu yüzden bahtsız olduğunu düşündüren herhangi bir 
ima yoktur. Zira yüksek tabakadan erkeklerle düşüp kalkan kadın imgesi 
oyunda gördüğümüz tek kadın tipidir. Tek istisna, ciddiye alınmayan kahin 
olarak cinsiyeti önemsiz olan Kassandra ve Andromakhe’dir. Andromakhe sadece 
tek bir sahnede gözükür (V. İii.): Hektor’u, kanıtlandığı üzere, ölüme gitmekten 
alıkoymaya çalışsa da başarılı olamaz. Sergilenen karı-koca modeli, daha 
önceden gördüğümüz Helena ve Paris’in aşık-metres durumuyla taban tabana zıt 
bir görüntü çizer: Helena, Paris’i sadece cilve ve fettanlıkla ikna etmeyi başarır. 
Helena ikna etmekte başarılı olurken (Paris’in umursamazlıkla belirttiği gibi, 
“Ben de gitmeye niyetlendim ama, Helenacığım istemedi, [III. i. 62] ) Andromakhe 
çok daha akılcı nedenlerle hareket ettiği halde başarılı olamaz.

Andromakhe, her halükarda, oyunda çok az gözükür; hatta oyunun bütünü 
üzerindeki etkisi önemsizdir. Kressida’nın bir metres olarak kariyer yapmak ve 
sadece cinsel cazibesine dayanarak üst sınıftan bir aşık bulup mümkün oldu-
ğunca uzun süre onunla birlikte olmaktan başka seçeneği olmadığı kuşku 
götürmez. Kressida’nın içinde bulunduğu çevrenin yıkıcı etkisi, Helen kampında 
bir randevu ayarlamak için Diomedes’in Kressida’nın çadırına gelmesiyle sonuç-
lanan, başka türlü olsa amaçsız olacak bir takasla da örneklendirilir. Diomedes-
’in ilk konuştuğu insan Kressida değil, babası Kalkhas’tır:

Diomedes : Hey, kimse yok mu orada? 
Hey, bana bak.

Kalkhas : Kim o?
Diomedes : Kalkhas sen misin? Kızın nerede?
Kalkhas : Şimdi geliyor.

(V. ii. 1-4)



Öykü açısından gereksiz gözükse de bu olay takip eden sahneyi toplumsal bir 
çerçeveye oturtur; aslında Kalkhas’ın buradaki rolü Pandaros’un silik bir 
gölgesidir. Babalık sorumluluğunu terk etmesi Kressida’nın, kendine bir koruyu-
cu bulmak için en kısa sürede cinselliğini kullanması için her türlü nedene sahip 
olduğunu vurgular.

Bu sahnede, Kressida’nın acınacak hali, gizlice izleyen Troilos’un daha sesli 
ıstırabı tarafından gözlerden kısmen de olsa gizlenmiştir. Bütün acısına karşılık 
yine de Troilos’un sığınabileceği bir askerlik görevi vardır. Kressida ise başından 
beri bildiği kaderine doğru amansız bir şekilde ilerlemekten başka bir şey 
yapamaz. Diomedes’i, başka bir aşıktan bir hatırayla tahrik ederek ve ona verdiği 
bir randevudan aniden vazgeçerek kontrolü altına almaya çalışır. Bu daha 
önceden Troilos üzerinde kullandığı, onu şaşkına çeviren, Pandaros’u ise sinir-
lendiren bir taktiktir. (III. ii. 37) Ama bu taktikler bu sefer vahşice bir kenara 
atılır: “Böyle şakalardan hoşlanmam... Peki, gelecek miyim yarın? Ne zaman?”. 
(V. ii. 86, 88) 

Hızla azalan bir üstünlük hakkındaki ilk korkuları –

Peşine düşülen kadın, bir melek görünür erkeğin gözüne;
Elde edilmeyegörsün, her şey biter.

(I. ii. 139)

– önceden az çok cesaretlendirici de olsa, artık yetersiz bir kötümserliğe dönüş-
müştür. Diomedes’e karşı en başında bile hiçbir üstünlüğü yoktur. Son 
çıkışında, durumunun umutsuzluğunun farkında olduğunu gösterir. Son ahlaki 
söylemi, “...Böyle oluyor işte: / Gözün sürüklediği gönül, serseri oluyor 
sonunda.” (V. ii. 91), aklını cinsellikle bozmuş bir toplumda yaşamanın getirdiği 
aşırı cinsel arzuya gönderme yapmaz, hatta aşkın kutsallığını da yadsır. Troilos 
ile Kressida’da cinsellik, sadece eril kendine güvenin tipik sonucu olan onuru 
etkilediğinde, bir onur meselesi haline geldiğinde, toplumsal önem kazanır. 

Helen tarafında da, hayat daha büyük bir düzenlilik veya bir modele uygunluk 
göstermez. Odysseus -Troya’daki kontrolsüz bireycilik eğilimlerinin aksine- 
diğerlerini kurnazca kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı amaçlasa da 
karmaşık uğraşları işe yaramaz. Akhilleus’un Aias’ı kıskanıp savaşmaya geri 
dönmesi için Aias’ı ön plana çıkarmaya dayalı uzun hamlelerinden sonra Odysse-
us, bir anda ve hiçbir belirgin nedene dayanmaksızın bu karmaşık stratejiden 
vazgeçer. Onun yerine Akhilleus’un soğuk tavrına doğrudan saldırmayı tercih 
eder: Akhilleus’un aslında önemsiz olan cinsel sırrını açığa vurur:

Priamos’un kızlarından birini seviyorsun,
Biliyoruz Akhilleus.
(III. iii. 33)

Eğer Odysseus Akhilleus’un üzerinde bu yolla bir baskı oluşturabilmekteyse; 
bütün Helen liderlerinin işbirliğini gerektiren, ayrıca Aias’ın aşırı kibri gibi 
istenmeyen yan etkileri olan böyle bir saçmalığa ne gerek vardı? Zaten gerçekte 
bu yeni taktik de başarılı olamaz; Akhilleus’u bir kere daha savaşa çeken şey 
Patroklos’un beklenmedik ölümüdür. Thersites’in hileli diplomasinin başarısızlığı 



hakkındaki yorumunun doğruluğu su götürmez:

...yeminsiz ağzını açmayan o kurnaz itlerin siyaseti -Nestor 
denilen o farelerin kemirdiği bayat, kuru peynir parçasıyla Odys-
seus tilkisinin dalavereleri- beş para etmiyor, anlaşıldı. Siyaset 
diye yaptıkları da, o soysuz Aias köpeğini, tıpkı onun kadar 
aşağılık Akhilleus köpeğiyle kapıştırmak! Şimdi Aias köpeği, 
Akhilleus köpeğinden de daha fazla şımardı, savaşamayacakmış 
bugün. Bu dalavereler sökmeyince, işi barbarlığa döktüler, siya-
set de gözden düştü.

(V. iv. 1)

Odysseus’un disiplinli nesnelliği, Troilos’un tutarsız öznelliği kadar yararsız 
kalmıştır.

Helenler arasındaki cinsel durum da bu biçimsizliğe uygun yaşanır. Diomedes en 

vahşi ve korkutucu cinsinden bir “kadın düşkünüdür”. Bu yüzden, bir kere daha 
yüksek tabakadan bir aşık bulmak durumunda olan Kressida açısından, istemi 
dışında gerçekleşen bu takas kendi durumunu kötüleştirmiştir. Troilos’un 
romantik eksiklikleri, Diomedes’in aşırı kararlılığına kıyasla baş edilebilirdi. 
Akhilleus ve Patroklos’un durumu bu çürümüşlüğü bir adım daha ileri götürür. 
İzleyici, Akhilleus’un bir Troya prensesine (oyunda başka hiçbir yerde sözü 
geçmez) karşı hissettiği sıkılgan ve gülünç derecede utangaç tutkuyu, Akhilleus-
’un Patroklos’la birlikte kamusal eylemden rahatsız edici şekilde çekilmesi 
bağlamında değerlendirir. Onu hep Patroklos’la birlikte görürüz ve tekrar savaşa 
dönmesini sağlayan şey de Patroklos’un ölümüdür. Bu olay dizisi tabi ki Homero-
s’ta da vardır; ama kahramanlığa daha az dayalı, daha duygusal temelli bir 
ilişkiye dönüştürülmüş olması kaçınılmaz olarak “eşcinsel” bir ilişkiyi imler. 
Thersites Akhilleus’la konuşurken araya Patroklos’un girmesine sinirlenerek 
cevabını yapıştırır:

Thersites : Sen sus, ulan, sus lütfen. Seninle konuş-
manın yararı yok bana. Hem Akhilleus’un 
oğlan uşağı diyorlar sana.

Patroklos : Oğlan uşağı mı? O da ne demek, kerata?
Thersites : Ne mi demek? Oğlan orospusu demek.

(V. i. 10-12)

Metin, oğlancılık ithamını daha ileriye götürmez; aksine yapımcıyı aktörlerin bu 
ithama karşı nasıl bir tavır takınması gerektiği sorusuyla baş başa bırakır; 
suçluluk ve utanç mı, kibirli bir soğukluk mu, yoksa belki de sade bir şaşkınlık 
mı. Basit bir hünerle, oyunu Akhilleus’a biseksüellik yüklemeyi önleyecek bir 
şekilde yorumlamak mümkündür; Thersites’in ithamlarının doğruluğunu 
reddederek ya da diğer şekilde “Akhilleus’un, Troyalı aşkına karşı utangaç ve 
gizemli tavrı, duygularının aslında bir eşcinselin hayalindeki aşk olduğunu 
gösterir” diyerek bu iş başarılabilir. Bu ikinci görüş metinden, Odysseus Akhille-
us’un gizli aşkını açığa vurduktan sonra Patroklos’un, Akhilleus’un kendini geri 



çekmesi hakkında içerleyerek konuşmasından çıkarılabilir: 

...Kabahati benim üstüme yüklüyorlar:
Benim savaşmaya yüreğim yokmuş,
Sen de beni çok sevdiğin için savaştan kaçıyormuşsun.
Uyan dostum, uyan; keyfine düşkün çapkın Küpidon’un
Sevdalı kolları çekilsin boynundan;
Ve aşk, bir çiğ damlası gibi, uçup gitsin
Silkinen aslanın yelesinden

(III. iii. 36)

Son benzetmeye kadar tirat, bağlamıyla hiç uyuşmayan görkemli şiir yapısıyla 
kolaylıkla yaralı bir kraliçenin olgun sözleriymiş gibi icra edilebilir. Patroklos’un 
Akhilleus’un aşığı olduğu imasını kabul etsek de, yine de Patroklos’un rastgele 
cinsel ilişkide bulunan bir heteroseksüel olarak da tanımlandığını göz önünde 
bulundurmalıyız. Kressida’nın Diomedes’le kurlaşmasını izledikten sonra 
Thersites, “Patroklos neler vermez bana bu orospuyla arasını yapsam! Bir 
papağan bademe ne kadar düşkünse, o da öyle düşkündür kolay elde edilen 
karılara.” (V. ii. 116) diye haykırır. Kressida’nın Helen karargahında karşılanması 
sırasında, Patroklos’un kendisinin yanı sıra Menelaos’un yerine de Kressida’yı bir 
kez daha öptüğünü görürüz.

Bence bütün bunların en etkili yorumu, göndermelerin hepsini doğru kabul 
etmek ve Akhilleus ile Patroklos’u, bütündeki cinsel iştah yönsüzlüğünün 
somutlaşması olarak görmektir. Onlar için cinsel iştah her daim uyanıktır ve 
kendine nesnesini ayırt etmeksizin bir teselli arar. Bu yüzden bu iki adam, 
tavrımızın, ön plandaki Troilos ile Kressida’nın gizli ilişkisinden yana olmasını 
sağlayacak bir ahlaki yozlaşma arka planı oluşturur.

Troilos ile Kressida çözümlemeye ve üzerinde tartışmaya son derece açıktır. Bu 
gerçek, quarto önsözünün, Troilos ile Kressida’nın bir uzman için zevk alınacak bir 
oyun olduğu iddiasını doğrular. Bununla birlikte önsözün aynı derecede inandırıcı 
bir iddiası da oyunun sahne üstü pratikleri tarafından kirletilmediğidir. Bu iddiayı, 
oyunun daha önce hiç oynanmadığı veya (daha büyük bir ihtimalle) oynandığı 
halde popülerliği yakalayamadığı şeklinde okuyabiliriz. Oyunun sahne üstünün 
pratik kullanımlarını görmezden gelmesi -metin üzerinde çalışmaktan sonsuz zevk 
alan bir insanın oyunu tiyatroda izlerken kendini kısıtlanmış ve sinirli hissetme-
sine yol açması- Bertrand Evans’ın Shakespeare’s Comedies (Oxford: Clarendon, 
1960) adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

Edebiyatta ve dramada geleneksel formlar ve geleneksel değerler arasında güçlü 
bir bağlantı vardır: Büyük bir zafer veya büyük bir felaket, yazında veya dramada 
başarılı bir biçimde anlatılabilir; ancak hayatın uzlaşmalar ve ihmallerle geçen 
hırpani devamlılığını anlatmak güçtür. Troilos ile Kressida’nın gerçekçiliği, 
oyunun hem aşk hikayesinde hem de politik ekseninde açıkça görülür; ama bu 
gerçekçilik dramatik yapıya uygun olmayan bir gerçekçiliktir. Örneğin Troilos’un, 
uğradığı aşk ihanetine duyduğu öfke arka plana düşer ve militer bir öfkeye 



dönüşür; buna ilaveten belirli bir eyleme çeviremediği bu öfke psikolojik olarak 
inandırıcı olsa da dramatik olarak değildir. Benzer bir şekilde, siyasetçilerin 
belirli bir eylem çizgisi için mantıklı bir şekilde cevaplanamaz argümanlar üretme 
yetisine sahip oldukları ve daha sonra koşulların baskısıyla bununla çakışan bir 
çizgiye yönelebildikleri gerçeği; Hektor’un yüz seksen derecelik ani dönüşünü, 
tiyatral ve edebi anlamda daha az rahatsız edici kılmaz. Aristo’nun özdeyişi, 
“Olası bir imkansızlık, inandırıcı olmayan bir olasılığa her zaman tercih edilir.” 
burada açıkça görülür. Romeo ve Juliet bir dizi “olası imkansızlıktan” oluşur ve 
gerçekçilikten sapması yalnızca dramatik yapıya uygunluğunu artırır. Öte 
yandan, Troilos ile Kressida bir dizi “inandırıcı olamayan olasılıklar” içerir.

Troilos ile Kressida’nın Shakespeareyen külliyatta hiçbir ardılı yoktur. İlk 
trajedilerin görece yavan yapısını arkasında bıraksa da geç dönem romanslarının 
da tam tersi yapıdadır. Manevi değerin görkemini göstermek adına olasılığı 
bilinçli bir şekilde dışarıda bırakan romanslara açıkça meydan okur. Troilos’un 
savaşta Diomedes’le karşılaşacağı ama bir sonraki çarpışmanın mütereddit 
olması gerektiği gerçeği, inandırıcıdır ama tatmin edici değildir. Öte yandan 
Polyxenes’in oğlunun Leontes’in kızıyla karşılaşması ve daha sonra aşık olması 
gerektiği, tam tersi bir şekilde, inandırıcı değilse de tatmin edicidir. 

İyimser metafizik imalarıyla birlikte geleneksel formların geçici terki, Troilos ile 
Kressida’nın yaşadığımız yüzyıldaki emsalsiz popülaritesinin birkaç nedeninden 
biridir. Bu bizi, çağdaş yazarın başlıca problemlerinden biriyle karşı karşıya 
getirir: İçeriği, içeriği tahrif etmeyecek bir yapıyla sunmak. Shakespeare, çoğu 
oyununda geleneksel formların yeterli olduğu geleneksel duyu kiplerine ve ahlaki 
yargılara yakın durmuştur. İşte, bu yüzden Troilos ile Kressida külliyatta tektir. 
Oyunun, tipik Shakespeare eserlerine uymayan bir başarısızlık olduğu sonucun-
dan kaçınmak zordur. Ancak bu tiyatral terimlere bütünüyle uygunsuzluğu 
sayesinde, “oyunun böyle olmasının tek nedeninin, böyle olması olduğunu” tam 
anlamıyla kavramaya başlayabildik.



Troilos ile Kressida: 
Yeniden Romantik Aşk
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Aşağıdaki metin, Shakespeare Quarterly dergisinin 15. cilt 4. sayısının (Sonba-
har, 1964) 327-332. sayfalarında “Troilus and Cressida: Romantic Love Revisited” 
başlığıyla yayınlanmıştır.

Tucker Brooke, “Shakespeare’in Kültür ve Anarşi Açısından İncelenmesi” adlı 
makalesinde; “Size Troilos ile Kressida’yı, Shakespeare’in koşulların karakter 
üzerine etkisini incelediği çalışmalarının en zekicesi ve Elizabeth döneminin 
sonlarında etkisi görülen toplumsal güçleri en açık şekilde kavradığı oyunu 
olarak tanıtmalıyım” der ve daha sonra da aşıkları, “talihsiz, acıklı yıkımları 
ahlaki bir zafer olarak övülemeyecek narin Romeo ve Juliet” olarak tanımlar. 
Diğer yandan Sir Edmund Chambers, Shakespeare’in oyunda, Romeo ve Juliet ile 
V.Henry’de belirtilen ideallere geri döndüğünü ve onları çürütmek, en azından 
artık onlara güvenmediğini göstermek istediğini ekleyerek; “Yanılsamasından 
kurtulan Shakespeare, Troilos ile Kressida’da, kendisinin ve antik dünyanın 
kahramanlık ve aşk ideallerine geri dönmüş ve onları sorgulamıştır. Kadının aşkı, 
erkeğin onuru gerçekten var mıdır; yoksa şiirsel duygusallık tarafından nedensiz-
liğin ve egoizmin sırıtan gerçekliklerinin üstünü örtmek için seçilen maskeler 
midir?” demiştir.

Shakespeare hiçbir zaman özellikle didaktik bir yazar olmamasına rağmen Troilos 
ile Kressida, iddia edildiği gibi, koşullarla karakter arasındaki ilişkiyi araştıran 
bir çalışmanın çarpıcı bir örneği olabilir; ancak bence, bu ilişkiyi alışılmadık bir 
örnekten ziyade şairin ürününün temelini oluşturup yinelenen bir unsur olarak 
kabul etmek gerekir. Ancak bahsi geçen ilişkiye dair oyundaki olağandışı 
vurgulara bakılarak Troilos ile Kressida, temel olarak Shakespearyen dramaturji-
nin canlanması ve tüm politik-bilinçli oyunların temelini oluşturan, yirminci 
yüzyılın en önemli tiyatral fenomeni Bertolt Brecht’in epik dramaturjisine 



yakınlığı açısından Shakespeare oyunlarının belki de en “moderni” olarak 
değerlendirilebilir. İçinde bulunmayan politik mesajları Troilos ile Kressida’da 
aramaktan ve Brecht-Shakespeare ilişkisine gereğinden fazla değer biçmekten 
kaçınsak bile, elimizde hala hem Tucker Brooke’un hem de Sir Edmund Cham-
bers’ın görüşlerini barındıran ve çoğu Shakespeare oyununda büyük zorluk 
çekmeden bulunabilecek etik-politik çerçeveye sahip bir oyun vardır. Şiirsel 
adaletin tuzaklarından olabildiğince kaçınarak, Shakespeare’in oyunları, yöneti-
min ahlakı ve bireysel davranışların ahlakı arasındaki organik bağı barındırır. Bu 
bağ sahnede açığa çıkar: Kurallara değer biçilmesi, romantik aşkın gerçekte 
mutlu sona ulaşamayacağını ya da ahlaki olarak yozlaşmış bir toplumda başarılı 
olamayacağını gösterir; düzensiz bir devlet ile bireyin ahlaki yozlaşması arasında-
ki ilişki kaçınılmazdır.

Romeo ve Juliet ile Troilos ile Kressida arasında yaklaşık on yıllık bir zaman 
vardır. Bu dönem sadece yazarın olgunlaştığı ve görüşünü derinleştirdiği bir 
dönem değil aynı zamanda politikanın ve toplumun, yükselen değerlerin yöneti-
minde bozulduğu bir dönemdi. Ayrıca Shakespeare bu dönemde, tamamında belli 
politik inançların dramatik olarak ifade edildiği ikinci dörtlemesini yazdı. Bu 
inançların en önemlilerinden biri, yöneticilerin yönetilenlere karşı sorumluluğuy-
du, diğeri de bir prensin temel kaygı olarak -kişisel kahramanlıktan çok- toplu-
mun refahını kabul etmesiydi. Dörtlemede bulunan politik inançlarının zahmetli 
evrim sürecinin ardından Shakespeare, Adalar seferinin başarısızlığında, Essex’in 
duygusal patlamasında, Essex ve Raleigh arasındaki rekabette, İrlanda savaşları-
nın kötü yönetiminde, mahkemelerdeki kayırmacılık ve yozlaşmada, Tudor 
hanedanı rüyasının ve iddiasının mahvoluşunda görülmeliydi. Troilos ile Kressi-
da’nın açık amacı düşüşü, kötü yönetimi ve bozgunculuğu resmetmektir; yerel 
koşullar seçtiği temayı belirlemiş olabilir, ancak Shakespeare’in zekası sadece 
yerel değerle sınırlanamayacak kadar keskindi. Troilos ile Kressida, Romeo ve 
Juliet gibi, ama bu kez yoz koşullardaki tüm insan davranışlarıyla ilgili bir 
örnekleme oldu. Sonuç olarak bu iki oyun arasındaki paralellik, Tucker Brooke-
’un belirttiğinden daha yakın ve daha önemli bir hale gelmektedir ve kabaca, iki 
oyunun aynı sorunun iki farklı versiyonu olduğu söylenebilir.

Troilos ile Kressida, yönetimdeki sorumsuzluğun kaçınılmaz olarak toplumun 
yıkımına sebep olduğu ve bu yıkımın en büyük sonucunun, mutlak değerlerin 
bireysel düzlemde korunmasının imkansızlığı olduğu anlayışının cisimleşmiş hali 
olarak ele alınırsa; daha ziyade olumlu ve iyimser bir şekilde II.Richard, IV.Henry 
1-2 ve V.Henry’de ele alınan konuların doğal bir yorumu olarak görünür. Chaucer 
ve birçok başka kaynak sayesinde iki aşığın hikayesi Shakespeare tarafından 
gayet iyi biliniyordu, ama başka iki aşığın ayrılığını sınayan Romeo ve Juliet’e geri 
dönüp düşünmek ve eğer Troya’da yaşıyor olsalardı aynı ahlaki davranışı 
gösterecek olmalarına şaşırmak hiç de zor değil. Diğer yandan, sadece aşıkların 
hikayesi değil aynı zamanda hikayenin yaşandığı koşullar da -ki sonucu belirle-
yen temel etkenler bunlardır- anlatıldığı için; Shakespeare’in, tüm halkın ruhunu 
yakalamaya çalıştığı ama bir “kahraman”ın bulunduğu ve kendini haklı çıkardığı 
tek oyunu V.Henry’de kullandığı yapıyı epik, panaromik ve açıklayıcı bir yapıya 
dönüştürmesi şaşırtıcı değildir. Troilos ve Kressida ile içinde bulundukları oyun 
(örneğin; koşullar) arasında, V.Henry ile içinde bulunduğu oyun arasındaki ilişki 



bulunmaktadır.

Troilos ile Kressida sorunu, kılı kırk yararak inceleme ihtiyacı nedeniyle karanlık-
ta kalmış bir durum olarak görünmektedir: Prof. O. J. Campbell oyunda yöneti-
min, insanlar ahlaki duyularını ve sorumluluk anlayışlarını kaybettiği için kötü 
olduğu fikri üzerinden hareket ederken; Troilos ile Kressida’daki karakterlerin 
yönetimin kendisi yozlaştığı için bireysel olarak yozlaşmış kabul edilmesi bana 
sadece önemli değil aynı zamanda gerekli gibi geliyor. Şüphesiz ki devlet kendi 
kendine yozlaşmaz, ancak yozlaşmanın gücü -çok az sayıda kişide oluşmuş olsa 
da- devletin gücü ile birleştiği anda toplumun çöküşü kaçınılmazdır. Bana göre 
Shakespeare’in oyununda ima edilen düşünce budur. Oyun başladığında 
Cladius’un sadece iki aydır yönetimde bulunduğu Hamlet’ten; aslında yozlaşma-
nın ilk evrelerine tanık olduğumuz Macbeth’ten; ne Lear’in krallığını bölerkenki 
gözü kara sorumsuzluğunun ne de gerçekten şeytani unsurların yönetimde aktif 
rol almasının oyunun ilk sahnelerine kadar kendilerini göstermemiş olduğu Kral 
Lear’dan farklı olarak Troilos ile Kressida yozlaşmanın başlangıcının ya da 
sebeplerinin hikayesini anlatmamaktadır: Oyun başladığında yozlaşma, bir 
süredir egemen durumdadır. Sorumsuz bir savaş ülkeyi kırıp geçirmekte ve 
devamlı büyüyen bir yoğunlukla yozlaşmayı topluma yaymaktadır.

Prof. Campbell’in, Shakespeare’in Troilos ile Kressida’da Ben Jonson’ın mizahi 
hiciv kurallarını kullanmaya çalıştığı teorisi bana bütünüyle kabul edilebilir 
görünmüyor, çünkü Shakespeare temelde ne bir teorisyen ne de bir ahlakçıdır, 
ama Jonson ikisini birden yapıyor görünür. Shakespeare, bir kere daha, iyi ve 
kötü problemini ele almaktadır; ama o, ne ahlaki konuşmalarla ne de açık 
mesajlarla hiçbir zaman bu ölümcül muharebelere teğet geçmez; bunun yerine 
insan davranışının krizlerini, kendiliğinden ortaya çıkan dramatik eylemin içine 
oturtur. Bu onu modernlerin arasında Ibsen’den çok Çehov’a yaklaştırır.

İnsan davranışları ile ilgilenen Shakespeare, doğal olarak kendi zamanıyla 
ilgilenme ihtiyacı duydu; ancak bir tiyatro şairi olarak çevresini saran ve kafasını 
meşgul eden yozlaşmayı sadece kendi çağına değil tüm zamanlara ait bir tasav-
vurla iletemedi: Onun yozlaşma tasavvuru, damgasını vurmak için bir merkez 
noktasına, büyük evreni yansıtmak için küçük bir evrene ihtiyaç duyuyordu. 
Yaklaşık on yıl sonra, bir zamanlar iki aşığın, savaşan iki toplumsal kitleye karşı 
hayatlarıyla barışı satın alarak ahlaki bir zafer kazandığı bir oyun yazma düşün-
cesine gülümsemiş olabilir. Daha yaşlı ve daha kuşkucu olarak romantik aşka 
geri döndü ve Troilos ile Kressida’yı, mutsuz bir ahlaki sonla biten Romeo ve 
Juliet’i yazdı. Romantik aşk, yeni oyunda betimlediği bir toplumda yaşayamaz – 
ya da gelip geçicidir; eserinin ana erdemi bu gerçeği doğrular. Romeo ve Juliet’te 
özel bir şehir suçu -iki aile arasındaki çekişme- bile aşıkları öldürmeye yeterlidir 
ve eğer yozlaşmamışlarsa sorumlu bir yöneticinin, barışı ve şehrin düzenini bu 
özel sorumsuzluğa karşı güvenilir bir şekilde savunduğunu hatırlamamız gerekir. 
İki oyun arasında benzerlik taşıyan pek çok nokta bulunur: Karşıt gruplara ait 
aşıklar, buluşmalarını ayarlamaya çalışan gönüllü bir çöpçatan, beraber geçirilen 
ilk geceden sonra zorunlu ayrılık, hatta bu ayrılıktan sonra yeni bir aşkın kabul 
edilişi (ya da edilmeyişi). Gelişmişlik derecesi dışında Dadı ve Pandaros arasında 
büyük bir fark yoktur: Dadı’nın dili ve bir çöpçatan olarak doğal mizacı da 
bayağı, inceliksiz ve terbiyesizcedir; kendi bölümlerini en ufak bir huzursuzluk 



duymadan oynar ve eylemleri saygınlığını yitirmez, çünkü Romeo ve Juliet’in 
kendileri saygındır. Dadı’nın Juliet’e Paris’le evlenme hususundaki tavsiyesi, 
Pandaros’un Troilos’la evlenme hususundaki tavsiyesinden kesinlikle üstün 
değildir.

Romeo ve Juliet’te “Montague”ler ve “Capulet”ler arasındaki barışın sağlanmasıyla 
tazmin edilen bir trajik savurganlık hissiyatı vardır ve atmosfer asıl yozlaşmadan 
bağımsızdır: Bu daha çok gurur ve körlükle ilgili bir sorundur. Ancak Troilos ile 
Kressida, trajik savurganlığın yazarın muhtemelen tüm oyunlarındaki en uç 
noktasına ulaştığı Hamlet’in hemen ardından yazılmıştır: Hem Elsinore mahke-
mesinin hem de seyircinin inanabileceği şekilde “üzerine giydirilmiş saygınlığın 
en muazzamı olduğunu kanıtlaması muhtemel” bir adamın harcanan hayatı ile 
şeytan yok edilmiştir ve aslında bu büyük bir değerdir. Hamlet’te bile her şey 
kaybedilmemiştir, ölümünden sonra bile, eğer istisna değillerse, Horatio, Fortinb-
ras, Marcellus ve Bernardo gibi en azından iktidar sorunu hususunda sorumlu-
luğu ve onuru temsil edecek insanlar vardır. Aslında Hamlet’te yozlaşmanın 
başladığı bir durum söz konusudur ve kendi gözlerimizle ne kadar çabuk 
yayıldığını görebiliriz; ancak saygınlık ve devlet düzeni böyle büyük bir bedelle 
yeniden kurulduktan sonra, Shakespeare’in başka bir soruna yönelmiş olması 
ihtimal dışı değildir: Kısa süreli bir yozlaşmadan sonra devletin bütünlüğü, kendi 
hayatı pahasına bir Hamlet tarafından satın alınabilmiştir; peki ama uzun süreli 
ve devletin temeline kadar inmiş bir yozlaşmadan sonra geriye korumaya layık 
bir değer veya o değeri koruyacak güçte biri kalacak mı? Troilos ile Kressida’daki 
cevap, acı verici bir şekilde, olumsuzdur.

Troilos ile Kressida’da sorumluluk duygusuna sahip veya ahlaki değerlerin 
yükselmesi ihtiyacının farkında olan sadece iki karakter vardır: Odysseus ve 
Hektor. Bu iki karakter de, eylemlerini açıkça ilan ettikleri prensipleriyle gerçek-
leştirmezler. Odysseus bir savaş konseyinde mevki üzerine o ünlü konuşmasını 
yaparken hiç kimse onu dinlemez, Akhilleus’u savaştırma zamanı geldiğinde ise 
ülkesinin refahı ile ilgili tüm makul düşünceleri yok sayarak, eski konumunu 
değersizleştirerek, en ucuz yöntemlere, sadece kişisel şeref ve kibrin göstergesi 
olan yöntemlere başvurur. Ortaçağa ait kişisel şeref düşüncesi ile genel refaha 
karşı modern sorumluluk düşüncesi arasındaki seçim Shakespeare tarafından 
Hal ve Hotspur arasındaki çatışma ile zaten yapılmıştır (şüphesiz sancılı bir 
üzüntüyle yapılmıştır, zira böylesine büyüleyici bir tiyatral yaratım kurban 
edilmek zorundadır); dolayısıyla Odysseus’un eleştirileri kendi eylemlerini de 
kapsar. Hektor da bir ölçüde devletini düşünür, fakat Helen tarafındaki benzerin-
de de olduğu gibi, eylemleri sözlerine vefasızlık eder. Teorik olarak bu sözde 
kahramanların hayatını düzenleyen onur kodu, sahte sözcükler olarak kalır; bu 
onların koda saygı göstermedikleri anlamına gelmez; sadece gerçekten ne 
hakkında konuştuklarının farkında değillerdir, çünkü asıl anlam kaybolduktan 
sonra uzun süre sadece dış biçim, törensel görünümler korunmuştur. Bu 
yanılsamanın cisimleşmiş hali olan Hektor, mantıklı bir şekilde Helena için 
savaşmaya değmeyeceği düşüncesine ulaştığı halde (Troi. II. ii.) yine de savaşa 
devam etme kararı verir, çünkü Helena’nın Menelaus’a dönmemesi “bir onur 
meselesi” olmuştur.

Böyle bir ortamda romantik aşk nasıl yaşayabilir? Yozlaşmanın, Thersites’i 



Helenlerin, Pandaros’u Troyalıların sembolü olarak kabul edebileceğimiz kadar 
yayıldığı bir zamanda insanoğlu hangi değere sahip olabilir (krş. Tucker Brooke)? 
Shakespeare bu dünya manzarası karşısında umutsuzluğa düşmüş gibi görün-
memektedir, tavrı daha çok bir çeşit iğrenmedir. Bu onun yüksek değerlere 
inanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez, sadece kendi çağında veya gözden 
düşmüş herhangi bir çağda bu değerlerin büyük bir istekle görmezden gelinmesi-
ne karşı tiksinti duymaktadır. Oyun tıpkı aşıkların kaderinin onları çevreleyen 
topluma karşı öznelliği gibi, hiçbir açıdan ne tamamen Rönesans dışı ne de 
tamamen moderndir; biz de, onlara karşı duygularımız ne olursa olsun, öncelikle 
ve en önemlisi, onların çevrenin ürünü oldukları gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Troilos 
az çok romantik ve dokunaklı olabilir ama iş yüksek değerlere gelince kahraman 
hemcinslerinden daha iyi değildir: Uzun bir süre romantikçe Helena’yı Menelaus-
’a geri vermemeyi savunur (Troi. II. ii.), çünkü onu elde tutmak “bir onur 
meselesi” olmuştur; geri dönecek bir kocası olmadığı halde Kressida’yı kendi 
tarafında tutmak konusunda hiçbir çaba göstermez. İhtirasının ve aşkının amacı 
hiçbir zaman evlilik olmamıştır ve her nasılsa Kressida onun için “bir onur 
meselesi” değildir. Troilos’un Kressida’yı kaybetmenin etkisiyle bir zafere ulaştığı 
iddia edilebilir, fakat ben Troilos’un son tavrında nefret ve kişisel intikam bulmak 
konusunda başarısızlığa uğradım. Akhilleus gibi Troilos da ülkesinin çıkarı için 
gerçek bir sorumluluk duygusu kazanmadan savaşa geri dönmüştür: İkisi de 
yaşadıkları ciddi kişisel krizlerden sonra çıkıp olabildiğince çok adam öldürmeyi 
ister, hepsi bu. Diğer yandan oyunun son sahnesinde Troilos’un Pandaros’u hor 
görmesine neden olacak hiçbir ahlaki kanı bulamadım (Troi. V. x. 33-34); 
Kressida tarafından daha yeni ihanete uğradığını ve bunu telafi etmek için en 
uygun şey olarak düşman diye nitelendirilen adamları öldürmeye karar verdiğini 
göz önünde bulundurursak (kesinlikle onları niye öldürdüğünü bildiğine dair bir 
işaret vermez) Troilos’un tavrı tamamen duygusaldır. Troilos kendince kibirlidir 
ve motivasyonu vardır, ama ahlaki açıdan konuşmak gerekirse Pandaros’un 
hizmetlerinden faydalanan adam, Pandaros’tan üstün müdür? “Hala savaş ve 
seks düşkünlüğü”; Shakespeare, Troilos’un yeni tavrının genel gidişatı değiştire-
ceğini iddia edemez: Ne savaşçı jestleri ne de aşkı protesto etmesi tüm yozlaşma-
nın üstesinden gelebilecek bütünlüğe ve güce sahip değildir; hatta o yöne bile 
çevrilmemişlerdir. Troilos karakteri, Kressida’ya göre daha romantik ve daha az 
itici olabilir, ancak ahlaki açıdan etkisizdir ve eylemlerine yön verebilecek bir 
perspektiften yoksundur.

Kressida Troilos’tan daha iyi değildir, fakat Kassandra’nın, davranışları Helena’-
nın akıllı davranışlarından çok da ayrışmadığı halde deli olarak algılandığı bir 
toplumda, Kressida’nın ne kadar kötü olduğunu söylemek de oldukça zordur. 
Bununla beraber bir düzenbaz olarak gösterildiği kadar koşulların bir kurbanı 
olarak da gösterilir: Kocası öldürülmüştür, babası Helenlere kaçmıştır ve bu 
yüzden Troya’daki konumu güven arz etmez. Zina yapan Helena’nın sadece 
toplumsal yaşamın merkezi olmakla kalmayıp aynı zamanda bir onur meselesi 
haline gelip uğruna bir savaşa girildiği bir dünyada; su katılmamış bir şekilde 
yozlaşmış amcasının Kressida’ya, Troya’daki en iyi şansının Troyalı bir üst sınıfla 
evlilik dışı bir ilişkiye girmesi olduğu yönünde bir öğüt vermesi şaşırtıcı buluna-
maz. Kressida, oyunun ilk sahneleri boyunca pasif konumdadır ve yatak odasına 
giden yolda her adımı Pandaros atar: Bir aşığı en az Juliet’in bir kocayı kabul 



ettiği kadar dikkatle kabul etmeye hazırlanmıştır. Aslında Ophelia Hamlet’e bir 
yem olarak hizmet etmeye karar verdiğinde Kressida’dan daha iyi davranmaz ve 
eğer Ophelia’nın büyüklerine itaat etmesini hafifletici bir sebep olarak kabul 
ediyorsak aynı şeyi Kressida için de yapmalıyız; ikisi de aşklarının amacına 
ihanet etmişlerdir. Ophelia bunu cinsel sadakatsizlik yoluyla yapmasa da bu 
ayrım onları yönlendirenlerden kaynaklanır. Polonius cinsel ve ahlaki sadakatsiz-
lik arasına bir çizgi çekerken Pandaros bunu yapmaz. Kressida karşı cinse karşı 
alımlı görünmek konusunda özenle eğitilmiştir ve Troya’da yapılacak en makul 
şey Troilos’u aşık olarak kabul etmektir: Troilos’un onu göndermeme çabasına en 
ufak bir tepki bile vermeyen Kressida Troya’dan ayrılıp Helen kampına 
vardığında, onu güvenli bir pozisyonda tutacak olan aynı “makul” davranışı, ama 
bu sefer ilk olmadığı için daha rahat bir şekilde, yineler. Davranışı tabii ki 
ahlaksızcadır ve hem Troyalıları hem de Helenleri şok etmiştir; ama kendi 
dünyasının egemen yozluğu içinde, acı verici bir şekilde, mantıklıdır da: Kressi-
da’nın davranışı bu insanların yaşamlarını düzenlediğini iddia ettikleri ahlaki 
kodla ters düşebilir, ama aslında gerçekte sürdürdükleri yaşama ters düşmez. 
Troyalılar Paris’le yaşadıkları serüvenden sonra Helena’nın Menelaus’a dönme-
sinde bir yanlış görmüyorlarsa, biz de Kressida’nın daha sonra Troilos’a geri 
dönme kararı verme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Shakespeare’in niyeti bize 
Helena’yı romantikleştiremeyeceğimizi hatırlatmaktır, çünkü onunki bin gemiyi 
suya indiren bir itibardır: O ve Kressida farklı değildir, aslında Kressida Helena’-
nın itibarı nedeniyle çıkmış bir savaşın kaçınılmaz bir sonucudur.

On yıllık bir zaman Shakespeare’in romantik aşk üzerine görüşlerini değiştirmeye 
yeterli bir zamandı ve Troya ile Helen İmparatorluğu’nun malum kaderi, söz 
konusu epik oyunu için gereken resmi tamamlamaya yeterliydi. Troilos ile 
Kressida, onu güvenli bir şekilde komedi veya trajedi olarak sınıflandırmaya 
çalışan uluslararası çabalardan çok çekti; tamamen dekadans tasavvuruyla 
çevrelenmiş gibi, ki öyleydi, oyun kolayca tanımlanamadı. Dekadans hiçbir 
zaman tamamen komik değildir ve içinde yaşayanlar ahlaki sorumluluk hakkın-
da hiçbir şey bilmedikleri için trajik bir kişiliğe de ulaşamaz. Kontrolünde 
yaşayanlar tarafından, daha uzun süre farkına varılamayacak olan şeytani 
galibin tasavvurunun sahnelenmesinde kullanılabilecek duygular sadece acı ve 
iğrenmedir. Eğer oyun daha zayıf ve belirsiz bir ifade ile son bulursa Shakespe-
are’in, beş perde boyunca gösterdiklerinin yozlaşma içinde sadece daha fazla acı 
çekmeye, tam bir yıkıma ve bitişe yol açacağını bildiği daha iyi anlaşılabilir. 
Romeo ve Juliet, Friar Laurence yerine Pandaros tarafından yönlendirilseydi 
romantik aşk yaşayamazdı: Verona’da yasaklanmış bir kentsel sorumsuzluğun 
üstesinden gelmek mümkündü; ama Troilos ile Kressida kendi ulusuna ve 
insanlarına karşı görevlerinden bihaber insanlar tarafından yönetilen bir toplum-
da, aşk ve onurun karşı karşıya kaldığı kaçınılmaz kaderi göstermektedir.

Rio de Janeiro



Troilos ile Kressida’da 
Milliyetçilik Fragmanları
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Pınar Gümüş

Aşağıdaki metin, Shakespeare Quarterly dergisinin, 51. cilt 2. sayısında, (Yaz, 
2000) 181-200. sayfalarında “Fragments of Nationalism in Troilus and Cressida” 
başlığıyla yayınlanmıştır.

Edebiyat eleştirmenleri Shakespeare’in tarihsel oyunlarının, kimlerin ulusal 
cemaatin üyesi olarak nitelendirildiğiyle ilgili kafa karıştırıcı sorular ileriye 
sürdüğü konusunda büyük ölçüde hemfikirdir. Problematik durumlar İskoçları, 
Gallileri ve İrlandalıları; piçleri; etnik melezleri; yabancı gelinleri; genelde kadınla-
rı ve bazen de aristokrat olmayan herkesi içerir. Shakespeare’in dörtlemeleri ve 
diğer İngiliz tarihsel oyunları, tüm bu soru ve kaygılara rağmen, hala, ulusun 
iyileştiği ve cemaat rüyasının, iddiasını yinelediği sonlara doğru ilerler.

Troilos ile Kressida daha karamsar bir siyasi savı inceler. Shakespeare’in tarihsel 
oyunları bir tip ulusal cemaat fikrine yatırım yaparken Troilos ile Kressida, ulusu 
bir kurgular toplamı olarak ifşa etmek için programlı olarak çalışır. Tarihsel 
oyunlar İngiltere için, geçmişe dayanan yeni bir toplumsal düzen tasarlayarak 
soyağaçları inşa ederken Troilos ile Kressida soy fikrinin kendisine saldırır. Kral 
John’da piç Faulconbridge gerçek İngiltere’yi temsil eder: Meşruiyet ilkesinin 
başta edebi olmak üzere her anlamda cisimleştiği kişidir. Öte yandan Troilos ile 
Kressida’da piç Thersites, kozmopolit ve milliyet ötesi bir bakış açısıyla konuşur. 
Savaşın en can alıcı noktasında dönüşümlü olarak Troyalılara ve Yunanlara 
tezahürat eder. Gayri meşruluğu onu, temelde yurttaşları kardeşler olarak 
tasarlayan “ulusun” ideolojik iddiasından kurtarır. Faulconbridge ulusun diğer 
adı olarak işlev görürken,  Thersites ulus sınırlarının dışında durur. Thersites, 
Troilos ile Kressida’nın tasarımını simgeler: Oyunun süregelen rahatsız edici 
gücünün çoğu, milliyetçiliğin anlatılarına acımasız saldırısından, kinayelerinden, 
stratejik hafıza kaybından ve insan karakteri ile faaliyeti hakkındaki varsayımla-



rından türemektedir.

TROYA ve İNGİLİZLERİN KÖKENİ

Çoğu siyaset bilimci milliyetçiliğin kökenini 18. yüzyıla dayandırır: Teorileri, 
hükümdar merkezli siyasi birimleri, Benedict Anderson’ın “hayali cemaatler” 
olarak tanımladıklarından dikkatlice ayrıştırır. Bu teorilerde ne etnisite, ne ortak 
bir dil, ne din, ne de devlet sınırları milli kimliği oluşturur – onlar milli kimliğin 
hammaddeleridir. Yurttaşlar, devleti iradelerinin bir yansıması, halkın kolektif 
egemenliğinin bir ifadesi olarak gördükleri anda milliyetçilik gerçeklik kazanır. 
Milliyetçilik bir siyasal yapılar olgusu değil; bireyin kendisini ve toplumsal 
çevresini anlamasının bir yoludur. Bir ulusun yurttaşları, kendilerini bir cemaat 
olarak tasarlarlar ve bu cemaatin kısıtlanmamış bir egemenlik hakkıyla donatıl-
mış olduğunu tasavvur ederler. Yurttaşlar, onları bölen mevki ve servet farklılık-
larını unutmalı ve kendilerini milletin sınırları dışındakilere bağlayan bağları 
reddetmelidirler. Liah Greenfeld, bu anın İngiltere’ye başka her yerden daha 

erken geldiğini ileri sürer. Greenfeld’in kronolojisi doğru olsa da olmasa da, 
İngiliz milliyetçiliği kesinlikle düzensiz bir şekilde gelişmiştir. Bazı Protestan 
aydınlar erken 16. yüzyılda, daha eski ve dini bir cemaat kavramsallaştırmasını 
kullanan tutkulu bir milliyetçiliği ifade ettiler. Daha gizli bir milliyetçi söylem, 
yeni ve hızla büyüyen devlet bürokrasisinde görev alan devlet memurlarının 
dilinde de keşfedilebilir; 16. yüzyılın ikinci yarısında millet, devlet ve halk gibi 
kelimeleri modern anlamlarında kullanmaya başlamışlardır. Bu iki elit grubun 
birlikte hareketi vasıtasıyla, milliyetçi düşünce toplumun geri kalanına nüfuz 
etmeye başladı. Çok önemli bir etken, devletin anadilde İncil ve dua kitaplarını 
yaymasıydı. Yazarlar ve tiyatro kumpanyaları da önemli bir rol oynadı. Milliyetçi 
düşüncenin ortaya çıkışı iki eski otorite biçiminin ve onların gerektirdiği tipte 
cemaat fikrinin reddini gerektirdi. İlk olarak, İngilizler kendilerini Katolik kilisesi-
nin evrenselci iddialarından ayırmak zorundaydılar. İkinci olarak, daha gizil 
işleyen bir süreçte, bağlılıklarını birey-hükümdardan millet kavramına aktarmak 
zorundaydılar. Bu aktarma, Elizabeth’in hükümdarlığı döneminde neredeyse 
görünmez olsa da, daha önce büyük kız kardeşi Mary’nin hükümdarlığı dönemin-
de göze çarpacak kadar aşikar olmuştu ve I. Charles’ın hükümdarlığı döneminde 
yine öyle aşikar olacaktı. 16. yüzyılın seyri içerisinde İngilizler siyasi faaliyetleri-
nin, “halk” biçiminde güçlü bir algısını geliştirdiler. 

Bir ulusun bazı üyelerinin tam seçme hakkı verilmiş yurttaşlar olmayabileceği 
gerçeğiyle, milliyetçilik tartışmaları karmaşıklaşır. Karmaşıklığın daha ileri bir 
boyutu ise tek bir vatandaşın bile, çeşitli anlatılardan ve -bölgesel ve siyasi 
olduğu kadar dini, ailevi ve mesleki- çeşitli cemaatlerle yakın ilişkilerinden 

oluşan bir kimliğinin olmasıdır. Siyaset bilimciler genellikle milletler üzerinden 
yapılan kimlik tanımlamalarının giderek ulus-ötesi dini cemaatler üzerinden 
yapılan kimlik tanımlamalarının yerini aldığını ifade etseler de; her iki anlatı aynı 
anda bir tek insan üzerinde güçlü iddialarda bulunabilir. Örneğin, Shakespeare-
’in II. Richard’ında Mowbray, toplumsal kimliklerin garip bir gerilemesini yaşar; 
sürgünle İngilizliliğinden mahrum bırakılan Mowbray kendini daha geniş bir 
Hristiyan cemaatinin üyesi olarak yeniden tanımlar ve daha sonra Venediklilerin 



tarafında Türklere karşı dövüşürken öldüğünü öğreniriz. (IV.i.) Mowbray belirgin 
bir şekilde erken dönemde oluşmuş modern ulusal kimliğini, Hristiyan şövalyeliği 
gibi feodal bir rol uğruna terk eder. Bu vignette; milletlerin ve diğer hayali 
cemaatlerin insanın güçlü bir ihtiyacına cevap verdiğini bize hatırlatmaya hizmet 
edebilir. Onlar olmadan değerlerimizi ve çıkarlarımızı tanımlayamayız; dillerimiz 
telsiz çalgılara dönüşür. Öz anlatı, en azından kişinin içinde anlaşılabileceği bir 

“ortak alan” hayalini her zaman gerektirir. 

Kolektif bir kimliğin yaratılması geçmişin yeniden icadını gerektirdiğinden, 16. 
yüzyılın İngiliz milliyetçileri milli bir edebiyat, milli bir dil, ortak bir tarihsel bellek 
ve müşterek atalar inşa etme işine koyuldular. Modern İngiltere’nin erken 
dönemlerinde, yeni doğan millete bir antikite görünümü vermesi için icat edilen 
birçok uydurma soyağacı Troya’nın çöküşüne odaklandı. İngilizler, translatio 
imperii yani imparatorluk transferi fantezisini Orta Çağ’ın sonlarında ayrıntıyla 
incelemeye başladılar. 13. yüzyılda Monmouth’lu Geoffrey İngiltere’nin, Aineas’ın 
torunu olan Brut isimli bir Troyalı tarafından  kolonileştirilmesinin hikayesini 
anlattı. Geoffrey’in anlatısında Kral Arthur Brut’ün soyundan geliyordu. Brut ve 
soyundan gelenler ile ilgili mitler, çeşitli kurumları ve grup kimliklerini meşrulaş-
tırmaya hizmet etti. Diğer işlevlerinin yanı sıra, Tudor monarşisinin zayıf taht 
iddiasını kuvvetlendirmeye yardım ettiler. Spenser, The Faerie Queene’de 
hikayeyi, hanedanlığı meşrulaştırma (ve hanedanlığı kurgulama) projesinin bir 
parçası olarak kullandı. Elizabeth’in hükümdarlığının sonuna doğru, James’in 
İngiliz tacını miras alabileceği su yüzüne çıktığında mitin kullanımı özellikle 
yoğunlaştı. James, ailesinin iki taraftan da Brut’ün soyundan geldiğini iddia 
edebilirdi; hem Tudorların hem de Stuartların ataları arasında Galler kralları 

vardı. Benzer bir şekilde translatio studii fantezisi İngiliz edebiyatında merkezi bir 
yer işgal etti. İngiltere’de yayınlanan ilk matbu kitap William Caxton’ın 1478’te 
Raoul Lefèbure’den yaptığı The Recuyell of the Historyes of Troy çevirisiydi. 
Virgil’in batıya doğru imparatorluk transferi yayılırken Caxton’ın çevirisi İngilizle-
rin, Troya’dan Roma’ya geçen kültürel enerjileri miras aldığını sessizce ileri 
sürüyordu. Brut miti, anadildeki edebiyatı kabalık ve geri kalmışlık suçlamaları-
na karşı savunmaya yardım etti. İtalyan hümanist Polydore Vergilius, Geoffrey’-
nin Brut hikayesini uydurduğunu ileri sürdüğünde bir protesto fırtınası koptu. 
Protestan polemikçi John Bale 1548’deki Illustrium Maioris Britanniae Scriptorum 
Summarium adlı İngiliz edebiyat adamları kataloğunda Polydore’u hiddetle 
suçladı. Bale’in, İngiliz edebiyatının antikitesini ve sürekliliğini iddia etmek için 
mite ihtiyacı vardı. 16. yüzyılın sonunda Thomas Heywood, Brut mitini sadece 
İngilizleri değil kendi sanatsal mekanı olan halk tiyatrosunu da yüceltmek için 
kullandı. Troya’yı konu alan tarihsel oyunu The Iron Age’e ithaf edilen mektupta 
Heywood, tarihsel oyunla destan gibi daha prestijli edebi biçimler arasında bağlar 
kurdu: “Neden meşhur Kalem tek bir sayfada bile Troya’yı hatırlamadı; yağmaya 
ve böylesi şöhretli bir kentin yıkımına ağlamadı: Asya’da yer almasına rağmen, 
Troya’nın küllerinden Avrupa’nın az bulunur iki Zümrüdüankası yükseldi; 
Londra ve Roma.” Daha sonra, Dryden  Shakespeare’in Troilos ile Kressida’sını 
1679’da gözden geçirip değiştirdiğinde, R. Duke’ün önsöz niteliğindeki şiiri “Yüce 
Charles’ımız, sizin tarafınızdan telaffuz edildiği üzere / Eski Troya yenisinden 



daha meşhur olmayacaktır” şeklindeki iyimser düşüncelerle sona erdi.

Elizabeth’in hükümdarlığının sonuna doğru Troya, sadece İngiliz monarşisinin ve 
İngiliz edebiyatının değil, İngiliz milletinin de kökeninin kaynağı olarak daha sık 
hizmet etmeye başladı. Örneğin; George Peele, Troya tarihi risalesini şu nedenle 
yazdığını iddia eder: “Azim ve sabrı dünyaca ünlü yurttaşlarım, onur ve silahla 
donatılmış olarak, şerefli ve meşhur ataları Troyalılarla yürüyebilsin.” Benzer bir 
şekilde Edward Coke, miti, örf ve adet hukukunun otoritesini -töre hukukunun 
aralıksız süren soyunun, onu Roma hukukundan daha eski ve tutarlı kıldığını 
iddia ederek- güçlendirmek için kullandı. Bundan dolayı Coke’un iddia ettiği 
hukuk kraldan daha üstündü. Sir John Hayward, monarşik ayrıcalık koruması 
altında Coke’a cevap verirken kendini Brut mitine –mitin, hamisi I. James’in 
ikonografisindeki önemine rağmen- saldırırken buldu:

Bu eleştirmenlerden iki önemli itiraz bekliyorum. İlki, İngiltere 
kanunlarının Brutus’ün zamanından beri asla değiştirilmediğidir: 
Krallık barış halindeyken değiştirilmedikleri gibi, istilacıların 
hiçbiri de kanunları değiştirmemiştir: Normanlar, Danlar, Sak-
sonlar değiştirmemiştir; ve hatta kılıçlarının hakimiyetine aldıkla-
rı tüm ülkelerde genellikle kanunları değiştiren Romalılar bile. 
Halk  ya da devlet tarafından yapılan tüm diğer değişikliklere 
rağmen kanunlar, hala Brutus’ün Troya kanunlarından derlediği-
nin aynı kalmıştır ve bu yüzden de değiştirilmeleri hiçbir şekilde 
sağlıklı değildir. Şimdi bu görüş için vakit harcamayacağım: 
Kısmen, çoğunluk tarafından kabul edilmediği için – ama esasen 
kişisel bir tezimde bu iddianın bölümlerini ve kanıtlarını uzun 
uzun sınadığım için. Örf ve adet hukukunun gerçek saygınlığını 
aşağılamak maksadında değilim; abartılı övgülere de saygı duya-
rım – artık modası geçmiş olsa da; ama o, yalansız zamanlardan 
başkası için asla uygun değillerdir. 

Hayward, İngiltere ve İskoçya birliğinin lehinde yazıyordu ve iki milletin yasal 
sistemlerinin, ritüellerinin ve geleneklerinin birleşmesini önerdi. Hayward bu 
yeni, melez siyasal oluşumu ileri sürmekle okurlarına, İngiliz halkının etnik 
yönden karma mirasını ve bu mirasın kurumlarını hatırlattı. Coke’un İngiliz 
kurumlarının bozulmamış saflığı görüşünün üstünü kapadığı, Britanya’nın art 
arda gelen istilalarını Hayward yeniden gözler önüne serdi. Troya mitine saldırı 
genellikle bir kurumun meşruluğuna bir saldırı, geleneksel bir düzenlemenin 
ihlal edilmesine ve değişim için alan açılmasına yönelik bir girişim olarak işledi. 
Edmund Bolton, Hypercritica’sında Monmouth’lu Geoffrey’nin hikayesi hakkında 
tedbirli bir kuşku ifade etti; fakat onu tamamen değersizleştirme tehlikesi 
uyarısında bulundu: “Bu yüzden bu Hikayenin dışında (onu olacağına bırakalım) 
hem İngiltere’de hem de İrlanda’da, İngiltere Tacının Hakları için hatta tüm 
Krallıklar için Unvanlar tertip edildi... Eğer bu İş tamamen kaldırılsaydı dünya-
nın yaratılışından Julius Ceasar’ın gelişine kadar Ülkemiz Tarihinde geniş Bir 
Boşluk olurdu.” Troilos ile Kressida’nın Bolton’ın “geniş Boşluğunu” büyütmek 
için çalıştığı söylenebilir. Heywood’un Iron Age’inden farklı olarak, Troilos ile 
Kressida Brut hikayesini tamamen görmezden gelir. Aynı zamanda Spenser’ın 
tersine Shakespeare, İngiliz edebiyatının Chaucer’i merkez alan bir soyağacını 



yaratma çabası göstermez. Ne oyun ne de önsöz metni, Chaucer’in Troilos ile 
Kressida’sını özellikle ima eder. Shakespeare’in çağdaşlarının çalışmaları (ve 
kendi birçok oyunu) yeni ortaya çıkan “milletin” ve onun edebiyatının prestijini 
desteklemeye girişirken Troilos ile Kressida edebiyat, tarih ve milliyetçiliğin soya 
dair anlatılarının altını oyar. Oyun, Troya efsanesini bir dizi sahtekarlığın ürünü 
olarak gösterir. Sürecin her aşamasında, onursuz bir hareket kahramanca olur 
ya da bir suç masum bir kurbanın üzerine kalır. Oyun bir tarih değil tarih 
yaratımının kuşkucu bir analizi, vakayinamelerin işlevinin altının oyulması ya da 
tahrip edilmesidir.

HİCİV ve MİLLİ AİDİYET

Bir hayali cemaat özel bir çeşit temsilci gerektirir; böyle bir cemiyete katılmayı 
özgürce seçebilen ve cemiyeti inşa eden karşılıklı ödevlere anlamlı bir şekilde rıza 
gösterebilen bir kişi. Temsilciliği kusurlu, bu gerekleri yerine getirmekten aciz 
olarak görülen, siyasi olarak oy hakkı verilmiş yurttaş, kolektif egemenlik 
kavramına karşı şiddetli bir meydan okuma sergiler. Eğer kusurlu yurttaşın 
hareketleri zoraki ve gönülsüzse,  o zaman o bir insan değil bir hayvan, bir 
makine, bir istekler yığınıdır. Bu tip bir yurttaşlık olasılığı, günümüzün politika 
tartışmalarına ve liberal teoriye musallat olmaya devam etmektedir ve izleri 
İngiltere’de milliyetçiliğin kökenlerine kadar uzanır. Ben Jonson ve George 
Puttenham gibi edebiyat düşünürleri olsun, Richard Hooker gibi ilahiyatçılar ya 
da Edward Coke gibi hukukçular olsun; hayali cemaatin teorisyenleri, kusurlu 
yurttaşın nasıl üretildiği ve nasıl ıslah edilebileceği konularında teoriler geliştir-
mek zorundaydı. Cemaati, sapkın davranışı soğuracak ve etkisiz bırakacak kadar 
kendini çabuk toparlayabilen ve güçlü bir şekilde tasarlamak zorundaydılar. 
Jonson’ın komik hicivlerinin siyasi teorisinde hiciv yazarı, işlevini yerine getirme-
yen yurttaşları terbiye etmek için devletle işbirliği yapar. Başkaları tarafından 
nasıl algılandıklarını onlara göstererek ve cemaatin karşılıklı ilişkiler ağı içine 
onları yeniden yerleştirerek onları huylarından arındırır. Shakespeare’in Troilos 
ile Kressida’sı aynı toplumsal denetim meselelerini inceler; fakat istikrarlı bir 
hayali cemaati idame ettirmek için uygulanabilir hiçbir çözüm ortaya atmaz. 
Troilos ile Kressida’da Odysseus ve Nestor, Jonson’ın hicivci figürlerinin komplo-
larını model alan bir plan yapar: Her Yunan liderinin sıra ile, Akhilleus’u aşağılar 
gibi göründüğü bir gösteri sahneye koyarlar. Akhilleus’u kıskanan Aias da 
hicivcinin dilini kullanır: “Biraz kanını alayım da aklı başına gelsin.” (II.iii. 205) 
Bunun karşısında Akhilleus ve Patroklos’un kendilerinin de, Nestor ve Odysseus-
’unkine karşıt olan hicivli bir planı vardır. Patroklos Yunan kampının liderlerinin 
davranışlarını taklit eder: “Kara çalmalarını güldürü sayan bu adam, / Abuk 
sabuk, kaba saba oyunlarla, / Bizi sahneye koyuyor.” (I.iii. 148-52) Akhilleus’u 
eğlendirmenin yanı sıra, bu temsil  bir değerler sistemini, cemaatin nasıl örgüt-
lenmesi gerektiğiyle ilgili bir görüşü ileri sürme işlevine sahiptir. Akhilleus ve 
Patroklos’un ikisi de savaşçının başarılarını liderin ya da hatibinkinden üstün 
tutar: “En uygun zamanı bulup, / Kaç kolun vuracağını kestiren, / Ve dikkatli 
araştırmalarla düşmanın gücünü / Ölçüp biçen insan aklının / Bir parmak 
kadar değeri yok onların gözünde./ Buna tembel savaşı, laf ebeliği, oda savaşı 
diyorlar.” (I.iii. 198-204) Her grup diğerinin değer sistemine saldırmak için komik 



hicivden türeyen tiyatral bir teknik kullanır. Hicivli planların bu simetrik karşıtlı-
ğı, karşı karşıya gelen bu sistemlerin her birini sınırlı, tesadüfi, gerçek toplumsal 
normların otoritesinden yoksun olarak ifşa eder. Ne var ki komplo hicivsel bir 
arınmaya yol açmaz. 

Odysseus, hicvi bir askeri terbiye aracı olarak kullanmaya teşebbüs ederse; 
Thersites figürü milliyetçiliğin ve savaş çabalarının aralıksız bir eleştirisini 
iletecektir. Thersites, Margarelon ile olan kısa karşılaşmasında milli kimliğe 
özellikle ilginç bir alternatif yaratır:

Margarelon: Gel karşıma, köle, dövüşe gel.
Thersites: Sen de kimsin?
Margarelon: Priamos’un piç oğluyum.
Thersites: Ben de piçim; bayılırım piçlere: Doğuştan piç, kafadan 
piç, mertlikten piç, piç oğlu piç! Ayı ayıyı ısırır mı? Piç de piçi 
ısırmaz. Ayağını denk al! Bu savaş bizim için belalı bir iş: Bir 
kahpenin oğlu bir kahpe uğruna savaşırsa, şeytana çanak tutu-
yor demektir. Haydi uğurlar olsun, piç kurusu.

(V.vii. 13-22)

Biyolojik kan akrabalığını içermeyen yurttaşlık kavramları mevcut olsa da, bu 
kavramlar bile genellikle bir soyağacını içeren mecazlarla ifade edilir. Milli bir 
cemaate ait olmak, onun tarihinin meşru varisi olmak demektir. Thersites, gayri 
meşruluk ve mülksüzlükle tanımlanan bir cemaat tasarlayarak mecazı tersyüz 
eder. Margarelon’u, milli bağlarının kendileri hakkındaki en önemli gerçekler 
olmadığına inandırmaya teşebbüs eder. Thersites bu teoriyi kendini koruma 
dürtüsüyle geliştirmiş olsa da, ulusal farklılık düşüncesini küçümsemekte 
samimi görünür. Ona göre kendi milliyeti, kimliğinin temel bir bileşeninden 
ziyade öylesine bir etikettir. Savaşçıları harekete geçiren aristokratik onur 
kültürüne tehlikeli bir aldatmaca olarak bakar ve savaşa seyirlik bir spor gibi 
muamele eder. Savaş alanında sıra ile her iki tarafa da tezahürat eder: Diomedes 
ile Troilos’a “Kahpeni elden kaçırma, Yunanlı! Vur kahpen uğruna Troyalı” ve 
Paris ile Menelaus’a “Boynuzu takanla taktıran birbirine girdiler. Haydi öküz! 
Haydi köpek! Yakala, Paris, yakala! Haydi çifte kocalar!” (V. iv. 22-23, V. Vii. 
9-11) diye seslenir. Thersites, Yunan dostlarını savaşa olan ideolojik bağlılıkların-
dan vazgeçirmeye de çabalar: “Odysseus ve daha dedelerinizin ayak parmakların-
da tırnak çıkmadan beyni sulanmış olan Nestor, sizi çifte koşmuşlar, öküz gibi 
sapan sürdürüyorlar bu savaşta size.” (II.i. 101-4) Jonson’ın hicivci figürleri 
cemaati muhafaza etmek ve normlarını güçlendirmek için çalışırken Thersites, 
Aias ve Akhilleus’a, onların çıkarlarının liderlerininkinden farklı olduğunu 
göstermeye çalışır. Thersites, -diğer zamanlarda prensip sahibinden çok deli gibi 
gözükse de- ahlaki vaat gücüne sahip olan basit yurttaşlığa karşı kozmopolitan 
bakış açısı olarak adlandırabileceğimiz bir direnişi benimser.

Thersites, dramatik açıdan merkezi, ancak toplumsal olarak marjinal bir yer işgal 
eder. Toplumsal bir eleştirmen olarak, aciz bulunur: Shakespeare’in diğer 
soytarıları gibi, olayları derin bir algılayışı vardır ancak bu algılayışı diğer 
karakterlerle başarılı bir şekilde paylaşamaz. Hiciv yazarının mısralarındaki tıbbi 
tedavi ve adli dayak lisanını kullanır; ancak Thersites’in lanetleri ve hakaretleri 



kurbanlarının davranışlarında kalıcı değişikliklere yol açmakta başarısız olur. 
Cemaat içindeki gerçek işlevi eğlendiriciliktir. Aias ve Akhilleus Thersites’i 
hakaretleri yüzünden tehdit etseler ve hatta dövseler de, onun hizmetlerinde 
olması için yarışırlar: Akhilleus, “Gel benim peynirim, hazmı kolaylaştıran 
çerezim! Ne diye kaç gündür soframa buyurmaz oldun?” (II.iii. 38-40) diye sorar. 
Thersites’in oyunun çerçevesi içindeki acizliği, her nasılsa bu çerçevenin dışına 
çıkma gücüyle dengelenir. Thersites, Elizabethyen budalanın seyircilerle olan 
ayrıcalıklı ilişkisine sahiptir. Ahlaki oyunlardaki Vice figürü gibi Thersites de, 
seyircilere en yakın sahne alanının, dramatik yanılsamayla bu yanılsama 
üzerindeki eleştirel düşüncenin arasındaki bölgenin, kendisinin olduğunu iddia 
eder. Thersites, Jonson’ın Every Man Out of His Humour ve Cynthia’s Revels’ında-
ki olay örgüsünden bağımsız yorumcular gibi sıklıkla oyundaki eylemin yorum-
cusu işlevi görür. Kressida’nın Troilos’un kolluğunu verdiği sahnede Thersites, 
Kressida ve Diomedes’i gözetleyen Odysseus ve Troilos’u gözetler. Thersites’in 
bakış açısı diğer karakterlerin bakış açılarını birbirine bağlar. Robert Weimann’ın 
belirttiği gibi son söz sıklıkla, diğer karakterler çıktıktan sonra olayların acı bir 
değerlendirmesini sunan Thersites’e aittir. Savaş alanında, dövüş hakkındaki 
görüşünü sunarken hem olay örgüsünün dışında hem de milliyet ötesi olduğu 
için avantajlı bir konuma sahiptir. Will Kemp ve Robert Armin’in oynadıkları 
budalalar ve soytarılar, genellikle diğer karakterlerin davranışlarını yöneten 
toplumsal ve dramatik geleneklerden buradakine benzer bir bağımsızlık gösterir-
ler. Bu bağımsızlık, soytarının tiyatro kumpanyası içindeki gerçek konumuna 
yansımıştır. Thersites’i oynayan Armin, Globe’da Chamberlain’in Adamları ile ve 
Whitefriars’da oğlanlar kumpanyası ile çalışırken aynı zamanda Curtain’de tek 
kişilik oyunlar da sahneledi ve kendi risaleleri ile oyunlarını da yayınladı. Armin, 
ondan önceki Kemp gibi, oyundan oyuna taşıdığı bir rutinler seti geliştirdi ve her 
iki oyuncu da böylece senaryo yazımında Shakespeare’in yardımcıları olarak iş 
görmüş oldular. Soytarılar, gerçekte, özgür vekiller olarak çalıştı.

Cemaatsel kimliğin Thersitesyen eleştirisini, o dönemde yeni oluşmakta olan 
İngiliz milliyetçiliğinin anlatılarıyla karşılaştırmak öğretici olacaktır. 1579’da 
radikal Protestan John Stubbes, Kraliçe Elizabeth’e Alençon Dükü ile evlenme-
mesini rica eden bir risale yazdı. Stubbes risalede İngilizler arasındaki ilişkinin 
tuhaf ve hatırda kalır bir imgesini geliştirdi:

Tüm insanların, bir nevi Mısır eziyeti olan yabancı yönetimden 
nefret etmesi doğaldır. İlk Oğul’un yönetimi altındaki diğer ulus-
ların hiçbirine olmasa da biz İngilizlere göre, devlet ya da hükü-
met çerçevesinde, bir yabancı yönetici olursa ona güven tevdi 
edilmez, zehir tevdi edilir. Toprağımızın kanunları ve eski gelenek-
lerinde açıkça görülür ki devletimizin üst kademeleri hiçbir 
yabancıya devredilemez. Duygusuz ve dikkatsiz bir yabancı, bir 
yöneticide olması gereken, doğuştan gelen ve insanlara karşı, 
anavatanın memelerinden akan müşfik sevginin doğal ve kardeş-
çe duygularına kesinlikle sahip olamaz.

Stubbes bütün İngilizlerin ailevi bir bağ paylaştıklarını öne sürer. Milliyetleri bir 
kaza ya da onlar hakkındaki tesadüfi bir gerçeklik değildir, tam tersine kimlikle-
rinin özünün bir parçasıdır, karakterlerine belki de bedenlerinin kimyasına bile 



işlemiştir. Stubbes İngiliz milli kimliğine bu yolla bir öz katabilmek için, İngilizle-
rin etnik melezlik hafızasını bastırmak zorundadır. İngiliz asilzadelerin çoğunun 
Fransız soyluluğu taşıdıklarını iddia edebilmelerine rağmen; Stubbes Fransızları 
tehlikeli yabancı olarak gösterir. Başka bir deyişle İngiliz milliyetçiliği, sıradan 
kan akrabalıklarının unutulmasını gerektirir: Millet,  kişinin gerçek ailesini ve 
kimliğinin gelişimi için merkezi bağlamı oluşturur. Milliyetçiliğin gerektirdiği 
tasarımsal çabanın zorluğu,  yüz binlerce insanın kalplerinin tek bir vücut 
olduğu, tuhaf ve aynı zamanda saçma sapan anavatan mecazında görünür olur. 
Bu tasarım, tuhaf bir şekilde, grotesk abartmalara ve hicvin çarpıtmalarına 
yakındır; fakat tam tersi bir etkinin yaratılması amaçlanır: Stubbes ortaklık 
duygusunu incelemeye tabi tutmak yerine onu üretmeye çalışır. Troilos ile 
Kressida, ileri sürdüğüm gibi, milliyetçiliğin kalbindeki soy mecazlarına aralıksız 
saldırılar düzenler. Oyun piçlerin, boynuzlanan erkeklerin, sürgünlerin, vatan 
hainlerinin ve ırksal melezlerin geçit töreniyle milli kimliğin, öz-tanımlamanın 
açık bir öğesi olduğu fikrinin ısrarla altını oyar.

YURTTAŞLIK FRAGMANLARI

Troilos ile Kressida’da kötü yurttaşlar sıkça birbirlerini, işlevini yerine getireme-
yen toplumlarının “küçük evrensel” uyarlamaları olarak hayal ederler. Örneğin; 
Thersites, Agamemnon’un vücudunu Yunan ordusunun bir tasvirine 
dönüştürür: “Ya Agamemnon çıban çıkarmışsa? Her bir yanı baştan aşağı çıban 
içindeyse?...Ya bu çıbanlar patlarsa? Söyle o zaman başkomutan da patlamaz 
mı? Orduda azgın bir çıban başı olmaz mı?” (II.i. 2-6) “Başkomutan” burada hem 
lider hem de onun ordusudur. Aynı şekilde, Odysseus bir Yunan kahramanın 
seçiminin şu şekilde olacağını ileri sürer “ve hep beraber seçtiğimiz bu adam, salt 
değerine bakılarak seçilecek; sanki hepimizdeki değerlerin özüymüş gibi, içimiz-
den süzülecek.” (I.iii. 345-47) Atanmış kahraman, Aias, ordusuna yaraşır bir 
arma olur: Yunan karargahı gibi, Aias da iç çekişmelerle felç olmuş gibidir. 
Kressida’nın uşağının nükteli tasvirinde Aias, “Doğa bu adamın içine tıka basa 
öyle şeyler doldurmuş ki, yiğitliğinde çılgın, çılgınlığında da ölçülüymüş....Ken-
dinde her şeyi birbirine eklemiş; ama her şeyi de o kadar çığrından çıkarmış ki, 
romatizmalı bir Briareos gibi bir sürü eli varmış, ama tutmaz; ya da bir kör Argus 
gibi, salt gözmüş ama görmez.” (I.ii. 21-29) olarak nitelendirilecek bir adamdır. 
Yine benzer bir şekilde Akhilleus, Hektor’un kanlar içerisindeki bedenini Troya 
şehri olarak hayal eder: “Yıkıl artık, Troya! Yüreğin, kol gücün, belkemiğin, 
şurada yatıyor.” (V.vii. 11-12) Troilos ile Kressida’da bireyler ve cemaatler ahenkli 
bir tür büyüyle birbirine bağlanmıştır.

Troilos ile Kressida’daki karakterlerin birçoğu, küçük evrenlerinde tek bir 
toplumu değil iki toplumu ve aralarındaki savaşı da temsil ederler: Onlar Troya 
ve Yunan taraflarının ahlaki ve duygusal talepleri arasında sıkışıp kalmışlardır. 
Bazı durumlarda bu çatışan talepler sadece sadakatin bölünmesiyle değil, her 
toplumun belli tipte bir insan üretmeye çalışmasıyla  birlikte, kişilik bölünmesi 
ile sonuçlanır: Bir  karakter duruma veya mekana göre iki değişik kimlik sergiler. 
Mesela Shakespeare’in Akhilleus’unun iki farklı kişiliği vardır. “İlyadalı” Akhilleus 
Patroklos’un, Thersites’in tabiriyle “Akhilleus’un oğlan uşağının”, aşığıdır. (V.i. 
17) Caxton’dan ve ortaçağ romanslarından gelen diğer Akhilleus, Priamos’un kızı 



Polyxena’ya aşıktır: Akhilleus, “Böyle kenara çekilmem için haklı nedenlerim var” 
der;. Odysseus cevap verir: “Ama böyle kenara çekilmemen için / daha zorlu 
daha yiğitçe nedenler var / Priamos’un kızlarından birini seviyorsun / Biliyoruz 
Akhilleus” (III.iii. 190-94) Birinci Akhilleus, Yunanlılar üzerindeki egemenliğini 
vurgulamak için kibrinden savaşa girmezken; ikincisi, şöhret kazanmak uğruna 
girilen kamusal mücadelenin içeriye sızmasına izin vermediği, samimiyetin 
yaşanabildiği bir alanı korumaya çalışacağına dair aşığına ve onun annesine 
yemin eder. İki millet de kendi Akhilleus’unu yaratmaya çalışır. Odysseus, her 
şeyden önce ününe ve topluma karşı sorumluluğuna değer veren bir savaşçı 
isterken; Hekhabe ve kızı özel ilişkilerin zevklerine ve yükümlülüklerine bağlı bir 
Akhilleus isterler. Bu karşıt talepler Akhilleus’un benliğini bir savaş alanına 
çevirir: Odysseus, oyunun bir anında diğer Yunan liderlerine “Akhilleus inine 
girdi, bir daha çıkmaz” (II.iii. 169-70) der. Çatışmanın en iyi ihtimalde muğlak bir 
çözümü vardır: Akhilleus kamusal görevini yerine getirir ve savaşa gider  ama 
yalnızca erkek aşığını yitirmenin acısıyla yapar bunu.

Milli kimliğin parçalanışı Troilos ile Kressida’da bir çeşit bulaşıcı hastalık gibi 
yayılır. Karakterler toplumlarından çekilip çıkarıldıklarında arkadaşlarının, 
akrabalarının ve aşıklarının milli kimliklerini de istikrarsızlaştırırlar. Değişimler 
dizisi “oyunun tarihöncesinde” Priamos’un kız kardeşi Hesione’nin Yunanlılar 
tarafından kaçırılmasıyla başlar. Onun oğlu, Aias, yarı Troyalı yarı Yunanlı bir 
melezdir. Troyalılar da bunun karşılığında Helena’nın artık ne Yunanlı kalmasına 
ne de tam olarak Troyalı olmasına izin vererek, Helena’yı kocasından uzakta 
baştan çıkartırlar: O artık kocasına geri verilebileceği ihtimalinin gölgesinde 
yaşayacaktır. Yunanlılar Troya’yı kuşattıklarında, milli kimliklerin çözülmesini 
hızlandırırlar. Akhilleus Polyxena’ya aşık olur ve Troyalı kahin Kalkhas Yunan 
tarafına geçer. Bu fırsatçılık hamlesi, Kalkhas’ı sadece şehrini değil bu şehirle 
ilişkili olarak tanımlanmış kimliğini de terk etmeye zorlar:

… Öyle geliyor ki bana
Size verdiğim hizmetin karşılığını istemenin tam sırasıdır,
Biliyorsunuz, geleceği gören gözlerime uydum,  
Troya’yı bıraktım malımı mülkümü bıraktım,
Adımı haine çıkardım; elimdeki rahatlığı teperek, 
Tehlikeli bir serüvene atıldım.
Zamanın, tanıdıkların, geleneklerin, mevkimin
Beni alıştırdığı her şeyden ayrıldım;
Ve burada sizin hizmetinizde,
Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi,
Garip, kimsesiz bir insan oldum.

(III.iii. 3-12)

Gülünç ikiyüzlülüğüne rağmen, Kalkhas’ın konuşmasının kesinlikle acıma 
uyandıran bir etkisi vardır. Savaşın, er geç oyunun hemen hemen bütün karak-
terlerinde yol açtığı kimlik bölünmesini, belagatle tarif etmiştir. Bir yerden 
öbürüne gitmek sadece siyasi alanda bir vatandaşlık değişimini değil, bireyin 
kimlik kaybını de getirir.



Kalkhas, benzer bir bunalımı kızının da yaşamasına ön ayak olur: Troilos’un 
aşığı bir Troyalı benlik ve Troilos’un “Diomedes’in Kressida’sı” dediği bir Yunanlı 
benlik. (V.ii. 135) Kressida’nın rolleri, ikamet ettiği toplumlara ve de daha 
önemlisi onun kendi mülkleri olduğunu iddia eden erkeklere göre gelişir: Bir 
tarafta Troilos ve kendi dayısı Pandaros, diğer tarafta Diomedes ve kendi babası 
Kalkhas. Kressida’nın kişilik bölünmesi, ihtiyatlılığı ile Troilos’a olan isteği 
arasındaki çatışmayla başlar: “Benliğimin bir yanı sizinle kalıyor, / Ama bu bana 
hainlik eden yanım; / Beni bırakıp oyuncak oluyor başkasına.” (III.ii. 138-40) Bu, 
Kressida’nın kendi kendisinin sahibi olduğu hali ile Kressida’nın haz nesnesi, 
Troilos’un mülkü olduğu hali arasındaki bölünmüşlüğü olarak tarif edilebilir. 
Kressida Troilos’la ilişkisini merkeze alan yeni bir benlik tasarımı geliştirir: 
“Babamı unuttum ben, / Ana baba benim umurumda değil, / Hiçbir akraba, 
hiçbir sevgi, hiçbir kan, hiçbir can, / Troilos’umdan yakın olmaz bana.” (IV.ii. 
94-97) Troilos takasa karşı çıkmayı başaramadığında, sonuç Kressida’nın 
kimliğinin parçalanmasıdır. Kalkhas Yunanlılara, esirleri Antenor’u Kressida’yla 
takas etmeyi teklif ederek, onun Troyalı kimliğini siler ve onu “Diomedes’in 
Kressida’sı" olarak yeniden yaratır. Troilos’un Kressida’sının izleri tamamen 
ortadan kaybolmaz ve sonuç bir çeşit şizofrenidir: “Elveda Troilos! Gözlerimin biri 
sana bakıyor hala, / Ama yüreğim öteki gözümle görüyor artık dünyayı.” (V.ii. 
105-6) Kimliğinin iki uyarlaması arasında hırpalanmış Kressida, kendi eylemleri-
ni iptal eder: Troilos’un kolluğunu Diomedes’e verir ve sonra geri alır; Diomedes’e 
randevu verir, ama sonra sözünde durmayacağını söyler, ancak hemen sonrasın-
da geri gelmesi için diller döker. Onun şizofrenisi, vekaletini kaybedişi iki toplum 
arasındaki konumunu yansıtır. Kressida’nın bölünmüşlüğü, sonunda  Troilos’ta 
da bir iç savaş yaratır: “Öyle garip bir savaş ki bu, ayrılmaz bir bütün, / İkiye 
bölünmüş, yerle gök kadar uzaklaşmış birbirinden.” (V.ii. 145-47). Troilos bir an 
için amaçlarının ve kararlarının gücünün felç olduğunu kavramıştır.

Aias’ın, Hektor üzerinde benzer bir istikrarsızlaştırıcı etkisi vardır. İki düşman 
kuzendirler -Aias’ın annesi, Hesione, Hektor’un halasıdır- ve bu akrabalık 
Hektor’da çelişkili davranışlar doğurur: “Bu Aias yarı yarıya Hektor’un 
kanından; / Onu çok sevdiği için gücünün yarısını evde bırakıp geliyor Hektor; / 
Bu yarı Troyalı yarı Yunanlı melez yiğide karşı, / Yarı yürekle, yarı elle, yarım 
Hektor geliyor.” (IV.v. 83-86) Aias, aynı kandan gelmelerinden etkilenmeden 
kuzenini öldürmeye hazır ve hatta istekli görünür. Hektor, buna karşın, kendine 
daha az hakim olabilen, cana yakın kişiliklere daha açık, başkalarına karşı 
yükümlülüklerinin daha fazla farkında olan bir karaktere sahiptir ve Aias’ın 
melez kökenlerinden dolayı ortaya atılan probleme garip bir çözüm tasarlar:

Senin Troyalı ve Yunanlı yanların ayırt edilebilseydi
“Bu el salt Yunanlı, öteki Troyalı,
Bu bacak Yunanlı, öteki Troyalı,
Sağ yanağımda anamın kanı,
Sol yanağımda babamın kanı akar” diyebilseydin;
O zaman güçlü Jüpiter bilir ya,
Yunanlı yanlarını zor kurtarırdın elimden;
Her birine kılıcım, bu çetin savaşın damgasını vururdu.
Ama Tanrılar hoş görmez anandan, mübarek halamdan



Aldığın kanın bir damlasının bile
Benim amansız kılıcımla dökülmesini.
Gel seni kucaklayayım, Aias!
Doğrusu kollarının gücüne diyecek yok;
Hektor onları böyle görmek ister üstünde.
Var ol kardeşim!

(IV.v. 124-35)

Hektor’un hayalinde Aias’ın karışık kanları birbirinden ayrı akmaktadır ve iki 
milliyeti birbirinden ayrışmıştır. Ulusal yurttaşlığın çevresine çizilmiş katı 
sınırlarla birlikte, değerler duygusunun ve Troya’nın çıkarlarının açık rehberliğin-
de Hektor özgürce hareket edebilecektir. Ama onun hayal ettiği Aias fiziksel 
olduğu kadar ruhsal olarak da çatallanmış, kendisiyle savaşmaya mahkum, sol 
kolu sağ koluna karşı gelen, imkansız bir yaratıktır. Bu melez ucube, Hektor’un 
kendi bölünmüş zihinsel durumunu yansıtır. Tek bir topluma bağlılıkla sağlanan 
etik çerçeve olmaksızın, eylem imkansızlaşır. Milletler arasındaki yerde, Hektor 
değer sistemleri arasında asılı kalmıştır.

Aias’la karşılaşma Hektor üzerinde sadece anlık bir felç etkisi yaratsa da, karşı 
karşıya gelen toplumların talepleri onu üç ayrı kişiliğe bölerek daha kalıcı bir 
ayrışmaya neden olur. Kressida, birincinin üzerine ikisini de görünür kılacak 
şekilde aceleyle karalanmış ikinci karakteriyle bir çeşit eski parşömen haline 
gelirken; Hektor’un kişilikleri birbirlerini hiç tanımıyorlarmış gibi görünürler. 
Kressida ıstıraplı bir kişilik bölünmesi tecrübe ederken Hektor’un kişiliklerinin 
ikisinin de kesin, net çizgileri vardır. Kressida’nın karakteri koşullarıyla şekillen-
miş olarak görünürken, Hektor’unki daha düz ve daha az insani, bir insandan 
çok bir dizi karikatür çizgisi gibi görünür.

İlk Hektor uyarlamasının iyi gelişmiş bir ahlaki karar verme teorisi vardır. 
Helena’yı Yunanlılara geri verip vermeme üzerine Troya meclisinde yapılan bir 
tartışma boyunca, öz disiplin ile istekler ve hırslar arasındaki ilişki üzerine Aristo 
düşünüşünün bilgisini gösterir.  

İleri sürdüğünüz düşünceler,
İyi ile kötüyü özgürce ayırt etmekten çok,
Kanımızdaki azgın hırsları kızıştırmaya yarar.
İstekler, hınçlar, sağır engerek yılanları gibidir;
Aklın sesini duyamazlar.
Doğa her borcun ödenmesini,
Her hakkın yerine gelmesini ister.
İnsanlar arasındaki hangi hak,
Bir kocanın karısı üzerindeki hakkından daha doğaldır?
Hırs yüzünden doğanın bu yasası bozulursa,
Soylu insanlar bile körü körüne isteklerine kapılıp
Bu yasaya karşı gelirlerse, düzeni doğru olan bir ülkede,
Söz dinlemez, başına buyruk insanların
Bu azgın hırslarını dizginleyecek yasalar vardır.
Helena Isparta kralının karısıysa,
-Ki öyledir biliyoruz- Doğanın ve milletlerin ahlak yasaları



Onun geri verilmesini emreder.
Kötü yolda diretmek, kötülüğü gidermez,
Büsbütün artırır.
Doğru konuşmak gerekirse, ben Hektor, böyle düşünüyorum.

(II.ii. 167-88)

Konuşma “doğru kararlar” ve “özgürce ayırt etmelerle” ilgilidir; ama Hektor’un 
kendi karar verişinin doğası donuk kalır. Hektor’un insanlık teorisinde, doğru bir 
karar, hukuk ve ahlak yasalarıyla muhakeme edilmiş açıklamalı bir analiz 
gerektirir. Hektor böyle bir analiz yöntemiyle çalışarak Helena’nın geri verilip 
verilmeyeceği sorusunu bir dizi kıyaslamaya indirger. Troilos ve Paris’in taşkın 
imalarıyla gerçekten çileden çıkmış gibidir. Sonra, Hektor yeni aklına gelmiş gibi 
fikrini değiştirir, düşüncesizce davranan küçük erkek kardeşleriyle aynı fikirde 
olduğunu ve şövalyelik değerlerine bütün kalbiyle bağlı olduğunu açıklar.

…Bununla beraber, benim mert kardeşlerim,
Helena’yı vermemek kararında sizlerle beraberim;
Çünkü her birimizin ve hepimizin onuru,
Az çok bu davaya bağlı.

(II.ii.188-92)

Kızgınlığı aniden buharlaşır. Hektor, toplantı başlamadan önce Yunanlılara bir 
düello teklifinde bulunmaya karar vermiş olduğunu söylemek için sözüne devam 
eder. Troyalıların Helena’yı geri vermesi gerektiğini hararetle savunduğu dakika-
lar boyunca bile, Hektor kendini savaşa devam etmeye zaten adamıştır. İlk 
Hektor’un daha kozmopolit bir perspektifi varken -“doğanın ve milletlerin ahlak 
yasaları” ayrı milletler arasında hüküm verir- ikinci Hektor kör bir milliyetçiliği 
savunur.

“Milletlerin ahlak yasaları” ya da ius gentium ifadesinin kendisi ithaldir. Roma 
Cumhuriyeti’nde ius gentium, hem Roma’da yaşayan yabancıların ilişkilerini hem 
de Roma’nın komşu devletlerle ilişkilerini düzenlemek için geliştirilmiştir. Takip 
eden Hıristiyan siyaset teorileri ius gentium’u  doğa yasasına, aklı başında tüm 
insanlar için aşikar olan ius naturale’ye bağladılar. The Pandectes of the Law of 
Nations’a ithaf edilmiş mektupta, William Fulbecke, “şanlı Asyalıların, yiğit 
Perslerin, ruhani İbranilerin, tedbirli Yunanlıların, hayranlık uyandırıcı Romalıla-
rın, soylu kalpleriyle Kartacalıların, kahraman Makedonların, ihtiyatlı Türklerin, 
politik İtalyanların, şövalye Fransızların [ve] en kudretlilerin ve inuictis Romano 
Marte Britannis’in” “yargılarını”, “cezalarını”, “öğütlerini” ve “uygulamalarını” 
karşılaştıracağına söz verir.

Her millete ayrı bir değer atfetmekteki tarafsız tavrıyla Fulbecke, ius gentium 
üzerindeki herhangi ciddi bir yansımanın tabiatında var olan garip öz yabancılaş-
mayı gösterir: Kavram, birinin kendisi ile Türkler arasındaki benzerlikleri 
görmesini ve her milletin geleneklerinin ve değerlerinin, kendi milletinin bile, 
beklenmedikliğini kabullenmesini gerektirir. Hektor’un konuşmasının ilk bölümü 
Fulbecke’inkiyle benzer bir tarafsızlık sergiler; ama ikinci bölüm şovenizme 
gömülür. İkinci Hektor kendini bir Troyalı olarak tanımlarken, birinci Hektor’un 
milletlerarası bir toplumun rasyonel insanlarıyla ilişkili olarak tanımlanmış bir 
kimliği vardır. “Bununla beraber” ifadesinden önceki cümlelerle sonrasındakiler 



arasındaki ayrılık, iki duygu, iki değer sistemi ve belki de iki farklı insan arasın-
daki ayrılıktır: Aniden, aceleci bir şövalye sağgörülü bir ahlak filozofunun, bir 
Troyalı bir dünya yurttaşının yerini alır.

Oyunun V. perdesinde, Hektor yeniden değişir ve üçüncü bir kimlik hem şövalye-
yi hem de ahlak filozofunu yerinden eder. Değişim Hektor’un Akhilleus’un 
soluklanmasına merhametle ve budalaca izin vermesinden hemen sonra gerçek-
leşir. Akhilleus ayrıldığında, Hektor alışılmamış derecede güzel zırhlar içinde bir 
Yunanlı fark eder. Hektor bu ismi meçhul Yunanlının peşini yakalayana kadar 
bırakmaz, onu öldürür ve zırhını çıkarır. Hektor’un üçüncü versiyonu, ilk 
ikisinden farklı olarak, maddi servete en azından geçici bir ilgi duyar ve onları 
elde etmeye çalışırken şövalye Hektor’a biraz yabancı olan bir insafsızlık sergiler. 
Önceki gün Troilos Hektor’u ondaki “acıma illeti”nden dolayı ayıplarken -“Yaman 
kılıcının rüzgarı, Yunanlıları yere serdiği zaman / çoğu kez ayağa kaldırırsın 
onları / canlarını bağışlarsın” (V.iii.,40-42)- V. perdenin başlarında Hektor 
sadece Akhilleus’un değil Thersites’in de canını bağışlamıştır. Hem Caxton’un 
Recuyell’inde hem de Lydgate’in Troy-Book’unda, Hektor Yunanları zırhları için 
öldürür. Hikayenin Shakespeare uyarlamasında ise bu açgözlülük, seyircinin 
Hektor anlayışını gözden geçirmesini gerektirir. Şövalye Hektor, onurun çoğalma-
sını ekonomik terimlerde görür; ama imrendiği onur maddi zenginliğe önem 
vermemeyi icap ettirir –düşmanın sayısını azaltmayı emreden askeri yükümlülük 
için bile. Öte yandan üçüncü Hektor izinli savaşan bir korsan gibi iş görür, bir 
Philip Sydney’den ziyade John Hawkins ya da Francis Drake gibidir. Birinci 
Hektor, ahlak filozofu, ulusötesi bir toplumun üyesiyken ve ikinci Hektor’un 
güçlü bir Troya sevgisi varken, üçüncü Hektor tavrını herhangi bir toplumla 
ilişkili tasarlıyormuş gibi görünmez.

Hektor’un ölümünün en altüst edici yanlarından biri, zaruri olarak, saygılı, nazik 
Hektor’la açgözlü Hektor’un birlikte ölümüdür; biri cömertliği diğeri hırsı için 
cezalandırılmıştır. Akhilleus ve Myrmidonları Hektor’u, henüz öldürüp, zırhını 
çıkardığı cesedin yanında otururken bulurlar. “Silahsızım” der Hektor; “Bundan 
faydalanma” (V.viii. ix.) Akhilleus, buna rağmen, adamlarına Hektor’u boğazla-
malarını emreder. Akhilleus’un vahşeti, alçaklığı ve ikiyüzlülüğü bu olayın şok 
etkisi yaratması için yeterli olurdu; ancak onu ahlaki bir çerçeveye yerleştirilme-
ye bu kadar dirençli kılan ölümün çift nedenliliğidir. Ölümünden birkaç dakika 
önce, açgözlü Hektor kıymetsiz bir kişisel çıkar peşinde kendisinden daha zayıf 
bir adamı öldürmüştür. Bu olaydan birkaç dakika önce ise şövalye Hektor, 
soluğu kesilmiş Akhilleus’a savaştan çekilmesi için müsaade etmiştir. Bir Hektor 
merhamet hakkını kaybederken, diğeri haksızca ölür.

Milliyetçi bir ideolojiyi sahiplenen oyun yazarları Troya hikayesini anlatırken, 
Hektor’u net bir şekilde kahraman yapmaya ihtiyaç duydular. Bu da, böylece, 
tutarlı ve devamlı bir kişiliğe sahip bir Hektor talep etti. Heywood’un uyarlaması 
ile Shakespeare’inki arasındaki karşılaştırma, Troilos ile Kressida’da kişiliklerin 
bozulmasıyla üretilen politik belirsizliklerin altını çizer. Heywood’un The Iron 



Age’indeki Troya’nın düşüşü uyarlamasında, Hektor konumunu kişiliğinin 
sürekliliğiyle tutarlı, daha az ayrışan bir tarzda tersine çevirir. Shakespeare ve 
Caxton’un Hektor’ları gibi Heywood’un Hektor’u da sahneye bir sağgörü savunu-
cusu olarak başlar.

Hektor:
... Hürmetli Kralım ve babam,
Eğer bu yolculuğa çıkarsan,
Ordunun lekelenmemiş onuruyla 
Ki bu ordu parlak kalkanımda kara boyalıdır,
Bu yolculuğun hiçbir sebebi olmayacak
Ve sanırım bütün o parlak soyundan,
Ki Tanrılar şanını bütün kralların üstüne çıkarmıştır,
Ne senin mezarını görecek kimse yaşayacak,
Ne de cenazeni oraya taşıyacak kimse kalacak.
Bu şanı taşıyan büyük ataların adına, şerefin adına
Bu adaletsiz savaşa girme.
Aineas:
Prens Hektor’un sözleri,
Onun üstüne 
Korkaklığın ve namertliğin cürmünü çökertecek.
Troilos:
Ayıp kardeşim Hektor,
Eğer halamızın kaçırılmasının ve Troya’nın yıkılışının
Öcü alınmazsa,
Zamanın yaşlı eli, onların türlü lekelerini
Asla soyumuzdan silemez.
Paris:
Tarihimize geçecektir ki,
Priamos’un, biri dışında bütün oğulları 
Yunanlardan öç almak için istekli ve atılgandılar, 
Yalnızca Hektor cesaret gösteremedi.

(I.i. 50-69)

Heywood Hektor’un düşüncesinin değişmesine sebep olan bir güdü sunar: 
Hektor korkaklıkla suçlanmaktan dolayı içerleyerek kontrolünü kaybeder.

Hektor:
Ne, cesaret göstermedi mi dedin?
Erkeklikten yoksun genç,
Çoban değneğini ve para keseni yanına al ve git.
Bir savaşçıya benzemiyorsun
Ne gözlerinde ateş, ne de henüz çenende tüyler var,
Bana cesaret edemediğimi mi söylüyorsun? Kalk, git,defol:



Senin yerin Oenons kumpanyası, 
Bir asker bölüğünden çok.

(I.i.70-76)

Bu, Hektor’un konuşmasına erkek kardeşlerine sinirlenerek başladığı ve sonra 
onlarla şevkle anlaşarak bitirdiği Shakespeare uyarlamasının akışını tersyüz 
eder.

Dryden’ın Troilos ile Kressida’nın post-Restorasyon revizyonunun bir tahlili, 
Shakespeare’in oyununun eleştirel özelliklerini daha keskin bir ferahlamayla 
ortaya çıkarır. Shakespeare’in oyunundaki karakterlerin tüm süreksizliklerini ve 
parçalanmalarını programlı bir şekilde eledikten sonra; Dryden yaptığı geniş 
değişiklikleri trajedide karakterlerin temsilinin düzenlemesiye ilgili kurallar 
üzerine yazdığı bir makaleyle kanıtlamıştır. Makale kesin bir şekilde Shakespe-
are’i, karakerlerin bütünlüğüne saygı göstermekte başarısız olmakla suçlar:

Üslubun son özelliği ise, tutarlı ve eşit olması, yani kurgu boyunca 
aynı kalmasıdır: Bu yüzden Vergilius Aineas’a bir kere Pious ismini 
verirse, onu şiir boyunca bütün sözlerinde ve hareketlerinde mutla-
ka öyle gösterirdi... O (şair) Tutkular hakkında -doğaları itibariyle 
ne oldukları, nelerle harekete geçirildikleri hakkında- edindiği 
bilgileriyle kendine yardım edemezse, ya onları yükselmemeleri 
gereken yere kadar yükseltmek, ya da Doğanın adil derecelerine 
göre yükseltememek sorunuyla boğuşacaktır, veya onları doğal 
sınırların ötesine genişletecek veya krizin sakin dönemlerindeki ve 
düşüş dönemlerindeki dönüm noktalarını gözlemleyemeyecektir: 
Bunların tümü Şairdeki Yargı isteğinden ve Ahlak Felsefesi’nin 
ilkeleri konusunda ehil olmamasından kaynaklanan hatalardır.

Dryden meclis sahnesini bu karakter teorisine uyması için değiştirir: Onun 
uyarlamasında, Hektor Yunanlara düello çağrısında bulunmaya, ancak küçük 
oğlu Astyanax kendi düello çağrısını göndermeyi teklif ettikten sonra karar verir. 
Dryden bunun yanında, Hektor’un iç çatışmasının etkisini azaltarak, ahlak 
felsefesi üzerine geçen konuşmanın çoğunu budar. Dryden Shakespeare’in meclis 
sahnesini, Hektor’u devamlı bir karakter olarak temsil etmekteki başarısızlığın-
dan dolayı özürlü kabul eder; Dryden Shakespeare’in uyarlamasında olmayan 
bağlantıları ve açıklamaları sağlamaya çalışır. Dryden’a göre Shakespeare’in 
oyununun gedik ve çatlakları ilkel bir ihtiraslar teorisini yansıtır. Dryden 
tedbirlice atalarının ahlak felsefesi bilgilerinin yetersiz olduğunu öne sürer – tıpkı 
Shakespere’in Hektor’unun, erkek kardeşlerine yüklediği gibi. Ama Shakespeare-
’in oyunundaki karakterlerin süreksizlikleri, seyircileri bireysel ve milli kimlikle 
ilgili inançlarını sorgulamaya zorlar. Dryden’ın oyunu millet söylemlerinin 
etkileyici iddialarını desteklemeye çalışırken, Shakespeare’inki milleti korkunç, 
hastalıklı ve gerçekleştirilemez olarak resmeder.

Yukarıdaki tartışma, Shakespeare’in Troilos ile Kressida’sının erken dönem 
modern İngiliz (ve Britanya) milliyetçiliğinin kısa yazınına eklenmesi gerektiğini 
öne sürer. Shakespeare’i okudukça, Shakespeare’in “milliyet duygusu tartışmala-
rının” bir oyundan diğerine belirgin biçimde farklılaştığını görürüz. Shakespeare, 
milletin oluşma ihtimaline her zaman şüpheyle yaklaşır; ama onun şüpheciliği-



nin çeşitliliğine daha iyi sebepler geliştirmeye ihtiyacımız vardır.



Mimesis 10 Adrian Brine ile Söyleşi 

Aşağıdaki metin, Shakespeare Oyunculuğu (Adrian Brine – Michael York, çev: Ali 
H. Neyzi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000) kitabının yazarlarından  
Adrian Brine ile yapılan şöyleşiyi içermektedir. Londra doğumlu Adrian Brine 
Oxford’da eğitim gördü. 1960 yılında BBC’de çalışmaya başladı ve Shakespeare’in 
tarihsel oyunlarının -“An age of Kings” başlığı altında- bir arada çekilmesi projesi-
ne katıldı. Avrupa’nın dört bir yanında dersler veren ve bir çok oyun yöneten Brine, 
İstanbul’da Dormen Tiyatrosu’nda da bulundu. 1992 yılında Belçika’da “Chevalier 
dans l’Ordre de la Couronne” unvanı alan sanatçı, ayrıca Belçika tiyatrosuna 
hizmetleri sebebiyle Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazandı. Söyleşi, 12-14 Mayıs 
2004 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapılan Shakes-
peare konulu “The Oya Başak Conference” dolayısıyla İstanbul’da bulunduğu 
sırada yapılmıştır. 

Türkçe’ye çevrilmiş olan Shakespeare Oyunculuğu adlı kitabınızı okuduk 
ve okuma çalışmalarımızda da kitaptan faydalandık. Geçen yıl, Hamlet 
oyununu yönetmek için Türkiye’ye geldiğinizi biliyoruz. Kısacası çalışmala-
rınız hakkında biraz bilgi sahibiyiz. Shakespeare’e yaklaşımınızdan biraz 
bahseder misiniz?

Öncelikle bu kitap aktörler için yazıldı, yönetmenler için değil. Yönetmen oyunun 
nasıl olmasını isterse istesin, postmodern ya da klasik ya da başka herhangi bir 
şekilde, oyuncu karakteri nasıl yorumlarsa yorumlasın fark etmez; bu kitap 
Shakespeare oyunundan herhangi bir bölüm oynayacak bir oyuncu için yazılmış-
tır. Ben sadece Shakespeare nasıl oynanır onu bulmaya çalışıyorum. Aklınızı çok 
fazla karıştırmayın, kelimeler neyse doğruca onlara bakın, nasıl kurulduklarına, 
karakterin onları nasıl meydana getirdiğine bakın. Eğer “Shakespeare’i 
Yönetmek” diye bir kitap yazsaydım bundan çok daha farklı olurdu. Bu kitap 
sadece “ben ne yapıyorum, bunun anlamı nedir?…” diyen oyunculara yönelik.

Avrupa ve Türkiye’de pek çok Shakespeare sahnelemesi görmüş olmalısınız. 
Bunları karşılaştırabilir misiniz? Türkiye’deki yorumlarla Avrupa’daki 
yorumlar arasında ne gibi farklılıklar var?

Zor bir soru, çünkü Türkiye’de yeterince Shakespeare oyunu izlemedim. Dün 
gece Troilos ile Kressida oyununuzu izledim. Harika olduğunu düşünüyorum, çok 
iyiydi, özenli bir çalışmaydı. Ama Türkiye tiyatrosunu sadece bununla yargılaya-
mam. Troilos ile Kressida öğrencilerin kendi başlarına hazırladığı son derece 
başarılı bir çalışma. Ama bu tipik Türkiye tiyatrosudur diyemem. Avrupa’daki 



yorumlarla ilgili de şunu söyleyebilirim: Shakespeare oyunları çok daha minima-
list yorumlanıyor; çok daha az dekor ve aksesuar kullanılıyor.

Daha az dekor ve aksesuar kullanmakla Shakespeare’e daha çok yaklaşıldı-
ğını mı düşünüyorsunuz?

Evet. Çünkü Shakespeare bütün o dekor ve aksesuarların yarattığı etkiyi 
kelimelerle yaratır. Kelimeleri hayal gücünüzü kışkırtmak için kullanır. Shakes-
peare üç dört aktörü sahneye çıkararak da bir ordu yaratabileceğinizi söyler. 
Örneğin dün akşam, Troilos ile Kressida’da yaptığınız da benzer bir şeydi. 
Platformun üzerindeki aktörler üç dört kişi olsalar bile aklınızda imgesel bir ordu 
oluşabiliyordu ki bu da daha güçlü bir etki yaratıyordu. 19.yy’da tahta ve işgücü 
çok ucuz olduğundan çok büyük dekorlar inşa edilebiliyordu. Örneğin Venedik’te 
geçen bir oyunu izlerken kendinizi tatile gitmiş gibi hissedebilirdiniz. Oysa 
Shakespeare’in Venedik’i bugün gördüğümüz gibi turistik bir yer değildir. Çünkü 
aslında sahnedeki Venedik onun hayal ürünüdür. Çünkü oyunlarındaki bütün o 
yerleri; Venedik’i ya da Verona’yı, Londra’nın gerçekliğinden kaçmak ve “ben 
Londra’da yaşayan insanlardan bahsetmiyorum, başka bir yerden bahsediyorum” 
diyebilmek için kullanmıştır. Örneğin Hamlet’teki Polonius, Shakespeare zama-
nındaki bir politikacının karikatürize edilmiş halidir. Ama Shakespeare “bu olay 
başka bir yerde geçiyor, bu siz değilsiniz.” dediğinde, kimseye karşı çıkacak bir 
şey bırakmamış oluyordu. 

Peki bizim kostüm ve dekor kullanımımız hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sade ve güzeldi. Sahnede sadece iki küçük platform vardı ama bu oyun için 
yeterli ve işlevli bir dekordu. Çünkü sahnede oyuncuların ne söylediğine kon-
santre olabiliyordunuz. Eğer bunun yerine Troya atının bacaklarını ya da 
Troya’nın sütunlarını yapmaya kalksaydınız sonuç kötü olurdu çünkü seyircinin 
hayal gücünü kısıtlamış, imgelemini daraltmış olurdunuz.

Stanislavski hakkında Türkçe’ye çevrilmiş kaynaklar çok sınırlı. Kitabınızda 
Stanislavski ile ilgili bir bölüm olduğunu biliyoruz. Anladığımız kadarıyla; 
Stanislavski’nin yöntemiyle Shakespeareyen oyunculuğu birbirinden ayıran 
bir yaklaşımınız var. Sizce bu yaklaşım sahne üzerinde etkili bir sonuca 
ulaşıyor mu? 

Bildiğiniz gibi, Stanislavski üç kitap yazdı: Birincisi Bir Aktör Hazırlanıyor, 
ikincisi Bir Rol Yaratmak, üçüncüsü de Bir Karakter Yaratmak. Dördüncüsünü 
ise zihninde tamamlamasına rağmen yazamadı. Asıl amaçladığı detaylı bir 
oyunculuk yöntemi geliştirmekti. Birinci kitap bu yöntemin sadece ilk basama-
ğıydı. Bu kitap 1930’ların başında dört dile birden çevrildi ve insanlar Stanislavs-
ki’nin yönteminin bundan ibaret olduğunu düşündüler. İkinci kitap, Bir Rol 
Yaratmak, on beş yıl sonra çevrildi. İnsanlar Stanislavski’yi bildiklerini sandılar 
ve bu yüzden ne bu kitabı ne de Bir Karakter Yaratmak kitabını sahiplenmediler. 
Bu yüzden insanlar Stanislavski’yi yanlış yorumladılar; Stanislavski’nin oyuncu-
luk yönteminin yalnızca birinci kitaptan ibaret olduğunu sandılar. Oysa bu 
kitaplarda Stanislavski’nin düşünceleri değişmiş ve gelişmiştir. Bununla beraber, 
Stanislavski oyunculuk yöntemini daha çok karakteri oynayacak aktörün 
duygularına dayandırmıştır. Bu yöntemle çalışan oyuncular karakterin kim 



olduğunu bulmaya çalışırlar; ne zaman doğdu, sahnedeki haline gelmeden önce 
neler yaptı, nerede okula gitti, nerede yaşadı... Bu, karaktere gerçekçi bir 
yaklaşımdır. Bunu pek çok yazara uyguladığınızda çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. 
Ama söz konusu yazar Shakespeare olduğunda bu işe yaramayabilir. Hamlet’i 
düşünelim. Hamlet gerçek bir insan değildir. Hamlet’in nerede okula gittiğini, 
önceki mesleğinin ne olduğunu düşünmek işe yaramaz. Çünkü Shakespeare 
stereotipler yazmaz, efsanevi karakterleri yazar. Bu yüzden bu yaklaşım Shakes-
peare’de işe yaramaz. Bir aktör özel hayatında yaşadığı sorunları Hamlet ve 
Ophelia’nın ilişkisine uyarlamaya çalışırsa karakteri derinleştirmek yerine 
sığlaştırmış olur. 

Stanislavski, kendisi de Shakespeare prodüksiyonlarında başarılı olamadığını 
söyler. Çünkü kelimelere yeteri kadar dikkat sarf etmemiştir. Stanislavski 
duygularla ilgilenir, aktörün duygularıyla. Ben ilk aşamada duyguların karakte-
rin ne söylediğinden daha az önemli olduğuna inanıyorum. Shakespeare’de 
neredeyse her tirat bir argümandır ve duyguları açık bir şekilde ifade eder. 
Cümleleri söylemeye başladığınızda zaten duygular kendiliğinden ortaya çıkacak-
tır. Oysa oyuncunun genelde yapmaya çalıştığı sadece duyguları hissetmeye 
çalışmaktır. Hamlet’ten uzun bir tirat çalışan bir oyuncum, kendini hiddetli ve 
korkmuş bir havaya sokmaya çalışıyordu. Tüm o uzun tiradı tek bir aksiyonla, 
tek bir rengin hakim olduğu düz bir oyunculukla oynuyordu. Bana Türkiye’deki 
izleyicilerin uzun tiratları sevmediğinden bahsetti. Eğer uzun bir tiradı parçalara 
bölerseniz seyirciler de tiradın nasıl bir çizgisi olduğunu, nasıl ilerlediğini 
görürler. Belki böylece bu uzun tirat ilgilerini çekebilir. Eğer Hamlet o uzun 
tiratları dakikalar boyunca dümdüz okursa ne söylediğini asla anlayamazsınız, 
anlayabildiğiniz tek şey Hamlet’in mutsuz olduğudur. Ama eğer her satırı tek tek 
ele alır ve üzerinde çalışırsanız, aralarındaki değişimi düşünürseniz, bu defa 
seyirciler bir sonraki satırda ne olacağını beklemeye başlarlar. Böylece sürekli bir 
değişim ve çatışma halinde olan düşünce ve duyguları başarılı bir şekilde icra 
etmiş olursunuz. Bu bir tekniktir. Ben aktörlere önce ne söyledikleri üzerine 
çalışmalarını öneririm, sonra ne düşündükleri ve en sonunda bunun neyi 
değiştirdiği üzerine çalışmalarını. Bu onlara yardımcı olur çünkü tek düzelikten 
kurtulmuş olurlar. Böylelikle bütün tirat bir dinamizm kazanır. 

Aslında bizim de yapmaya çalıştığımız buydu. Bu sene bir Shakespeare 
oyunu sergilemeyi seçmemizdeki en önemli sebeplerden biri, böyle bir 
oyunculuğu tecrübe etmek istememizdi. Sadece kelime anlamlarını takip 
ettiğiniz, metne bağlı kaldığınız bir oyunculuk.

Bu işinize yaradı değil mi? Çünkü bu genel olarak nasıl oynanacağı konusunda 
yol göstericidir.

Evet, yardımcı oldu. Zaten aksi takdirde çok göstermeci bir oyunculuk 
sergiliyorsunuz, ne hissettiğinizi göstermeye çalışarak oynuyorsunuz. 
Troilos ile Kressida’da her satırın önemli bir anlamı vardı. Bu yüzden her 
satır üzerine ayrıntılı çalışmamız gerekti. 

Bu, dün geceki oyununuzda hissediliyordu. Beni şaşırttınız; çünkü genelde 
amatörler sadece duyguları oynama eğilimindedirler. Ama dün gece bu düşün-



cem kırıldı… Kitabı faydalı buldunuz mu?

Biz oyunun dramaturjisini yapmaya çalışırken pek çok kaynaktan Shakespe-
are ile ilgili makaleler araştırdık. Sizin kitabınızsa oyunculara, bir Shakespe-
are metninin nasıl oynanacağı ile ilgili yardımcı oldu.

Bence Shakespeare oynamak fazlasıyla alçakgönüllülük gerektiriyor. Aktörün 
kendini bir aracı olarak görmesi ve ne söylemesi gerektiği üzerine düşünmesi 
gerekiyor. Eğer boyunuzu aşan amaçlarla yola çıkarsanız yolda kalırsınız. Ama 
eğer Shakespeare’in ne söylemek istediğini anlamaya çalışır ve son derece sağlam 
olan kurgusuna, kelimeleri kullanış biçimine güvenirseniz zaten pek çok şeyi 
kendiliğinden keşfedersiniz.

Shakespeare oynamayı seçtik; çünkü klasik bir oyunla hesaplaşma deneyi-
mini yaşamak istiyorduk. Ama asıl sebep oyunun savaşla ilgili olmasıydı. 
Çünkü oyun, makro düzeyin sıradan insanların hayatlarını ne denli etkiledi-
ğini gösteriyordu. Biz, bu etkinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek 
istedik. Ayrıca oyunda Helen ve Troya tarafları arasındaki değer çatışmasını 
görebiliyorduk. Oyun geçiş çağında yazılmış bir oyundu ve bunun etkilerini 
fazlasıyla taşıyordu. Bu yüzden yaşadığımız çağa uygun bir oyundu ve 
sergilememiz bugünkü dünya görüşümüzün açık bir yansıması olacaktı. 

Troilos ile Kressida hakkında ilginç olan, Shakespeare zamanında neredeyse hiç 
oynanmamış olmasıdır. 18., 19. ve 20.yy’da da popüler bir oyun değildi ve 
neredeyse hiç oynanmadı. Çünkü insanlar oyunun ne anlatmak istediğini 
anlamıyorlardı. Ama II. Dünya Savaşı'ndan hatta I. Dünya Savaşı'ndan sonra, 
politikacılarla ilgili hayal kırıklıkları, savaşların insanlarda yarattığı sıkıntılar ve 
mutsuzluklardan sonra, insanlar Troilos ile Kressida’yı okuduklarında Shakespe-
are’in ne demek istediğini anladılar. Agamemnon, Nestor ve Odysseus çok büyük 
kahramanlardı. Ama insanlar oyunu okuduklarında gördüler ki Shakespeare 
tüm bu kahramanlarla dalga geçiyordu. Bence de haklısınız; bu oyun savaş 
karşıtıydı ve 21. yy’da bir anlam ifade etmeye başladı. Çünkü günümüz koşulla-
rıyla benzeşen çok noktası var.

Troilos ile Kressida’nın dramaturjisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Dürüst olmak gerekirse; oyunu okuyalı çok zaman oldu ve dün geceki oyun da 
Türkçeydi. Bu yüzden size yardımcı olacak bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum. 
Belki oyuncuların performansı ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Shakespeare 
oynamayı bir top oyununa benzetebilirsiniz. Ben repliğimi söyler ve pası sana 
atarım, sen bir başkasına, o da bir başkasına. Böylece top sürekli aramızda 
dolaşır ve kimse topu elinde tutmaya çalışmaz. Oyunu iyi yapan şeylerden biri de 
budur; çünkü kimse cümleler arasında gereksiz duraksamalarla zaman kaybet-
mez. Tabi bu sırada anlaşılır olmak da önemlidir. Siz Troilos ile Kressida’da bunu 
başarmıştınız. Bazı aktörleri sürekli yere bakarak oynadığı için eleştiririm; 
örneğin Troilos’u oynayan oyuncu. Oysa seyirci gözlerinizi görmeli ki ne hissetti-
ğinizi anlayabilsin. Ama oyuncu yere baktığında kimse ne hissettiğini, ne 
yaptığını anlayamıyor. İyi aktörlerin büyük gözleri vardır, bu bir avantajdır.

Brecht’in Shakespeare üzerine çalışmaları olduğunu biliyoruz; örneğin 



Coriolanus üzerine. Troilos ile Kressida’nın Brechtyen bir yönü de olduğu-
nu düşünüyoruz. Çünkü bir “problem oyun”; yani oyunun finalinde olaylar 
çözülmüyor. Ayrıca karakterler epik bir anlatımla gösteriliyor. Bizde 
Shakespeare’e elimizden geldiğince Brechtyen yaklaşmaya çalıştık. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bunu yapmak mümkün mü?

Evet, tabii ki. İnsanlar Brecht’i keşfettiklerinde onun için ne diyebilirlerdi: 
“İzleyenleri büyülemekten çok düşündürmeyi amaçlayan tiyatro adamı”. En 
azından anlayabildiğim kadarıyla böyle. O, izleyicilerden biri oyundan çıktığında 
yazarın bunları neden yazdığını düşünsün ister, ne kadar güzel ve büyüleyici bir 
oyun olduğunu değil. Ayrıca Brecht, Almanya’da çok yaygın olan ve oyuncuların 
sürekli “hissettiği ve acı çektiği” romantik oyunculuğun düşmanıdır.

Bir Çehov oyunu izlediyseniz bilirsiniz; olaylar öyle bir biçimde kurulur ve 
oynanır ki oyundaki insanların hayatlarını izlemeye değil yaşamaya başlarsınız. 
Yaşantılarının içine girersiniz ve gerçekten orada olduğunuzu düşünürsünüz. 
Oysa Shakespeare ve Brecht bunun tam tersini yapmaya çalışır. İzleyicilere, “siz 
orada değilsiniz, biz sizin için orada neler olduğunu oynuyoruz” derler. Bir Çehov 
oyununda bir yemek yeme anı gerçek hayattan bir kesit gibi görünür. Shakespe-
are böyle bir atmosfer kurmakta ısrar etmez. O, sadece bize ne olduğunu 
anlatmaya çalışır. Bir hikaye anlatıyorsanız sadece gerekli olanları anlatın. Bir 
hikayeyi olduğu gibi anlatmak elbette daha uzun sürecektir. Shakespeare yazdığı 
şeyleri gereksiz ve doğalcı ayrıntılarla doldurmaz. Hikayeyi anlatır, epik tiyatro da 
hikayeyi anlatır ve olanları sadece anlatılması gerekli olanlarla sınırlar. Eğer bir 
Çehov oyunu oynuyorsanız o anı yaşayabilir ve bütün doğalcı ayrıntıları oynaya-
bilirsiniz. Ama bunu Shakespeare’de yapamazsınız çünkü bu saatler alır. Brecht 
de Shakespeare’le aynı şeyi yapıyor; hikayeyle ilgili gerekli olanları anlatıyor.

Kressida’yı yorumlamak sorun oldu mu? 

Biz Kressida’yı hain bir kadın olarak yorumlamadık. Yaptığımız okuma 
çalışmaları sırasında Kressida’yı “kahpe kadın, hain” şeklinde yorumlayan 
yazarlarla karşılaştık. Biz Kressida’nın yaptıklarının savaş koşullarından 
bağımsız yorumlanamayacağını düşündük. Daha önce de söylediğimiz gibi; 
savaşın bireysel dünyalara etkilerini Kressida’nın öyküsü üzerinden de 
göstermeye çalıştık. Bu yüzden Kressida bizim için hain bir kadın değildi.

Çok zekice. Pek çok insan Kressida’nın nasıl yorumlanacağıyla ilgili sorun 
yaşamıştır. Kressida iyi midir, kötü müdür? Oysa ben Shakespeare’in karakterleri 
hakkında iyi ya da kötü gibi sığ düşünceleri olduğunu sanmıyorum. İnsanları 
yargıladığını düşünmüyorum. O, Kressida’nın yaşadıklarına Kressida’nın gözünden 
bakıyor. Shakespeare’de ilginç bulduğum, bütün oyunlarını bu farklı bakış 
açılarını barındıracak şekilde yazmasıdır. Bence Kressida’yı savaşın kurbanların-
dan biri olarak yorumlamak iyi bir noktaydı. Çünkü bence, Shakespeare Kressi-
da’nın bir şeytan olduğunu düşünmüyordu. 
Shakespeare insanları yargılamaz; sadece onların ne yaptığını gösterir. İnsanların 
neyle mutlu olduğunu gösterir ama bu yanlıştır demez. Ve sıklıkla başı fena 
halde belada olan karakterlere sempati duyar. Örneğin II. Richard harika bir 
oyundur. II. Richard kötü bir kraldır. Bir yandan bu karakterle empati kurarken 
bir yandan da onu ülkesini terk ettiği için eleştirebilirsiniz. Bir defasında iktidarı 



elinden alındıktan sonra hapse atılır. Konulduğu hapishane öyle bir hapishane-
dir ki gözleriniz dolar. Çünkü sahip olduğu hiçbir şey yoktur. Bence Shakespeare 
daima güçsüz insanların tarafındadır; kurban olan karakterin yanında.

Olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak ve olayların hangi koşullarda 
geliştiğini göstermek oyunun Brechtyen bir şekilde yorumlanmasına izin 
veriyor.

Shakespeare bu koşulların doğurduğu sonuçları anlatıyor. Bu yüzden Kressida’yı 
yargılamıyor bence. Sadece bu koşullarda ne yapabileceğini gösteriyor. 

Biz de Kressida’yı yorumlarken sadece savaşın ona nasıl etki ettiğini 
göstermedik, bunun yanında savaşa karşı yeterince duyarlı olmadığını 
göstermeye çalıştık. Paryaların savaştan döndükleri sahnede, Kressida’nın 
onlara tepkisizliği buna bir örnek.

Mesela Hamlet oyununda Kral, Rosencrantz ve Guildenstern’i Hamlet’in yanına, 
ona ne olduğunu öğrenmeleri için yollar. Onlara Hamlet’in kötü bir durumda 
olduğunu ve arkadaşları olarak ona yardım etmeleri gerektiğini söyler. Rosenc-
rantz ve Guildenstern’ın Hamlet’in yanına gidip derdinin ne olduğunu sordukları 
sahneyi görürüz. Bir sonraki sahnede Kral, Rosencrantz ve Guildenstern’e neler 
olduğunu sorar. Anlattıklarının Hamlet’le yaptıkları konuşmayla hiçbir ilgisi 
yoktur. Seyirci onları Hamlet’in dedikleriyle ilgisi olmayan şeyler söylerken izler. 
Shakespeare’in tüm yaptığı, Hamlet’in dediklerinden bir tek kelime bile anlama-
yan iki salağı göstermektir. İşte bu yüzden çok iyi bir oyun bence, çünkü seyirci-
ye olayların gidişatına tanıklık etme olanağı veriyor. Troilos ile Kressida’da da 
böyle şeylerin başarıldığını düşünüyorum.

Bildiğiniz gibi biz amatör bir grubuz. İstanbul’da, amatör grupların da 
bulunduğu bir tiyatro platformumuz var. Siz, amatör olmakla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Çünkü bildiğiniz gibi birçok profesyonel grubun farklı 
bakış açıları var. Farklı koşullarda çalışıyorlar. Örneğin bizim bir yıldız 
oyuncumuz ya da yönetmenimiz yok.

Devlet destekli tiyatrolar, ellerindeki en iyi oyuncuyu seçiyorlar. Ben bu oyuncu-
ların yıldız olmaya çalıştıkları için yıldız olduklarını düşünmüyorum, onlar iyi 
işler yapmayı sürdürdükleri için iyiler. Çünkü tek bir oyunla yıldız olmak 
mümkün değil. Bence profesyonellerle amatörleri ayıran nokta bu. Bir oyunu beş 
yüz kez oynamak, onu her gece tekrar üretmek büyük bir enerji ve dayanma 
gücü ister. Amatörlerin başarısızlığa uğradıkları noktanın bu olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü aynı şeyi her gece oynayabilecekleri/çalışabilecekleri bir çalışma 
sistemleri yok. Bir şeyi üç dört defa oynarlar/çalışırlar ve bırakırlar. Profesyonel-
ler için ise böyle değil. Eviniz yanıyor da olsa, eşiniz sizi terk de etse o gece 
sahneye çıkıp oynamaya mecbursunuz.   

Tiyatroyu bir meslek olarak görmek bazı limitler koymuyor mu? Devlet 
destekli olması da sınırlayıcı bir şey değil mi? Amatörlerin düşündüklerini 
söyleyebilmek için daha geniş bir özgürlük alanları olduğunu düşünüyoruz.

Dünkü oyunda otuz üç tane oyuncunuz vardı, bu profesyonel bir tiyatro için çok 
zor; çünkü çok maliyetli bir iş. Profesyonel oyuncular, iyi eğitimli oyuncular, 



üsluplarını değiştirebiliyorlar. Genelde amatörlerin belirli bir oyunculuk tarzları 
vardır. Bu tarzlar çeşitli oyunlarda çeşitli üslupları karşılamak için her zaman 
yeterli olmayabiliyor.

Aslında Shakespeare oynamayı seçmemizin bir nedeni de buydu. BÜO altı 
yıldır Shakespeare oynamıyor. Son üç yıldır da kendi yazdığımız oyunları 
oynuyorduk. Bu oyunla üslubumuzu çeşitlemeye ve perspektifimizi geliştir-
meye çalıştık. 

Metinleri size ait oyunlar mı oynuyordunuz?

Evet. Doğaçlıyor ve yazıyorduk.

Shakespeare oynarken zorlandınız mı? Nasıl buldunuz?

Bizim için farklı bir deneyimdi. Kendi yazdığımız oyunlarda belirli bir 
oyunculuk üslubu oturtmuştuk. Bu sene bu oyunla bunu kırmaya çalıştık.

Kendi oyunlarınızı oynamak yaratıcılığınızı ve tiyatral bakışınızı geliştiriyor. Daha 
önce hiç yapmadığınız şeylere katkıda bulunuyor. Başka bir prodüksiyonda, 
metni daha kolay yorumlayabiliyorsunuz. Shakespeare oynarken de, daha önce 
kendi yazdığınız oyunları oynamış olmak bir avantaj. Çünkü onun hayal gücü-
nün nasıl çalıştığını anlıyorsunuz. Shakespeare oyuncuların hayal gücünü 
genişletiyor. Onu birçok klasik eserden ayıran da bu. Shakespeare oynadıktan 
sonra daha iyi oyuncular oluyorsunuz; çünkü çok zorlu bir işi başarmış oluyor-
sunuz.

Dustin Hoffman’ın bununla ilgili komik bir hikayesi var. Londra’da klasik bir 
prodüksiyonda, Venedik Taciri oyununa çalışıyorlarmış. Yönetmen de klasik 
Shakespeareyen tarzda bir yönetmenmiş. Dustin Hoffman, kendini tiplemesi 
Shylock’a adapte etmeye çalışırken sürekli replikleri unutup karıştırıyormuş. En 
sonunda isyan edip “Kahretsin, bu haltı doğaçlamak imkansız!” demiş. Yönetmen 
bu hikayeyi kitabında yayınlamış. Şöyle yazmış; “İşte benim de tam olarak 
söylemek istediğim şey bu; bu “haltı” doğaçlayamazsın. Ona bağlı kalmak 
zorundasın.” 

Biz de metni ilk elimize aldığımızda bazı bölümler doğaçlamayı, bazı yeni 
sahneler eklemeyi düşündük. Bunu denedik, ama sonuçta bunun gerekli 
olmadığını gördük. Kendi doğaçlamalarımızı Shakespeare’e adapte etmek 
çok zor. Çünkü her şeyi bütünüyle yazmış. Hiçbir eklemeye gerek yok.

Ama sizin Myrmidonlar’da yaptığınız gibi küçük değişiklikler çok güzel, bunlar 
gerekli. İnsanların Helen mi, yoksa Troyalı mı olduğunu göstermek için yaptığınız 
şeyler de güzel. Çok anlaşılır olmuş. 

Sadece Epilogos ve Prologos’u farklı bir şekilde yazdık. Shakespeare’in 
Epilogos’unda Pandaros var. Biz ise savaş sahnelerini Thersites'in gözünden 
göstermeye çalıştık. Sahneyi keserek neler olduğunu, olacağını anlatıyordu. 
Böylelikle biz de savaşın gidişatını öğreniyorduk. Ama bizim yazdığımız 
Epilogos’ta farklı şeyler söyleniyor. Epilogos Troya savaşını, Troya atını 



anlatıyor. Odysseus’un bunu nasıl planladığını ve bundan sonra ne 
olduğunu. Bir de Patroklos ve Akhilleus sahnesini yeniden yazdık.

Neden?

Patroklos ve Akhilleus arasındaki ilişkinin sadece cinsel bir ilişki olmadığını 
göstermek istedik. Birinci adam-ikinci adam ilişkisi olduğunu göstermek 
için tekrar yazdık ama metindeki halini çok da değiştirmedik.

Onların homoseksüel oluşları da savaşa farklı bir duyarlılık getirebilirdi belki.

Evet, ama biz fazla vurgulamak istemedik. Shakespeare’i tamamen değişti-
recek kadar da iyi değiliz. Ama Royal Shakespeare Company de değiliz. 
İkisinin arasında bir yerdeyiz. Dramaturjiyi bizim kendi yaklaşımımız 
belirliyor. Söylemek istediğimiz şeyler var ve bunların doğrultusunda bazı 
ufak değişiklikler yapıyoruz.

Neden olmasın ki? Buradaki konferans da bununla ilgiliydi. Shakespeare’i farklı 
bakış açılarıyla okuyup onu değiştirebilirsin. Zaten onun yaptığı şey de bu; 
Shakespeare icat etmez. Yalnızca üç oyununun kurgusunu kendi yazmıştır. Geri 
kalanlarının öyküsünü tarihten, romanlardan, başka yazarların oyunlarından 
almış ve yeniden yazmıştır. Bu yüzden bizim onun yazdıklarını değiştirmemizde 
ya da yeniden yazmamızda bir yanlışlık yok. Shakespeare’in yazdıklarını tarihin 
gerçek bir parçası gibi yorumlamak yaygın bir eğilimdir. Örneğin Coriolanus’un 
Mussolini olduğu düşünülür. Coriolanus’un Mussolini’yi hatırlatan nüveler 
taşıması iyidir. Ancak “Coriolanus Mussolini’dir” demek tiplemeyi daraltmak 
olur. Coriolanus sadece Mussolini değildir: Mussolini gibi davranan diktatörlerin 
hepsinin birleşimidir.

Evet, bunu dolaylı bir şekilde anlatabilirsiniz.

Evet, altmetin olarak. Coriolanus ve Mussolini’yi bire bir eşlerseniz altmetni gerçek 
metin haline getirmiş olursunuz. Ama altmetin “altta” olmalı, gizli olmalı. 

Oyunu izlerken oyuncularınızı ve size başka hangi Shakespeare oyununun 
uyabileceğini düşündüm. Aktörleri düşünerek bir oyun seçebilirsiniz. Bu bir 
oyun seçmek için iyi bir sebep. Bizim bazen çok büyük hayallerimiz oluyor ama 
bunu oynayacak aktörlerimiz olmuyor. O zaman elimizdeki aktörlerle ne yapabili-
riz diye bakıyoruz. Ne oynamalıyız diye düşünüyoruz. Ve buna göre bir şeyler 
yapıyoruz.

Siz hepiniz edebiyat öğrencileri misiniz?

Hayır, hepimiz farklı bölümlerdeniz. Okulumuzda bir drama bölümü yok, biz 
bu işi kulüp olarak yapmaya çalışıyoruz.

Tiyatroyu üniversitede çalışma olarak yapmaya sıcak bakmıyorum; bence kuru 
ve akademik bir hale geliyor. Tiyatronun tarihini, dramanın tarihini, onun tarihi 
bunun tarihini her şeyi öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da bütün hayatınızı 



alıyor.

Aslında biz de teorik altyapıyla ilgili bir sürü şey okuyoruz. Bir yandan da 
bu yazıları çevirip yıllığımızda yayınlamaya çalışıyoruz. Elinizdeki yıllıklar-
da önceki senelerde yaptığımız çalışmaların ve çıkardığımız prodüksiyonla-
rın bir dökümü var. Mesela geçen sene, güneydeki savaş sırasında orada 
bulunan iki askeri anlatan bir oyun oynadık. Onların karargah mutfağındaki 
hikayeleri anlatılıyordu, barış içinde olduklarına inanıyorlardı. Savaşın 
varlığını kabul etmek istemiyorlardı. Aslında savaş gerçekleri bizim de çok 
yakınımızda ama biz de görmezden geliyoruz. Biz bunu göstermeye çalıştık. 
Oynayacağımız oyunları seçerken, genellikle Türkiye’deki konjonktürle 
örtüşen oyunlar seçmek gibi bir amacımız var.

Böyle şeyler yapıyor olmanız gerçekten çok güzel. Evet, hiç kimse Kassandra’yı 
dinlemez ama tiyatronun yapması gereken de budur...



İATP’de 2003-2004 Dönemi

Deniz Aydın
Ömer Özdinç

Volkan Mantu

2003-2004 dönemi, İATP’de son birkaç yıldan beri uygulanmakta olan program 
çerçevesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra amatör tiyatroya dair yeni tartışma-
ların gündeme geldiği bir zaman dilimi oldu. Sayıları giderek artan şenlik ve 
festivallerin tiyatro ortamında belirleyici olmaya başladığı bu dönemde, “Nasıl bir 
şenlik?” sorusu, tartışmaların temel eksenini oluşturuyordu. On beş topluluğun 
dayanışma temelinde bir araya gelerek oluşturduğu İATP, bu süreçte sadece 
platform içi faaliyetlere ve tartışmalara ilgi göstermekten ziyade, içinde bulunduğu 
tiyatro ortamına müdahalede bulunma kaygısıyla hareket etti. Başka bir deyişle, 
alternatif bir şenlik anlayışı konusundaki tartışmaları İATP dışındaki amatör 
topluluklara açmak, İATP için bir sorumluluk haline geldi.

Böyle bir gündemin oluşmasına, İATP’li toplulukların uzun yıllardır düzenli 
olarak katılım gösterdiği ODTÜ Tiyatro Şenliği’nde yaşanan son gelişmeler vesile 
oldu. ODTÜ Tiyatro Şenliği’nde son birkaç yıldır kronikleşmiş bazı sorunların 
varlığından söz etmek mümkündür. Bunların en yakıcı olanları organizasyon 
bozuklukları, oyun sonrası söyleşilerin topluluklar açısından yıkıcı hale gelmesi, 
şenlik ortamında verimli sanatsal-politik tartışmaların yaratılamaması ve 
dolayısıyla kolektif bir anlayıştan giderek uzaklaşılmasıdır. Tüm bunların üzerine 
ODTÜ Oyuncuları’nın İATP’yi kurumsal olarak tanımaması, ODTÜ Oyuncuları ve 
İATP arasındaki ilişkinin tıkanma noktasına gelmesine sebep oldu. Sonuç olarak 
İATP, ODTÜ Tiyatro Şenliği 2004’e katılmama ve ODTÜ Oyuncuları ile ilişkisini 
gözden geçirme kararı aldı. Şenliğe katılan ya da katılamayan diğer toplulukların 
da benzer sorunlardan mustarip olması, ODTÜ Tiyatro Şenliği’nin günümüz 
tiyatro ortamında nasıl bir yeri doldurduğunun saptanması açısından bir 
tarihselleştirme yapmak gerektiğini gösterdi. 

Türkiye’de amatör tiyatronun canlanmaya başladığı 60’lı yıllarda düzenlenmeye 
başlanan ODTÜ Tiyatro Şenliği’nin, tiyatroya ilgi duyan kişi ve toplulukların bir 
araya geldiği, oyunlarını sergilediği ve kendilerini sanatsal-politik açıdan ifade 
etme imkanı buldukları yegane mevzilerden birisi olduğu söylenebilir. Şenlik 
kültür ve sanatın, dolayısıyla da amatör tiyatronun kamusal alandan tasfiye 
edildiği 80’lerde de bu işlevini sürdürmüştür. 90’lı yıllar ise, kültür ve sanat 
üzerindeki fiili baskının azaldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde tiyatro 
yapmanın koşulları görece rahatlamış, pek çok topluluk kurulmuş ve bu toplu-



luklar oyunlarını farklı mekanlarda sergileme fırsatı bulmuşlardır. Ancak bu 
“özgür” kültürel ortam, devlet ve büyük finans kuruluşlarının (Efes Pilsen, 
Akbank vs.) belirleyiciliğinde oluşturulmuş; doğal olarak da amatör topluluklar 
açısından bu kurumların kültür-sanat politikalarından bağımsız hareket etmek 
zorlaşmıştır. 90’ların sonuna gelindiğinde bu sözde özgürlükçü havanın ODTÜ 
Tiyatro Şenliği’ni de etkisi altına aldığını söyleyebiliriz. Şöyle ki; 2000 yılında 
şenliğin “amatör ve üniversitelerarası” olan önadı atılmış ve böylece tüm tiyatro 
“piyasa”sına açılması sağlanmıştır. Ayrıca şenliğe katılan topluluklarla birlikte 
yapılan şenlik ön görüşme ve değerlendirme toplantıları askıya alınmıştır. Bu 
hamleyle birlikte şenliğin kolektivizm vurgusu ortadan kalkmaya başlamış ve 
topluluklarla kurulan ilişki “şenlikte oyun sergilemek – oyunlara ev sahipliği 
yapmak”tan ibaret hale gelmiştir. Sıralanabilecek pek çok değişiklikten bu iki 
tanesi bile ODTÜ Tiyatro Şenliği’nin sıradanlaştığına ve alternatifliğini yitirdiğine 
dair sinyallerdir. Son süreçte bu kanı, birçok farklı topluluk tarafından paylaşıl-
maktadır. 

Bu noktada 60’lardaki tiyatro ortamında alternatif bir niteliğe sahip olan ODTÜ 
Tiyatro Şenliği’nin 90’lı yıllarla birlikte yaşamaya başladığı sanatsal ve politik 
erozyonu tartışmaya açmak ve mevcut tiyatro ortamına müdahil olmak İATP için 
şart olmuştu. Şenliğe dair gözlemlerin ve tespitlerin dile getirildiği yazışmaların 
ardından ODTÜ Oyuncuları ile 2004 yılı Mayıs ayında İstanbul’da bir toplantı 
yapıldı. Ancak ODTÜ Oyuncuları tarafından, eleştirilerin ve sorunun sadece ODTÜ 
Oyuncuları ve İATP arasındaki gerilime indirgenmesi nedeniyle toplantı verimli 
geçmedi. Haziran ayında ODTÜ’de yapılan toplantı ise tartışmaların sağlıklı bir 
düzlemde yürümesi açısından öncekinden ileri bir noktada duruyordu. Bu toplantı 
esnasında, İATP ve ODTÜ Oyuncuları alternatif şenlik örgütlenmesi tartışmaların-
da aşama kaydetti. Bunun üzerine 2004 sonbaharında Türkiye’deki amatör 
topluluklara açık bir toplantı yapılmasına ve temel gündemin “Alternatif bir şenlik 
nasıl olabilir?” sorusuna cevap aramak olmasına karar verildi. Bunun yanında, 
ODTÜ Tiyatro Şenliği ön görüşme ve değerlendirme toplantılarının yeniden 
düzenlenmesi söz konusu oldu. 

Özellikle son birkaç yıldır tiyatro ortamındaki genel eğilime bakıldığında, tiyatro 
şenliklerine dair tartışmaların yalnızca ODTÜ Tiyatro Şenliği üzerinden yürümemesi 
gerektiği aşikardır. Bahsettiğimiz şenlik ve festival akımına yeni açılan özel 
üniversiteler ve taşra üniversiteleri de eklenmiştir. Ayrıca devlet ve finans 
kuruluşlarının kültürel ortam üzerindeki etkisinin yanı sıra medya faktörü de 
devreye girmiştir. Tüketim kültürüne entegre medya sektörünün sürekli yeni yüzlere 
ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Dolayısıyla amatör tiyatroya, televizyona ve tiyatro 
piyasasına oyuncu malzemesi sunacak bir kaynak gözüyle bakılmaktadır. 
Düzenlenen tiyatro şenlikleri oyuncuların ya da toplulukların “piyasaya kendini 
tanıtma” gayesine hizmet etmektedir. Özel okullar ve vakıf üniversiteleri cephesinde 
ise iyi bir vizyon/imaj yaratma amacıyla ele alınan şenlikler, geleceğin sanat 
piyasasında görev alacak organizatörlerin staj mekanları haline gelmiştir.

Bu bağlamda İATP’nin bu tartışmayı İATG’ye ve katıldığı diğer şenliklere taşıması 
elzem görüldü. İATG, İATP tarafından düzenlenmeye başlandığından beri kolektif 
bir organizasyonla kotarılmaya çalışılmaktadır ve bütün yıl yürütülen ortak 
tartışmaların, birikim alışverişinin, karşılıklı iletişimin bir parçası olma niteliğini 



taşımaktadır. Mayıs ayında düzenlenen şenlikte İATP grupları, bir araya gelerek 
birbirlerinin oyunlarını seyredip dağılmak yerine bütün yıl çeşitli gündemler 
etrafında tartışmalar yürütür ve organik bir ilişki ağı oluşturmayı hedeflerler. Bu 
bağlamda İATG 2004’e şenlik düzenleyen gruplar olan Ege Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu (EÜTT) ve Anadolu Üniversitesi Yaşayan Tiyatro’nun davet edilmesi ve 
bu toplulukların düzenledikleri şenliklere İATP’li grupların katılması, tartışmala-
rın amatör tiyatro ortamına yayılması adına önemli adımlar oldu. İATG’ye üç 
yıldır katılan EÜTT ile bir oyun sonrası söyleşisi yapıldı ve söyleşi, EÜTT’nin 
çalışma ve örgütlenme modeli, oyun süreci, İzmir’deki amatör tiyatro örgütlenme-
si ve İATP’nin başlattığı şenlik tartışması gibi başlıklar üzerinden ilerledi. Böylece 
oyun sonrası söyleşilerin amatör tiyatro açısından nasıl daha verimli hale 
gelebileceği sorusuna somut bir öneri sunulmuş oldu. 

Mayıs ayında İzmir’de düzenlenen EÜTT Tiyatro Günleri’ne ise İATP’den beş 
topluluk (BÜO, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tiyatro 
Topluluğu, İstanbul Üniversitesi İstanbul İktisat Sahnesi, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi 
Sahnesi Eğitim Araştırma Topluluğu) katıldı. EÜTT Tiyatro Günleri 2004, 
EÜTT’nin çabaları sonucunda önceki yıllardakinden daha fazla sayıda İzmirli 
topluluğun katılımıyla gerçekleşti. Bu sayede İzmir’deki topluluklar arasında 
pratik bir ilişki zemini oluşması sağlandı. Ayrıca Türkiye çapında pek çok amatör 
topluluk, İzmir’de sahneye çıkma imkanı buldu. İATP’li topluluklar ise şenliğin 
neredeyse tümünü takip ettiler ve oyun sonrası söyleşilerde bulundular. Şenlik 
sonunda İzmirli amatör topluluklarla İATP arasında bir toplantı yapıldı; EÜTT 
Tiyatro Günleri üzerinden alternatif şenlik tartışmaları açıldı ve İzmir’deki tiyatro 
örgütlenmesi üzerine konuşuldu. Açıkça belirtmek gerekir ki, burada İATP’nin 
tavrı amatör topluluklara kendi örgütlenme modelini dayatmak değildir. Her 
halükarda İzmir’deki amatör tiyatro örgütlenmesini şehrin kendi koşulları ve 
ihtiyaçları belirleyecektir. Bu noktada İzmirli topluluklar, kendi iç yapılanmaları-
nı yeni yeni oluşturmaya başlamış olmaları sebebiyle İzmir’de henüz örgütlü bir 
yapıya gidemedikleri, ancak şehirdeki tiyatro ortamının bir örgütlenme pratiğine 
ihtiyaç duyduğu konusunda görüş bildirdiler. İATP ilerleyen süreçte, örgütlenme 
konusundaki deneyimini İzmirli topluluklarla paylaşmaya çalışacaktır.

Bu toplantının bir benzeri Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün düzenlediği 
şenlikte de gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü iki yıldan bu yana, 
kulüp bünyesindeki beş farklı grubun oyunlarını sergileyebilmesi için bir şenlik 
düzenlemektedir. Bu yılki şenliğe ise İATP’den BÜO ve ÖKM EAT da katıldı. 
BÜO’nun oyunu sonrası yapılan söyleşide Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’n-
deki iç örgütlenme sorununun İzmir’dekinden farklı olarak henüz ilk safhalarda 
olduğu görüldü ve burada kolektif bir şenlik düzenlemek ve bir tiyatro örgütlenme-
sine gidebilmek için erken olduğu kanısına varıldı. Ayrıca İATP toplulukları, Denizli 
Uluslararası Amatör Tiyatrolar Şenliği, Boğaziçi Tiyatro Şenliği, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Gençlik Günleri ve Sahnesiz Amatör Tiyatro Günleri gibi şenliklerde 
de gerek katılımcı gerekse gözlemci olarak bulundular. Bu şenliklerle ilgili eleştiri 
ve değerlendirme yazıları hazırlanmaktadır. 

İATP’nin açmış olduğu “nasıl bir şenlik” tartışması ve şenliklerle ilgili değerlendir-
meler, fildişi kulelerden yapılan yorum ve eleştirilerle karıştırılmamalıdır. Neticede 



İATP alternatiflik iddiasına sahip olması sebebiyle, bizzat içinde bulunduğu amatör 
tiyatro ortamına müdahale etme kaygısı taşıyan bir platformdur. Başta tarif etmeye 
çalıştığımız, alternatiflikten hayli uzak eğilimlerin ağır bastığı günümüz tiyatro 
ortamında on beş topluluğun dayanışma temelinde bir araya gelerek oluşturduğu 
İATP oldukça önemli bir yerde durmaktadır. 

Bu sürecin BÜO’daki yansımalarına dönecek olursak; BÜO 80’li yıllarda düzenle-
mekte olduğu İATG’yi, kolektif bir hale getirebilmek amacıyla o dönem bünyesin-
de yer aldığı Amatör Tiyatrolar Çevresi’ne devretmiştir. Bu doğrultuda alternatif 
bir şenlik örgütlenmesi sürekli olarak BÜO’nun gündeminde olmuştur. 
2003-2004 dönemindeki tartışmalar da, BÜO’da sürekli olarak sıcak bir İATP 
gündeminin yaşanmasını sağladı. Son birkaç yıldır pek çok amatör tiyatro 
şenliğine katılan BÜO kendi içinde yaptığı toplantılarda, katıldığı şenliklerin 
kolektif örgütlenmesi yolunda önemli çabalar harcamış olsa da zaman zaman 
“turnecilik” mantığıyla hareket ettiği, bazı durumlarda şenliklerdeki pozisyonu-
nun oyun sergilemekten öteye gidemediği gibi bir özeleştiride bulundu. Bunun 
yanında önümüzdeki süreçte topluluğumuzun ve İATP’nin bu şenliklerdeki 
duruşunun nasıl olacağı sorusu ortaya çıktı. Bu noktada BÜO’daki genel eğilim, 
BÜO’nun gerek İATG’de gerekse İATP üyesi olarak katıldığı diğer şenliklerde 
aktivist bir pratik sergileyerek dışa dönük ilgi örgütlemesi ve şenlik ortamlarını 
üretken tiyatral tartışmalarla canlandırması gerektiği yönünde oldu. Bu tartış-
malar sayesinde, İATP’nin Türkiye tiyatro ortamındaki yeri ve BÜO açısından 
önemi tekrar hatırlandı. 

Sonuç olarak 2003-2004 dönemi İATP açısından alternatif şenlik örgütlenmesi 
sorununun etraflıca tartışıldığı bir dönem oldu. İATP’nin ülkedeki ender tiyatro 
örgütlenmelerinden biri olarak tiyatro gündemine müdahale etme sorumluluğu-
nun altı çizilerek, bunun farklı yolları aranmaya başlandı. Bunun için önümüz-
deki süreçte İATP’nin yayın organının nasıl daha nitelikli bir seviyeye çekilerek 
daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılabileceği konusu en önemli başlıkları-
mızdan birini oluşturmaktadır. 



İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu’na 
Katılım İçin Çağrı

İstanbul’daki çeşitli tiyatro toplulukları 2000 yılı sonbaharında başlayan ve 2001 
yılına taşınan bir kuruluş/tartışma süreci yaşadılar. Bu tartışmanın ana teması 
tiyatro alanında birlik sorunu olarak özetlenebilir. Toplulukların atomlaşmasının 
önüne nasıl geçilebilir? Topluluklar arası iletişimi güçlü hale getirmek, bu 
iletişimi belli bir saydamlığa, düzene ve kalıcılığa kavuşturmak için neler yapıla-
bilir? Tiyatral bilgi birikiminin çoğaltılması ve paylaşılması nasıl sağlanabilir? 
Elbette bu ve daha farklı sorular topluluk sınırlarının ötesinde devinmek isteyen, 
topluluklar arası dayanışmanın gerekliliğine inananların sorduğu sorulardır. 
Uzun bir kuruluş sürecini artık geride bırakan İATP, tiyatro alanında içinde 
yaşadığımız toplumsal sistemin sunduklarıyla yetinmeyen, sınırları zorlayan, 
topluluklar arası ilişkiyi kaba çıkar ilişkilerine indirgemeyen bir platform oluştur-
ma iddiasına sahiptir.

İATP yeni bir oluşum olmakla birlikte, daha önce çeşitli dönemlerde Amatör 
Tiyatrolar Çevresi’nde faaliyet gösteren, o bünyede yaşanan sorun ve tıkanıklar-
dan ders çıkarmaya çalışan toplulukların önerisiyle gündeme gelmiş bir arayıştır. 
Bu topluluklar tiyatro alanında birlik sorununu alternatif bir yaklaşımla pozitif 
bir çözüme kavuşturmak üzere, ayrım gözetmeksizin İstanbul’daki tüm tiyatroları 
İATP’ye katılmaya çağırmaktadırlar.

Çeşitli toplulukların özerk platformlar örgütlemesi bir gereklilik olarak görün-
mektedir. İATP’ deki üniversite topluluklarının ÜTP’yi (Üniversite Tiyatroları 
Platformu) kurması bu yaklaşımın ürünüdür. 

Üniversite, lise, sendika, bölge ve mezun tiyatrolarının yeterli sayıya ulaştıkların-
da özerk platformlar inşa etmeleri, ortaklaştıkları sorunlara yoğunlaşmalarını 
sağlamaktadır.

İATP bünyesinde bir de eğitim-araştırma komisyonu kurulmuştur. EAK seminer, 
atölye vb. etkinlikleri organize etmekten sorumlu, bu çalışma alanlarında İATP’ye 
dönük faaliyetler gerçekleştiren insanlardan oluşmaktadır. 

İATP önceki dönemlerde düzenlediği İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni (İATG) 
her yıl Mayıs ayında sürdürmeyi hedeflemektedir. İATG katılmak isteyen her 
gruba açıktır.



İATP’nin İşleyiş İlkeleri

Aşağıdaki yazılı ilkeler platform içerisinde yapılan tartışmalar sonucunda ortaya 
çıkmıştır. İATP’de yer almak isteyen toplulukların ilke önerileri hakkında görüşle-
rini sözlü ve yazılı düzeyde oluşturmaları, ortak bir eğilimin örgütlenebilmesi 
açısından önemlidir.

1. İATP örgütsel planda İstanbul’daki tiyatro topluluklarını bir araya getirmeyi 
hedefleyen bir yapılanmadır.

2. Topluluklar arası 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 yanyanalık içinde tasarlanır. Dikey ve hiyerarşik bir örgütlenmeye 
gidilmez.

6. İATP karar organı olmaktan ziyade toplulukların bir araya gelip ortak eğilimle-
rini 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 iki 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. Toplulukların iç işleyişinde yaşanan sorunlar İATP gündemine geldiğinde 
öneri yapma sınırının ötesine geçilmez. 

11. Tiyatral yardımlaşma ve alışverişi temel alan topluluklar arası ilişkilerde belli 
bir hukukun inşa edilmesi esastır. Bu hukuk İATP’deki topluluklar arası 
ilişkileri zedelemeyecek tarzda şekillenmelidir.

İATP toplantılarına temsilci gönderen topluluklar şunlardır:

1. Atölye

2. BGST Dans Birimi

3. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları(BÜO)

4. Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Tiyatro Eğitim Araştırma Birimi(TEAB)



5. İstanbul Üniversitesi İstanbul İktisat Sahnesi

6. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Sahnesi (ÖKM Sahnesi) 

7. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Sahnesi Eğitim-Araştırma 
Topluluğu(ÖKM EAT)

8. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu(İTFTT)

9. Karıncalar Tiyatro Topluluğu(KATİT)

10. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tiyatro 
Topluluğu(MİFTOK)

11. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları

12. Mimar Sinan Üniversitesi Oyuncuları(MSÜO)

13. Tiyatro Boğaziçi

14. Zeytinburnu Halk Sahnesi(ZHS)

e-mail: iatp@iatp-web.org
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