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BÜO YILLIK 8. SAYI ÇIKARKEN…
Tüm tiyatro severlere merhaba…
2000 yılından bu yana, amatör tiyatro gruplarına dair kaynakların az olması ve amatör
gruplarda yapılan çalışmaların kamuya açılmadan yalnızca grup içinde paylaşılıyor
olması gibi kaygılarla senelik olarak çıkarılan Büo Yıllık’ın 8. sayısı ile sizleri
selamlıyoruz.
Diğer sayılara benzer şekilde, bu sayımızda da Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları olarak
dönem içinde yapmış olduğumuz çalışmaların içerikleri, değerlendirmeleri, entelektüel
araştırmaların raporları çalışmaların tarihsel sırasına paralel olarak bulunuyor.
8. sayımızdaki

ilk çalışma, 2006-2007 yaz döneminde BÜFK (Boğaziçi Üniveristesi

Folklor Kulübü) ile beraber yürüttüğümüz, geçmiş yıllardaki ortak çalışmalarda
edinilen deneyimin ilerletilmesi ve her iki kulüpte var olan sanatsal birikimin
paylaşılmasını hedefleyen çalışmanın değerlendirmesi. Ardından 2006-2007 Eylül
Dönemi’nde Dario Fo-Franca Rame tiyatrosu üzerine yapılan entelektüel ve sahne üstü
çalışmalarının raporlandığı 2006 Eylül Dönemi Çalışmaları Dario Fo-Franca Rame
yazısı ve bunu takiben Tom Behan’ın Dario Fo: Revolutinary Theatre adlı kitabından bir
makale özeti olan Dario Fo: Devrimci Tiyatro adlı çalışma ve Kelimelerle Oynamak:
İngiltere’de Dario Fo Yönetmek adlı çeviri geliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın, Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ndeki sosyal
faaliyetlerin yürüyebilmesi ve kültürel canlılığın yaşatılabilmesi amacıyla 2004-2005
döneminden beri yeni bir çalışma alanı olarak benimsediği Kilyos Sarıtepe
Kampüsü’nde 2006-07 döneminde yürütülen çalışmalara dair eğitim-araştırma başlıklı
yazılar Ben de Bunları Anlatmazsam dosyasının içerisinde yer alıyor. Dosyada
öncelikle, eğitim çalışmalarını da kapsayarak oyun sürecinin anlatıldığı ve ardından bir
BÜO metni olan oyunun dramaturjisinin dönem içerisinde yapılan eğitim araştırma
çalışmaları baz alınarak tartışıldığı Ben de Bunları Anlatmazsam Oyun Süreci ve
Dramaturjisi yazısı bulunuyor. Bu değerlendirme yazısını, dönem içinde Kilyos Sarıtepe
Kampüsü’ndeki yaşam koşulları üzerine daha derinlikli bilgilere sahip olunması
amacıyla Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ndeki eski koordinatörü Aydın Pesen ile yapılan
söyleşi ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerin koşullarına da tanıklık etmek, bu

koşulların getirdiği farklılıkları oyun metninde dillendirebilmek için İstanbul
Üniversiteli öğrencilerle yapılan röportajtakip ediyor. Oyunda ele alınan “gençlik”
olgusuna dair yapılan aktarıma dair notlar da bu söyleşileri izliyor.
Dönem içinde çıkarılan ikinci prodüksiyon olan Müfettiş oyunun dosyasında ise,
sırasıyla eğitim çalışmaları ve prodüksiyon döneminin anlatıldığı bir değerlendirme ve
oyunun dramaturjisinin anlatıldığı bir yazı

bulunuyor. Oyunun arkaplanının

beslenmesi ve tarihselleştirmenin yapılabilmesi için dönem içinde yapılmış olan
çalışmaların başlıklarına dair yazılar ise şöyle: Feminist Dramaturji Notları, Nikolay
Gogol Giriş– Müfettiş adlı bir çeviri, Gogol Dönemi Rusya’sı üzerine verilen aktarımın
notları, Kıyametin İçinden Gülmek: Gogol’ün Müfettiş’inin Mizahi Yapısı adlı çeviri,
Gogol’ün Müfettiş’inin Mizahi Yapısı üzerine BGST’li tiyatrocularla yapılan tartışmaların
derlendiği bir çalışma, Jonathan Pitches’in Vsevolod Meyerhold adlı kitabının üçüncü
bölümünün ayrıntılı özeti şeklinde olan Meyerhold’un Büyük Prodüksiyonu Müfettiş adlı
derleme.
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Büfk-Büo 2006–2007 Yaz Dönemi Ortak Çalışması
Değerlendirmesi

Gülcan Küçük
Pınar Gümüş

2006–2007 yaz dönemi başında, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü ve Boğaziçi
Üniversitesi Oyuncuları; ortak bir projeye başlamaya karar verdiler. Bir önceki yıla
bakıldığında iki kulüp, Düğün gibi bir dans tiyatrosu projesine ve Çingene’nin Şarkısı
gibi bir müzikli oyun projesine birlikte imza atmıştı. Yaz dönemi başında başlanılan bu
yeni projede ise; temelde geçmiş çalışmalarda edinilen deneyimi ilerletmek ve tiyatro,
müzik, dans formasyonlarını ve bu disiplinlerin beraberinde getirdiği arka plan
çalışmalarını veya birikimlerini paylaşmak hedefleniyordu. Ayrıca, Kilyos’ta çalışmaları
yürütülmüş olan geçen yılın ortak projesi Çingene’nin Şarkısı”ndan çıkarılan
değerlendirme ile birlikte, bu projenin Kilyos’ta iki kulübe de katılacak olan yeni
üyelerin katılımıyla bir eğitim prodüksiyonu olarak kurgulanabileceği öngörülmüştü.
Yaz çalışmaları süresince, BÜO’dan 7 kişilik, BÜFK’ten ise 11 dansçı ve 11 müzisyen
olmak üzere toplam 29 kişilik bir kadroyla çalışmalar sürdürüldü.
Çalışmaya, Folklor Kulübü’nün 2006 – 2007 sezonu prodüksiyonu olarak önerilen
proje çerçevesinde başlandı. Proje temel olarak İstanbul’a Türkiye’nin farklı yerlerinden
göç etmiş/ettirilmiş toplulukların kendi kültürleri ile İstanbul’daki deneyimlerini
birleştirerek nasıl bir melez metropol kültürü oluşturduklarını konu alıyordu. Bu
temayı işlemek üzere önerilen en önemli yöntem bu topluluklardan insanlarla
görüşmeler yapılması ve dolayısıyla hareket noktasının bire bir onların anlatıları
olmasıydı. Sözlü anlatım ve dansın birleştiği bir form olan ve doğuşu itibariyle protest
bir nitelik de taşıyan hip-hop’un İstanbul varoşlarında icra edildiğini biliyorduk. Bu
nedenle hip-hop dansı ve anlatım olanakları projede temel bir rol oynayacaktı.

İlk olarak İstanbul içinde alan araştırmalarına başlandı. Alan araştırması yapılmak
üzere İstanbul’da neredeyse yıllardan beri göç alan ve çok farklı kültürleri içinde
barındıran Gaziosmanpaşa bölgesi belirlendi. Öncelikle bölgede çalışma yapan
derneklerle kurulan ilişkilerin yardımıyla Gaziosmanpaşa’da yaşayan insanlarla
görüşmeler yapıldı. Görüşmeler, neredeyse tüm kadronun katılımı ile organize edildi.
Görüşme yapanlar en hızlı şekilde izlenimlerini kadroya aktardılar. Böylece sahne
çalışmaları her aşamada alan araştırmalarından beslenerek yürüdü.
Bir yandan da, varoş ve hip hop konulu okuma-aktarım-çeviri çalışmaları yürütüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Üstündağ, Galatasaray Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Hakan Yücel ve Üni-Roman üyesi Egemen Yılgür tarafından, varoşlar
ve göç konulu çalışmaları kapsamında kampüse açık iki aktarım yapıldı.
Dans-müzik tiyatronun birlikte icrasına dair alan araştırmalarından beslenen
denemelerin yapılmasının hedeflendiği sahne çalışmalarının yürütücülüğünü
üstlenmek üzere beş tiyatrocu ve iki dansçının katılımı ile bir eğitim grubu
oluşturuldu. Tüm kadronun katılacağı temel vokal, dans ve oyunculuk eğitimi
çalışmaları planlandı. Bu çalışmalar yaz dönemi boyunca sürdü. Bu üç disiplinden
birinde yoğunluklu çalışma yapmış kulüp üyelerinin diğer disiplinlere dair de bir
formasyon kazanması, ortak anlatım olanaklarının yaratılması ve daha önce bu
alanlarda edinilen birikimin ve metotların paylaşımı hedeflendi. Ayrıca eğitim
grubunun farklı sanat dallarının geçişkenliğinde çalıştırıcılık perspektifi ve deneyimi
kazanmasının da özellikle çalışmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir vurgu noktası
olması gerektiği belirlendi.
Farklı disiplinlerin bir arada ele alınması sonucunda oluşabilecek anlatım olanaklarını
keşfetmek ve projeye dönük ürün çıkarmak hedefiyle iki temel çalışma başlığı önerildi:
Konfeksiyon Atölyesi Sahnesi çalışması ve Vokal Aksiyondan Dansa Atölyesi çalışması.
Bu çalışmalar yürütülen alan çalışmalarından ve dans-müzik tiyatro alanındaki eğitim
çalışmalarından beslenecekti.
KONFEKSİYON ATÖLYESİ SAHNESİ
Bu çalışmanın amacı, bu zamana kadar yapılan temel dans, oyunculuk, ve müzikvokal çalışmalarının ardından, alan araştırmaları temel alınarak oluşturulan

dramaturjik vurgularla da birlikte bir sahneleme denemesini yapmaktı.
Alan araştırmaları sırasında Gazi Mahallesi’nde görüştüğümüz insanların çoğu
konfeksiyon atölyelerinde çalışıyorlardı. Yani konfeksiyon atölyeleri; buradaki
insanların çoğunun hem hayatını sürdürmek üzere para kazandığı hem de komşuları,
patronları ya da semtten başka insanlarla saatlerini geçirdikleri yerlerdi. Bunun
üzerine Gazi Mahallesi’ndeki konfeksiyon atölyelerine gidilip orada çalışan insanlarla
da görüşmeler yapıldı. Bu atölyelerde genelde çocuklar ve genç kadınlar çalışıyordu.
Konfeksiyon atölyelerinde dikişçiler, ütücüler, katlayıcılar, iplik toplayıcılar ve ortacılar
gibi iş bölümlerinin olduğu, ve bu iş bölümlerine göre işin fiziksel ağırlığının, ücretinin,
ya da süresinin değiştiği gözlemlendi. En temelinde de bu atölyelerde işçi olarak çalışan
herkes çok düşük ücretlerle, uzun saatler boyunca ve ağır koşullarda çalışıyordu.
Böylece temel dramaturjik vurgular şöyle belirlendi: İş odakları arasındaki hiyerarşi ve
ağır çalışma koşullarının çalışanları neredeyse tüketmesi.
Çalışmada “Fiziksel Aksiyondan Dansa Atölyesi’nin” metodu ve kriterleri kullanıldı.
Yapılan ilk çalışmada, tüm dansçı-oyunculardan, kendilerine konfeksiyon atölyesinde
yapılabilecek bir çalışma eylemi ve verili durumu bulmaları istendi. Bu örnekler
üzerinde çalışıldıktan sonra, müzisyen kadronun da halihazırda çalışmış olduğu
Orhan Gencebay’ın Hatasız Kul Olmaz parçası sahneye eklendi. Dansçı-oyunculardan
bu parça eşliğinde (ritme oturtma kaygısı gütmeden, ilk aşamada müzikten aksiyon
alarak) fiziksel aksiyon cümlelerini icra etmeleri istendi. Müzik eşliğinde eylemlerini
icra eden dansçı-oyuncular belli bir aşamadan sonra eylemlerini ritme oturtmaya
başladılar. Sahnede oluşan dikiş yapan, iplik toplayan, ortacı, ütücü, katlayıcı ve
paketleyici grupların birbirleriyle ilişkisine, aralarındaki aşamaya ve hareket
cümlelerinin birbirini takip etmesine dikkat edildi. Son aşamada sahneden çıkması
istenen tükenme kısmı için dansın soyutlama aşamasına çalışıldı ve buna yaptığımız
temel vokal kullanımı eklendi.
Yazının başında da belirtildiği üzere, bu çalışmanın en önemli hedeflerinden bir tanesi
deneysel niteliği olan bir eğitim araştırma çalışması olması idi. Buradaki deneysel olma
vurgusu, öncelikle dans-tiyatro-müzik alanlarının ilişkili biçimlerde icrasının yeni
formlarını keşfetmek olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda da Konfeksiyon Atölyesi
Sahnesi; alan araştırmalarından beslenmesi ve fiziksel aksiyondan dansa metoduna
vokal-dans birlikte kullanımlarının eklenmesi açısından olarak değerlendirilebilir.

Ancak bu sahne çalışmasında, örneğin fiziksel aksiyondan dansa metodu kullanırken,
tüm aşamalarında ayrıntılı çalışmalar yürütülmemesi; daha ziyade bu atölye
kriterlerinin sahneye yetişmek hedefi ile hızlıca tüketilmesi, bu çalışmada eleştiri
getirilebilecek noktalardandır. Bir yandan, vokal ve dansın birlikte kullanılması da
aşamalı olarak yürütülen bir eğitim çalışması sonucunda keşfedilmiş bir yöntem
olmaktan ziyade, sahnelemenin son döneminde yapılan bir buluş niteliğinde kalmıştır.
Yukarıda belirtilen çalışma değerlendirmeleri ile eş zamanlı olarak, bu çalışmaların
Kilyos’ta yürütülecek kış prodüksiyonu çalışmalarına temel oluşturup oluşturamayacağı tekrar hem BÜFK hem de BÜO tarafından tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmanın
ana ekseni de Kilyos’ta çalışma yürütmenin özgül koşulları olmuştur. Kilyos
Kampüs’te; dans, müzik ve tiyatro çalışmalarının yapılabileceği teknik altyapının
bulunmaması; ulaşım sorunu nedeni ile çalışma saatlerinin Güney Kampüs’te
yürütülen çalışmalara oranla neredeyse yarıya inmesi, bu projenin Kilyos’ta
sürdürülmesini zorlaştıracak fiziksel koşullardı. Öte yandan, projenin kış döneminde
kulüplere yeni katılan üyelerle de birlikte yürütülebilecek şekilde yeniden
projelendirilmesi, ve yine yeni üyelerle birlikte kitlesel katılımlı olacak eğitim
çalışmalarına yönelik öneriler geliştirilmesi gerekiyordu. Yukarıda belirtilen fiziksel
koşullar; ve kadronun belirtilen projelendirme ihtiyacı konusunda yetersiz kaldığı
değerlendirmesinin yapılması ile beraber; bu projenin Kilyos prodüksiyonu hedefinden
vazgeçildi. Bu aşamadan sonra, prodüksiyon hedefi gözetmeksizin dans, müzik ve
oyunculuğu içeren anlatıcılık çalışmasına metot oluşturma hedefine yoğunlaşıldı.
VOKAL AKSİYONDAN HİPHOP ANLATICISINA: METOT OLUŞTURMA ÇALIŞMASI
Yaz çalışmalarının ikinci döneminde, “Vokal Aksiyondan Hip-Hop Anlatıcısına” olarak
adlandırdığımız deneysel bir çalışma yapıldı. Yaz başında önerilen projede; dans,
teatral anlatım ve müziğin ilişkili bir biçimde icra edilebildiği anlatıcı tiplemeleri
bulunuyordu. Halihazırda müzik, tiyatro ve dansın iç içe geçtiği sahnelemeler hem
BÜFK hem BÜO ürünlerinde kullanılıyor, fakat bu çalışmalarda yöntemsel bir yol
izlenmiyordu.
Bu doğrultuda, bu üç sanat çalışması alanının birlikte bir anlatım şekli olarak nasıl
kullanılabileceğinin “metot”laştırılması, eğitim araştırma yönünün güçlendirilmesi,
sonrasında yapılacak çalışmalar için rehber olabilmesi asıl vurgu noktaları olarak

belirlendi. Bu aşamadan sonra yaz çalışmaları başından itibaren üç alanda yürüyen
temel eğitim çalışmalarının (vokal, dans ve fiziksel aksiyon çalışmaları) birikimi üzerine,
bu doğrultuda bir öneri oluşturuldu ve fiziksel aksiyondan hip-hop anlatıcısına metot
oluşturma çalışmasına başlandı.
Çalışma boyunca değerlendirmeler yapılırken Fiziksel Aksiyonlar Atölyesi ve Fiziksel
Aksiyondan Dansa Atölye’lerinin kriterleri referans alındı. Çalışma dört aşamalı olarak
yürütüldü:
1. Vokal Aksiyon: Birinci aşama için tüm kadro ikili gruplara bölündü. Bu gruplara
ya tek bir soru kelimesi ya da tek bir replikten oluşan bir cevap ile birlikte, verili
durumları verildi. Dansçı-oyunculardan bu doğrultuda bir fiziksel aksiyon cümlesi
oluşturmaları istendi.
Örnek: - Başım ağrıyor.
Verili durum: Bahane uydurmaktadır.
Bu cümle ve verili durum çerçevesinde dansçı-oyuncular bir fiziksel aksiyon cümlesi
tasarladılar: 15-16 yaşlarında iplikçi bir kız konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır.
Arada dalıp işi yavaşlatmıştır. Patronu gelip, “’Kızım, neden çalışmıyorsun?” diye
sorduğunda “Başım ağrıyor” cevabını verir.
2. Diyalog-Monolog: Bu aşamada da dansçı-oyunculardan ilk aşamada icra ettikleri
fiziksel aksiyon cümlesi doğrultusunda (aksiyonu devam ettirerek, kesintiye uğratarak,
farklı yorumlar geliştirerek) bir anlatı oluşturmaları istendi. Bunun için oyuncuların
önerilen dört formdan birini seçmeleri istendi. Bu formlar; monolog (ya direkt olarak
seyirciye ya da kendi kendine anlatır), çatışan iki anlatıcı (seyirciye değil birbirlerine
anlatırlar böylece anlatı seyirciye dolaylı yoldan ulaşır), birbirini destekleyen çatışmayan- iki anlatıcı (seyirciye anlatırlar) ve üçüncü ağızdan tek kişilik anlatı idi.
Örnek: Yukarıdaki örnek üzerinden dansçı-oyuncular, kızın hayale dalma anından
öncesini monolog olarak uzattılar. Dalma anı geldiğinde yine ilk aşamadaki gibi
patronun sorusuyla kızın anlatısı kesintiye uğruyordu.

Kız:

Patron:

“Şu gördüğün atölye var ya, sabahın köründe
biniyorum ıkış tıkış otobüse geliyorum buraya, başlıyorum işe,
iplik topla, iplik topla, iplik topla… E insan dalıyor bazen.
Geçenlerde, dalmışım… Ahmet’i düşünüyom, Ahmet 1.80
boylarında, esmer, yakışıklı bir delikanlı. Annemler izin vermiyor
ama, biz kaçıcaz herhalde, neyse işte dalmışım öyle… Patron
geldi! Dedim bu sefer kesin ağzıma sıçacak. Korktum ‘Başım
ağrıyor’ dedim, bir farklı davrandı Osman Abi.”
“Kızım neden çalışmıyorsun?”

Bu aşamada özellikle tek replikli aksiyonlardan yola çıkılarak oluşturulan anlatılar
üzerinde bölümleme çalışmasına vurgu yapıldı. Bölümleme çalışması anlatıda var olan
farklı aksiyonların farklı bölümler halinde anlamlandırılması ve bu bölümler arasındaki
aksiyon geçişlerinin sağlanmasını içeriyordu. Bu çalışma, 3. ve 4. aşamalarda aynı
bölümlemelerin müzik ve dans ile de icrası; ve aksiyonlar kaybedildiği takdirde bu
bölümlemeye geri dönüp hatırlanmasını kolaylaştırması açısından verimli olmuştur.
Bu aşamadan sonra; tüm örnekler için olmasa bile bazı örneklerde tüm aşamaların
denenmesi ve böylece metot oluşturulması hedefi de göz önünde bulundurularak, tüm
kadroyla çalışılmadı. Ancak, ikinci aşamadan sonra, dramaturjiye, yönteme dair çeşitli
tartışmalar yürütülerek metot oluşturma çalışmasını birlikte yapmak adına interaktif
bir çalışma ortamı oluşturuldu.
3. Repliklerin Ritme-Ezgiye Oturtulması: Bu aşamada temel hedef; repliklerin ritme
ve/ya
ezgiye anlamlarını ve aksiyonlarını yitirmeden oturtulması ve ritm ve/ya ezgi içinde
replik yorumlarının denenmesiydi.
Örnek: Yukarıdaki örnek üzerinden, müzisyenlerin de birebir çalışmada bulunup
çalışmaya katılması ile kızın anlatısının ilk kısmında iş temposunu imleyen sabit bir
vurmalı ritmi kullanıldı. Sevgilisini anlattığı bölümde ise “İmkansız Aşk” adlı parçanın
ezgisi kullanıldı. Patronun geldiği yerde gerilim dozu arttırılarak baştaki vurmalı
ritmine geri dönülüyordu.
Bu noktada icra edilen müziklerin genel olarak sahnedeki aksiyonu desteklemek ile
sınırlı kaldığını; dans, müzik ve teatral aksiyon çizgilerinin eş zamanlı olarak
oluşturulamadığını söylemek yanlış olmaz. Müzisyen kadro ile yapılan çalışmaların
eğitim çalışmaları içine yedirilmemiş olması ve sahneye eklenme üzerinden
yürütülmesi, bu duruma neden olarak gösterilebilir.
Bu aşamada; müziğin sahneye dahiliyeti ile beraber en belirgin olarak karşılaşılan
sorunlar, vokal kullanımı ve iç aksiyon ile ilgili olanlardır. Ritme oturtma kaygısı ile
“performerlar”da fiziksel aksiyonun iç aksiyon bakımından güçsüzleşmesi eğilimi
ortaya çıkıyordu. Bu noktada, ilk aşamalarda üzerine çalışılan icralar hatırlandı ve

tekrar 3. aşamanın icrasına geçildi. Tekrarlar sonucunda iç aksiyon ve ritm ilişkisinin
dansçı-oyuncu açısından normalleştiği ve birbirini destekler hale geldiği söylenebilir.
Vokal kullanımı konusunda, 3. ve 4. aşamada çalışılan örneklerde dansçıların dansçıoyuncu olarak var olması ve bu noktada vokal kullanımına aşina olmamaları nedeni ile
özellikle diksiyon ve sesin yeterince yüksek kullanılmaması gibi sorunlar çıkmış, bu
sorunların üzerine gidilmiştir..

4. Danslaştırma: Bu aşamada da ritme-ezgiye oturtulan fiziksel aksiyon cümlesinde
çeşitli jestler büyütülerek, hareketler tekrarlanarak ya da soyutlanarak danslaştırılmaya çalışıldı.

Örnek: Yukarıdaki örnekteki kızın anlatısında, işe geldiğini anlattığı kısımdaki yürüyüş
ritme oturtulup, iplik topladığı kısımdaki iplik toplama eylemi danslaştırılmaya
çalışıldı. Hayallere dalma kısmında sadece salınımlar kullanıldı. Aynı şekilde patronun
kızın yanına gelişi de ağır bir ritme oturtularak gerilim etkisi desteklendi.
Bu aşamanın özellikle zaman yetersizliği sebebiyle örnekler bazında ayrıntılı olarak
çalışılamadığını; ve bu aşamada yapılan çalışmaların ancak birer deneme olarak
değerlendirilebileceğini belirtmek gerekir.
Dramaturji Notları
Konfeksiyon Atölyesi çalışmasına benzer şekilde, bu çalışma da özellikle Gaziosmanpaşa’da yapılan alan araştırmasından beslendi. Dansçı-oyuncular yukarıda bahsedilen
örneği Gaziosmanpaşa’da görüşmeye gidilen konfeksiyon atölyelerinde karşılaşılan
durumlar üzerinde tasarladılar. Bu örnekte dramaturjik eksen olarak belirginleşen
noktalar şunlardı:
Çocuk-genç-kadın işçiliği: 15-16 yaşlarındaki genç kız sabahtan akşama kadar
düşük ücrete ve çok ağır koşullarda çalışmaktadır. Bu noktada örnekte icra edilen
patron-işçi ilişkisi önem kazanır. Örnekte, bu ilişkideki ezen-ezilen vurgusu korunmuş
ve patronun bu ezme durumunu mümkün olduğunca gizlemek ve dolayısıyla işçilerini
kendine bağlı tutmak kaygısıyla, işçileri ile kurduğu ilişkideki “babacan” tavırlarını
abartan bir yoruma gidilmiştir.
Taciz: Yine görüşmelerde ve alan araştırmalarında edindiğimiz bilgilerle konfeksiyon
atölyelerinde taciz olaylarına çok sık rastlanıyordu. Güzel kadınların maaşının daha
yüksek olması ya da patronların fiziksel tacizi, neredeyse normal sayılan, yadsınmayan
durumlardı. Örnekte de patron, belki günlük hayatta taciz olarak adlandırılmayacak
ama bu koşullar altında taciz işlevi gören bir jest yapar; kızın “başım ağrıyor”
repliğinden sonra tavrını değiştirip kızın kafasını okşar. Buradaki taciz jesti çalışılırken

birkaç farklı deneme yapıldı. Patronun tacizinin çok açık bir şekilde seyirci tarafından
anlaşılmasını destekleyen bir yorum(mesela patronun kızı içerideki bir odaya davet
etmesi), buradaki tacizin normalleşme durumuna yönelik eleştiriyi ortadan
kaldırıyordu. Son kertede jest; seyircinin kafasında büyük ihtimal ile bu adamın bu
kızı taciz ettiğini düşünmesini güçlendirecek biçimde yorumlandı. Ardından kızın kendi
kendine patronun bu seferki davranışını “bir garip” olarak nitelemesi ile de bu yorum
desteklendi. Kızın bu durumu ilk etapta taciz olarak nitelemesi ve buna bir karşı çıkış
örgütlemesi; atölyedeki çalışma koşulları ve kızın yaşadığı toplumsal koşullarlarla
beraber düşünüldüğünde özellikle tercih edilmedi.
Müzik-Dramaturji İlişkisi: Çalışmanın üçüncü aşamasından itibaren müziğin var
olan fiziksel eylem cümlesi ve replikler ile nasıl ilişkilendirileceği konusu da çalışmanın
vurgu noktalarından bir tanesi idi. Yukarıdaki örnekte temel olarak 3 bölümlemede 3
ayrı ezgi ile farklı yorumlara gidildi. Kızın atölyeye çalışmaya geldiğini ve ağır çalışma
koşullarını anlattığı bölümde, vurmalıların ağırlıkta olduğu iş ritmini anımsatan
müzikal altyapılar kullanıldı. İkinci bölüm olan nişanlısını anlatıp hayallere daldığı
yerde ise; o dönem oldukça popüler olan İmkansız Aşk parçasının bir bölümü
kullanıldı. Son bölümde ise; patronun kızın yanına gelişi yine vurmalılar kullanılarak,
bu kez gergin ortamı destekler biçimde bir müzikal akış doğaçlandı. Bu üç yorum
dikkate alındığında, ilk ve son bölümdeki müzikal kullanımlar sahnede var olan
aksiyonu destekler nitelikte idi. Ancak orta kısımda kullanılan İmkansız Aşk parçası
kendi başına, doğrudan seyircide belirgin bir imge uyandırıyordu. Bu noktada bu
parçanın sahnede kullanımı, dramaturji tartışmasını beraberinde getirdi. Çalınan
parça ile kızın yaşadığı aşk ile alay edip seyircinin de yabancılaşmasını mı sağlıyoruz;
yoksa bu parça Gaziosmanpaşa’da yaşayan aşık bir kızın dinleyebileceği bir parça
olarak kızla empati kurulması yönündeki dramaturjik tercihi besliyor mu sorusu
üzerinden bir tartışma yürütüldü. Bu tartışma sonrasında konfeksiyon atölyelerinde
yaptığımız görüşmelerden de yola çıkarak, parçanın dramaturjiyi destekler nitelikte
olduğu ve kullanılması kararlaştırıldı.
Yaz dönemi boyunca yapılan çalışmanın tümüne bakıldığında; bu çalışma formu iki
kulübün uzun süredir yapmadığı bir çalışma olup, deneysel bir nitelik barındırdığı
görülmektedir. Süreç içerisinde çalışmanın hedefleri sürekli tartışmaya açılmış,
revizyonlara gidilmiştir. Yukarıda iki başlık altında değerlendirilen çalışma
dönemlerinin ilkinin ve ikincisinin sonunda yapılan değerlendirmeler de bu çerçevede

farklılık arz etmektedir. Konfeksiyon Atölyesi Sahnesi üzerine yapılan değerlendirmede;
bu çalışmanın deneysel yönünün eksik olduğu şeklinde getirilen eleştiriler; çalışmanın
öncelikli itkisinin proje hedefi haline gelmesinin ve dolayısı ile yeni yöntem ve
sahnelemeler denemektense; bir an önce sahnenin en estetik ve en son haline
gelmesinin gözetilmesinin sonuçlarıdır. Vokal Aksiyondan Hip-Hop Anlatıcısına Atölye
Çalışması’nda ise bu değerlendirme dikkate alınarak ilerlenmiş, bu çalışma sonunda
çıkacak sahne parçalarından çok, sahnede dansın, müziğin ve oyunculuğun nasıl
ilişkilendirildiği konusu üzerine durulmuştur. Bu çalışma, metot oluşturmaya dair bir
çaba olduğundan ve son aşamasına gelindiğinde anlatıcılık çalışması konusunda bir
yöntem önerdiğinden, oldukça verimli olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla ikinci
başlıkta anlatılan çalışma döneminde, tüm yaz dönemi çalışmasının eğitim araştırma
ve yeni yöntemler keşfetme hedefleri göz önüne alınırsa, daha olumlu bir süreç geçtiği
belirtilmelidir.
Son kertede, özellikle Konfeksiyon Atölyesi Sahnesi’nin çalışıldığı ilk çalışma
döneminde; eğitim araştırma, deneyim paylaşımı ve deneysellik vurgulu hedeflere
ulaşımda eksiklikler olmuştur. Ancak; çalışmanın geneline bakıldığında, bu çalışma iki
kulüp açısından da oldukça olumlu deneyimleri beraberinde getirmiştir. Ortak bir
çalışma yapılması; hem form olarak sanatsal birikimin, hem de bu alanlarda yürütülen
farklı arka plan çalışmalarının paylaşımlarını sağlamıştır. Mesela BÜO; ilk defa
Gaziosmanpaşa gibi bir bölgede görüşmeler yapmaya gitmiş, bunları sahneye
taşımanın yollarını tartışmaya başlamışken; BÜFK de kurgusal çalışmalara dahil
olmuştur. Hem Konfeksiyon Atölyesi Sahnesi hem de Vokal Aksiyondan Hip-Hop
Anlatıcısına Atölye Çalışması; eş zamanlı olarak yürütülen alan araştırmalarından
beslenmiştir. Böylece kadrodaki insanlar, mesela bir süre öncesinde bir konfeksiyon
atölyesinde sohbet ettikleri birinin hayatını sahnede canlandırmış, ve dolayısıyla
sanatsal olarak bu toplumsal duruma bir bakış geliştirmeye çalışmışlar, bu durum da
tüm kadro açısından önemli bir deneyim olmuştur.
Aslında iki kulübün geçmişte ortaya çıkardığı, dans-müzik ve tiyatronun birlikte icra
edildiği gösterileri de tekrar hatırlarsak; bu yaz çalışması artık kuşaklarca
aktarılamamaya başlamış deneyimin hatırlanmasını sağlamıştır. İki kulüpten üyeler
de; sahnede verili bir formatta çalışma yapmak yerine nasıl yollar denenebileceği,
dolayısıyla çalışmanın deneysel niteliği; aynı zamanda bu çalışmanın kulüp üyelerinin
eğitiminde ne gibi bir katkısı olacağı ve ilk hedef proje hedefi olmaksızın, sahnede

üretilenlerin gelecek projelerde nasıl işlevlendirilebileceği üzerine yoğun şekilde kafa
yormuşlardır. Bu tarz çalışmaların da ancak sürekli çalışma başlıkları haline
getirilerek ve eğitim çalışmaları yolu ile deneyim aktarımını sağlayarak devam
ettirilebileceği; böylece aradan uzun zamanlar geçmeden birlikte çalışmalar
örgütlenebileceği açıktır.

2006 Eylül Dönemi Çalışmaları
Dario Fo-Franca Rame Dosyası

Pınar Gümüş

BÜO’da, 2006 Eylül döneminde Dario Fo-Franca Rame oyunları üzerine bir çalışma
başladı. Çalışma, kış döneminde Kilyos Kampüs’te çalışma örgütlemeye aday kulüp
üyeleri tarafından yürütülüyordu ve bu çalışma sırasında belirlenecek oyun ya da
oyunların Kilyos Kampüs’te kış eğitim prodüksiyonu olarak çıkartılması planlanıyordu.
Dario Fo-Franca Rame oyunları üzerine bir ön hazırlık ve projelendirme çalışmasının
ardından, Japon Kuklası ve Hamile Adam oyunlarına odaklanmaya ve çalışmayı bu
oyunlar üzerinden yürütmeye karar verildi.
Hem bu oyunlar özelinde, hem de Dario Fo-Franca Rame oyunlarının genel olarak
çalışılmasının çeşitli nedenleri vardı. Öncelikle Dario Fo-Franca Rame oyunlarının
avantaj olarak değerlendirebileceğimiz özellikleri; mizahi bir üslubun, fars öğelerinin
ağır basması ve işlediği temaların güncel ve evrensel olmasıydı. Ayrıca amatör bir
tiyatro topluluğu olarak Dario Fo-Franca Rame üslubunu öğrenmeye niyetli olmamızın
nedenlerinden biri de onların popüler olarak değerlendirilebilecek bir halk tiyatrosu
modeli oluşturmalarıydı. Brecht ya da Shakespeare metinleri gibi klasiklerden çok
daha genç olsalar da, Dario Fo ve Franca Rame’nin metinleri, koşullara göre yeniden
yorumlama yollarının yazarlar tarafından sonuna kadar sunulduğu günümüzün
klasikleri olarak değerlendirilebilirdi. Uzun yıllardır BÜO’da bu tiyatro insanları ve
oyunları ile ilgili derinlikli bir araştırmaya girilmemiş olması da göz önünde
bulundurularak Dario Fo- Franca Rame metinleri seçildi. Bahsettiğimiz iki oyun da,
özellikle Kilyos’ta yıl içinde olması beklenen kadro sayısı düşünüldüğünde, bu sayıya
uygun görünüyordu. Ayrıca bu oyunlardaki kürtaj, ev içinde ve dışındaki toplumsal
cinsiyet rolleri ve bu rollerin yarattığı baskılar, işçilerin ağır çalışma koşulları,
işverenleri ile yaşadıkları ezen-ezilen ilişkisi ve kadın işçiliği gibi konular da var olan

literatürde araştırma yapmak, tartışma yürütmek ve sahne üstünde yorum
geliştirmeye çalışmak anlamında verimli bir çerçeve sunuyordu.
Bunların yanında, 2005 yaz çalışmalarında yapılan doğaçlama çalışmaları
kapsamında, kadrodan bir grup Dario Fo’nun Hamile Adam adlı oyununa çalışmış ve
oyunun sahne akışını çıkartmıştı. Bu durum, olumlu bir ön adım olarak değerlendirilebilirdi. Bunun yanında, yine 2005 yılında kulüpteki çoğu kadın oyuncunun Dario FoFranca Rame’nin kadın oyunlarını okuyarak tartışma yürütmüş olması da yapılacak
dramaturji tartışmalarında kolaylaştırıcı olacaktı. Oyunların belirlenmesinin ardından,
Eylül ayı boyunca sahne çalışmaları ve entelektüel çalışmalar yapıldı.
Entelektüel çalışmalarda ilk olarak Dario Fo’nun tek başına ve Franca Rame ile birlikte
yazdığı oyun metinleri tüm kadro tarafından okundu ve tartışıldı. Ayrıca Dario Fo’nun
hayatına, sanat geçmişine ve anlayışına, oyunlarını yazdığı döneme dair kaynaklar
araştırıldı; sonrasında da bu taramalar yoluyla ulaşılan makaleler ve kaynakların
bazılarının grup içinde aktarımları yapıldı. Bir yandan da Japon Kuklası adlı oyunun
sahne çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sırasında, seçilen oyunların kadro
durumlarının Kilyos’ta kış döneminde oluşacak kadro ile ne kadar örtüşeceği ve
temaların öğrencilik açısından ne derece tartışılabilir olduğu yönünde soru işaretleri
oluşmuştur.
Eylül sonuna gelindiğinde, Kilyos’ta dönem içinde çalışılacak projeye dair kararın
kulüp olarak değiştirilmesi ve Kilyos’ta oynanmak üzere doğaçlama bir oyunun
çalışmalarına başlanması ile Dario Fo- Franca Rame çalışması, gelecek dönemlerde
üzerinde tekrar çalışılmak üzere rafa kaldırıldı. Eylül ayında yürütülen çalışma
doğrultusunda çıkarılacak bir prodüksiyon hedefi artık var olmasa da, oluşturulan
birikimin aktarılması hedefi ile, kulüp içinde Dario Fo-Franca Rame üzerine yapılan
entelektüel çalışmaların özeti niteliğinde bir aktarım yapıldı. Bu dosyadaki ilk yazı,
yapılan bu aktarımın büyük bir kısmını oluşturan ve ana kaynak olarak yararlandığımız, Tom Behan’ın “Dario Fo: Revolutionary Theatre” adlı kitabından bazı bölümlerin
bir özeti niteliğindedir. Dosyadaki ikinci metin ise, özellikle sahne çalışmalarında
oldukça yaralanılan “İngiltere’de Dario Fo Yönetmek” adlı makalenin çevirisidir. Ayrıca,
entelektüel çalışmalar süresince yararlanılan tüm kaynaklar yazının sonundaki
kaynakça bölümünde mevcuttur.

DARİO FO: Devrimci Tiyatro

Derleyen: Pınar Gümüş

Bu yazı, Tom Behan’ın “Dario Fo: Revolutinary Theatre” adlı kitabından “The Bourgeois
Period”, “The Revolutionary Period”, ve “The Downturn Period” adlı makalelerin özeti
niteliğindedir. Kitaptaki, büyük oyunları olan “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü”, “
Ödenmeyecek Ödemiyoruz” ve “Mistero Buffo” adlı oyunları konu alan makaleler ancak
bu oyunlarla beraber ayrıntılı bir inceleme dahilinde sunulması ile daha anlamlı olacağı
düşünüldüğünden bu yazıda bulunmamaktadır. Ayrıca, kitap Dario Fo’nun Franca
Rame ile beraber çalışmalarını da yer yer anlatmakla beraber, Dario Fo’nun sanatsal
kronolojisine odaklandığı için Franca Rame’nin tek başına yaptığı kadın oyunları
çalışmaları da bu yazıda bulunmamaktadır.
Dario Fo ve Franca Rame oyunları, bugün birçok amatör ve profesyonel tiyatro
topluluğunun sahnelediği oyunlardır. Zira Dario Fo, dünya çapında bu kadar etkili ve
aynı zamanda çağdaş yegane oyun yazarlarından bir tanesidir. Dario Fo’nun tek
başına yazdığı ve sonrasında Franca Rame ile birlikte yazdığı oyunlara bakıldığında;
politik eleştirinin her daim mizahi bir çerçeve içerisinde var olduğunu görüyoruz. Bu
oyunlarda, net bir politik angajman önermesinin ya da mevcut sosyal, kültürel ve
politik koşullardaki eşitsizlik ve yanlışların gösterilme yolu olarak seyirciye doğrudan
aktarımın kullanıldığını söylemek yanlış olur. Bunun yerine seyirci, çok tanıdığımız
durumların ve insanların kaçınılmaz komedileri yoluyla düşünmeye sevk edilir. Ya da
gerçekten olmuş olaylar yeniden yorumlanarak sahneye taşınır; Bir Anarşistin Kaza
Sonucu Ölümü’nde olduğu gibi… Ya da Açık Aile adlı oyunda canlandırılan, belki de
birçok orta sınıf kadın-erkek birlikteliğinin içinde bulunduğu traji-komedinin
oyunlaştırılması gibi…En temelinde Dario Fo ve Franca Rame’nin tavırlarını halktan
yana koyduklarını, ve günümüz koşullarında halk tiyatrosu kavramına çok yakın bir
tiyatro anlayışı ile tiyatro yaptıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Dario Fo ve Franca

Rame’nin oyunlarında anlatıcıların var oluşu, sık sık farsların kullanılması gibi
karakteristik özellikleri ilk bakışta gözümüze çarpar. Ancak bu tiyatro anlayışının nasıl
oluştuğunu, tarihsel akış içerisinde ne gibi dönemlerden geçtiğini ve farklılıklar
gösterdiğini daha ayrıntılı biçimde anlayabilmek için, Dario Fo’nun hayatına ve sanat
geçmişine kronolojik olarak bakmak faydalı olacaktır.
BURJUVA DÖNEMİ
Dario Fo San Giano, Lombardy’de doğmuştur. O dönemde babası demiryolu çalışanıdır
ve aynı zamanda amatör tiyatro oyunlarında oynamaktadır. Hem babası hem de
ailesindeki daha büyükler vasıtası ile Dario Fo, hikaye anlatı geleneği ile iç içe
büyümüştür. Bu veri, bugün onun tiyatral çizgisinde güçlü olarak hissettiğimiz halk
tiyatrosu ve anlatı gelenek ve öğelerinden oluşan arka planı temellendirmektedir.
Fo’nun ergenlik dönemi, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesine rast gelmiş ve bu
dönemde Fo, babası ile birlikte anti-faşist mücadeleye katılmıştır. Sonrasında ise
Milano’ya mimarlık okumaya gitmiştir. O dönem İtalyan entelektüel Antonio
Gramsci’nin 1947’de İtalyan Komünist Partisi tarafından yayımlanan “Hapishane
Günlükleri” adlı kitabının Fo için oldukça etkileyici olduğu belirtilmektedir. Fo’nun
entelektüellik tanımı bu noktadan sonra counter-current yani “ana akıma karşı olan”
çizgisinde şekillenmeye başlamıştır. Dario Fo 1940’ların sonlarında, bu yıllarda onun
tiyatro ile yakınlaşmasında oldukça etkili olan artistlerin, aktörlerin, yazarların olduğu
bir ortamda üniversite hayatına devam etmiştir.
1952’de İtalya devlet radyosu RAI’de Dario Fo’nun yaptığı şovlar yayınlanmaya
başlamıştır. 1954’de “A Poke in the Eye” adlı 24 bölümlük bir skeçler dizisi dinleyici ile
buluşmuştur. Bu skeçlerde Fransız mim ustası Jacques Lecoq ile çalışmış ve
sonrasında onunla birlikte çalışmasının tiyatrosuna ciddi katkıları olduğunu
belirtmiştir. Yine 1954’de “These Sane People Should be Lacked up” adlı bir skeçler
dizisi yayınlanmıştır. Bu skeç, Behan’ın belirttiği üzere, bu zamana kadar içinde politik
göndermelerin en yoğun olarak bulunduğu skeç olarak değerlendirilebilir. Yine bu
skecin içinde bulunan Vassilic’s Return adlı bölüm, Sovyet Rusya’nın korkuları ve antikomünist sansürcülüğü konu edinmesi ile oldukça ses getirmiştir.
1954’te Dario Fo, Franca Rame ile evlenmiş ve sonrasında bu iki insanın sanat

yaşamları ayrılmamak üzere birleşmiştir. 1958’de, ikili Milano’ya geri dönmüş ve
Brecht oyunları ile ilgilenmeye başlamışlardır; Sezuan’ın İyi İnsanı ile Üç Kuruşluk
Operayı sahnelemişlerdir. 1962’de Thieves, Shop Dummies & Naked Women adlı, Dario
Fo’nun ilk defa tek başına yazdığı dört farslık seri de bu skeçler dizinin önemli
ürünlerindendir. Yazarın ilk uzun oyunu Archangels Don’t Play Pinballdır. Bu oyun
birçok dilde çevrilip oynanmış ve en önemlisi yerel gündemlerle paslaştırılarak
güncellenmiştir.
1959-67 yılları arasında, yani burjuva dönemi olarak adlandırdığımız dönemde, Dario
Fo yedi yeni oyun yazmıştır. Bu dönemdeki oyunlarına bakıldığında; tematik olarak bu
oyunların merkezine bire bir politik tartışmaları yerleştirmektense, günlük olaylar ve
mizah üzerinden gündelik hayata dair politik göndermelerin yapıldığını görürüz.
Aslında bu tarz ve tiyatral üslup/yöntem, Dario Fo ve Franca Rame oyunlarının,
sonrasında izleyeceği çizginin üzerine kurulu olduğu zemini oluşturur. Politik
göndermelerin direkt olarak yapıldığı ya da politikanın sadece sezgisel olarak var
olduğu anlaşılan oyunları, hep bu çizginin etrafında dolaşmıştır. Bu anlayışın hem
sonucu hem de nedeni olarak değerlendirebileceğimiz başka bir veri de, bu dönemde
seyirci kitlesinin neredeyse tamamını orta-sınıf tüccarlar ve ailelerinin oluşturmasıdır.
Tom Behan’ın yaptığı dönemselleştirmeyi takiben göreceğimiz üzere, seyirci kitlesinin
kimlerin oluşturduğu ve sanat-politika ilişkisi, aslında bu dönemselleştirmelerin temel
belirleyenleridir.
Bu noktada tarihsel bir parantez açarak, Dario Fo ve Franca Rame tiyatrosunun işçi
hareketi ile nasıl yakınlaştığına değinmek gerekiyor. Behan, 1960’larda İtalya’da antikomünist histeri ve yoğun sansürün tepki çekmeye başladığından, böylece de
komünizme dair eleştirilerin ve bu eleştirileri yapan insanların baskı altında olduğu
sıkıntılı bir dönemden bahsediyor. Böyle bir ortamda, neo-faşist bir örgütlenme olan
Moviento Sociale Italiano (MSI) Cenova’da bir buluşma gerçekleştireceğini duyuruyor.
Fakat bu buluşma, Cenova’da işçilerin başı çektiği protesto eylemleri ile engelleniyor.
Bu olay, İtalya’daki işçi hareketi açısından önemli bir köşe taşı olarak nitelendirilebilir.
Zira sonrasında işçi hareketi gittikçe hızlanmış, 68 ve sonrası ile de tepe noktasına
ulaşmıştır.
Dario Fo, işçi hareketindeki hareketlenme ile birlikte politik atmosferin değiştiği
İtalya’da, oyunlarını ve temalarını tekrar gözden geçirme ihtiyacı hissetmiştir.

Oyunlarının kime hitap ettiği, kimi anlattığı ya da kimi eleştirdiği konusunda sorular
doğrultusunda, sanat anlayışı ve tarzında revizyonlara gitmiştir. Bu değişikliğin ilk
kanıtlarından biri, ikinci uzun oyunu olan “He Had Two Pistols and Black and White
Eyes’dır. Bu oyun temel olarak, işçi-işveren ilişkisi ve dolayısıyla ezme-ezilme temaları
üzerine kuruludur. Ayrıca, sonrasında Dario Fo ve Franca Rame “He Who Steals a Foot
in Lucky in Love” adlı oyunu yazmışlardır. Yine bu dönemde, RAI’ye yaptıkları şovlar da
devam etmektedir. Pek tabi bu şovların da içeriği artık işçiler ve sorunları, ezme-ezilme,
üretim, eylemlilik gibi konulardan oluşmaya başlamıştır. Canzonissima adında bir
skeçleri de bu dönem yaptıkları ve Dario Fo ve Franca Rame için dönüm noktası
olmuş; sonrasında da, uzun bir süre sol kanat işçileri merkeze almaya devam ettikleri
bir skeç olarak değerlendirilmektedir. Zira hemen sonrasında gelen Isabella, Three
Sailing Ships and a Callon adlı oyunları da merkez sola ve iktidardaki sosyalist partiye
dair ciddi eleştiriler içermektedir. Burjuva periyodu olarak nitelendirdiğimiz dönem
içinde değerlendirilen son oyun; The Lady is to be Thrown Away, Vietnam Savaşı’nı
konu almaktadır. Bu oyun, başka bir ülkenin devlet başkanına hakaret etmek
suçlaması ile ciddi sansür tehlikelerine maruz kalmıştır.
Tom Behan, bu dönemi kapatıp Devrimci Döneme geçmeden, 64-65 yıllarında Dario
Fo’nun Avrupa’da oyunları en çok oynanan yaşayan yazar olarak var olduğunu da not
düşmektedir.
DEVRİMCİ DÖNEM
1960’larda işçi hareketi ile yakınlaşma jestinin devamında, diğer bir deyişle devrimci
dönem olarak Behan’ın tanımladığı dönemin başında; Dario Fo ve Franca Rame
halihazırda yapmakta oldukları tiyatroya karşı özeleştirel ve genel olarak tiyatro
piyasasına karşı da eleştirel bir tutum geliştirir ve bundan sonraki tiyatro
anlayışlarının yönünü yeniden çizerler. Sosyal hayattaki her şeyin, bilhassa da
içerisindeki oynamakta oldukları tiyatro salonlarında, her ayrıntının sınıf çelişkisi
temelinde belirlendiğini fark ettiklerini söylerler. Kendilerini “şişman ve akıllı
burjuvanın” sanatçısı olmakla eleştirirler. Yüksek bir sahnede en öndeki daha paralı
seyircilere oynamak ve arkadakileri görmezden gelmek bundan sonra imkansız hale
gelmiştir. Orta sınıf insanlar olarak, işçi hareketinden, içine girecek kadar
etkilenmişlerdir. Bu etkilerle sanat anlayışlarında belirledikleri en temel vurgu;
entelektüellerin (sanatçıların) fildişi kulelerinden çıkıp, işçi hareketi ile birlikte hareket

etmek zorunda oldukları da “Oyunlarımızı kime oynamalı, kiminle paylaşmalıyız?”
sorusuyla ortaya çıkmış ve işçi mücadelesinin bire bir bileşeni olup oyunlarını da
işçilere oynamaya karar vermişlerdir. Bu dönem; Dario Fo ve Franca Rame’nin politik
motivasyonları, oyun üretme ve sahneleme açısından en yoğun geçirdikleri dönem
olmuştur.
YENİ SAHNE
Bu doğrultuda, 1968’de Dario Fo ve Franca Rame artık burjuva ile olan birlikteliklerini
bitirip, PCI (İtalyan Komünist Partisi)’nin kültürel şubeleri olan ARCI’lerde çalışmaya
başlarlar. “Yeni Sahne” (New Scene) adlı kumpanyayı kurarlar. Oyunların ARCI’ nin
“Case del Popolo’”larında (Halkevleri) oynamaktadırlar. Halkevleri olarak niteleyebileceğimiz bu mekanlar, Dario Fo ve Franca Rame’nin işçi sınıfı ve alt-orta sınıftan insanlar
ile ilk defa bu kadar iç içe oyunlarını sergiledikleri ve oyunlar hakkında tartıştıkları
yerler olmuştur. İşçilerin buradaki oyunlara ilgi göstermesinin en büyük nedeni,
oyunlardan sonra oyun ile ilgili ve aslında bire bir işçilerin hayatlarıyla ve politik
duruşlarıyla ilgili tartışmalar yapılmasıdır. Öyle ki, bazen tartışmalar sabahlara kadar
sürmektedir...
Bu dönemde PCI ve ARCI, Yeni Sahne’yi ciddi anlamda desteklemekte, altyapı
sağlamaktadır. Tabi seyircisinin de büyük kısmı Komünist Parti örgütlü tabanıdır.
Ancak, formal olarak bağımsız bir kumpanyadır. Fakat yapılan şovların politik içeriği
değiştikçe bu ilişkide de sorunlar çıkmaya başlamıştır. Bu noktada Dario Fo ve Franca
Rame’nin İtalyan Komünist Partisi ile ilişkisi oldukça spekülatif bir ilişki halini almıştır.
Behan, Dario Fo’nun hiçbir zaman Komünist Parti üyesi olmadığını söylüyor. Ancak
Franca Rame 1960’larda Komünist Parti’ye üye olmuştur. Fakat sonrasında, özellikle
Yeni Sahne ve ARCI’ nin ayrışma döneminde, Dario ve Franca, Komünist Parti’yi ‘sola’
çekebileceklerini, değiştirebileceklerini sandıklarını ama bunun bir yanılsama olduğu
fark ettiklerini, boşa çabaladıklarını belirtirler.
İşçi hareketi ile kurdukları temas ve tiyatro yapma anlayışlarındaki değişim, Dario ve
Franca’nın kumpanyanın işlerinin düzenlenmesinde izledikleri yöntemi de
farklılaştırmıştır. Daha demokratik ve eşitlikçi bir sanat ortamının kurulması hedefi ile
tüm çalışanlar -teknik ekip, oyuncular,yönetmen, sadece temizlikle ilgilenenler dahiaynı maaşı almışlar ve isimleri her hangi bir belirleyen gözetilmeksizin alfabetik sıraya

göre dizilmiştir. Bu politikanın çıkan oyunların yapısına yansıdığı da görülür. Baş rol
kavramı yok denecek olan oyunlar üretilir. Mesela Yeni Sahne’de, ilk olarak oynanan
Big Pantomime with Flags and Puppets adlı oyun bu konuda iyi bir örnek olacaktır.
Oyunda kişi kişi ayrı isimleri olan tiplemelerden ziyade toplumsal sınıfları temsil eden
‘ortalama’ karakterler vardır. Bu dönemlerde kumpanya, kendini işçi sınıfının ve
devrimin hizmetinde kolektif militanlar olarak tanımlamaktadır.
1969‘da, İşçi 300 Kelime Biliyor, Patron 1000, Bu Onun Patron Olmasının Nedeni adında
bir oyun oynarlar. Oyun işçi halkevlerini konu alır; böylece o dönem oyunlarını
oynadıkları mekanlar olan ARCI’lere de eleştiriler yöneltir. Daha öncesinde işçilerin
buluşup sorunlarına dair tartışmalar yürüttüğü ve politikalar dahi üretme fırsatı
buldukları bu halkevlerinin, artık sadece işçilerin zaman öldürüp, üretmek yerine
tükettiği yerler haline gelmesi oyunda eleştirilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu
aslında gerçek hayata da birebir bir göndermedir ve dolayısıyla İtalyan Komünist
Partisi ile kumpanyanın arasının açıldığının göstergesidir. Yeni Sahne ile Komünist
Parti’nin ayrışması çok kolay olmamıştır. Bir yandan altyapı kumpanya için ciddi bir
ihtiyaçtır ve bu nedenle Komünist Parti’ye net bir tavır alamamaktadır. Öte yandan da,
o dönem İtalya’da Rusya’daki sosyalizm ciddi şekilde eleştirilmekte ve bu durum
aslında komünizmin de eleştirilebilme ihtimalini beraberinde getirmektedir. Ayrıca
hükümet anti-komünist her türlü aktiviteyi engellemekte ve sansür sebebiyle yoğun
eleştiri almaktadır. Çok da güvenli hareket edemediği böylesi bir ortamda, Komünist
Parti tiyatro faaliyeti ile tabanı salona uzun zamandır toplamış olan ve büyük bir
seyirci kitlesi bulunan bir aktiviteyi de kolay kolay engelleyemiyordu. Ancak yukarıda
anlatılan oyundan sonra, PCI ve Yeni Sahne’nin arası iyice açılmış ve 1970 yazında PCI
ve Yeni Sahne tamamen ilişkilerini kesmiştir.
THE COMMUNE DÖNEMİ
Yeni Sahne ve Komünist Parti ayrışmasından sonra Yeni Sahne ekibi de ikiye ayrıldı.
Bir grup -ki bu grup çoğunluğu oluşturmaktadır-, Komünist Parti ile birlikte çalışmaya
devam etmiştir. Dario Fo, Franca Rame ve Nanni Ricardi ise ayrılarak “The Commune”
adlı kumpanyayı kurmuşlardır. Milano’da oyunlarını sergilemeye başlayan kumpanya,
amaçlarını; politik olarak sol temelli ve kalıcı bir tiyatro laboratuarı oluşturmak olarak
tanımlarlar. İşçi halkevleri ile ilişkinin kopması ve bu yeni kumpanyanın Milano gibi
merkezi bir şehirde oyunlarını sergilemeye başlaması ile, Dario Fo ve Franca Rame

kumpanyasının seyirci kitlesi de değişir. Artık sadece işçilere oynamıyorlardır.
Seyirciler; öğrenciler, işçiler ve hatta orta-sınıftan oluşmaya başlıyor, zira bu değişiklik,
sonrasında oyunlara konu edecekleri temalara da ciddi şekilde yansıyor. The
Commune ile ilişki içerisinde farklı yerlerde de sanat merkezleri açılıyor. Behan,
bunların Komünist Parti’nin halkevlerine alternatif sanat merkezleri olarak
düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Yine bu dönemde, muhalefet de parçalı bir portre
çiziyor. “Continous Struggle”, “Worker’s Vanguard”, “Worker’s Power”, “Student
Movement” gibi farklı gruplar var ve The Commune’ün ürünlerinde de muhalefet artık
parçalı olarak konu edilmeye başlanır. Hayatın her alanında bu parçalanmış
muhalefetin, çeşitli fraksiyonların destekleyicileri var ve dolayısıyla Commune içinde
farklı görüşler arasında da bu tartışmalar sürdürülmektedir.
Bu sırada United We Stand! All Together Now!Hang on, Isn’t That the Boss? adlı oyunu
oynuyorlar. Oyun 1920-21’lerde işçi mücadelesinin, tamamen Sosyalist Parti’nin
reform taleplerine odaklandığını ve devrim yerine reformu kabul edip, bunun
parlementerler tarafından yapılmasının beklendiğinden bahsediyor. Tabi böyle bir
senaryo ile de Fo, 1920’lerdeki sosyalist partinin politikalarına referans vererek
şimdinin PCI’sını eleştirmektedir.
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü de bu oyundan sonra oynanmıştır. Oyunun
oynandığı dönem Behan tarafından, faşist örgütlenmelerin gerçekleştirdiği gizli terör
eylemleri ile solu kriminalize etmeye çalıştığı ve böylece otoriter bir devletin halkı ve
solu mümkün olduğunca kontrolde tutmayı hedeflediği bir dönem olarak tanımlanıyor.
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü oynandıktan sonra, bu neo-faşistler ve devlet
işbirliği ile uygulanan tansiyon yaratma stratejisine (Strategy of tension) nasıl ortak bir
cevap üretilebileceği konuşulmaya başlıyor. Şiddet ortamının yoğunlaştığı ve bu
durumun faturasının sol kesime kesildiği bir ortamda, doğal olarak solun kendisine
soracak çok sorusu vardır. Bu etkiyle de oyunlardan sonra uzun süren tatışmalar
yürütülmüştür. Bu ortamda aldığı tavır ve oyunları göz önünde bulundurulduğunda,
Fo’ya yöneltilen iki temel eleştiri olmuştur. Birincisi; fazlaca basitçi (simplistic) olması,
ikincisi de sekter olmasıdır. Eleştirilerini basit bulurlar çünkü Dario Fo’nun bahsettiği
yapılar ile ilgili tarihsel ve yazılı açıklamaları ve iddiaları yoktur; sekter bulurlar çünkü
parlementer sosyalizmi eleştirip kendi politik gettosunu oluşturduğunu iddia ederler.

BASKILAR VE FIRTINA DÖNEMİ
1972’den sonra, The Commune ile Dario ve Franca’ya devlet organları ve polisler
tarafından yapılan baskılar yoğunlaşmıştır. Bu baskılar artık onların tiyatro yapmasını
engeller hale gelmiş ve daha da önemlisi yaşamsal boyutlar almıştır. İlk olarak,
sahibine polisin yaptığı baskılar sonucu The Commune’ün oynadığı mekandan
çıkartılmışlar ve iki yıl sonra Palazzina Liberty’i bulana dek bir yerleri olmamıştır.
Hemen sonrasında, bu sefer oturdukları evin sahibi Dario ve Franca’yı evden atmıştır.
Bunlara ek olarak da, onları tehdit etmek üzere yapılan konuşmalar, tiyatro salonuna
baskınlar sürekli gerçekleşmiştir.
Bu baskıların bu dönemde artmasının en büyük nedenlerinden biri de, Franca’nın
örgütleyiciliğini yaptığı “The Commune of Soccorso Rosso (Red Help)” dur. Bu inisiyatif,
politik suçlulara yardım etmak amaçlı hareket etmektedir. Cezaevindekilere The
Commune’ün bütçesinin bir kısmını kullanarak ihtiyaç malzemeleri, kitap vs.
gönderilmektedir. Ve bunun akabinde Franca ve Dario, cezaevindeki ayaklanmaları
kışkırttıkları iddiasıyla fişlenmişlerdir. Polisler, onların işlemedikleri suçları sırf
iradelerinin sarsmak ve onları denemek için üstlerine yıkmıştır. Bu dönemde
gerçekleşen en kötü olay ise Franca’nın yaşadığı tecavüz olayıdır. Evinden kuaföre
giderken, beş adam onu bir arabanın içine almış ve tecavüz etmişlerdir. Suçluların
neo-faşist oldukları kesindir, hatta sonrasında devlet adamları ile ilişkileri de açığa
çıkarılmıştır; yani olay aslında devlet tecavüzüdür. Bu olay üzerine Oyuncular Birliği,
bir ay süren bir anti faşist etkinlikler dizisi düzenler. Franca, iki ay sonra tekrar
sahnededir; oynadığı oyunun ismi de Stop the Fascists!.. Birkaç yıl sonra ise bire bir
kendi deneyimi üzerine kurulu olan Rape isimli oyunu oynar.
1973’te People’s War in Chile adlı oyun sergilenir. 1970 yılında Salvador Allende,
komünist ve sosyalist partilerin birleştiği bir sol hükümet ile Şili’de demokratik olarak
başa gelince; bu dünyanın her yerinde ve tabi ki İtalya’da da kökten devrim yerine
parlementer sosyalizm ve reform taraftarı solculara rehberlik eden bir kanıt haline
getirilmiştir. Fakat sonrasında Allende’nin askeri cunta ile devrilmesi, bu nosyonun
sarsılmasına neden olmuştur. Oyunda Dario Fo’nun eleştiriye tabi tuttuğu ve İtalya’ya
da gönderme yaptığı nokta ise; Allende hükümeti zamanında ordunun tarafsız ve
politikaya karışmayan bir tutum sergilediği ve sergileyeceğinin Şili’de savunulmasıdır.
Dario Fo bunun koca bir yalan olduğunu, ordunun bu sınırlar içinde asla kalmayı

tercih etmeyeceğini söyler. Ona göre, kapitalizmin işleyişinin hala devam ettiği yani
devrim yapılmamış bir ülkede, reform yoluyla birşeyler değiştirilmeye çalışılsa dahi,
dengeler kontrolsüz ekonomik ve sosyal değişkenlere bağlı olduğundan, kaos
ortamının olma olasılığı çok yüksektir. Böyle bir durumda da, kontrolü sağlayamayan
politik iktidara alternatif olarak asker duruma el koyar.
Bu dönemde İtalya’da da Komünist Parti, Hristiyan Demokratlar ile işbirliği yapmaya
karar vermiştir ve sol kesimde de reformistler-devrimciler ikilemi ortaya çıkmıştır. Fo ve
Rame çizgilerini devrim yolunda korurlar ve People’s War in Chile’ de de bu çizgiyi
yansıtırlar. Oyunda ordunun bu kadar kritik edilmesi, üzerlerindeki baskının
artmasına neden olur. Öncelikle, bir kasabada oyunun oynanması yasaklanır.
Sonrasında oynadıkları başka bir yerde polisler içeri alınmak istenmeyince, polis Dario
Fo’yu tutuklar. Onun tutuklanmasından sonra oluşan tepki gerçekten büyüktür.
Gençler, solcular ve izleyicileri sokaklara dökülmüş, yürüyüş yapmış ve son olarak da
karakolun önüne gidip Dario serbest bırakılmadan oradan ayrılmayacaklarını
söylemişlerdir. Dario serbest bırakılır ve önceki gün sebep gösterilerek tutuklandığı
oyunu bu kez meydanda oynar.
People’s War in Chile, diğer büyük oyunlarının yanında, metni çok iyi yazılmış ya da
kurgusu ayrıntılandırılmış bir oyun değildir ama yine de çok büyük başarı sağlamıştır.
Ve bu oyundan elde edilen tüm gelir, Şili’deki bir politik örgütlenmeye gönderilmiştir.
PALAZZİNA LİBERTY
1974’te Milan Şehir konseyi tarafından yazarlara, İtalyan kültürüne sundukları
katkılardan dolayı bir bina hediye edilir. Bina kullanılamayacak durumdadır. Behan,
bu olayın iki sebebi olabileceğini söyler: Konsey zaten kabul etmeyeceklerini
düşündüğü için binayı hediye etmiştir ya da eğer kabul etmezlerse kamuoyu önünde
onların değil konseyin prestij kazanacağını düşünmektedir. İki yıldır sabit bir yerleri
olmayan tiyatrocular, konseyin beklediğinin aksine, Commune Theatre ile birlikte
binayı bir tiyatro salonu haline getirir. Bunun üzerine, özellikle Hıristiyan Demokrat
Parti binanın geri alınması için davalar açar ve bir kampanya başlatır. Ama bir yandan
da Milan gibi büyük bir şehirde önemli bir devrimci potansiyel vardır. Bu koşullar
altında Dario Fo ve Franca Rame ve “Commune Theatre” “Palazzina”nın özgürlüğü için
bir kampanya başlatırlar. Tüm şehre Hristiyan Demokrat parti politikalarını eleştiren

ve Palazzina’nın açılışına davet eden bildiriler dağıtırlar. Kısa sürede Palazzina
kampanyası kitleselleşir.
Palazzina’nın açılış oyunu Ödenmeyecek Ödemiyoruz olur. Özelikle Palazzina sürecinde
alt sınıfla yakın ilişki kuran yazarlar bu oyunu kaleme alırlar. Palazzina’daki ilk oyun
büyük yankı uyandırır. Bu sırada davalar da hızla devam etmektedir. Palazzina süreci
ilerlerken, İtalya’da sol muhalefet çözülme aşamasına girmiştir. Şiddetli devlet
baskısının ardından kimi solcular, “Kızıl Tugaylar” gibi örgütler altında silahlı şiddet
olaylarının başlatıcısı olurlar, kimileri ise yaşamtarzı eğilimlere kapılıp uyuşturucu
kullanmaya başlarlar. Muhalefet dağılmıştır, buna paralel olarak Palazzina’da oluşan
toplumsal hareketlilik de erozyona uğramıştır. Bu sürecin sonunda Fo ve Rame,
Palazzina’yı konseye geri vererek, Behan’ın deyimiyle ticari tiyatroya geri dönerler.
DÜŞÜŞ DÖNEMİ
7O’lerin sonlarından sonra devam eden süreçte, Fo’nun işçi sınıfı mücadelesi ile yakın
birlikteliği sona ermeye başlamıştır. Bu dönemden sonraki oyunlarının karakteristiği,
kadınların sosyal hayatta ezilmesi gibi konular üzerine yazılmaya başlaması ve
oyunların çoğunun Fo-Rame tarafından beraber yazılıyor ve Franca Rame tarafından
monolog şeklinde oynanıyor olmalarıdır.
Tom Behan’a göre bu geçişin asıl dinamiği, işçi sınıfı hareketindeki düşüş ile beraber
‘eski komünist’ işçilerin de hayatlarının dar boğazlara girmesidir. Yani sınıf mücadelesi
bu işçilerin de birincil gündemlerinden çekilince, ve dünya görüşlerine dair çoğunun
inancı sarsılınca; bu insanlar kadın-erkek ilişkilerinde çıkmazlar yaşamaya,
uyuşturucu ile ilgilenmeye, ya da çok farklı ideoloji ve dinlere savrulmaya başlarlar. Bu
durum, Fo ve Rame oyunlarında işçi sınıfı hareketindeki düşüşe verilen tepkilerin
sembolik karşılıklarının olması ile yer bulur. Dario Fo bir oyununda, kendisini de
düşünerek yazdığı belli olan bir karakteri şöyle konuşturmaktadır:“Sanki birileri
ayağımızın altındaki halıyı çekmiş gibi, etrafına bak, ne görüyorsun: Pasifizm ve
kötümserlik.”
Fo ve Rame’nin seyircisi azalmamıştır; salon hala doludur ama salondaki seyirciler,
birkaç yıl öncesinin militan işçi seyircileri, artık demoralize olmuş durumdalardır.
Eylemler de tam manasıyla bitmemiş ama küçülmüş ve sessizleşmiştir. Artık sokakata

binler halinde yürümek yerine, FIAT’ın bir fabrikasında birkaç işçi kendilerine
ofislerine kapatır ve Dario ile Franca da onları ziyarete gider. Dario Fo’nun işçi
hareketindeki bu durumu kabullenmesi kolay olmamıştır. Kendisinin de bir düşüş
olduğunun farkında olduğunu ama birçok eski mücadelecinin adeta bu acı durumdan
pasifist bir zevk alarak yaşadığını ve bu durumun üstesinden gelinirse hala bir şeyler
yapılabileceğini iddia etmektedir.
İşçi hareketindeki bu geri çekilme ve düşüş büyük yankılardan ziyade, adeta uhrevi bir
şekilde, alttan alta gelmiştir. Paralel olarak Dario Fo ve Franca Rame’nin “ticari tiyatro”
anlayışına geri dönüş yapmaları da, ideolojik ya da politik bir açıklama olmaksızın,
sessiz ve doğal olan buymuş gibi gerçekleşmiştir. Tarih olarak bu geçiş 1981-1982’ye
denk düşmektedir. Cristallo tiyatrosunda Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar ile bu
döneme geçilmiştir.
Dario Fo ve Franca Rame, “Commune Ente Teatrale Italiano” altında şehir tiyatrolarında
oynamak istemişler ama ücretler ve alacakları yüzdeler konusunda ciddi sıkıntı
çekmişlerdir. Dario Fo’nun halihazırda ETI hakkında tavrı olumsuzdur, ama zaten Fo
ve Rame’nin ticari olarak adlandırılan tiyatroya dönme nedeni de alternatif olanın yok
olmasıdır. 70’lerin ikinci yarısından itibaren, Fo’nun oyunlarında sergilediği çevreler
artık demoralize olmuş ve dağılmış durumdadılar. Bir dönem, Fo ve Rame tiyatrosu
kendilerini sol çevre ile bütünlemişlerdir; ama soldaki düşüş ile birlikte onların da
tiyatro yaptıkları çevrenin ve tiyatral konularının değişmesi de şaşırtıcı değildir.
SOL ‘TERÖRÜ’
68 sonrası ortaya çıkan sol hareketlerin yükselişine tarihsel olarak geri dönüp tekrar
bakmak gerekirse; sosyal hareketlerdeki yükseliş ile beraber şiddet kullanan
muhalefetlerin de ortaya çıktığı görülür. Sonrasında, yukarıda da bahsettiğimiz 70’lerin
ikinci yarısından itibaren ise, özellikle İtalya’da işçi hareketindeki sönükleşmeden
sonra, bu şiddet yanlısı grupların daha da belirginleştiği görülmektedir. Dario Fo bu
konuda, özellikle şiddet konusunda derinlemesine düşünülmemesini, eleştirel
olunmamasını eleştirmektedir. Sol kesim, bu dönem şiddet içeren eylemlerin
örgütleyicisi insanlara karşı genelde “hata yapan yoldaşlar” tavrı ile hareket etmektedir.
Fo bu tip grupların; -geniş bir tabana dayanmayan ve şiddet ile marjinalleşen- en
büyük handikapının kendilerini kurtatılması gereken ezilen sınıfın yerine koyup,

sadece kendi çabaları ile devrim yapabileceklerini düşünmeleri olduğunu belirtir.
Halbuki Fo’ya göre devrimcilik, birilerinin yerine devrim yapmak değil, o birilerini
devrim yapma konusunda harekete geçirip onların yapmalarını sağlamaktır. Bu
noktada, Kızıl Tugaylar’ın 500 üyenin üstüne hiç çıkamamış olmasını Behan örnek
olarak göstermektedir. İtalya’da şiddet içeren bu eylemlerin çoğalması ile beraber,
polisin ve kanunların bu konudaki engelleyici bir dizi yasası çıkarılmıştır. Mesela
terörist olduğundan şüphelenilen biri suçu ispatlanmaksızın 11 yıla varan sürede
alıkonulabilmektedir.
Bu süreçte, Fo ve Franca Rame’nin sanatlarında konu aldığı ve böylece protesto ettiği
de, yasalarla kuvvetlendirilmiş bu baskı ortamı olmuştur. Özellikle hapishanelerdeki
kötü koşullar ve çıkarılan kanunlar doğrultusunda, kanuni olan ama bir yandan da
insan haklarına aykırı olan uygulamalar, bu protestolara konu olmuştur. Fo’nun
terörizme eleştirisi ise; terörizmin hedef alınan mevcut statükoyu değiştirmektense onu
güçlendirdiği, bunun yerine işçi ve ezilen sınıfları diskrimine edecek uygulamalara
mahal verdiği yönündedir. Fo’nun bu dönem yazdığı ve uzun bir aradan sonra
kalabalık kadrolu ve büyük ilk oyunu olan Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar ın da
temasını da terörizm konusu oluşturmaktadır.
Bu düşüş döneminden sonra Fo ve Rame’nin oyunlarına atfettikleri sosyal misyon da mesela gelirini politik örgütlenmelere bağışlamak- yön değiştirmiştir. Artık bağışlarını
politik örgütlenmelerden ziyade, özürlü insanlar için ya da gençler için kurulan
derneklere yardım amaçlı olarak yapmaktadırlar. Eleştiri noktaları ise, patronların ya
da kapitalizmin doğrudan eleştirisinden ziyade, gidişatı zaten kabul edilen kapitalizmin
insanlar açısından yarattığı yozlaşma ve toplumsal sınıflar arası uçurumlara
yoğunlaşmıştır. Fransescas Abduction adlı oyun, bu dönemdeki yozlaşmaya eleştiri
olarak sergiledikleri bir oyundur.
Bu dönem boyunca beraber ya da Franca’nın tek başına yazdığı kadın oyunlarını
90’larda “Kadın Oyunları” kitabı halinde toparlarlar. Dario Fo, 1997’de Nobel Edebiyat
Ödülü’nü alır ve 1998’de de son oyunu olan Marino Serbest Marino Masum’u sahneler.
90’lardan sonra da birçok muhalif tepkinin örgütleyicileri olmuş, politik çizgilerini şekil
değiştirerek da olsa sürdürmüşlerdir.
Behan, Dario Fo ve Franca Rame’nin tiyatral ve gündelik yaşamları ve izleyicileri ile

olan ilişkilerini sorgularken; basitçe ‘burjuvalaştıklarını’ söylemenin oldukça yanlış
olduğunu belirtir. Zira bu insanların sanat anlayışlarının da politik atmosferle
kaçınılmaz bir şekilde etkileştiğini ve sonuç itibariyle tiyatrolarının her zaman -işçi ya
da değil- ezilenin yanında olduğunu unutmamak gerektiğini söyler. Dario Fo’nun
bügün de ihtiyacını duyduğumuz sanat anlayışını en iyi kendi sözleri bize anlatır:
“Üniversitelerde ya da sahnede kendini dinletme şansı olan entelektüel insanlar olarak
sorumluluğumuz, öğrencilere nasıl kollarını kaldıracaklarını, nasıl oynayacaklarını,
nefesleri nasıl kullanacaklarını.... öğretmek değil. Sadece bir tarzı öğretmek yeterli değil,
onlara etraflarında neler olduğunu anlatmalıyız. Kendi hikayelerini anlatmak zorundalar.
Dönemi hakkında bir şey söylemeyen herhangi bir tiyatro, edebiyat ya da sanatsal ifade
yaşamıyor demektir. “

Kelimelerle Oynamak: İngiltere’de Dario Fo
Yönetmek

Marco Ghelardi
Çeviri: Ayça Günaydın
Tuğçe Çuhadaroğlu

80’lerin başında, Dario Fo “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” ve “Ödenmeyecek!
Ödemiyoruz!” ile İngiltere tiyatrosunda eşsiz bir yere sahip oldu. Bu iki oyun, West End
tiyatrolarında uzun bir süre sergilenirken, Dario Fo hem radikal politikaları sayesinde
alternatif kesimlerin saygısını hem de popüler tiyatro formları arasında birinciliği
kazandı. Akabinde Nobel Edebiyat Ödülü almasına rağmen, İngiltere’de Fo’nun
eserlerine olan ilginin hızla azaldığı görülüyor. Marco Ghelardi’ye göre bu düşüş, kısmen
politik ve tiyatral ortamın pek de elverişli olmaması ile ilgili. Ancak Fo’nun oyun yazma
yaklaşımının barındırdığı güncellik ve uyarlanabilirlik ve özellikle İngiliz geleneklerine
aykırı bir oyunculuk biçiminin de (bireysel ve psikolojik olandan ziyade kolektif ve
duruma bağlı oyunculuk) bu düşüşte payı var. Marco Ghelardi, kariyeri hem İngiliz hem
de İtalyan gelenekleriyle ilişkilenmesini gerektirmiş genç bir oyun yazarı, yönetmen ve
yapımcıdır. Aynı zamanda operada yönetmen yardımcısı olarak da çalışmıştır (özellikle
Covent Garden operasında). Ve bu yılın Mayıs ayında kendi tiyatro şirketi Outlaw
Theatre’la, bir Fo prodüksiyonunu “Johan Padan ve Amerika’nın Keşfi”ni Londra
Riverside’a getirmeyi başardı.
Herhangi bir tiyatro prodüksiyonunda karşılaşabilecek sorunlardan başka, İngiltere’de
Fo yönetmenin kendine özgü sorunları vardır. Bu makale sorunlara dair herhangi bir
çözüm önermez; çünkü çözümler pratiklerde aranmalıdır. Burada sadece bu sorunlar
üzerine biraz fikir yürütülecektir. İngiltere’de Fo yönetmenin problemli beş yönü
olduğunu düşünüyorum:

1. Tiyatral Ortam:
Fo’nun, İngiltere’de, 90’ların ortalarında başlayan ve Nobel ödülünün halkın ilgisini ve
izleyici sayısını artıracağı umuduna rağmen devam eden kademeli düşüşünün
nedenlerini tespit etmeliyiz. Fo, 1980’lerin başlarında Bir Anarşistin Kaza Sonucu
Ölümü ve Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! prodüksiyonları sayesinde büyük bir ticari
başarı elde etti. Ancak daha sonra artan ilgisizlik ve fakir bir prodüksiyon dönemiyle
karşılaştı. Tabi ki, bunun birçok farklı nedeni var, ancak çözmemiz gereken asıl sorun
söz konusu dönemin ortamı ya da zihniyeti diye tanımlayabileceğimiz durumla
ilişkilidir.
Dario Fo’nun İngiltere’de zirveye ulaştığı 1980-82 yıllarında –ki bu yıllardaki başarısı
1983’te Riverside Stüdyoları’na gelmesini sağladı- İngiltere tiyatrosu hala 1968
patlamasından gelen, sosyalist oyun yazarları devrini yaşıyordu. Bu yazarların
oyunları, sansürün kaldırılmasının da etkisiyle tiyatro kadar politikayı da içeriyordu.
1970’ler Hare’in, Brenton’ın, Edgar’ın, Griffithler’in, McGrath’ın 7:84’ünün, Red
Ladder’ın, yeni tiyatro anlayışlarının politikayı da içerdiği bir dizi küçük gezici
topluluğun harikulade yıllarıydı. İşte bu ortam içerisinde, Fo’nun oyunları sergilendi ve
izleyicilerden duyarlı tepkiler aldı.
1990’lar farklıydı. Bireysel var oluşlar etrafında güçlü cinsel tonlara sahip hikâyeler
üzerine odaklanan Ravenhill, Cartright, Kane, Marber gibi oyun yazarları, yalın bir
estetik ile oynayan alternatif tiyatroların yanında, Londra tiyatrolarının önde gelen ilgi
odaklarıydı. Politika artık tiyatral ürünlerin ön planında yer almıyordu. Brecht ve Gorki
gibi klasikler ise içerdikleri politik mesajlara rağmen seviliyordu.
Tiyatro, toplum ve kültürdeki geniş ölçekli değişikliği basitçe yansıtıyordu. Bu ikisi
arasında, yalnızca İngiltere’yi değil tüm Batı toplumlarını kapsayan bir kriz dönemi
yaşandı. Bu kriz, bağlılıklarda bir düşüş, artan bir toplumsal eşitlik duygusu ve
1989’da komünist Avrupa’nın düşüşüyle son bulduğu iddia edilen bir Marksizm
kriziyle birlikte genel bir politika kriziydi.
Bunlar aslında iki farklı fenomendir. Ancak bu makalenin amacı doğrultusunda
bütünlüklü olarak tek bir başlık altında incelenebilir. Bir kriz yaşandı- ya da hala
yaşanıyor- ve Marksizm dünyanın bir yorumu ya da bir çekim veya büyü kaynağı

olarak zamanını doldurdu. Sorulması gereken şudur: Bugünlerde önemsiz ve eski
kafalı görülen bir ideolojiyi açıkladığını verili kabul ederek, güncel (belirli bir anda belirli
bir duruma yanıt oluşturmak için refleks(throw-away) tiyatrosu yapan) bir oyun yazarı
olduğunu bildiğimiz Dario Fo’nun, şimdi bize söyleyecek bir şeyleri var mı?
Tabi ki buna verecek klasik bir cevabımız var: Dario Fo Nobel Ödülü sahibi olduğu için
ve dünyada oyunları en çok oynanan yazarlardan biri olduğu için onsuz yapamayız.
Ama Bu cevap hiç de tatmin edici değil; zira oyunlarının oynanmasının nedeni
uygunluk olmalı, bir kültürel düzene dahiliyetleri değil. Ve Fo’nun burada ve şimdi
yaşayan bir tiyatroyu tercih ettiğini bilerek, kendisinin de bundan tatmin olacağını
düşünemeyiz.
1970’lerden beri Fo’nun ideolojik temelli anlatıyı terk ettiğini ve meydan muharebesi
yerine küçük mücadeleleri yeğlediğini öne sürebiliriz. Eskiden olduğu gibi yanında
düzenli bir siyasal partneri olmadan ve devrimin nihai amacına ve yeni bir toplumsal
sistemin yaratımına giden mücadeleyi oluşturan Marksizm’in teleolojik amacını
yitirmiş olarak, Fo kendini, uyuşturucu, toplumsal bozulma ve kadınların toplumsal
pozisyonu gibi kısa dönemli mevzularla sınırlandırmak durumundaydı. Bu yüzden
Settimo ruba un po meno (Yedinci Emir: Biraz Daha Az Çal) veya Zitti! Stiamo
precipitando ya da Il Papa e la straga gibi oyunlar, daha az iğneleyici oyunlar olmasa
da, izleyicilerle belirli bir ideolojik ortaklık duygusu yaratmıyordu. Dario Fo,
izleyicilerde politik bir eylem ya da katılım duygusu yaratmak için güncel
göndermelerin gücüne güvenmek durumundaydı.
Bir diğer prodüksiyon trendi ise tarihsel dönüşüm bakış açıları ile zulüm analizleri ve
keşifleriydi. Sol hareketin kökenleri ve tarihi ya da 1970’lerin başında Fo’nun
eserlerinin büyük bir kısmına konu olan komünist hareketler gibi geçmişte kalmış
konuları incelemek için acele etmeye artık hiç gerek yoktu. Daha ziyade, yalnızca
Fo’nun da katkıda bulunduğu Mistero Buffo’nun (Güldürülü Gizem) anonim soytarısı
aracılığıyla değil aynı zamanda Johan Padan, Harlequin ve St Francis aracılığıyla, ilgi,
ezilenlerin uzun soluklu tarihine dönmüştü.
Bu noktalar Fo’nun değişen zamana uyum gösterdiğini ve politik tiyatrosunu yeni
izleyici tipine uygun hale getirdiğini gösteriyor. Bu şekilde hayatta kalmayı, hatırı
sayılır bir başarı elde etmeyi ve hatta genel ideolojik krize rağmen Nobel Ödülü almayı

başardı.
Fakat Fo’nun 1970’ler sonrası büyük prodüksiyonlarının hiçbirinin tam anlamı ile
gerçek bir başarı kazanamamış olması, böylesi değişikliklerin İngiliz toplumunda
önemli etkiler yaratması için yeterli olmadığını gösterir. Fo’nun İngiltere’deki şöhreti
hala 1980’lerin başındaki Anarşist ve Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! prodüksiyonlarının
başarısına bağlanmaktadır ve belki de bu ikisi, Fo’nun 1970’lerdeki en sert, alternatif
politik tiyatro örnekleridir. Ne talihsizliktir ki; bu oyunlar Fo’nun, dönemin politik
karmaşasında ortaya çıkan politik oyun yazarlarından birisi olduğu ve bu yazarların
pek çoğu gibi, şu ana dair söyleyecek hiçbir sözü olmadığı yanlış izlenimini
yaratmışlardır.
Fo, İngiltere’de anlaşıldığı şekli ile politik tiyatro yazarı değildir. İngiltere’de politik
tiyatro, genellikle, 1968 ‘devriminden’ gelen, entelektüel sol politik yazarlar geleneği ile
ilişkilendirilir. O zamanlar, bir önceki neslin toplumsal yazarlarının (‘kızgın genç
adamlar’) eserleri için bu büyük ölçüde doğruydu ve bu tiyatro Marksist ideolojinin üst
yapısına dayandığı için ideolojikti (ve hala öyle). Bu ideoloji krize girdiğinde tiyatro da
beraberinde krize girdi. Bu durum, 1950’lerden beri politik tiyatro yapan ve ‘tarihin
sonu’ boyunca buna devam eden Fo için geçerli değildir; çünkü onun tiyatrosu popüler
bir tiyatrodur, entelektüel kategorilerin bir uygulaması değil.
Tony Mitchell, pek çok İngiliz sosyalist oyun yazarının ve tiyatro kumpanyasının
popüler kültür mücadelesini ve başarısını vurgulasa da, Fo’nun aksine İngiliz sol
tiyatrosunun köklerini, popüler kültürden alıp almadığı tartışmalıdır. Bu sorun bu
makalenin sınırları ötesindedir. Ancak yine de Fo’nun tiyatrosuyla karşılaştırıldığında,
benzer İngiliz girişimlerinin yukarıdan aşağıya örgütlenen bir yönelime dayandığını
belirtmeliyim: İlgisini halka çeviren bir oyun yazarı. Diğer yandan, Fo popüler politik
bir eğlendirici ve 1968’den çok daha önce bir soytarıydı, tek eksiği yegâne olduğunun
farkında olmamasıydı. Marksizm ve popüler tiyatro geleneği, komedyen Fo’ya kim
olduğunu ve mücadelesinin ne olduğunu keşfetme olanağı sağlamıştır, ancak gerekli
potansiyele kendisi çok önceden beri sahipti. Fo’nun soytarı hakkında dediği gibi:
“Soytarı halkın içinden çıkar ve tekrar geri vermek üzere halkın öfkesini ödünç alır,
grotesk bir üslup ve mantıkla bu öfkeyi yönlendirir ve böylece insanlar kendi koşullarının
farkına varır…”
Fo’nun tiyatrosunun temelinde, özel bir temsili üslubu (grotesk, öfkeye dayalı

tepkisellik) içeren bir halkla ilişki söz konusudur ve bu ilişki, mantığın yönlendirmesi
ve yardımıyla gerçekliği anlamaya ve analiz etmeye yardımcı olur.
Marksist ideoloji, gerçekliğin anlaşılmasında mantığa yardımcı olur, fakat ideolojik
süreklilik ya da ortaklığa değil sadece soytarının halktan biri olduğu basit gerçeğine
dayanan bu ilişkiye yardımı dokunmaz Soytarının rolü tepkiseldir ve büyük
değişiklikler elde edemez çünkü kaynağını insanların huzursuzluklarının doğasından
ve seviyesinden almaktadır (soytarı, bu huzursuzlukların bir ifade biçimidir). Bu
sebeple Fo, bir birey olarak, 1970’ler sonrasının düşüşünden fazlasıyla zarar gördü.
Fakat soytarı Fo ile seyircisi arasındaki bağlantı çok ağır yara almadı: İnsanlar Fo’yu
dinlemekten vazgeçmedi çünkü Fo’nun sesi, aslında halkın kendi (fazlasıyla kızgın)
sesiydi, adaletsizliğin gerçek çelişkileriyle onları provoke eden, dalga geçen ve neticede
eyleme çağıran sesi.
Bu sebeple, aşırı baskı biçimlerinin şu şekilde yorumlanması gerektiğine inanıyorum:
Popüler tiyatrodan figür ve temaları kullanarak halkla bir ilişki kurulması ve bu
ilişkinin güçlendirilmesi. olarak. Fo Marksizm’i kullanır, fakat Marksizm tarafından
kullanılmaz. Nihai olarak, Fo’da akademik sınıflandırmalarla incelenemeyecek ya da
bu sınıflandırmalara indirgenemeyecek derin bir öz mevcuttur: Bu kişiyi iyimserliğe,
açıklığa ve duyarlılığa doğru yönelten bir inançtır; insanlığa olan inanç. Nahif
görünmekle beraber, bu, onun Marksizm’inin temelidir ve seyirciler açısından ilk göze
çarpan özelliktir. Bu sebeple, Fo’nun tiyatrosu ideolojinin bir uyarlaması değildir, o
daha çok, gerçek vox populi’ye doğru yumuşak bir geçiştir ve Marksizm’i, belirttiğim
gibi, kendi sesinin melodik düzenlemesi olarak kullanır.
Fakat bu iki kavramı birbirinden çok keskin ifadelerle ayrıştırmak hata olacaktır.
Yapmamız gereken; Fo’yu entelektüel, ortodoks Marksizm’den ayırmaktır. Marksizm’i,
küçümsenemez bir muhalif fenomen olarak ele almalıyız; Batı toplumlarının hala tam
olarak çözemediği, hala adaletsiz, hileli olanlarla yüzleşen bir güç olarak.
Bu anlamda, Fo, Batı’nın 1989 zafer dalgasında, filozofların savunduğu birden fazla
Marksizm uyarlamasını, pratikte görme olanağı sağlamaktadır - Marksizm’i, Batı
politikalarınının devredilemez bir koşulu olarak, daima sürecek asi bir güç olarak
yeniden düşünmek: “Marx’sız bir gelecek, Marx’ın hafızasını ve mirasını taşımayan bir
gelecek düşünülemez”. Bu anlamda, Fo eskisinden daha değerlidir çünkü söylediği

alışılmamıştır ve farklıdır; zamana ayak uydurur çünkü zamanın dışındadır; tam
zamanındadır çünkü gecikmiştir.
2. Güncellik
Marksizm’in bu prototipik ve özgün yeniden tanımı, hem uygun hem de insanları
etkileyen ve ilgilerini çeken bir tartışma kaynağı olarak politik tiyatroyu kurtarır.
Fo’nun Marksizminin prototip figürler, popüler eğlence ve zamana özgü konular ile
karışımı, 1970’lerin politik tiyatrosunun çıkmazından bir çıkış yolunu temsil eder:
politik tiyatronun yeniden kuruluşu.
Fo’nun tiyatrosunun bir bütün olarak değerli ve faydalı bir kültürel varlık olduğunda
uzlaşsak da, güncelliği ile ilgili sorun hala çözülememiştir: “Fazlasıyla İtalya’ya özgü
sosyal, kültürel ve politik göndermelerine İngiliz karşılıklarını bulma ihtiyacı”. Çok
sıklıkla Fo’nun oyunları, çağdaş İtalyan gündemine dair göndermeler ve tepkiler
içerdiği için, Rame piyesleri (toplumdaki kadın rolü üzerine olan ve Rame ve Fo’nun
birlikte yürüttükleri çalışmalarla geliştirilmiş oyunlar) bana en iyi çözüm yolu gibi
görünmekte. İlk monolog grubunun çevirisi, Tuta casa, letto e chiesa (Her Şey Ev,
Yatak, Kilise), İngiliz tiyatrosunda büyük yankı uyandırdı ve pek çok kadın oyuncuyu
bu parçaları kendi repertuarlarına eklemeye yönlendirdi. Una giornata qualungue
(Sıradan Bir Gün) ve La dona grassa (Şişman Kadın) gibi oyunlar Tutta casa’dan çok
daha güncel oldukları için daha derin bir etki yaratacaklardı.
Una giornata, Giulia adında intihar etmeye çalışan ancak sürekli bu girişimi kesintiye
uğrayan bir kadınla ilgili bir oyundur. Oyun, (bir önceki Coppia aperta, quasi
spalancata-Açık aile, neredeyse ardına kadar açık- da olduğu gibi) güya özgürleştirilmiş
çağdaş kadının durumunu sorgulayarak (“kadının ailedeki rolü daima ezilendir, tıpkı
işçi sınıfı gibi; erkekse burjuva sınıfını oynamaktadır”), kadının durumunu
politikleştirir. Böylece, ezilmişlerin ideolojisi, Marksizm, (psikoloji ve öz denetim
öğretilerinin yanı sıra) kadının rolü gibi çağdaş konularla ilişkilendirilir.
Giulia özel bir örnek değildir, fakat o kesinlikle kolektif bir sestir, yalnız kadının
sembolüdür. Doğalcı bir karakter olmadığı, geçmişine dair çok az bilgi verilmesinden
bellidir, sadece oyunun “durumunu” yaratacak ve gelişimine yardımcı olacak kadar
bilgi sunulur (bu ‘durum’dan daha sonra bahsedilecek). Sahne ciddiyetle başlar ve

gittikçe artan komik bir ton yaratmak hedeflenir. İki vahşi fakat soytarı kılıklı hırsızın
gelmesi ile de gerçek güldürüye erişilir. Fakat oyun şaşırtıcı bir biçimde, karanlık bir
finalle sonlanır.
Mattea, La dona grassa’nın (Şişman Kadın) şişman kadını, bir diğer terk edilmiş
kadındır, fakat sevgili rolü oynayan, makineler üreterek zengin bir statü elde etmiştir.
Una giornata’da olduğu gibi, Marksizm ve kadınlık durumu bugünün kadınının
özgürlüğünü sorgulamak için birleştirilir: Bir yandan, Mattea insan ilişkisi
kuramamakta ve yalnızlık yüzünden gittikçe şişmanlamakta; diğer bir yandansa, kızı
Anna, bohem yaşam tarzının özgürlük ve bağımsızlık simgesi olduğu yanılsamasıyla
yaşamaktadır. Duyduğumuz yine kolektif bir sestir ve yine karanlık bir farsla karşı
karşıyayızdır.
Her iki oyun da, Fo’nun yaratıcı sahnelemesi ve modern teknolojinin nimetleri ile
zenginleştirilir (ekrana yansıyan görüntüler, video kamera, bağımsızca hareket eden
tartılar). Her ikisi de grotesktir, hicivdir, buruktur fakat yıkıcı değildir. Özellikle güncel
olmadıkları için (herhangi bir İtalyan olayına tepki olarak yazılmamıştır), şu an da
İngiltere’de İtalya’da olduğundan çok daha fazla anlam taşıyabilirler.
3. Oyunculuk
Üçüncü problem, İngiliz oyuncuların ya oldukça kişisel gözüken bir üslupta ya da
komedya gibi performansın tuhaf geleneğine sıkıca bağlı bir üslupta oynayıp
oynayamadıkları ile ilgilidir.
Fo’nun üslubunun nereden geldiğini anlamak için, geriye dönmek ve tiyatro
geleneklerine bir göz atmak gerekir. Fo teorik bir metot yaratmadı, fakat kendi
pratiklerini inceledi, onları geliştirdi, aralarında paralellikler kurdu… vb. Bunu yapmak
için, popüler tiyatronun çeşitli geleneksel tarzlarına göz attı. Joseph Farrel’in zekice
belirttiği gibi, “Fo, politik bir ilerici fakat teorik bir tutucudur.”
İngiliz ve İtalyan tiyatro gelenekleri birbirinden çok farklıdır; ancak, gelenekler öyle
kolaylıkla kıyaslanamaz, çünkü genellikle farklı kavramlar aynı isimlerle anılır. Bu
sebeple; isimleri aynı olmasına rağmen İtalyan doğalcılığı ile İngiliz doğalcılığı aynı
değildir. Ve İngiliz komedyası ile İtalyan komedyası aynı şey değildir. Her gelenek;

üsluplar, kılavuzlar benimser ve kendi arka planına göre onları uyarlar, dolayısıyla kişi
ortaklıkları tarif ederken sıklıkla risk almış olur: İngiliz oyuncular, İtalyan oyunculara
nazaran daha az abartıya başvurur demek, klişe bir ifadeyi yinelemek olur. Diğer
yandan, genellemeler kesinkes yanlıştır denilemez; genellikle üstünkörü doğrulardır.
Bazı önemli noktaları not edebiliriz: İtalya’nın İngiltere’ye kıyasla daha zayıf bir oyun
yazımı geleneği olduğu ancak güçlü oyunculuk geleneğinin bu durumu dengelediği
gibi. Ve fiziksel abartı ile ilgili olarak, İtalyan oyunculuğunun daha çok göze çarptığı
doğru değildir. Ancak fiziksel ifadeleri kontrol etmede daha fazla yetenekli olduklarını
söyleyebilirim. Bu aslında çelişkili bir durumdur: Ne kadar çok kontrol edersen,
kendini ifade etmeyi o kadar iyi sağlayabilirsin. İngiltere’de doğru, yani orta seviyeyi
yakalamak çok zordur; bedenini ya çok az ya da çok fazla hareket ettirirsin. Fiziksel
tiyatro kumpanyası denilen grupların (İtalya’da bu şekilde kullanılmayan bir terim)
kendilerini İngiliz tiyatro geçmişinin dışındaki geleneklere bağlamaları tesadüf değildir:
Gerek çağdaş dans (DV8, Frantic Assembly) gerekse Commedia Dell’Arte, (Lecoq’nun
varisleri: David Glass, Theatre de Complicite), Grotowski/ Odin denemelerinden bazı
bölümler.
Bu farklılıkların, İngiltere’de Fo uyarlamalarındaki sorunları tartışırken göz önünde
bulundurulması gerekir. İtalyan tiyatro geleneğinin temel unsurları, Fo’nun sanatının
ifadesini bulduğu alt yapı ve kaynaklarıdır ve bunlar büyük sıklıkla ya unutulur ya da
yanlış anlaşılır. Belirtmek gerekir ki; bedene yapılan vurgu, İtalyan tiyatrosunun
komedyadan aldığı bir miras değildir, aksine tersi bir durum söz konusudur:
Komedyayı bir hayli fiziksel bir üsluba dönüştüren İtalyan komedyasının mirasıdır. Bu
duruma örnek olması için Parma’da kraliyet oyunları yönetmeni ve bir komedya
oyuncusu olmayan Leone di Somi’nin 1565’teki sözünü aktaralım:
“Latin dilinin babası bedenin hitabet gücü ile şekillenen oyuncuların hareketleri, öyle
büyük bir öneme sahiptir ki; kelimelerinin gücü jestlerin gücünden fazla olmayabilir.”
Dario Fo, kabaca söylemek gerekirse, bir komedya oyuncusu değildir. Çünkü onun da
belirttiği gibi, hâlihazırda sahip olduğu belli tekniklerin ve hatta belli bir yaklaşımın
komedyanınkiyle aynı olduğunu fark etmek için komedyaya biraz geç dâhil olmuştur.
Bu yaklaşım Fo’nun mim, kukla, sirk, ortaçağ soytarıları ve 1950’lerin (gözden geçirme
denilen) çeşitli gösterileri üzerine çalışmalarından gelir: Onun komedya parçaları,

üslubun arkeolojik olarak yeniden yapılandırılmasından ziyade, bu farklı geleneklerin
birleşiminden oluşan bir karışımdır.
Tüm bu geleneklerin ortak yanı ve Fo’ya bu gelenekleri harmanlama olanağını ve tüm
çalışmalarının altına imza atan bu özel üslubu edinmesini sağlayan sebep, dış
tekniklere ve ritme yapılan vurgu ve karakterin kişiliği ile değil de seyirci ile ilişkinin
kurulmasıdır. Fakat burası aynı zamanda terminolojik benzerliğin yanlış anlaşılmaya
mahal verdiği noktadır, bu çarpıcı tiyatro geleneğinden gelen çarpıcı üsluplar (en
azından İngiltere’de algılandığı şekli ile) katı bir teknik ile kontrol altında tutulmaktadır
ve asla disipline edilmemiş değildir.
Dış görünüşü taklit etmek
Bu basit fakat pratikte güç çelişki kolaylıkla unutulabilecek ve İngiliz tiyatrosuna
güçlükle adapte edilebilecek bir durumdur. Dario Fo’nun kendisi de bu durumdan
yakınır:
“Her zaman için bir abartma, bir müzikal ya da vodvil aksiyonunda oynama eğilimi
vardır ki bu; Commedia Dell’Arte geleneğini eksik anlamaktan kaynaklanan bir hatadır.
Bu performanslar, zamanlama ve gerçeklikten yoksundur; her zaman bir abartılı
oynama, tabir-i caiz ise kalın bir boya tabakası sürme durumu söz konusudur.”
Komedya geleneğine doğrudan bir bağlantının eksikliğinden dolayı, İngiliz versiyonları
genellikle görünenin bir kopyası şeklindedir: İngiliz “başoyuncu” tarzından görünür bir
şekilde bağımsız olduğu için, komedya; rol yapma özgürlüğünün gerçek keyfinin
yeniden keşfedildiği “kayıp bir cennet, rüyaların vazgeçilmezi” haline döner. İtalya’daki
durum biraz daha farklıdır; on sekizinci yüzyıl pratiklerinde komedyanın yok olduğu
gibi bir gerçek olmasına rağmen, komedya XIX. yüzyıl boyunca farklı şekillerde ya da
tarzlarda yaşamayı sürdürmüştür ve Rame’ninki gibi gezici kumpanyalar, bu geleneğin
doğrudan varisleridir. Buradaki bağlantı, güçlü ve derin bir etkiye sahiptir. Dario
Fo’nun yanlış anlaşılma ile belirtmek istediği, İngiltere’deki genel yüzeysel komedya
bilgisi, tekniğin işlemesi için gereken kontrol ve inceliğin hafife alınmasına sebep
olmuştur ve sonuçta aşırı ve abartılı oynamaya yol açmıştır: İngiliz oyuncular çok
sıklıkla bu eğilime kapılırlar.
Fo komedyadan bahseder, çünkü onun performans üslubunu şekillendiren popüler

tiyatro tarzları arasında, komedya kendi yalın ustalığına doğrudan en çok bağlantılı
olandır. Commedia Dell’Arte ismi ustalığı vurgulamayı önerir: arte çalışmak, ustalık,
teknik demektir. Komedya ve tüm benzer tarzlar, herkese açık politik rekabet
eğlencelerinin karşıtlarıdır: Onlar doğruluk ve netlik sanatları, her şeyin oldukça
becerili oyunlarla kontrol altında tutulduğu sanatlardır. Fo’nun belirttiği gibi, “Tiyatro
geometri ve matematiktir.”
Fo’nun, Comédie Française‘de yönettiği “Moliere a l’Italienne” olarak tarif edilen Moliere,
muhtemel sıkı bir yapının etrafında inşa edilen lazzi ve şakalarla doluydu. Genelde,
lazzi eylemi ileriye iteklemez aksine yavaşlatır ya da durdurur. Bu sebeple, oyuncular
oyunun öyküsünü tamamıyla kaybetmeden lazziyi dengelemek durumundadırlar.
Öykünün mantığı çelişkili olabilir, fakat bu bir mantıktır ve oyuncular onun altını
boşaltamazlar.
Seyircide özgürlük etkisi sağlayan katı kontrol çelişkisi, Dario Fo’yu diğer bir yanlış
anlaşılan uygulamacı, Bertolt Brecht’le ilişkilendiren pratik bir oyunculuk çelişkisidir.
Fuegi’ye göre Brecht, tiyatrosunu planlı karmaşaya dayandırır. Dolayısıyla, Fo’nun
oyunculuk üslubu ile Brecht’in epik üslubu arasında pek çok ortaklık bulunur. Ancak,
bu durumun Brecht’in teorisinin uygulaması olmadığını, komedya ve farsın
birleşiminden kaynaklandığını unutmamamız gerekir. Komedya ile Fo kendi yolundan
Brecht’e erişti ve kendi versiyonunu yarattı. Epik kelimesini Fo’nun kendi tiyatrosunu
tanımlamak için çok sıklıkla kullandığına çok şaşmamak gerekir. Brecht’in kendisinin
de belirttiği gibi:
“Komedide bu epik tarzda oynamak daha kolaydır, çünkü güçlü bir mesafe ölçüsü
kurmak esastır. Epik tarzı bu bağlamda çok daha anlaşılır olacaktır ve komik eserlere
muntazam bir şekilde yerleştirilmesi tavsiye edilir.”
Fo’ya göre, Brecht popüler tiyatro formlarına geri dönüş yapmıştır ve bunu, Alman
tiyatrosunu dönemin abartılı tarzlarından temizlemek için yapmıştır. Fo, popüler
tiyatronun katıksız neşe enerjisini, sanatın inceliği ile birleştirir. Bunu tıpkı Brecht’in
oyuncunun rolüyle arasına mesafe koyma amacını spass (eğlence) kavramı ile
birleştirmesi gibi yapar.

Oyuncu, karakter değil
Fo tarafından benimsenen komedya ya da diğer bütün tarzlar, ustalığın ve tekniğin
inceliğine güçlü bir vurgu yaparlar ve böylece karakterle değil, oyuncu ile ilgilenirler.
Tamamıyla dışsaldırlar. Dışsallıklarının sonucu, oyuncu ve karakter arasındaki
kaçınılmaz mesafedir. Bu durum Fo’ya göre, çelişkili bir biçimde, realizmi yaratır. Fo
realizmi, “gerçekliği daha kabul edilebilir bir formda, yeniden inşa etmenin yolunu
araştıran bir tarz” olarak tanımlar. “Doğalcılık ise bir durum parçasının abartılı
detaylarını sinir bozucu bir dereceye kadar yeniden yaratma eğilimindedir. Detayları
yeniden üretmek ve onları aşırı oynamaktır.” Fo’ya göre realizm, gerçekliğin
genişletilmiş ve aynı zamanda daha yalın bir versiyonudur:
“Şöyle temel bir gerçek var: oyuncunun cesareti, yeteneği, gerçekliği yeniden oluşturma
kabiliyetidir ve gerçekliğin yeniden yaratımı, gerçeklikten daha gerçek olduğu izleniminin
verilmesidir. Bazı oyuncularla ilgili sorun, sahnede hangi jesti kullanırlarsa kullansınlar,
bunu abartılı, belirgin bir biçimde, başka bir deyişle bayağı bir şekilde yapmalarıdır…”
Fo’nun üslubunun ikinci epik yönü, durum kavramıdır. Burjuva tiyatrosunun
kişileştirdiği karakter, bireyselliğe dayanan politik ve sosyal bir ideolojiyi açıklar. Epik
tiyatro, oyunu karakterler üzerine değil, durumlar üzerine kurarak kolektif bir öykü
anlatır. Durum, seyircinin ilgisini çekebilecek herhangi bir bağlamdır. Fo, oyun metnini
ya sonrasında küçük parçalara bölünebilecek temel bir durum üzerine ya da belli
durumlar dizisi üzerine inşa eder. Una giornata qualunque’de durum şudur: Giulia
intihar etmek ister ancak bu durum gelen telefonlarla sürekli kesintiye uğramaktadır.
Bu temel durumdan kaynaklanan, Giulia’nın planını kesintiye uğratan kişi ile kurduğu
her bir durum, kendi doğrultusunda birer durumdur. Bu açıdan bakıldığında,
karakterler birer maskedir; “bir durumun hizmetindeki sembolik vesileler”dir. Ve
durum tiyatrosu, karakterlerin ve diyalogların temel öğeler olduğu burjuva tiyatrosuna
karşıdır. Durum, performansın öykü anlatma yönünü ortaya çıkarır: Oyuncuların bir
karakteri canlandırmaktan öte bir öyküyü anlatma ihtiyaçları özel bir oyunculuk
üslubu gerektirir, daha sınırlayıcı ve durumun kendiliğinden seyirciye iletilmesini
sağlayan bir üslup.
Fo’nun üç oyuncudan aynı olay akışını tekrar etmelerini istediği meşhur bir aktivitesi
vardır, sonrasında seyirciye her bir oyuncu için farklı bir durum tarif eder. Sonuçta;

seyirci eylemi değil durumu görür. Bu kavram, Fo’yu Stanislavski’nin son dönemleriyle
ve Barba ve Grotowski gibi avant-garde uygulamacılarla ilişkilendirir ve bu yüzden Fo
daha derin bir analizi hak eder. Şu an için durumun, oyunculukta doğruluk ve
kısıtlama talep eden başka bir araç olduğunu not edebiliriz:
Oyuncu mümkün olduğunca az ifade aracı kullanmayı denemelidir. Aslında, hâlihazırda
en az seviyede olan araçların bir sentezini yaratmalıdır.
Tam da ihtiyaç duyulan ekonomik duyarlılık, sentezin kullanımını gerektirmektedir ve
ancak bu kullanımla başarıya ulaşabilir: Oyuncunun bir durumu sergilerken
kullanmayı seçtiği fiziksel aksiyonlar tekniği.
Bu durumu tanımlarken karşılaştığımız sentez problemi çok önemlidir; durumun değeri
sentezle artar, sentez imgelerin ritminin azaltılmasıdır.
Epik ve popüleri birbirine bağlayan diğer bir öğe, üçüncü şahıs oyunculuğudur. Fo’ya
göre bu, iç ses kullanımına dayanmaktadır:
Esasında iç ses, dördüncü duvarın yıkılması demekti. Peki, bu ne anlama gelir?
Oyunculardan biri, bir diğerine bir şeyler söylediği ve hemen ardından seyirciye bunun
tam tersini tekrar ettiği zaman, oyuncu yorum yapmaktadır, karakterin kendisini
dışarıdan eleştirmektedir, karakterle arasında mantıklı bir ayrım yapmaktadır, epik
üslupla oynamaktadır.
İç ses, seyircinin dahiliyetinin temelidir ve aynı zamanda, seyircinin önünde gelişen
olaya dair faydalı bir yorum sağlar. Bu oyun, karakterlerin kolektif doğaları ile uyumlu
bir şekilde devam eder: Mistero Buffo’nun anonim soytarısı herkestir, tıpkı İngiliz
dramlarındaki Everyman (herkes) karakteri gibi. Burjuva tiyatrosu, Fo’ya göre, seyirciyi
dâhil etmeyi istemez ve dâhil edemez, bu sebeple dördüncü duvarı inşa eder ki bu
Fo’ya göre, ilk kez XVII. yüzyıl Commedia Dell’Arte oyuncusu Andreini tarafından
kullanılmıştır. Dolayısıyla Andreini ile Commedia Dell’Arte’de, soytarı tarzı popüler
tiyatrodan, popüler tiyatronun üst sınıf tüketiminin hâkimiyetine giren formlarına geçiş
yaşanır.

Kolektif Boyut
Performansın kolektif boyutu, seyircinin oyuna katılımı, iç sesler ve inançsızlığın
ötelenmesine müdahale eden olaylarla sağlanabilir: “Seyircinin sahne oyununa bunun
bir oyun olduğunun tam bilincinde olarak katılması gerekir.” Burjuva tiyatrosu, izleyici
dahiliyetini baskıcı sebeplerle engeller: Teatral olayın paylaşımcı doğası, toplumsal
hiyerarşinin bozulduğu an olarak algılanır. Dördüncü duvar bir teknikten ziyade bir
performans şeklidir: Seyirci, yan ışıklar, ışık filtreleri, makyaj, aşırı yapay konuşma
üslubu aracılığı ile performanstan ayrıştırılır. Böylece Fo’nun “akvaryum atmosferitiyatronun içten ve doğalcı ve aynı zamanda meta-fiziksel algısı” olarak tanımladığı
ortam yaratılır.
Seyircinin dahiliyeti, didaktik yönü kapsar; Fo’nun tiyatrosu için bu zıt-bilgi anlarını da
içerir ki bu Anarşist gibi sırf bu amaçla yaratılan oyunların dışında daha pek çok
oyunda bulunan bir durumdur. Bu bölümler objektif, dikkatli bir oyunculuk üslubu
gerektirir: Genellikle çelişkili ve/veya kışkırtıcı, fakat asla yüzeysel ya da muğlâk
olmayan bir analizin bölümleridir.
Ayrıca, seyircinin dahiliyeti İtalyan tiyatro geleneğinin temel özelliklerinden birisidir.
İtalyan seyirciler, İngiliz seyircilerine oranla daha fazla gösterinin bir parçası haline
gelirler. İngiltere’de ilk kez bir gösteri izlediğimde, insanların gösteriden keyif
almadıklarını düşünmüştüm, çünkü gösteri sırasında kimse alkışlamıyordu (ki bu
İtalya’da bir gelenektir). Gösteri sonunda sadece bir defa alkışladılar. İtalya’da ise
makul bir gece eğlencesinde, üç defa perde arası çağrısı minimum olarak
değerlendirilir.
Sonuçta; epik tiyatro, politik sorumluluk için bir çağrıdır. Fo, Londra’daki atölyelerine
başlarken şöyle der: “Bu çalışmanın, tiyatrodaki bu çalışmanın arkasında ideolojik bir
itkinin olması elzemdir” İdeolojik itki tüm tiyatral yapının temelidir. Neden yaptığın,
yaptığın tiyatronun üslup tercihini de etkileyecektir ve oyuncunun yeteneğini
güçlendirecek (ya da güçlendirmeyecektir): “Kendi kişisel komedyen yeteneklerimi ifade
edebilmeyi başardım, çünkü güldürü sanatının soytarı tarzı işlevine inanıyorum.”
Fo’nun sanatının ve politikasının merkezi hakkında daha önce konuştum: Durum
budur. İdeoloji, Fo’nun derin samimiyetini açıkça ifade edebilme aracıdır ve bu

samimiyet Fo’ya sanatının uzun ömürlü olması ve seyirci ile ilişki kurma olanağını
verir. İşte o bunu, bu yüzden yapar. Tiyatro oyuncuları seyircileri olmadıklarından
yakındıklarında, ilk sorulması gerekenler “niçin ve kim için bunu yapıyorsun?”
olmalıdır.
Fo’nun oyunculuğunun bu genel analizi Franca Rame’ye de uyarlanabilir. Kızıl Notlar
(Red Notes) kitabı Franca Rame’nin Lo Stupro çalışmasında İngiliz kadın oyuncularla
yürüttüğü çalışmanın toparlanmış halidir. Oyunculukta kendini sınırlamanın ve
durumun kendisinin konuşmasına izin vermenin önemi üzerinde şaşırtıcı derecede sık
durur. Kariyeri boyunca Rame, karakter kişileştirmesinden (Mistero Buffo’nun ilk
performanslarında hala kullandığı oyunculuk üslubu) kendi geliştirdiği Sesso? Si,
grazie tanto per gradire (Seks? Eh Hayır Demem) de tamamıyla başarıya ulaşan tiyatral
üsluba doğru yavaş bir değişim sergilemiştir. Fo’nun belirttiği gibi, oyunlar ve
karakterler onun için yaratılmamış, onunla beraber yaratılmıştır. Bir anlamda,
Rame’nin karakterleri, kendisine uyarlamak ve şekil vermek için dahil olduğu sıkı bir iş
bölümü sonucunda ortaya çıkmıştır.
Una giornata qualunque ve La dona grassa bu süreçte Rame’nin çok özel bir oyunculuk
üslubu benimsediği iki ayrı dönemeci temsil eder. Asla Mattea, şişman kadın değildir:
Mattea’yı oynayan Rame’dir. Fo, bu epik mesafe kurma tarzının Rame’nin bölümlerini
oynayan diğer kadın oyuncularda az rastlandığından yakınır:
“Sonunda hep aynı şey olur; yabancı kadın oyuncular bölümlerini güçlendirmek için
abartılan, farstan ödünç aldıkları ve farsın içine düşmelerini sağlayan teknikleri
kullanmayı tercih ederler. Ritmi ve ters ritmi yaratmak için almanız gereken eleştirel
pozisyonda kalmanızı sağlayan role mesafeli yaklaşmayı ve kendinizden vaz geçme
cesaretini veren bilgelikten ve dolayısıyla epik kültürden yoksundurlar.”
Rame’nin oyunculuğunda, teknik hüner epik tarzla popüler tiyatro kilisesinde mutlu
bir evlilik yapmıştır: Yerine başka bir şey koyulamayan organik bir bütün yaratmıştır.
Rame’nin Fo ile aynı metodu –durum yaratmak için sentezi- benimsemesi oldukça
ilginçtir. Tekli performanslarda mimik yeteneklerinin kullanımındaki abartı sebebi ile
bu tarz, eşinin üslubunda çok net olmayabilir. Rame’nin üslubunda çok daha gerçekçi
bağlamlara tekabül eden incelikli nüanslardır: Mesela; Una giornata qualunque’de

telefondaki kayıt sese canlılık sağlamak amacı ile kullanılırlar.
4. Tür
Epik tarz, oyuncunun, Fo’nun çok özel anahtarını akort etmesine yardımcı olabilir:
Fars ve trajedi arasındaki denge. Bu karışım Fo tiyatrosunun çok belirleyici bir
özelliğidir.. Bu durum daima gözden kaçar. Örneğin, Britanyalı oyuncular Fo
yorumlarında performanslarını “yalnızca aldıkları kahkaha sayısı” ile değerlendirirler ve
“… dolayısıyla farsi öğeleri politik imalar için kullanmaktansa oyunla beraber akıp
gitmesine izin verirler”.
Fo’nun mucizesi, bizim trajik olaylara gülebilmemizdir: Sadece politik sorunlar değil;
ayrıca, başkahramanın intihar girişimi (Sıradan Bir Gün) ve umutsuz, aşksız, Şişman
Kadın’ın yalnız yaşamı. Fo bir komedyen değil, daha çok bir soytarıdır; kahkaha daima,
olayın trajedisini güçlendiren bir araçtır:
“Şu gerçeği unutmamalıyız ki; bu bir fars olmasına rağmen, tarif ettiğimiz doğru ve
gerçektir. Fars unsuru, betimlenen trajik unsuru güçlendirir. Aslında, trajedinin anahtarı,
güldürünün eleştirel bir boyut kazanmasına izin verilmesidir.”
Oyunlar asla -bu, yeterince vurgulanamaz- kahkaha için bir mazeret değildir: Çok
sıklıkla farslar vodvile ve Rame piyesleri sit-comlara dönüştürülür. Komedi oyununun
fazlalığı, oyunun ciddi konusunu ve Fo’nun dramaturjisinin temelini oluşturan bu özel
dengenin altını boşaltır. Oyunculuk açısından ilke, Hirst’in belirttiği, “asla kahkahaları
bekleme ve onları yok etme”dir.”
5. Metin
Son problem Una giornata qualunque ve La dona grassa metinlerinin çevirisi ve
uyarlamasıyla ilgili. Bunlar Fo’nun dillerinden birinde yazılmamıştır (grammelot, onun
taklit dilleri, orta çağ, dialekt), yalın İtalyanca’dır. Bu hatırlanması gereken bir özellik,
çünkü İngilizce uyarlamaları, dilin komiklik işlevini genişletme eğilimindedir. Bu,
komedinin İngiliz bağlamına taşınması açısından başarılı bir geçiş olarak
değerlendirilebilir. Zira Anglo-Sakson tiyatrosu, İtalyanlara -ve elbette ki uydurma
dillerde yazılmış piyesler hariç Fo tiyatrosuna- oranla kelime oyunlarından daha fazla

hoşlanır. Fakat bu, işin aslından ciddi bir uzaklaşmadır.
Dario Fo metinde usta değildir, onun komedisi edebiyat için de bir anlam ifade etmez;
fakat tamamıyla tiyatraldir. Fo’nun usta olduğu; zamanlama, hız, jest, seyirci
müdahalesi, duyarlılık, enerji, lazzi, trovate, espiriler, iç sesler, öykü-anlatmadır. Hood,
“Fo’lar yazılı metinden çok kelimelere değer veren bir gelenek içinde çalışır” diye belirtir.
Valeria Tasca ekler: “Tüm Dario Fo metinlerinin oluşumunun sahnede tamamlandığını
fark etmek çok önemlidir.”
Dili sınırlamak ve Fo’nun hedeflediği komediyi ön plana çıkarmak bana daha üretken,
işin aslıyla ve istenilen oyunculuk üslubu ile daha uyumlu gibi görünüyor. Metin
sadece bir espri unsuru değildir; Fo’ların hız ve ritim yetilerini sergileyecekleri bir model
olarak da kullanılır (“Kendimi üzerinde ritim ve seslerin bulunduğu bir porteye yazılmış
metinlerin oyuncusu olarak görüyorum”, der) ve orta çağ soytarılarının ve komedya
sanatının bir ürünüdür. Fo’nun oynanan her bir oyunu, oyunculuğun biçimsel
unsurlarının oldukça gelişkin bir birleşimidir.
Metinle ilgili sorun, hiçbir zaman kesin bir metnin olmamasıdır. Stuart Hood’un
belirttiği gibi: “Franca Rame’nin bana söylediğine göre, Una giornata qualunque
metninin binden fazla düzeltmesi var.” Hood’a göre bu düzeltmeler seyirci
müdahalelerinden ve güncel sosyal ve politik göndermelerden kaynaklanmaktadır:
“Una giornata qualunque” gibi piyeslerin metinlerinin şu anki halleri, oyuncu ve seyirci
arasındaki diyalektik ilişkinin bir sonucudur – bu süreç, belirli bir gecede ya da belirli bir
seyirci için hazırlanmış düzeltmelere, kısaltmalara ya da trovota eklemelerine açık bir
süreçtir ve tüm bu değişiklikler şu anda oynanan metinde mevcuttur.
Fo’nun tiyatrosu metne dayanmaz. Aksine, metni bir performans unsuru olarak
kullanır. Fo ve Rame metin üzerinde sekanslarla çalışırlar: Tüm kurgu ve özellikle de
uzun monologlar daha sonra farklı oyunlara taşınacak sekanslara bölünür. Ve öğle
yemeğinde kendini onlarla bu sekansları dinlerken bulmak anormal değildir. Çünkü
bu sekanslar İtalya’da cavalli di battaglia olarak adlandırılan şeyi temsil etmektedirler.
Başka bir ifade ile en iyi işlerini, seyirci üzerinde bir etki yaratacağına inandıkları
işlerini…
Metnin ilk hali, genellikle Fo tarafından bir iki hafta içerisinde oluşturulur. Provalar

metni sahneye uyarlamaktan çok, deneme niteliğindedir. Performansla beraber ve
performansa paralel bir şekilde gelişir ve değişir. Metin, Fo ve Rame’in bu özel
performans için kullandığı bir araçtır ve seyirciden aldıkları tepkiler doğrultusunda
sekanslarda belli değişiklikler yaparlar. Metin akış boyunca gelişir, fakat bir metin
basıldıktan sonra dahi Fo’lar onun üzerinde çalışmaya ve değiştirmeye devam ederler.
Fo’nun bir diğer basılan kopyası ile aynı olan hiçbir oyunu yoktur.
Bu, Fo’nun doğaçlama çalışmalarının nasıl yürüdüğünü gösterir ve bizi yeniden
komedya geleneğine getirir. Komedya performanslarının doğaçlanıyor olması, İngiliz
oyuncuların Whose Line Is It Anyway’deki, prensipleri Keith Jonhstone’a dayanan
doğaçlamaları ile aynı şekilde doğaçlandıkları anlamına gelmez. Aynı ismi paylaşırlar
fakat tamamıyla farklı iki tekniktirler.
Johnstone’ın Impro’su sıfırdan doğaçlamadır ve genelde uzun soluklu olamayan bir
sahne kurulur. Komedya kumpanyalarının daha uzun performansları, oyuncuların
sahne parçalarının sıralanması ve yapılandırılması sırasında doğaçladığı bir senaryo
üzerine kurulur. Burada, her oyuncu kendi cavalli di battaglia’sına –sergilenen ya da
en azından üzerinde çeşitleme yapılacak bazı temel vurgu noktaları olan bireysel en iyi
sahne parçalarına- sahiptir. Bunlar sadece monologlar değil, aynı zamanda görsel ve
fiziksel esprilerdir ve belli bir seyirci kitlesinin tepkilerine göre adapte edilir ya da
geliştirilir. Tam doğaçlama, bunun bir parçasıdır, fakat “sadece belli bir seviyeye
kadar”. Ve bu ayrıca, Fo ve Rame’nin metni gösterilerde nasıl kullandıklarını (“biz onu
sahnede yeniden inşa ederiz”) gösterir. Stuart Hood’ın Una giornata qualunque’yi esas
alarak belirttiği gibi:
“Editör, metnin hangi kısmlarının açık kaldığı ya da kalması gerektiğini belirlemek gibi
çok zor bir görev ile karşı karşıyadır. Bu, bana göre tamamıyla commedia dell arte’nin ve
Franca Rame’nin de aralarında doğduğu, gezici tiyatrocuların ruhu ve geleneği ile
ilgilidir.”
Bu, benim aklıma Fo’ların metinlerinde, bir hayli yüksek oranda bulunan sahiplik
duygusunu getiriyor. Bunu tiyatral anlamında kullanıyorum: Karakterler kendi
kendilerine şekillenirler ve bu durum son prodüksiyonlar için dahi geçerlidir. Fo’nun,
Rame’nin monologlarından bahsederken belirttiği gibi: “Onun icra edebileceği ifade
boyutlarını düşünerek yazıyorum.” Bu sebepten ötürü ve metin her bir geceye göre

yoğrulan bir araç olduğu için sonuç, onların tiyatrosunu onlarsız icra etmenin
imkansız gözükmesi olabilir. Aslında, İtalya’da birisine Fo olmadan Fo’nun
oyunlarından birisini yönetmek istediğini söylediğinizde, olağan aşağılayacı cevap;
“İmkansız”, olacaktır.
Fo’nun eserlerini başka dillere aktarmayı başarmanın tek yolu, metinlerin tiyatral
doğasını olduğu gibi kabul etmek ve (postmodern terimler ile) açık metni üzerinde
(komedya terimleri ile), senaryosu üzerinde çalışmaktır. Bu açıdan bakıldığında, bir
prodüksiyonun çevirisi üzerinde çalışmak, literatüre kazandırmak üzere çevrilmiş bir
Fo külliyatını yayına hazırlamaktan daha kolaydır. Çünkü bu işte tam bir doğruluğa
ulaşmak hiç bir zaman için mümkün değildir.
Dolayısıyla, yalnızca metni çevirmekten ziyade tüm performansı çevirmek gerekir:
Çeviri çalışması Fo’nun oyunlarındaki metne atfedilen sınırlı önemi hesaba katmalı ve
dolayısıyla tüm ritim ve jest öğelerini çevirmeyi hedeflemelidir. Bu çalışma süresince
performans oyuncuyu yönlendirir, bu sayede oynamak için gereken Fo’lara sahip
olmama problemi çözülmüş olur. Bu tıpkı bir elbise almak ve bu elbiseyi başka bir
kumaşla yeniden dikmek gibidir. Geçiş, farklı bir elbise dikmeden ölçü farklılıklarına
göre ayarlamayı mümkün kılar. Çalışma, Fo’larla aynı araçları kullanarak, aynı sonuca
yeniden ulaşma işidir -aynı rotada farklı bir yolculuk. Metni sekanslara ayırmak ve
çeviriyi yeni oyuncuyu rahatlatacak şekilde uyarlayıp oyuncuyu bölümüne göre
donatmak gerekir.
Final: Bunu yapabilir miyiz peki?
Fo oyunları üzerinde çalışmak, asla tükenmeyen ve çözmesi imkansız gibi görünen bir
dizi problem içeren zor bir iştir. Kültürel uçurumu aşıp İngiltere’de bunu denemeyi bir
kenara bırakın, bu durum İtalya’da bile böyledir. Kültürel farklılığı aştığınız zaman
bunu Britanya’da deneyin. Fo ve Rame prodüksiyonlarına dair ilkelerimi ve
öngördüğüm problemleri sıraladım. İngiltere’de Fo’nun aslına sadık ve canlı bir
uyarlamasının mümkün olup olmayacağı sorusu hala yanıtlanmamıştır ve cevabı
teoriyle değil, pratikle verilmelidir.
İngiliz oyunculuğu, İtalya’da her zaman keskinliği ve sınırlılığı ile değerlendirilmiştir.
Fo, doğalcılığın özündeki abartılı oynama eğiliminden yakındığında, temelde

doğalcılığın İtalyan versiyonlarını kastetmektedir: “konuşmak yerine şarkı söyleyen,
süslü, aşırı-empatik doğalcılar…” Popüler epik üslup, Britanya adalarında olduğu gibi
yarımadada da zor bir simyadır. Fakat bunu umutsuz bir durum olarak görmek de
doğru olmayacaktır:
Bence, İngiltere’de de epik tiyatro geleneği doğmaktadır. Farslar, vodviller… gibi hala
canlı olan popüler tiyatro geleneğini bir kenara koyuyorum. Bu, içinde pek çok epik
karakter barındıran bir tiyatro çeşididir.
Kate Napier ve T.J. Holmes’a teşekkürlerimle…
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ÖN OYUN – SAHİL
(İki Kilyoszede öğrenci akşam saatlerinde sahildedirler. Fonda dalga ve rüzgâr sesleri…
Nihal rutin bir şekilde taş sektirmekte, Gamze çekirdek çitlemektedir.)
Nihal:

Üç…Dört…Üç…Dört..Üç..Dört..Yedi! Vallahi
yedi! Yedi sekti be kızım.

Gamze:

Bıkmadın sabahtan beri taş sektirmekten.
Artık ne varsa?

Nihal:

Ne var? Sen de altı aydır çekirdek çitlemekten
bıkmadın.

Gamze:

Tamam bıraktım. Yapacak bir şey söyle de
onu yapalım bari. Şu halimize baksana, attılar bizi buraya.
Boğaziçi dedik geldik, bu mudur yani? Kilyosmuş... Bizi bir
sahille kandırabileceklerini sanıyorlar herhalde. Sen de kızma
hemen, sinirlerim bozuk işte. Hem sen bana baksana, o çocukla
görüşüyor musunuz hala?

Nihal:

Kim?

Gamze:

Kim olacak be! Hani şu sesi güzel olan… Yılmaz mıydı neydi?

Nihal:

Yok be kızım.

Gamze:

Çıkıyor musunuz yoksa. Tabi ya! Çıkıyorsunuz, ben nasıl da fark edemedim. Ama sen de hiç çaktırmıyorsun hani.

Nihal:

Yok be kızım… Gamze, kafam biraz karışık,
ne olur sonra konuşalım bu konuyu.

Gamze:

Hep böyle yapıyorsun, bana hiçbir şey
anlatmıyorsun.

Nihal:

Senle alakası yok… Ay dur telefonum çalıyor!

ANNE-BABA
(Nihal’in telefonu çalar, yönlenir. Anne telefonla konuşurken, Baba maç seyretmektedir.)
Anne:

Kızım!

Nihal:

Merhaba anne…

Anne:

Nihal nasılsın kızım, ne yapıyorsun, yurttasın
değil mi? Bak babanla televizyondan izliyoruz, olaylar
oluyormuş. Sen karışmıyorsun değil mi öyle şeylere?

Nihal:

Yok anne benim ne işim olur, yurttayım. Arkadaşımla sahilde oturuyoruz.

Anne:

Ne! Sahilde mi? Ne sahili kızım? Ay Mehmet,
kızımız sahilde oturuyormuş.

Baba:

Bırak Ayten, sosyalleşsin çocuk.

Anne:

Ben de öyle diyorum hayatım. Kızım git
odana, güzelce orada sosyalleş. Hem ne güzel çekirdek
çitlersiniz, çay demlersiniz. Hem daha güvenli kızım…

Nihal:

Anne, odada yapacak bir şey mi var sanki.
Oturup makarna yemekten on beş günde iki kilo aldım.

Anne:

Ay bak ben bunu hiç düşünemedim. Kıyamam sana. Mehmet kızımız şişmiş ayol, iki kilo almış. Ne
yapacağız?

Baba:

Biradan o biradan… İçiyor içiyor o biraları, şu
hale bak.

Anne:

Bir de bira mı içiyor, Nihal?

Nihal:

Yok anne, ne alakası var.

Baba:

Bira göbeği tabi.. At topu Okan’a… Necati,
Necati! Hassiktir ordan!(Ayten’le göz göze gelirler.) Çok ayıp…
Ayten be, bir mısır patlat da yiyelim şöyle yağlı yağlı.

Anne:

Ben sana bir patlatacağım şöyle ama ne zaman dur bakalım!

Nihal:

Anne?

Anne:

Yok evladım sana değil babana patlatacağım.
Ay mısır! Ay ne diyorum ben. Hadi kızım odana çık.

Nihal:

Ya anneciğim merak etme dedim ya. Hem
bak yalnız değilim burada. Gamze yanımda, hem ilerde bir kaç
kişi daha var. Ateş yakmışlar, eğleniyorlar.

Anne:

Ne! Ateş mi? Mehmet kızımız sokak çocukları
gibi ateş yakıyormuş. Tutuşacak bunlar…

Baba:

Kızım.

Nihal:

Merhaba babacığım.

Baba:

Kızım, ateş mi yaktınız?

Nihal:

Yok baba biz değil, ilerde başka arkadaşlar
yakmışlar.

Baba:

Söndürün o ateşi, takıma ceza geliyor sonra.

Nihal:

Baba?

Baba:

Toprak sahada mı oynuyorsun?

Nihal:

Yok baba sahildeyiz.

Baba:

Ver, yanındakine ver.

Nihal:

(Gamze’ye) Babam seni istiyor.

Baba:

Sen değil öteki, öteki.

Gamze:

Öteki kim amca?

Baba:

Sen kaç yaşındasın? Senden bir bok olmaz
be. Allah belanı versin! (Telefonu Anne’ye verir.)

Gamze:

Ne diyorsun sen ya! Bak düzgün konuş benimle, ağzını topla!

Anne:

Ne diyorsun sen ayol, terbiyesiz! Çabuk Nihal’i ver bana.

Anne:

Nihal, sen yine o kızla mı takılıyorsun? Seni
ateşlere, sahillere götüren o kızla… Ay Nihal, ben seni sokakta
mı buldum?

Nihal:

Anne biraz sakin olur musun? Hadi anne
hadi…

Gamze:

Tabi haklı kadıncağız. Ne yapsın, merak ediyor seni.

Anne:

Baba:
Anne:

Niye merak edelim ki canım, niye merak edelim ki yani? Bizim kızımıza sonsuz bir güvenimiz var. Değil mi
Mehmet?
Gol! (Sevinerek sahneden çıkar.)
Adama kızımız diyorum, adam bana gol diyor.
Ama sen şimdi görürsün… Mehmet, kocacım, gel bakalım
buraya. Burada ne var, gel gel.(Terliğini eline alıp sallamaya
başlar.) Ayten sahaya çıktı, kaleciyle karşı karşıya… Gerildi,

gerildi ve şut.(Terliği Baba’ya atar.) Oh be, rahatladım.(Baba’ya)
Gir içerisini topla çabuk.
(Anne, baba çıkar.)
Gamze:

Ay ne kadar enteresan bir ailen varmış Nihal.
Hele baban, aman aman hiç çekilmez.

Nihal:

Ee!

Gamze:

Yani sempatik ama çekilmez.

Nihal:

Evet, çekilmez ya çekilmez! Sanki seninkiler
çok farklı.

Gamze:

Bana niye bağırıyorsun ya?

Nihal:

Of, of... Daraldım kızım iyice ben. Bir yandan
aile, bir yandan okul... Her şey üst üste geliyor resmen. Keşke
hiç girmeseydik şu üniversite olayına. Baksana, bu halimiz bize
ödül müdür ceza mı? Kazık attılar kızım kazık.

Gamze:

Resmen kazık... Ya Nihal ne kadar kaldı bitmesine? (Nihal düşüncelidir, tekrarlamak zorunda kalır.) Ya Nihal
ne kadar kaldı bitmesine diyorum.

Nihal:
Gamze:

Dört buçuk sene…
Mezuniyeti sormuyorum kızım. Buradan kurtulmamıza ne kadar kaldı? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran… Dört
ay. İyi iyi, çoğu bitmiş azı kalmış. Hem bak son ay denize de
gireriz. İlk zamanlar hiç geçmeyecek gibi gelmişti ama göz açıp
kapayana kadar geçti işte.

Nihal:

(Düşünceli) Ben de bunları anlatmazsam?

Gamze:

Neyi?

Nihal:

Yaşadığım her şeyi.

Gamze:

Nasıl yani?

Nihal:

Sınav stresi, kayıt sıkıntısı, otobüs eziyeti,
yurt çilesi, nezaret... Hepsini bir bir anlatacağım. Herkes bilsin.

Gamze:

İyi güzel anlat da, nasıl toplayacaksın o kadar
kişiyi? Kolay mı sanıyorsun?

Nihal:

Ya tamam, hiç de kolay değil. Ama seneye kadar oyunculuk öğrendim mi, belki yapabilirim.

Gamze:
Nihal:

Ha sen tiyatro oyunu yapacaksın?
Evet, neden olmasın? Hem var ya, ben küçükken acayip yetenekliydim. Bir müsamerede kartopu

tiplemem vardı, yıllarca dillerden düşmedi. Gerçi sonra yapacak
çok fırsatım olmadı ama…
Gamze:

E niye girmedin o zaman tiyatro kulübüne.

(Nihal kendi kendine konuşmaktadır. Gamze bu durumu fark eder. Nihal’e, ne yaptığını
soran bir jest yapar.)
Nihal:

Tiyatro! Bak kızım, şurada bir sahne olduğunu düşünelim, sağda solda merdivenler… Arka tarafta kulis
olur, oradan böyle oyuncular girip oynamaya başlarlar.(Büyülü
bir müzik eşliğinde oyuncular girerler.) Üzerlerinde de cıvıl cıvıl
kostümleri vardır. Makyajlar da yapılmış. Tabi ya, prova
yapacaklardır.(Nihal kendini iyice yönetmenliğe kaptırır.) Ama şu
dalga seslerini biraz kısabilir miyiz?(Kısılır.) Şuraya da bir lokal
ışık alabilir miyim? (Işık gelir, Nihal kendini büyülü ortama
kaptırır ve yavaş yavaş seyircileri fark eder)

Gamze:

Nihal iyi misin?

Nihal:

Kızım burada bir sürü insan var be.

Gamze:

Ya Nihal saçmalamasana! Orası deniz, gemiler falan var.

Nihal:

Gamze saçmalama, bir sürü hazırlık
yapılmış. Seyirciler, ışıklar… Oynamamız lazım ayıp olur.

Gamze:

Asıl sen saçmalama! Hadi yeter ya…

Nihal:

Gamze, hadi sen şimdi git, antreni sonra yaparsın. Çaktırma.

Gamze.

Allah Allah ya, çattık belaya! Ben gidiyorum
kızım, seninle mi uğraşacağım be!(Çıkar.)

Nihal:

(Seyirciye) Neyse efendim, siz arkadaşımın
kusuruna bakmayın. Seyirci karşısında biraz gerildi. Ha ha.
Neyse, ne anlatacaktım? Başımdan geçen tüm olayları… Ben en
iyisi, hikâyemi size en baştan anlatayım. Tam iki yıl eşekler gibi
çalıştım, dershaneler, özel dersler, etütler… Ve de ÖSS! Sınav
sonuçları açıklandı; tam umduğum gibi, Boğaziçi. Eh o kadar
emeğe değmişti sonunda, ya da ben öyle zannetmiştim. Bizim
kızlarla sözleştik, sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz
buluşacaktık.

SINAV SONUÇLARI

(Kızlar coşkuyla girerler. Bağrışırlar)
Arkadaş 1:

Kızlar, sonunda bitti.

Nihal:

Kurtulduk.

Arkadaş 2:

Evet ya, çok mutluyum.

Arkadaş 1:

Durun, önce ben açıklamak istiyorum. Benim
‘Çukurova Makine’.

Arkadaş 3:

Kızım o da bir şey mi, artık karşınızda bir İstanbullu duruyor. İstanbul Teknik Üniversitesi...

Arkadaş 4:

Vay! Hangi bölüm?

Arkadaş 2:

Gemi inşaat…

Hepsi:

Olsun ya, güzel bölüm…

Arkadaş 2:

Hem İstanbul’da.

Nihal:

Kızım sen seviniyorsun İstanbul’da diye ama
o bölüm Tuzla’da. İstanbul’un bir ucu yani…

Arkadaş 4:

(Toparlar.) Ya arkadaşlar, benim de burası
oldu; ‘İşletme’. Annem, babam, hep birlikte okuyacağız artık.

Arkadaş 1:

Ay niye öyle diyorsun? Bak, sevgilin Aykut da
burada. Artık annen, baban, sen, Aykut, hep beraber
okursunuz. (Gülüşmeler)

Arkadaş 4:

Senin neresi oldu?

Arkadaş 2:

Benim olmadı ya.

Arkadaş 4:

Kızım nasıl olmadı? Hep beraber seviniyorduk
işte.

Arkadaş 2:

Ya ne biliyim? Ben öyle ortamı bozmayayım
diye.

Arkadaş 4:
Arkadaş 2:

Ya sen çok çalışıyordun. Neden olmadı?
Kızlar, biliyorsunuz benim sınav fobim var.
Çalışıyorum çalışıyorum, yapamıyorum ya.

Nihal:

Canım, boş ver. Seneye tekrar hazırlanırsın.

Arkadaş 2:

Ya ben diyorum ki; sertifika programlarına filan girsem ha?

Arkadaş 3:

Kızım senin sesin güzel. Zaten konservatuar
istiyordun. Onun sınavlarına girersin.

Arkadaş 4:

Ya kızlar, babama kırk kere söyledim. Hayat-

ta da göndermem diyor.
Arkadaş 3:

Kızım gizli gizli girersin. Yaparsın.

Arkadaş 2:

Bilmem ki, nasıl olur.

Hep beraber:

(Sevinçle) Olur, olur, çok güzel olur… Artık
ünlü falan olursun… Bizi de görmezsin artık.

Nihal:

Ya kızlar hiç beni sormuyorsunuz.

Hepsi:

Sen ne yaptın?

Nihal:

Hayallerimin üniversitesi, Boğaziçi.(Kızlar
şaşırırlar.) E, tam otuz sekiz tane test kitabını boşuna bitirmedik
herhalde. Çalıştım, hak ettim. (Kendini kaptırır.) BOĞAZİÇİ!
(Toparlar.) Ya Boğaziçi oldu işte, bekliyorduk zaten. (Telefonu
çalar.) Ay dur telefonum çalıyor. Cenk arıyor. Alo aşkım!

Arkadaş 4:

(Kendi kendine) İstanbul yazdırsalardı neler
yapacaktım ya.

Arkadaş 3:

(Kendi kendine) Ben ne yapacağım Allah’ın
Tuzla’sında.

Arkadaş 1:

(Kendi kendine) Ya iki net daha yapsaydım…

Arkadaş 4:

Ne olacaktı?

Arkadaş 1:

E, Boğaziçi olacaktı.

(Telefonun diğer ucu; Cenk ve Baturcan sağdan girer)
Nihal:

Aşkım Boğaziçi!

Cenk:

Ne? Canım, çok sevindim ya. Demek Boğaziçi
ha?

Baturcan:

Nihal:

Ne Boğaziçi mi? Ver bakayım şunu. (Telefonu
alır.) Alo Nihal, benim de Boğaziçi oldu. Bizim kızlardan başka
kazananlar var mı?
Cenk’i verir misin lütfen!

(Cenk Telefonu alır)
Nihal:

Cenk, söyle hadi.

Cenk:

Makine oldu benim ya.

Nihal:

‘Boğaziçi Makine’ mi?

Baturcan:

Yok biraz dışarıda.

Nihal:

İTÜ, Marmara falan mı?

Cenk:

Biraz daha…

Nihal:

Bolu, Kocaeli falan?

Baturcan:

(Telefona seslenir.) Ankara’nın taşına bak…
(Kaşık oyunu yapar)

Nihal:

Cenk, inanamıyorum, Ankara mı oldu?

Cenk:

Evet, Ankara oldu.

Nihal:

Ya hani sırf İstanbul yazacaktın? Neresi tutarsa tutsun birlikte okuyacaktık.

Cenk:

Tatlım, ben de istiyordum İstanbul’u. Ne
yapayım, babam tutturdu mühendislik diye? Baba sonuçta, bir
şey diyemiyorsun ki!

Nihal:

İnanamıyorum sana Cenk, şu yaşına geldin
hala baban mı yapıyor tercihlerini?

Cenk:

Nasıl ya? Hem ben kendim istedim mühendisliği, tamam mı? Çağımız mühendislik çağı kızım. Peki, senin
annene ne demeli? O söyledi değil mi Boğaziçi diye? Annen
ayırdı bizi be! O ayırdı be!

Nihal:

Annemi karıştırma Cenk. Biz annemle iki arkadaş gibiyiz tamam mı?

Cenk:

Ben arkadaş falan anlamam kızım. Orası İstanbul, dikkat edeceksin oralarda kendine.

Nihal:

Nasıl ya? Sen bana güvenmiyor musun?

Cenk:

Tatlım, sana güvenim sonsuz da…

Baturcan:

Oğlum ortam kötü, ortam!

Cenk:

Ortam kötü, ortama güvenmiyorum.

Nihal:

Neyse Cenk, bu konuyu seninle sonra tekrar
konuşacağız. Tamam mı?

Cenk:

Tamam tatlım, konuşuruz ama dikkat et
kendine.

Nihal:

Cenk!

Cenk:

Ya tamam dikkat et.

Nihal:

Ya hala aynı şeyi söylüyorsun!

Cenk:

Ne aynı şeyi, dikkat et diyorum.

Nihal:

Ay ben kapatıyorum Cenk. Of!

(Nihal telefonu kapatır, arkadaşlarının yanına döner. Cenk Baturcan’a belli etmemeye

çalışır.)
Cenk:

Neyse kızım bak, bu sana son sözüm; kendine dikkat et dediysem dikkat edeceksin… Seni de Baturcan’a
emanet ediyorum… Tamam, kısa kes ya… Yok, sen arama, ben
ararım.

Baturcan:

Çok sert davranmadın mı kıza?

Cenk:

Çok sıkıyor bazen ya.(Çıkarlar.)

Nihal:

Ya kızlar, Ankara olmuş…

Arkadaş 4:

Üzülme canım, yapacak bir şey yok.

Arkadaş 1:

Ay hayatım ya, çok üzüldüm. Siz şimdi hayatta görüşemezsiniz. İstanbul nere, Ankara nere…

Arkadaş 4:
Arkadaş 1:

Ya öyle demesene.
E ne yapalım, ilişkiler böyle. Bak ben en fazla
iki hafta veriyorum, sonra ‘finito’…

Arkadaş 4:
Arkadaş 1:

Ya kızım sus!
Ay hayatım, ben öyle demek istemedim. Hani
sen şimdi Boğaziçi’ni kazandın ya, orda manzarada, çimlerde
falan… Elini sallasan ellisi.

Arkadaş 4:

Ya Nihal görüşürsünüz.(Kızlar görüşürsünüz
diyerek çıkarlar.)

Nihal:

Görüşeceğiz tabi, görüşeceğiz. (Kızlar tek tek
teselli ederek çıkarlar.) Hem söz verdi her hafta sonu gelecek. E,
bolu tüneli yapılmış canım, artık o kadar uzak sayılmaz ki.
‘Msn’de ‘webcam’le falan da konuşuruz. Bir de öğretmen hattı
alırsak, kesin görüşeceğiz canım, görüşeceğiz. (Seyirciye yönelir)
Görüşmedik. Yok, ilk başlarda bayağı iyi gitti tabi. Ama sonra
pek yürümemeye başladı. En sonunda da bitti zaten. Neyse fazla
dağıtmadan hikâyeme devam edeyim isterseniz.

ÖNKAYIT

Nihal:

(Seyirciye) Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla
beraber dünyanın en mutlu insanı ben olmuştum. E artık lise
dönemi bitmiş, üniversite hayatı başlıyordu. Bir kere, ailemden
uzakta yaşayacaktım. Bir yandan da İstanbul’un altını üstüne
getirecektim. Yani ben artık özgür biriydim, özgürdüm, özgür!

Anne:

Nihal!

Nihal:

Annem. Kayıt günü beni yalnız bırakmamıştı
sağ olsun.

Anne:

Nihal nerdesin sen ayol, burası çok kalabalık,
ödüm patladı seni kaybettim diye. (Nihal’i bağrına basar ve öper)

Nihal:

Annecim biraz sakin olur musun? Babamlar
nerede?

Anne:

Galatasaray Müzesi’ne gittiler. Adamın hiçbir
işin ucundan tuttuğu yok ki canım. Yani bu tarihi günde, bizi
böyle yalnız bıraktı.

Duyuru 1:

Ön kayıt numaraları buradan.

(Kulisten kalabalık sesi yükselir ve kalabalık duyuru sesinin geldiği yöne doğru koşar,
anne ve Nihal sahnenin ortasında kalır.)
Duyuru 2:

Burs başvuruları buradan.

(Kalabalık sahnenin öbür tarafına koşar.)
Duyuru 1:

Kırtasiye ücretleri bu taraftan

(Kalabalık tekrar sesin geldiği yöne koşar.)
Duyuru 1:

Nereye gidiyorsunuz, Yurt kayıtları buradan
yapılıyor. Hadi hadi tek sıraya geçin. Sol, sol, sol, kıt’a dur bir
ki., Ne denirse yapıyorsunuz. İlk yedi kişiyi alıyoruz…

Vasfi:

İlgileneceklerdi benimle, konuşmadılar mı
sizinle? Milletvekili tanıdığım vardı benim.

(Sıradakiler Vasfi’ye bakarlar. )
Vasfi:

Ne var? Olmadı zaten, giremedim içeri.

Melike:

Neslihan beş milyon borç versene.

Neslihan:

Niye?

Melike:

Sekiz tane kulübe üye oldum, bir tek sinema
kulübü kaldı.

Neslihan:

Dur kızım, farkındaysan sıradayız.

Merve:

Hey torpilli... Sen kaç net yaptın?

Vasfi:

Of! Sabahtan beri kaçıncı soruşun. Girerken
sordun, çıkarken sordun. Yeter, biliyorsun ki derece yaptım.

Bunu mu söyletmek istiyorsun? Utandırdın beni şimdi.

Duyuru 1:

İki kişi gelsin!

(Vasfi ve Gamze içeri girer)
Anne:

Nihal, bak ben bu öndeki kızı tanıyorum, dur
sizi tanıştırayım. Evladım bakar mısın? Tanıdın mı beni? Hani
sabah beraber çay içmiştik.

Neslihan:

Tanıdım.

Anne:

Bak bu benim kızım Nihal. Hadi tanışın
kaynaşın.

Nihal:

Merhaba, ben Nihal.

Neslihan:

Anneniz de çok girişkenmiş, sevdim tarzını.

Nihal:

Öyledir… Anne, rezil ettin beni. İlkokul çocuğu gibi tanıştırılır mı öyle?

Anne:

Kızım ne yapayım, kız ters çıktı. Evladım
öndeki, sen biliyor musun, bu kayıt parası için ne kadar
vereceğiz?

Yılmaz:

Teyze valla doksan lira kayıt parası var. Kırk
beş lira kırtasiye ücreti, iki yüz elli ile dört yüz arası harç, yurt
falan derken bin lirayı gözden çıkaracaksınız.

Melike:

Boğaziçi’ymiş, sıçtı boğazımızın içine!

Yılmaz:

Sıçtı ki ne sıçtı!

Anne:

A, hiç öyle şey söylenir mi yavrum. Çok ayıp.
Siz Boğaziçi’ni kazanmışsınız, pırlanta gibi gençlersiniz. Biz
kimin için çalışıyoruz değil mi ama. (Nihal’e kızgınca döner.)
Nihal, bize burs çıkacak değil mi yavrum?

Nihal:

Çıkar herhalde anne. Bir sürü yere başvuruyoruz.

(Gamze içeriden ağlayarak çıkar.)
Gamze:

Bana nasıl yurt çıkmaz! Ben nerede kalacağım şimdi?

Anne:

Neden çıkmamış yavrum?

Gamze:

Bilmiyorum, kapasitemiz belli herkese yurt
çıkamaz diyorlar.

(Kalabalık galeyana gelir.)
Yurt Müdürü:

Evet kapasitemiz belli lütfen.

Nihal:

Bu adam kim ki?

Yılmaz:

Yurtlar müdürüymüş.

Yurt Müdürü:

Yahu arkadaşım niye bağırıyorsunuz?
Tamam, hepinize yurt çıkacak ama herkese yurt çıkamaz ki
lütfen.

Anne:

Yetkili Bey, şimdi bu çocuklar sokakta mı yatacak?

Yurt Müdürü:

Beyefendi bana niye bağırıyorsunuz? Gidin
rektöre çıkın, benim ne suçum var? Ben de burada emir
kuluyum değil mi?

Gamze:

Benim İstanbul’da kalacak bir akrabam bile
yok, ben nerde kalacağım?

Yurt Müdürü:

Benim de İstanbul’da kalacak akrabam yok,
ben bağırıyor muyum öyle? Hem özel yurtlar var oraya gidin. E
bu Boğaziçi’ni de hep fakir öğrenciler mi kazanıyor canım?

Vasfi:

Kilyos, Kilyos… Bana Kilyos çıktı…

Yurt Müdürü:

Bakın arkadaşınıza yurt çıkmış işte. Anlat çocuğum anlat.

Vasfi:
Melike:

Deniz manzaralıymış, herkesin ayrı odası varmış, mutfağı banyosu içindeymiş.
İşte Boğaziçi be...

Gamze:

Ona yurt çıkıyor bana neden çıkmıyor? Ben
onunla aynı zamanda girdim içeri.

Yurt Müdürü:

Tamam seninde e-posta adresini aldık. Hem
çıkmamış yurttan ümit kesilmez!(Kendi kendine güler.)

Vasfi:

O değil de aklıma bir şey takıldı. Güney,
Kuzey, Hisar burada da, Kilyosu haritada bulamadım. Nerede?

(Öğrenciler kendi aralarında nerede olabileceğini tartışırlar)
Yurt Müdürü:

Arkadaşınıza ne güzel yurt çıkmış. Anlat çocuğum, anlat.(Kaçar.)

Nihal:

Buldum buldum. Deniz manzaralı demedin
mi sen? E o zaman Güney Kampüs’ün biraz aşağısında, Bebek’e
doğrudur yani.

Anne:

Ay çağırıyorlar! Bizim sıramız geldi, dur ben
hallederim. (Kalabalık içeriye girer)

Nihal:

Anne benim girmem gerekmiyor muydu içeri?
Git anne, git bakalım.(Seyirciye) Annem gene her zamanki gibi
benim yerime işlerimi hallediyordu sağ olsun. Ben de fırsattan
istifade biraz çimlerde dolaşıp, insanlarla kaynaşayım demiştim.

Nihal:

Merhaba.

Burak:

Selam. (Nihal’le ilgilenmez ve tiyatro kulübü
masasına yönelir.)

Nihal:

Bu Boğaziçi’nin insanları da pek sıcakkanlıymış. Yok, bu iş böyle olmayacak, en iyisi biraz kulüp masalarını
gezmek.

Burak:

Merhaba, tiyatro kulübü mü bu? Oyun falan
çıkartıyor musunuz?

Taner:

Çıkartıyoruz tabi canım. Her sene iki oyunumuz oluyor. Mesela bu sene ‘Ben de Bunları Anlatmazsam’ ve
‘Müfettiş’ adlı iki oyunumuz var, onlara çalışıyoruz.

Burak:

Güzel… Bana bir broşür versene.

Taner:

Sen daha önce ilgilendin mi tiyatroyla?

Burak:

Ben kolejdeyken yapmıştım. Şimdi Müjdat
Gezen Sanat Merkezi’ne gidiyorum. Takılıyorum öyle.

Taner:

Bize katılmak ister misin?

Burak:

Çalışma saatleriniz nasıl?

Taner:

Her hafta üç gün çalışıyoruz…

Burak:

(Lafını keser.) Olur, gelirim ben ya.(Dönüp giderken Nihal’le karşılaşır.) Selam.

Nihal:

Merhaba. Ben de tiyatroyla ilgilenmek istiyorum da. İki oyun çıkarıyormuşsunuz galiba.

Canan:

Evet, Kilyos ve Güney’de olmak üzere iki oyun
çıkarıyoruz.

Nihal:

Nasıl yani? Neden Kilyos ve Güneyi ayırıyorsunuz ki?

Pınar:

(Masa üzerinde göstermeye çalışır.) Bak Güney burada, Kuzey burada, Hisar burada. (Masanın diğer ucunu
gösterir.) Kilyos da orada.

Nihal:

Yani?

Pınar:

Yani, buraya bir saat uzaklıkta.

Anne:

Nihal, müjde kızım! Bize de Kilyos yurdu
çıktı.

Nihal:

(Masanın ucunu gösterir) Anne, Kilyos
burasıymış.

Anne:

Nerdeymiş?

Nihal:

Bir saat uzaklıktaymış buraya.

Anne:

Nasıl gidiliyormuş?

Pınar:

Servisle gidiliyor teyze.

Anne:

(Şaşkın) Öyle mi? Olsun canım, hem karşıda
oturuyor olsaydık iki buçuk saatte gidebilirdin. Yakın bile yakın.

Pınar:

Teyze, bir de servisler paralı.

Anne:

(Şaşkın) Öyle mi? Olsun canım, üç beş kuruş
veririz artık. Sen yine şükret kızım, yerin yurdun belli oldu.

Nihal:

Evet, bence de. Siz bana çalışmaları anlatıyordunuz.

Anne:

Ne kulübümüymüş bu? Tiyatro... Evladım veliler de alabiliyor mu şu broşürlerden?

Ceyda:

Tabi tabi, buyurun.

Anne:

Yürü yürü.(Nihal’i çekiştirir)

Anne:

Ne kulübü Nihal ne kulübü? Derslerle ikisi
bir arada yürür mü hiç?

Nihal:

Anne, lisede de ÖSS var diye göndermediniz
tiyatroya.

Anne:

Şimdi de ‘proficiency’ var Nihal hanım.

Nihal:

Anne! Ben artık büyüdüm…(Anne, program
dergisini okumaktadır.) Kendi kararlarımı kendim vermek
istiyorum

Anne:

A, bak ne diyor… Üniversitelerin izolasyona
tabi tutulması, öğrenciler üzerindeki baskılar… Ne yapacağız
şimdi?

Nihal:

Ne?

Anne:

Evladım bunlar kültürdü, sanattı derken
adamı örgüt üyesi yaparlar. Sonra elde silah çık dağa. Taktik
hepsi ayol.

Nihal:

Anne bence abartıyorsun.

Anne:

Sabah polis broşürlerinde görmedik mi? Bun-

lar önce tatlı tatlı muhabbet ederler, yemekler yedirirler, sonra
bilhassa çay içirirler ki buraya dikkat. Sonra oldun örgüt üyesi.
Nihal:

Oha anne! Amma abarttın. Ben gidiyorum,
üye olacağım. (Masaya yönelir)

Pınar:

(Elinde çaylar girer) Çaylar geldi. Fazla çay var
alsana.

Anne:

(Anne uzaktan bağırır.) Dur içme! Kızım çay
içilir mi?

Nihal:

Kusura bakmayın annemin çaya karşı biraz
alerjisi var da. Sizle hiç alakası yok yani. Anne ya rezil ettin
insanlara beni. Bağırılır mı öyle? Yeter artık be yeter!

Anne:

Nihalciğim, niye bağırıyorsun yavrum? Biz seninle böyle mi anlaşıyoruz, yani aşk olsun. Gel bakalım buraya.
(Öper) Sen benim neyimsin? Bir tanemsin, kartopumsun. Hadi
yap bakalım anneye.

Nihal:

Ya anne saçmalama. Herkesin içinde olur
mu?

Anne:

Hadi yap, utanma.

Nihal:

Uf tamam. (Nihal kartopu taklidi yapar.)

Anne:

Ay kırk bir buçuk kere maşallah. Nazarlara
gelme inşallah. Canım kızım benim, bir tanem. Hadi ben şimdi
bir gideyim, şöyle manzaraya karşı bir çay içeyim, sıkıldım
canım bütün gün kayıttan.

Nihal:

(Nihal yalnız başına tekrar sahneye gelir.)
Gördüğünüz gibi okulla tanışmam biraz sorunlu olmuştu. Ama
sorun dediysem tabi bunlar bana özel şeyler değildi, herkesin
yaşadığı sorunlardı. Ben de bu yüzden, kendimi toplayıp önüme
bakmalıyım dedim. E artık anne ve babamı da gönderdiğime
göre, İstanbul’da tam anlamıyla yalnızdım. Yalnızım, yalnız!

OTOBÜS
(Sahneye aniden bir kalabalık girer ve Kilyos servisi mizanseni kurulur.)
Nihal:

(Seyirciye) Bu kadar kalabalığın içinde bile
yalnızım. Hala tek bir arkadaşım bile yok.

(Ani gaz verir, yolcular zorlukla ayakta dururlar.)
Vasfi:

Nasıl sürüyorsun sen arabayı yahu? (Şoför

ters ters bakar) Pardon ağabey.
Pınar:

İş kuleleri.

Akın:

İTÜ Kampüs.

Gamze:

Belgrat Ormanları.

Melike:

İnekler. Neslihan ineklere bak.

Şoför:

Kani ağabey! Çocuklar, geçeyim mi Kani ağabeyi? (Camdan dışarıya bağırır.) Kani ağabey, ağabey pencere…
Aç ağabey! Bak ağabey bomba bir laf var: Aşk bir otobüstür
binmesini bilmeli, son durağa gelmeden inmesini bilmeli.

(Servis aniden fren yapar ve yolcular öne savrulurlar. Herkes donar, kalabalığın
arasından Nihal çıkar.)
Nihal:

(Seyirciye) Otobüste ilk gün böyle geçmişti.
Herkes biraz çekingendi tabi. Bir de balık istifi gibi iç içeydik.
Gerçi bu durumun kaynaşmamız için iyi bir fırsat sağladığını
düşünmüştüm. E, bir iki hafta sonra biz de otobüsün temposuna ayak uydurmaya başlamıştık.

(Şoför aniden gaza basar ve herkes geriye doğru savrulur.)
Şoför:
Baturcan:

Yılmaz ver coşkuyu. (Müzik çalmaya başlar.)
Allah kahretsin ya. Geldik geleli bir kız bulamadık ki. (Ceyda’yı fark eder.) Merhaba, ben Baturcan.

Ceyda:

Merhaba. (Telefonu çalar) Alo babacığım...

Şoför:

(Ceyda’ya) Arkadaşım “33” numara…

Ceyda:

Kapatmak zorundayım babacığım. (Kapatır)

Şoför:

Vasfi:
Şoför:

Arkadaşlar lütfen, size bunu kaç sefer daha
söylemem gerekiyor? Bakın bu araba bilgisayarlı, yani bir beyni
var. Sonra araba aptal oluyor. Lütfen.(Şoförün telefonu çalar.)
Alo, sen misin kardeşim? Ne yapalım ya, gençlerle uğraşıyorum.
Açmış birisi telefonla konuşuyor. Dedim, bilgisayarlı dedim. Sen
ne yapıyorsun? ‘Okey’ mi? ‘Okey’, ‘okey’… Ben dördüncü
olurum. Hadi öptüm, gözümsün.
Ağabey hani arabanın beyni vardı, ne oldu?
Arkadaşım, telefonumun beyniyle arabanın
beyni entegre. Yani arkadaş, ‘kanka’. ‘Zeki ile Metin’ gibi düşün.
Geldik…

(Servis aniden fren yapar ve yolcular öne doğru savrulur. Herkes donar, kalabalığın

arasından Nihal çıkar.)
Nihal:

(Seyirciye) Her sabah ve akşam otobüs
yolculuğu… Ne kadar eğlenceli bir bilseniz… Tam umduğum gibi
yani. Günler geçiyordu ve artık muhabbet de ediyorduk hani.
Ama muhabbetler hep sorunlar etrafında dönüyordu. Sorun,
sorun, sorun...

(Şoför aniden gaza basar ve herkes geriye doğru savrulur.)
Melike:

Sanki bir otobüs daha koysalar olmaz?

Ceyda:

Evet ya, bizim kızlar İstanbul’da kaldı. Bu
gece nerede kalacaklar kim bilir?

Şoför:

Bak “33” numara. Git ne şikâyetin varsa idareyle konuş. Ben de isterim ama...

Pınar:

Zaten sıkış sıkış gidiyoruz. Paramızla sefil
oluyoruz yani.

Vasfi:

Sorun, sorun, sorun... Hep sorun. Dönün bir
kendinize sorun, bu iş için ne yapıyorum diye. Tam tahmin
ettiğim gibi, sessizlik. Arkadaşlar, biliyorum bu problemlerden
illallah ettiniz. Peki, şimdi size soruyorum, bu iş hep böyle mi
gidecek?

Yılmaz:

(Dalga geçerek) Hayır!

Diğerleri:

Hayır!

Nihal:

Kim bu ya?

Melike:

Vasfi. Yurt temsilcisi adayıymış.

Vasfi:

Ben, tüm bu sorunları çözmeye adayım. Neden? Çünkü sizin içinizden biriyim. İlk olarak servis saatlerini…
(Bir şey bulamaz) Sıcak su saatlerinde… Yemek saatleri…

Herkes:
Baturcan:

(Dalga geçerek) Bravo!
(Gamze’ye sokulur) Merhaba, ben kısaca
Batu. Senin bölümün neydi?

Gamze:

Politika.

Baturcan:

Ne güzel ya, aynı bölümdeyiz. Çok iyi anlaşacağız seninle.

Nihal:

Oğlum senin bölüm danışmanlık değil miydi?

Baturcan:

A Nihal, sen de mi buradaydın?

Gamze:

Siz tanışıyor musunuz yoksa?

Nihal:
Gamze:

Evet, lise arkadaşım.
Ne güzel ya… Ben yeni geldim Kilyos’a, kimseyi tanımıyorum, nerde kalacağımı da bilmiyorum.

Baturcan:

İstersen benim odamda kalabilirsin. (Güler,
kimse gülmez.)

(Servis aniden fren yapar ve herkes öne doğru savrulur. Herkes donar, kalabalığın
arasından Nihal çıkar.)
Nihal:

(Seyirciye) Evet, artık Kilyos’ta yalnız
değildim. Gamze vardı, bizim odaya yerleşti. İyi bir kıza
benziyordu. E tabi bir de Baturcan vardı. Yahu, bu çocuk hiç mi
değişmeyecek.

(Şoför gaza basar, bütün öğrenciler arkaya doğru düşer.)
Vasfi:

Öldürecek bir gün bu şoför bizi.

Melike:

Bırak arkadaşım, sabahtan beri iyice ‘şov’a
verdin sen. Anlamıyor muyuz sanki biz. Seçim meçim,
icraatlar… Hani nerede? Hayatın yalan be!

Baturcan:

Arkadaşlar ortamı gereksiz geriyoruz. Bakın
sahilde çok güzel bir meyhane keşfettim. Akşam içmeye gidelim,
ne dersiniz?

Melike:

Arkadaşım ne içmesi? Sen içmekten kurudun
zaten. Duyuyoruz arkadaşlarından, sabaha kadar yatağına
kusuyormuşsun. İğrençsin!

Punar:

Arkadaşım strese girme be! Akşam ‘batak’ oynayalım, stresini atarsın.

Melike:

Sana da sinir oluyorum zaten. Sabahlara kadar kâğıt oynamaktan gözlerinin altı mosmor olmuş.

Pınar:

Ne var be!

Melike:

Arkadaşlar soruyorum, şimdiye kadar kaç
‘Welcome Party’ye gittiniz? Güneyde insanlar aktiviteye,
sosyalleşmeye vermiş kendini. Siz de yapın, kullanın bunları.

Şoför:

(Yılmaz’a) Geçen gece iş çıktı gene, Beşiktaş’tan çağırdılar. Gittik, oturduk. Baktım lokalde yönetim kurulu
bir tarafta, futbolcular bir tarafta… Baktım Runie bana doğru
koşuyor: ‘Mahmut ağabey nasılsın?’ Dedim oğlum iyidir, sen
hemen kapmışsın Türkçe’yi falan filan. Dedi, ağabey sana forma
vereceğim, seni çok seviyorum. Dedim, oğlum ben almam o
formayı.

Yılmaz:

Ağabey enayi misin niye almadın, orjinal
forma?

Şoför:

Galatasaraylıyım ben! Alır mıyım o formayı?

Herkes:

Ağabey önüne bak.

Şoför:

Almam kardeşim, almam!

(Herkes sağa yatar. Şoför yerinden kalkıp bağırmaya ve arkaya doğru gitmeye başlar.
Öğrenciler direksiyona atlarlar, otobüs sağa sola sallanır.)
Şoför:

Senin ağzına yüzüne sıçarım lan şerefsiz! Allah belanı versin be, hayvan herif! Bayanların yanında küfrettirdi
bizi, öküz! (Şoför tekrar direksiyonu alır.)

Pınar:

Arkadaşlar yüreğim ağzıma geldi.

Ceyda:

Benim de midem ağzıma geldi.

(Araba aniden fren yapar. Ceyda kusar. Herkes donar. Nihal kalabalığın içinden tekrar
çıkar.)
Nihal:

(Seyirciye)Kustu. Arkadaşla fazla içli dışlı
olmuştuk. Bu kadarına da gerek yoktu ki! Ama otobüsün
sürprizleri biter mi hiç? Bilet paraları vardı… Bir de bileti
olmayan arkadaşlar.

1.Güvenlik:

Vay Mahmut kardeşim ne haber ya? Gençler
hepiniz kampüsümüze hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi
biletleri alalım. Oğlum topla biletleri.

2.Güvenlik:

Evet, biletleri veriyoruz arkadaşlar. (Bazı öğrenciler bilet verirler.) Bu arkadaş bir de bu arkadaş vermedi
bilet.

1.Güvenlik:

(Şoföre) Bunlar burslu mu?

Şoför:

Bana bilgi verilmedi Şefik.

1.Güvenlik:

Niye bilet vermedin?

Gamze:

Ben yeni geldim Kilyos’a, haberim yoktu.

1. Güvenlik:

Tamam. Sen peki?

Yılmaz:

(Yanına gider) Ağabey, üstümde para yok
ondan.

1. Güvenlik:
Yılmaz:

Ne demek üstümde para yok. Yazın görüyoruz ya plajlarda, içkiler falan…
Babamın maaşı ayın yirmisinde yatacak da

ondan.
1. Güvenlik:

Bizde de para yok. Anlamıyorum ki, sen nasıl
kazandın bu okulu? Dershaneye falan gitmedin mi?

Yılmaz:
2. Güvenlik:

Gittim de, yurt, harç derken...
Ne haracı? Abartmayın ya haraç falan yok.
Allah Allah.! Arkadaşlar siz enayi misiniz?

Herkes:

Hayır .

2.Güvenlik:

Sen arkadaşım enayi misin?

Akın:

Hayır.

2. güvenlik:

Bu arkadaşınız yapmış olduğu bu hareketle
size enayi diyor.

Yılmaz:

Ben kimseye enayi demiyorum, bir dakika.

2. Güvenlik:

O elini indir bakalım, saygı çerçevesini
kırmayalım.

Yılmaz:

Tamam saygı çerçevesi ama…

2. Güvenlik:

İndir dedim be, alerjim var.

Yılmaz:

Sen de benim üstüme bağırıyorsun.

1. Güvenlik:

Öğrenci arkadaşım neden vermiyorsun ki biletinizi?

Yılmaz:

Yahu güvenlik arkadaşım, para yok diyorum
anlamıyor musun?

1. Güvenlik:

Bak Mahmut, bu arkadaşları alıyorsun, geri
götürüyorsun, biletlerini alıp öyle gelecekler.

Şoför:
2. Güvenlik:

Ulan! Hani ‘okey’ oynayacaktık?
O zaman biz ‘okey’imizi oynuyoruz, bunlar
burada kilitli kalıyorlar, sen sonra bunları götürüyorsun, bilet
alıp öyle geliyorlar.

Herkes:

Ağabey saçmalama.

1. Güvenlik:

Tamam o zaman, ben bugün iyi tarafımdan
kalkmış olayım.

2. Güvenlik:

Biz bugün iyi tarafımızdan kalktık.

1. Güvenlik:

Almıyorum bilet.

2. Güvenlik:

Almıyoruz bilet.

1. Güvenlik:

Yarın iki tane alacağım ha. Adın ne senin

bıyıklı?
Yılmaz:

Yılmaz.

1.Güvenlik:

Yazdım seni Yılmaz.

2. Güvenlik:

Yarın iki tane alacağım ha. Pembeli adın ne
senin?

Gamze:

Gamze.

2.Güvenlik:

Yazdım seni.(Çıkarlar)

Gamze:

Ne biçim adam bu ‘yazdım seni’ falan diyor.

Pınar:

Bunları şikâyet etmek lazım.

Yılmaz:

Evet evet ben de şikâyet edeceğim.

Vasfi:

Ben de.

(Güvenlik, sağdan uçarak sahneye girer.)
1. Güvenlik:

(Vasfi’ye) Sen kimi şikâyet ediyorsun lan!

Vasfi:

Ben değil valla ben değil, bu.

1. Güvenlik:

Hı Yılmaz. Et bakalım, kime şikâyet
edeceksin?

Yılmaz:

Gerekirse rektöre çıkarım.

2. Güvenlik:

(Çekirdek yiyerek girer.) Çık, bir de benden
çay söyle.

1. Güvenlik:

Rektörün buradan haberi mi var? Burası kilyos, buranın şefi biziz. Burada bizi bize şikâyet edeceksiniz. Kim
koruyor sizi canım?

2. Güvenlik:

Arkadaşım burada hırlısı var hırsızı var, tecavüzcüsü var sapığı var. Biri, gece senin o burnunu kırmaya
kalksa…

1. Güvenlik:

(Engeller ve judo hareketleri yapmaya başlar.)
Anlatabildim mi? Biz koruyoruz, şikâyet yok.

2. Güvenlik:

(Ağlamaklı) Anlaşıldı mı? Şikâyet yok.
(Çıkarlar) Ağabey şu son kısma çalışalım ağzıma sıçtın ya.

Gamze:
Nihal:

(Yılmaz’a) Neredeyse döveceklerdi seni.
Canın acıdı mı, iyi misin ya? Ama sen de çok
sert çıkıştın, başına bela alacaksın sonra.

Yılmaz:

Ne yapalım yani, meydanı bunlara mı
bırakacağız?

Nihal:

Bırakmayalım tabi. Arkadaşlar yok mu fazla
bilet olan?

Ceyda:

Bende var.

Nihal:

Bunu al, en azından yarın için.

Yılmaz:

Tamam sağ olun arkadaşlar da, bundan sonra ne yapacağız? Benim gibi parası olmayan bir sürü insan var
burada, bir şey yapmamız lazım.

Ceyda:

İmza falan mı toplasak?

Melike:

Saçmalama bu yaşta siyasete mi
bulaşacağız?

Vasfi:

Zannımca bu işler imzayla falan olmaz, rektörle arayı iyi tutmak lazım.

Akın:

Yahu arkadaşım sen de hep söylev, bir sefer
de bir şey yap.

Yılmaz:

Başka bir şey yapmamız lazım.

Pınar:

Tamam arkadaşlar, akşam kantinde toplanalım. Herkes on kişi getirse en az üç yüz kişi olur, konuşuruz.

Yılmaz:

Tamam akşam sekizde kantinde, Vasfi sen de
‘ÖTK’yı falan ayarla. (Öğrenciler kendi aralarında konuşarak,
otobüs mizansenini toplayıp çıkarlar. Nihal yalnız başına
kalmıştır.)

Nihal:

Toplandık, eylem falan da yapıldı, hatta ben
de gittim bir iki tanesine. Ama nafile… Bilet fiyatları üç liradan
iki liraya indi. Aslında küçümsememek lazım. Bu bile, Kilyos için
önemli bir gelişme olarak sayılabilir. Gerçi burası biraz tartışmalı
bir mevzu... Bir yandan otobüs, bir yandan dersler derken bir
şekilde hayat akıp gidiyordu. Bir de yurtta kalıyordum tabi,
hayatımda ilk kez. Yurt hayatı işte, insan sıkılıyordu sürekli aynı
şeyleri yapmaktan. Uyu, uyan, okula git, ders çalış, yemek ye…
Ama güzel yönleri de yok değildi tabi yurt hayatının. Mesela oda
arkadaşlarım; acayip tatlı kızlardı.

YURT
(Temizlikçi kadın şarkı söyleyerek girer.)
Songül abla:

Kız çek şu ayağını, sileceğim ben orayı.

Nihal:

(Seyirciye) Ben biraz uzattım galiba.

Songül:

Anam, kimle konuşuyorsun kız?

Nihal:
Songül abla:

Yok ben öyle camdan bakıyordum abla.
Çocuklar iyice delirdi burada. Dağa bak, taşa
bak… Kızım bir şeye falan moralin mi bozuldu?

Nihal:

Yok…

Songül abla:

Yoksa geçen saldırı olaylarına mı canın
sıkıldı?

Nihal:

Yani, ama geçti gitti işte.

Songül abla:

Sarıl o zaman da ablanın içi rahatlasın.
(Sarılırlar)

Güngör:

Nonoşum, koş koş falın soğudu. (Nihal fal
baktırmak üzere yanına gelir)

Eda:

Gamze dinle bak, çok güzel bir kalıp buldum,
bak: Taking everything into consideration, I am finally convinced
that, airpollution causes not only health problems but also
emotional damages on people…

Gamze:

Eda çok uzun bu.

Eda:

İyi işte herkes kuramaz bunu.

Güngör:

Songül Abla:

A, Nihal sen karanlık bir dehlizin içine
düşmüşsün. Tepende kara kara bulutlar, pek bir sıkılmışsın
bunalmışsın, bak... Ay benim de içim karardı, teyze üflesene
beni.
Kızıma kızıma…(üfler)

Nihal:

Yani Güngör altı aydır aynı şeyleri söylüyorsun be anacım. Düzgün bak şuna.

Güngör:

Rica ederim Nihal fala saygı yani. A, ben burada bir aydınlık görüyorum. Sonunda da böyle bir bıyıklı oğlan,
karanlıklardan söküp alıyor seni.

Songül Abla:

Kim kız bu çocuk?

Nihal:

Aman ne bileyim abla, şu çocukla da bir türlü
tanışamadık nedense.

Songül Abla:

Güngör, bu çocuk var ya bunun etrafında dolanıyor da bu görmüyor, öyle kukumav kuşu gibi kapanmış.
Kızlar, ben size bir tavsiye vereyim mi? Şimdi gençsiniz,
gözünüzü dört açacaksınız. Bakacaksınız böyle kanlı canlı, size
uygun bir koca adayı varsa hemen alacaksınız. Yoksa benim gibi
Mehmet’e düşersiniz.

Nihal:

Ne oldu teyze, hayırdır?

Songül Abla:

Adam bir buz, kırabilene aşk olsun!

Nihal:

E arada bir hoş beş ediyorsunuzdur hani.

Songül Abla:

Ne hoş beşi kızım ne hoş beşi… Akşamları on
dakika sıcaksa sıcak; onun da ikiye üçe düştüğü oluyor. (Kızlar
gülüşürler, o sırada Ceren karnını tutarak ve bağırarak girer)

Ceren:

Kızlar çok kötüyüm.

Nihal:

Ne oldu?

Ceren:

Çok fena karnım ağrıyor...

Eda:

Baksana kızın suratı sapsarı olmuş.

Songül Abla:

Kızım neren ağrıyor bir tarif et.

Ceren:

İşte, tam buram.

Songül Abla:

Bunun böbreğinde bir şey olmasın?

Nihal:

Ay apandisiti patlamış olabilir.

Songül Abla:

Kız bir dur, hemen patlar mı. Kızım belki gazın falan vardır.

Ceren:

Teyze öyle bir ağrı değil. Arkadaşlar ben on
gündür regliyim.

Eda:

Ay bu kız fena ya, bir hastaneye götürmek
lazım.

Nihal:

Oldu canım, üç kız sahilden yürürüz artık.

Eda:

Ne kadar korkaksınız, götürürüz işte.

Songül Abla:

Sen duymadın mı? Geçen gün saldırdılar kızlara, olmaz.

Güngör:

O zaman hemşireden ilaç isteyelim, hiç olmazsa bu gecelik idare eder.

Eda:

Kızım saçmalama, hemşire geçen gün tarihi
geçmiş ilaç vermiş.

Gamze: Ceren’in acilen bir kadın doğum uzmanına görünmesi lazım.
(Herkes ne yapabiliriz diye düşünmektedir.)
Songül Abla:

Ay, benim Emine doğumcuda çalışıyor, ben
onu arayayım. (Arar)

Emine:

Buyurun
muayenehanesi…

Neriman

Hanım’ın

Songül Abla:
Emine:

Emine benim kız, Songül.
Kız Songül, ben sana demiyor muyum beni
mesai saatlerinde muayenehaneden arama diye?

Songül Abla:

Kız acil bir durum var.

Emine:

Neymiş?

Songül Abla:

Şimdi, bizim kızlardan bir tanesi on gündür
adet imiş, çok fena sancısı var. Ne yapılabilir diye bir doktor
hanıma soruver.

Emine:

Dün de nöbeti vardı ama gene de bir sorayım.
Doktor Hanım, bir maruzatım olacaktı. Bir arkadaş on gündür
reglmiş, bir de çok fena sancısı var. Neden olabilir? (Doktor
uyuklamaktadır, eliyle defetmeye çalışır.)

Emine:

Kuş?

Songül Abla:

Kuş… Kuş gribi olmuş, havalar soğuk ya ondan herhalde.

Güngör:

Tamam teyze ne yapacağız onu sor.

Songül Abla:

Emine ne yapabiliriz bu hastalık için.

Emine:

Doktor Hanım, bu hastalık için ne yapılabilir
acaba?

Doktor:

(Sayıklayarak) Üst yumurta kılcalları…

Emine:

Üç yumurta diyor bu.

Songül Abla:

Üç yumurta kıracakmışız. Canım ne biliyim,
sarısını içireceğiz beyazını da süreceğiz herhalde.

Nihal:

Olmaz öyle abla.

Songül Abla:

Olmaz değil mi? Emine, sen bana bir doktor
hanımı ver.

Emine:

Aman Songül, sanki ben yalan söyleyeceğim.
Buyurun doktor hanım.

Songül Abla:

Doktor hanım!

Doktor:

Alo.

Songül Abla:

Doktor hanım!

Doktor:

Alo.

Songül Abla:
Doktor:

Kızımızın rahatsızlığını anlatmıştır arkadaş,
ne yapabiliriz diye ben sizinle görüşmek istedim.
Hemen bir doktora götüremez misiniz?

Songül Abla:

Yok efendim biraz şehir dışındayız.

Doktor:

Anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Bizim yumurtalık sancıları için verdiğimiz özel bir hap var; buscopan.
Ondan alsın şimdilik, ama yarın hemen bir doktora görünsün.
Zira ciddi bir durum olabilir.

Songül Abla:

Tamam doktor hanım, çok teşekkürler. Bu
Buscopan var ya, ondan var mı sizde?

Güngör:
Songül Abla:

Bende var.
Hemen ondan vereceğiz. Yarın da alelacele
doktora, ciddi bir durum olabilirmiş.

Güngör:

Gel canım, benim odaya gidelim hadi.

Eda:

Gamze, biz bu ilacı vereceğiz de ya daha kötü
olursa?

Gamze:

Ne yapalım Eda, yapacak başka bir şey mi
var?(Herkes çıkar.)

MEYHANE
Nihal:

(Seyirciye) O geceyi zar zor atlatmıştık. Ertesi
gün de Ceren’i alelacele doktora götürdük. Allahtan çok önemli
bir şey yokmuş. Ama ya daha önemli bir durum olsaydı? Kızlarla
inanılmaz bunalmıştık. Daraldık, karardık… E kaç gündür dert
dert nereye kadar. Aman dedik gidelim… Uzaklara değil ha,
hemen kampusun dibindeki tek sosyalleşme mekânımız olan
Erdal ağabeyin meyhanesine. Gidelim, ikişer bira çakalım,
unutalım tüm dertleri. Eğlenelim, göbek atalım... (Oyun havası
girer; dans ederek antreler yapılır. Her odak kendine has
danslarını yapar. Odak dansları biter, Yılmaz pastayı çıkartır,
üflemesi için Nihal’e uzatır, pasta üflenir. Nihal konuşma yapmak
için sandalyenin üstüne çıkarken diğerleri pasta yemeye yönelir.)

Nihal:

Arkadaşlar ben bugün on sekiz yaşıma
girdim. Zordur on sekiz yaş. İnsan on sekizinde ayrılır anne
babasından… Ve on sekizinde kopar lise arkadaşlarından.
(Pastanın etrafındaki kalabalık alkışlar.) On sekizinde başlarsın
yeni bir hayata… Ki on sekiz yaş… On sekiz yaş…(Nihal
ağlamaklı olur ve diğerleri fark eder, teselli ederler)

Herkes:

A, Nihal! Eğlenmeye geldik buraya.

Erdal Ağabey:

Nihal niye üzülüyorsun? Bak arkadaşların

var, ben varım. Eğleniyoruz yahu.(Nihal’in başını okşar ve saçı
pasta olur.)
Nihal:

Ağabey ne yaptın?

Erdal Ağabey:

Tamam dur alayım.(Tekrar saçını pasta
yapar.) Özür dilerim.

Yasin:

Erdal ağabey be sen de olmasan biz ne yapacağız bu Allahın unuttuğu yerde. Erdal ağabey kapı gibi, aspirin
hapı gibi!

Erdal Ağabey: Ulan sen de pehlivanım diye geçiniyorsun, senden bir bok olmaz.
Yasin:

Bırak bırak! Abaza hareket engellenemez!
Abaza hareket engellenemez!

Baturcan:

Ne yapıyorsun Yasin sen?(Gamze’ye döner.)
Gamzeciğim senin şerefine içiyorum canım benim.

Gamze:

Batu, benimle çıkar mısın?

Baturcan:

Allah! Olum görün ulan işte, en fazla iki dakika sürdü.

Gamze:

Ama ben senle çıkmam biliyor musun? (Herkes güler.)

Nihal-Gamze:
Baturcan:

(Şarkı söyleyerek) Güle güle Batu, güle güle…
Güle güle Batu, güle güle.
Oğlum tipim değil zaten.

Nihal:

Aşkım, baksana bana. Aşkım… Aşkım, ağlarım ama. Aşkım… Dünyayı kurtaran adam nerde?

Yasin:

Burada... Erdal ağabey ne diyor bunlar ya.
Kızlar bu şarkı benden size armağan: Doksan altmış doksan
vücudum var, doya doya bitmez tadım var. Kendime arkadaş
arıyorum…

Baturcan:

Yasin ne yapıyorsun?

Yasin:

Kendime arkadaş arıyorum.

Baturcan:

Öyle olur mu? Bak şimdi… Akdeniz
akşamları, bir başka oluyor. Hele bir de…

Yılmaz:

Yahu Batu, sen bizi öldürdün! Hadi kalkın.
(Halaya başlarlar.) Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar...
Niye ben ölmüş müyüm de Asya’m karalar bağlar. Lo berde lo
berde, lawo desté min bedre… (Şarkıya Kürtçe devam eder.)

Yasin:

Arkadaşım!

Nihal:

Yılmaz be, ne güzel sesin varmış senin. Hadi

bir tane daha söyle.
Yılmaz:

Yahu, bir de ‘slov’ bir parça vardı.(Söylemeye
başlar.) Hezal...

Yasin:

Yılmaz, biz buraya eğlenmeye geldik. Burada
bizim keyfimizi kaçırma lütfen. Ben içinde ne geçtiğini
anlamadığım şarkıyı dinlemek istemiyorum.

Nihal:

Evet ya Yılmaz, ne diyor o sözlerde?

Yılmaz:

Bırak diyor, yani bırak elimi diyor.

Yasin:

Bırak bu ayakları Yılmaz. Ben nereden bileceğim içinde ne geçtiğini?

Samet:

Oğlum, sen İngilizce biliyor musun?

Yasin:

Hayır.

Samet:

O zaman sabahtan akşama kadar MTV’ yi
nasıl izliyorsun?

Yasin:

Karılara bakıyorum lan ben yavşak. Bak senin de aklını karıştırdılar. Senin de kafana girmişler. Ulan biz
burada sabahtan beri muhabbete girmeye çalışıyoruz; bize bir
soğuk davranmalar, yerine oturtmalar, buna bir sıcak yaklaşmalar… Ayrımcılık yapmayın bu meyhanede.

Baturcan:

Kardeşim ya, kırılmış adam. Sen de iki dakika söylemeyiver şu şarkıyı… (Yasin Baturcan’ı ittirir.)

Yasin:
Erdal Ağabey:

Yavşaklık yapma lan!
(Kalabalığı ikiye ayırır. Baturcan ortada kalır.)
Bak! Gördün mü bak, meyhanemin ortasına sınır çektiniz. Siz
oradasınız, biz burada.(Baturcan’a) Sen de orada mısın, burada
mısın karar ver.

Baturcan:
Yasin:

Ben böyle iyiyim.
Sus lan kaypak! Ayrımcılık yapmayın bu
meyhanede, akıllı olun akıllı.

Yılmaz:

Ya Erdal ağabey sen büyüğümüzsün, bir şey
söyle şuna.

Erdal Ağabey: Siktir git lan!
Nihal:

Ağabey saçmalama. Ne oluyor ya?

Yasin:

Kızım, elinin hamuruyla erkek işine karışma
sen.

Nihal:

Konuşma be.

Yasin:

(Yılmaz’a) Ne lan bu kızı gönderiyorsun. Kendin gelsene buraya…

Yılmaz:

Ne var ulan.

(Yılmaz ve Yasin didişirler. Bir tokat atılır, ışık değişimi ve müzikle kavga başlar. Ağır
çekim süren kavganın ardından bir polis girer, Yılmaz’ı götürmek için alır. Nihal itiraz
eder, onu da alır. Sahnenin diğer köşesine bırakır. Sonraki sahnede, antrelerine kadar
Nihal ve Yılmaz, lokal ışıkta sigara içerek beklemektedirler.)

NEZARET
(Bir nezarethane… Oturanlar… Volta atanlar… Sessizlik…)
Elif:

Ne yapıyor bu...

Yusuf:

Ne bileyim... Volta atmalar, sigara sarmalar…
Sanırsın ki müebbet ceza aldı.

Elif:

Oğlum abartmasana, altı üstü bir protesto
eylemiydi. Dayağımızı yedik, paşa paşa geldik buraya işte!

Yusuf:

Oğlum ne biçim slogandı o öyle ya; kırmızı
kart rektöre…

Nejat:

Nesi var be?

Elif:

Ne kafiyesi var, ne melodisi.

Nejat:

Nesi var be. (Söylemeye çalışır.) Rektöre kırmızı kart…

Yusuf:

Olmuyor.

Nejat:

Sabah olduydu. Ama en azından yaratıcı!

Yusuf:

Evet ya çok yaratıcı… Bak, süper bir ortam
yarattık.

Nejat:

(Gözde’ye) Bir sigara versene…

Gözde:

Yok.(Sesi kısılmıştır.)

Nejat:

Senin sesin hala düzelmedi mi?

Gözde:

Sağır mısın? Düzelmedi.

Elif:

Ya kızım nasıl gitti senin sesin bu kadar?

Gözde:

Ya megafon bendeydi, onun da pilleri bitmiş.
Ben de bağırdım, ses çıksın diye…

Yusuf:

Ya ben birine söylemiştim, yeni pil taksın
diye. Kime verdik sorumluluğunu?

Elif:

Evet ya, kimdi sorumlusu?

Gözde:

Bendim.

Yusuf:

Ama kızım sen de hak etmişsin.

Nejat:

O değil de, okuldan atılmaları protesto eden
eylem yapıyoruz, biz okuldan atılacağız. Böyle giderse atıla atıla
okulda kimse kalmayacak. Rektör de kendisini atar artık. (Güler,
fakat diğerleri gülmez). Ne yapayım hem politik hem komik
olamıyorum.

Yusuf:

Ya arkadaşlar, biraz mantıklı olun. İçinde bulunduğumuz durum gülünecek bir durum mu?

Gözde:

Bence öyle… (Gülüşme)

Yusuf:

Ya kızım sen bu halinle beş polise nasıl mukavemet ettin?

Elif:

Hakikaten ya, bu mizaçla nasıl oldu bu?

Gözde:

Of ya…

Nejat:

Diyor ki; hani sana beş polise mukavemetten
soruşturma açıldı ya okulda, nasıl oldu anlat diyor.

Gözde:

Duyuyorum geri zekâlı, sadece konuşamıyorum...

Nejat:

Diyor ki; duyuyorum salak, sadece konuşa…

Gözde:

(Yüksek sesle) Ya salak! (Sesi tekrar gider) A,
konuştum! Ya yine gitti…

Yusuf:

Ya arkadaşlar ne oldu bize ya? İyice sinirlerimiz bozuldu. Ne yapıyoruz biz?

(Bir polis memuru girer, Nihal ve Yılmaz’ı bekleme odasından, diğerlerinin de olduğu
koğuşa gönderir.)
Nejat:

Merhaba arkadaşlar.

Yusuf:

Merhaba hoş geldiniz.

Elif:

Merhaba.

Gözde:

Merhaba.

Yılmaz:

Merhabalar.

Yusuf:

Dışarıda durumlar nasıl?

Nihal:

İyi.

Nejat:

Sizi kaçta aldılar? Siz diğer grupla beraberdiniz herhalde.

Yılmaz:

Evet, biz grupçaydık. İki buçuk gibi aldılar.

Elif:

Ya bizi on ikide aldılar da, diğerleri ne yapıyorlar?

Yılmaz:

En son bıraktığımızda içiyorlardı.

Nejat:

Ne?

Yusuf:

Ya durun bir sakin olun.(Yılmaz’a) Nasıl ya
içiyorlar mıydı?

Yılmaz:

Onları bıraksan sabaha kadar içer.

Nejat:

Yuh ya… Siz niye müdahale etmediniz peki?

Yılmaz:

Ben ne müdahale edeceğim ya. Ben içkimi içtim, oturdum yerime.

Yusuf:

Yanınızda başka kim vardı?

Nihal:

Benim arkadaşlarım vardı.

Yılmaz:

Bir tip daha vardı. Kürtçe şarkı söylediğimiz
için kavga çıkarttı.

Nejat:

Ne, faşistlerde mi oradaydı?

Yılmaz:

Faşistmiş, ben de yeni anladım.

Nejat:

Arkadaşım peki koordinasyondan birileri yok
muydu?

Yılmaz:

Koordinasyon? Erdal ağabey vardı. O koordine ediyordu ortalığı.

Nejat:

Ne! Erdal da mı içiyordu?

Elif:

Nasıl olur bu arkadaşlar, mümkün değil ya.

Nejat:

Bana bak kardeşim sana doğru düzgün bir
soru soracağım.

Yusuf:

Ya Nejat! Oğlum nasıl konuşuyorsun çocukla,
çok üstten. Bak arkadaşım, sana bir soru soracağım.

Nejat:

Ne öyle yumuşak yumuşak… Bu kadar alttan
alma.

Yusuf:

Ne biçim üslupla konuşuyorsun sen öyle.

Nejat:

Ne yani üslup tartışmasına mı gireceğiz?

Yusuf:

Gerekirse gireriz...

Elif:

Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz öyle ya, gelin
buraya, konuşmamız gereken çok ciddi bir mevzu var. Erdal,
meyhane ve faşistler… Hepsi bir arada... Çok saçma bence.

Gözde:

Arkadaşlar, azcık düşünün bir. Erdal muhbir
olabilir!

Yusuf:

Erdal muhbirse bunlar kim peki?

Nejat:

Sıçtık. Kesin muhbir bunlar.

Yusuf:

Arkadaşlar, kesinlikle ağzımızı açmıyoruz.

Yılmaz:

(Diğerlerine) Siz içki olayına mı karşısınız?
(Kimse cevap vermez. Kısa ve gergin bir susuş, sonrasında Yılmaz
aksırır.)

Yusuf:

Çok yaşa.

Nejat:

Salak! Niye muhatap oluyorsun?

Yusuf.

Oğlum gayet insani bir durum…

Yılmaz:

(Tekrar aksırır.) Ağabey mendil var mı?

Nejat:

Ya kardeşim, yeter ya, sus sus nereye
kadar… Muhbirseniz muhbirliğinizi bilin. (Üzerlerine yürür,
Yusuf engellemeye çalışır.)

Nihal:

Ya valla bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Biz
Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciyiz. (Yılmaz’a) Göstersene
kimliğini.

Yılmaz:

İşte kimlik. Boğaziçi kimliği. Muhbir değiliz
biz, öğrenciyiz.

(Polis memuru Memoli girer.)
Memoli:

Evet gençler, hepinize tekrar merhaba. O,
kaynaşmışız. Kimlikler de çıkmış. Ulan işte örnek Boğaziçili… Ha
şöyle. Şu son yaptığınız eylemle artık gönül rahatlığıyla okuldan
atıldınız diyebiliriz, herhalde. (Askısıyla oynarken elinden kaçırır,
göbeği acır. Nejat kendini tutamayıp güler.) Komik mi lan, komik
mi şişko? Boğaziçililer, bunlar var ya bunlar, acayip komik ha.
Okuldan atılmaları protesto ediyorlar. Eğitim hakkı falan… Ulan
sana ne? Devlet sana okul vermiş ayı. Ama bunlar illa ortalığı
karıştıracaklar, illa ortalığa fitne fesat sokacaklar.

Nejat:

Fitneyi kimin soktuğunu biliyoruz hepimiz.

Memoli:

Ulan şişko, sokacağım şimdi fitneyi…(Elini vuracak gibi kaldırır, vazgeçer.) Hayır, dayak yok. Sakın korkmayın.
Benim görevim sizi sadece tevkif etmek. Gerisine
karışamıyorum, yetkim dışında. Benim gözümde siz, suçunuz
ispatlanana kadar zanlısınız, suçlu değilsiniz. Ama o suç bir
ispatlanırsa ağzınıza sıçarım.

Nihal:

Ağabey, zaten bizim bir alakamız yok onlarla.
Biz yanlışlıkla geldik buraya.

Memoli:

Yanlışlık varsa mahkemede düzelir. Ama siz
yanlışı Kilyos’ta yapmışsınız bir kere. Ne öyle şarkı söylemeler
falan. Milyonlarca şarkı varken, neden o şarkı? Memleket neresi
Yılmaz?

Yılmaz:
Memoli:
Yılmaz:
Memoli:

Nihal:

Dersim.
Evet, klasik bir vaka. Ben bu kimlikte herhangi bir Dersim ibaresi göremiyorum.
Tunceli.
Tunceli… Keklik… Keklik… Yılmaz… Bir
dakika… Yılmaz Keklik, Tunceli. Şimdi resim netleşti. Gözümün
önündeki fluluk gitti. Sen bunu niye daha önce söylemedin
Yılmaz, abisi kılıklı. Kızım sen de çıkart kimliğini.
Ağabey ben kimliğimi yurtta unutmuşum.

Memoli:

Sahi mi? Git al gel ben bekliyorum... (Güler)
Ya siz komiksiniz ya. Nasıl girdin sen bu okula? Maşallah topaç
gibisin ama kafa yok. Geç yerine! (Çıkar ama hemen geri döner.)
Fazla kaynaşmayın iki dakikaya geliyorum.

Nihal:

Allah kahretsin, sicilime işleyecekler. Ne işim
vardı benim meyhanede.

Yusuf:

Nasıl ya... Şimdi sizi şarkı söylediniz diye mi
aldılar? Yuh be kardeşim, iyice bokunu çıkardı bunlar ya?

Elif:

Geçen sene de, sırf dilekçe verdiler diye bizim
arkadaşları okuldan attılar ya.

Nejat:

O zaman sesimizi çıkarsaydık...

Nihal:

Pardon, ne dilekçesi?

Yusuf:

Anadilde eğitim dilekçesi.

Nihal:

İyi de sizin okulda anadilde eğitim yok mu?
Yani bizim okuldaki gibi İngilizce eğitim olsaydı belki, ama sizde
her şey Türkçe değil miydi? Yanlış mıyım?

Yılmaz:

Nihalciğim, yanlış anladın. Anadili Türkçe olmayanlar, yani benim gibiler, geçen senelerde anadilde eğitim
hakları için dilekçe verdiler. Sonra da çoğu okuldan atıldı. Benim
ağabeyim de ilk atılanlardan. AİHM’e başvurdu, cevap bekliyor...

Elif:

Geçenlerde bizim okulda bir kıza, sırf karnını
tutarak yürüyor diye soruşturma açtılar.

Yılmaz:

Ya benim amcaoğlunu sırf Kürtçe türküyü ıslıkla çaldı diye altı ay hapse attılar. Şimdi mahpusta her gün
çalıyorum diyor.

Gözde:

Bir de bizim maç mevzusu var. Bizim okulda
soruştur… Soruşturma… (tekrar sesi kısılır)

Nejat:

Tamam zorlama. Bizim okulda soruşturma
açılanlarla ceza alanlar, iki ayrı takım olup maç yaptılar. Sonra
da bunlara ideolojik maç yapmaktan soruşturma açıldı.(Güler.)

Yusuf:

Nejat, komik bir durum mu bu?

Nejat:

Bence komik.

Yusuf:

Bence gayet politik bir durum.

Yılmaz:

Niye tartışıyorsunuz? Ben güldüm ama gülerken de biraz düşündüm aslında. Yani hem politik hem komik bir
durum…

Nejat:

Kardeşim ya, işte sonunda anlayan biri çıktı
beni! (Yusuf’a) Boğaziçili olum işte, senin gibi odun değil.
(Yılmaz’a sarılır.)

Memoli:

(Tekrar girer) Oh, kaynaş, iyice kaynaş. İki dakika meydanı boş bırakmaya gelmiyor. (Nihal’e) Hadi, delil
yetersizliğinden serbestsin. (Yılmaz’ın da diğerleriyle selamlaşıp
gittiğini görünce) Sen nereye ulan ‘Anadolu Ateşi’, almadık daha
senin ifadeni. Biraz bekleyeceksin.

Yılmaz:

Al ağabey hemen, şimdi biz meyhanedeydik…

Memoli:

Yorgunum Yılmaz, sen benim kaç gündür nelerle uğraştığımı biliyor musun? Bak, sizin okulda da oluyormuş
böyle şeyler, yok ‘Karanlığı Sorguluyoruz’lar falan. Bana bak
sakın bulaşmayın ha. Anlayacağın ifadeni alamıyorum Yılmaz
Keklik, Tunceli… Hem beni ağabeyine bir sor. Polis memuru
Memoli de, o beni hatırlar. Hadi bakalım. Görürüz insan
haklarını; haklı mıymış, haksız mıymış?

ARKADAŞLIK
Nihal:

Bir nezarete düşmediğimiz kalmıştı, sonunda
onu da yaşamış olduk. O günün sabahında Yılmaz’ı da
bırakmışlar. Öyle önemli bir şey yokmuş canım. Sırf abisi
yüzünden, bir gece daha, gıcıklığına orda tutmuşlar çocuğu. Bu
bir geldi; bir triplerde, bir triplerde… Hayır, sanırsın ki politik
suçlu oldu da müebbet hapis cezası aldı. Ne var ben de
oradaydım, ben de yaşadım aynı duyguları. Dur ben bir
arayayım da gene tribe girmesin.

(Yılmaz soldan girer, heyecanlı görünmektedir. Sahnenin önüne doğru gelip türkü
söylemeye başlar. )
Yılmaz:

Aşk adamı inletir
Dert adamı söyletir,
Sayende oldum dertli,
Derdindeyim, (gaza gelir) Sıçarım ha…
Oğlum yılmaz, artık küfür yok, biraz romantik ol artık. Hebera
nede, hebera nede lo kuré keré. Yine küfür oldu… (Telefonu
çalar.) Allah, Nihal arıyor. Alo?

Nihal:

Alo, merhaba Yılmaz, ben Nihal… Ne haber?

Yılmaz:

(Eli ayağına dolaşır.)Merhaba Yılmaz, ay
Nihal… Merhaba Nihal ben... Yılmaz… Nasılsın?

Nihal:

İyiyim. Öyle sahilde dolaşıyordum bir arayayım dedim. Sen ne yapıyorsun?

Yılmaz:

Ben de sahildeyim.

Nihal:

Hadi ya, görüşelim o zaman. Neredesin şu
an?

Yılmaz:
Nihal:

Ben şu an taş evin tam önündeyim.
E ben az evvel onun önünden geçtim.
(Çarpışırlar, gülüşürler.)

Yılmaz:

Ya, sen burada mıydın, ne komik oldu böyle
ya. Allah Allah.

Nihal:

Evet ya, çok saçma oldu. Oturalım mı?

Yılmaz:

Olur. (Otururlar.)

Nihal:

Ne haber?

Yılmaz:

İyidir, senden?

Nihal:

Benden de iyi işte. Ne yaptın iki gündür?

Yılmaz:

Vallahi Taksime gittim, gezdim tozdum. Sen?

Nihal:

Oh ne güzel… Ben yurttaydım, çıkmadım hiç
dışarı… Bir şey soracağım. O nezarettekilerden haber aldın mı
bir daha?

Yılmaz:

Ha onlar, onlar da bugün çıktılar ama daha
görüşemedik.

Nihal:

Sahi sen bana hiç anlatmadın, ben gittikten
sonra ne yaptınız orada?

Yılmaz:

Gece boyunca halay çektik, bir de açlık grevi
yaptık. Protesto kızım protesto! E hem zaten açtık, grev oldu.
Ama var ya, onlar çok iyi çocuklar. Arkadaşlarını seviyorlar,
samimiler, dostluk nedir biliyorlar. Hem bak, Nejat bana atkısını
bile hediye etti.

Nihal:

(Soğuk) Çok yakışmış.

Yılmaz:

Sağ ol.

Nihal:

Yılmaz ben nezaretten döndükten sonra uzun
uzun düşündüm. Ama bir türlü seninle konuşmaya fırsatım
olmadı.

Yılmaz:

Ne açıdan?

Nihal:

İnsanlar ne kadar garip duygular yaşıyorlar.

Yılmaz:

Evet ya Nihal, çok garip.

Nihal:

Ama bence insan hissettiklerini direk
söyleyebilmeli.

Yılmaz:

Açık açık?

Nihal:

Evet açık açık… Ama engelliyorlar.

Yılmaz:

Kim engel oluyormuş ya?

Nihal:

Onlar.

Yılmaz:

Onlara ne ki? İnsanların özel hayatına ne karışırlar ki?

Nihal:

Belki biz bir şeyler yapabiliriz.

Yılmaz:

İkimiz mi?

Nihal:

Evet. Sen, ben, ne biliyim diğerlerine de
söyleriz. Mesela ziyaretlerine gideriz, gönül desteği vermiş oluruz.
Ya da okuldan atılmalarını engellemek için bir şeyler yaparız. Ya
da bir kermes düzenleriz, ben kurabiye falan yaparım.

Yılmaz:

Ne kurabiyesi Nihal ya?

Nihal:

Nezarettekiler için…

Yılmaz:

Ha…

Nihal:

Ne oldu Yılmaz?

Yılmaz:

Yok bir şey… Yani, tabi kurabiye güzel olur.

Nihal:

Yanlış bir şey mi söyledim?

Yılmaz:

Nihal:

Yanlış değil değil… Yani ben yanlış anladım
sen ikimiz falan diyince. (Bir an irkilir, konuyu değiştirmeye
çalışır. Gemilere bakarak,) Ya şu gemilere bak… Ya onlar nasıl
duruyorlar suyun üstünde? Ben ilk geldiğimde onları ada
zannediyordum.
Saçmalama

Yılmaz:

Evet saçma ama hakikaten öyle zannediyordum. (Nihal gülmeye başlar) Bu gemiler nasıl duruyor burada?
(Gülmeye başlarlar.) Nasıl saçmalamışım ya... Ne gülüyorsun?

Nihal:

Ya aklıma ne geldi; benim ananem de denize
bakar bakar, şu gemiler nasıl duruyor burada diye sorardı bana.
(Sessizlik, Yılmaz Nihal’e bakmaktadır.)

Yılmaz:

Anane demişken... Anane iyidir... Torunlarını
severler... Mesela babaanne öyle değil. Ya benim ninem de her
gece bana masal anlatırdı. Bir de üstüne türkü söylerdi.

Nihal:
Yılmaz:

Nasıl bir masaldı, hatırlıyor musun?
Bir varmış, bir yokmuş... Çok uzaklarda,
kocaman, altından bir saray varmış. İçinde de bir altın çocuk,
beyin kızına âşıkmış. Görsen, ikisi de ay parçası. Yani böyle ayı
al, ikiye böl, böyle birine bıyık yap, diğerine uzun saç falan…
Aynı öyle. Bir gün durumu fark etmiş bey, çağırmış oğlanı
yanına, ‘Bana bak’ demiş, ‘Davul bile dengi dengine çalar, şimdi
tak sepeti koluna herkes kendi yoluna.’Yol bilmez, iz bilmez…
Düşmüş yollara oğlan. Başına neler gelmemiş ki bunun;
aslanlarla savaşmış, depremlere tutulmuş, yamyamların eline
esir düşmüş… Bir gün ıssız, kurak bir yerde avare avare
dolaşırken, bir tepede yemyeşil bir bahçe görmüş. Koşmuş
gitmiş bir de ne görsün; elmalar, portakallar, yemyeşil ağaçlar,
rengârenk çiçekler… Başlarında da aksakallı bir dede... Çiçekleri
suluyor. Koşmuş yanına. ‘Dede’ demiş, ‘İşte hikâyem bu. Şimdi
söyle bana, bu dünya niye bu kadar adaletsiz? Kimine senin gibi
çiçekli bahçeler veriyor, kimini benim gibi derbeder ediyor.’ Dede
şöyle bir bakmış oğlana, ‘Yahu de git’, demiş. ‘Sen bu bahçe
kolay mı bu hale geldi zannediyorsun? Tamam, iyi konuşuyorsun hoş konuşuyorsun ama biraz boş konuşuyorsun. Bahçemizi

de ekip, biçmemiz lazım’, demiş. Ya…
Nihal:

E... Bitti mi?

Yılmaz:

Evet.

Nihal:

Sonu bu mu? Ama hiç böyle başlamamıştı.
Ne yani, kızla çocuk kavuşamadılar mı şimdi birbirlerine.

Yılmaz:

Ayrıntıya takılma Nihal ya. Adam ne güzel söz
söylemiş işte. Bahçemizi ekelim biçelim demiş yani. (Nihal in
anlamadığını görünce) Ben zaten bekliyordum ki ninem masalı
bitirip türküye geçsin. Türküyü şahane söylüyordu ninem.

Nihal:

Türkü nasıl bir şeydi peki?

Yılmaz:

‘Slov’ bir türküydü.

Nihal:

Yoksa meyhanedeki ne mi benziyordu?

Yılmaz:

Hah işte o.

Nihal:

E söylesene o zaman, yarım kalmıştı zaten.

Yılmaz:

Yok ya, ne söyleyeceğim. Zaten başıma bir
sürü bela açtı.

Nihal:
Yılmaz:

Ya lütfen Yılmaz, kimse yok zaten etrafta.
Yok arkadaş, ,vallahi söylemem. Bundan
sonra ıslıkla çalarım amcaoğlu gibi.

Nihal:

Ya benim için, lütfen… (Başını Yılmaz’ın omzuna koyar.)

Yılmaz:

(Şarkıyı söyler)
Xezal xezal, haye haye haye.
Şewti kulen dile mi pir bun xezalé
Ezé van kulé dilem heliyam ji te ra bum
Cem aşiq u cem xozanan
Uy cefa…

(Nihal Yılmaz’ın omzunda uyuyakalır)
Yılmaz:

Nihal... Uyudu ya… Oğlum Yılmaz, Allah senin belanı… Ya hiç kafan çalışmıyor. Ne güzel açılacaktım kıza.
Nerden buldun, getirdin, soktun muhabbete neneyi, masalı,
türküyü... Nihal! Uyan!

RÜYA
(Müzik girer. Nihal, rüyanın içine uyanır. Kendini bir şekilde (!) rüyada bulan Yılmaz,
rüya karakterlerinden Nihal’i korumaya çalışır ama başarısız olur. Oyuncular, ağır
çekimde hareket ederek, sırayla sahneye girerler. Baba, şov yapan bir futbolcu edasıyla
girer, şaşıran Nihal’i futbol topu yapar ve şut çekmek için gerilir. Tam o sırada Anne,
engellemek için koşarak girer, Nihal’i o halde görür ve ‘kartopu’ oyununu yapar. Babası,
kaleye geçmesi direktifini verir vermez Nihal’i kaleye şutlar. Gol! Ters köşe… Nihal
şutlanır ve savrulur. Tam o sırada otobüs şoförü, elde direksiyon, Nihal’e çarpar.
Kazayla bir kez daha savrulan Nihal etrafındaki çemberin ortasına düşer. Ölmüştür (!) O
sırada cenaze kortejini temsilen, Memoli ve bir polis sahneye girer. Ellerinde ikişer
fotoğraf –birinin sol elinde Yılmaz’ın adli sicil fotoğrafı, sağ elinde Yılmaz’ın sağ tarafa
aşkla bakan fotoğrafı; diğerinin sol elinde Nihal’in sol tarafa aşkla bakan fotoğrafı, sağ
elinde Nihal’in adli sicil fotoğrafı- vardır. Polisler Nihal’in iki yanından geçip, arkadaki
otobüse eklenirler. Baturcan, tacizkar bir kızdan kaçarak Nihal’in arkasına sığınır.
Kurtulamaz ve arkasındaki kızla birlikte otobüse eklenir. Nihal; otobüs kalkmak
üzereyken yetişmeye çalışır. Ama tam o sırada Yasin –üzerinde güreşçi mayosu,
vücudunda 90–60–90 ve “arkadaş arıyorum” yazısıyla- girer ve Nihal’i durdurur.
Vücudunu teshir eden bir dans eşliğinde otobüse eklenir. Tüm yolcularını alan otobüs
harekete geçer ve ortada duran Nihal’in etrafında dönmeye başlar. Nihal kaçmaya çalışır
fakat kurtulamaz. Birkaç tur atan otobüs, Nihal’i uyur vaziyette bırakarak sahneden
çıkar. Nihal sahnenin başındaki uyku vaziyetine geri dönmüştür. )
FİNAL
Gamze:

Nihal... Nihal… Sahilde uyuyakalmış salak.
Kızım uyan! Böyle mi yapılır tiyatro? (Nihal’e vurur) Uyansana be!
(Nihal kâbus devam ediyor sanır ve ağır çekimde hareket etmeye
devam eder.) Ne oluyor be?

Nihal:

Gamze! Kızım çok fena bir rüya gördüm. Çok
korkunçtu… Aslanlarla savaştım, depremlere tutuldum,
yamyamların eline esir düştüm, daraldım karardım, bunaldım…
Sonra oturmuşum bir sahile, taş sektiriyorum denize doğru.
Sonra kafayı bir kaldırdım: Böyle ıssız kurak bir yerde yemyeşil
bir bahçe…

Gamze:

Ne bahçesi, yurt orası… Tamam, orada
bahçe, burada seyirci… Sen hayal kurmaya devam et bakalım.
Ben de sıkıldım, daraldım, bunaldım… Bir yandan aile, bir
yandan yurt, bir yandan okul… Şu halimize baksana… Zaten,
gittim yine mutfak darmadağın, kızlar bulaşıkları yıkamamışlar.
Gidiyorum, güzellikle kıza odada sigara içme diyorum, kız
inadına içiyor ya. Ben o odada nasıl ders çalışacağım şimdi? Bir
sürü ödevim var, yetiştiremedim. Bir de sabah erkenden kalkıp o
kadar yolu çekeceğiz üstüne

Nihal:

Gamze, çok konuşuyorsun. Yürü kızım yürü,
bakma öyle. Bahçemizi de ekip biçmemiz lazım değil mi? (Nihal,
birden kendi kendine gülmeye başlar.)

Gamze:

Ya Nihal ne oldu gene kızım, niye
gülüyorsun?

Nihal:

Kâğıt kalemin var mı? Yazacağım.

Gamze:

Ne yazacaksın?

Nihal:

Oyun yazacağım kızım. Vallahi de yazacağım
billahi de yazacağım.

Gamze:

Yaz Nihal yaz. Ama bu sefer beni odaya gönderme lütfen.

Nihal:

Bak, bir kız çıkacak, böyle anlatmaya başlayacak. Dertlerini, sıkıntılarını, sevinçlerini, üzüntülerini…

Gamze:

E ona bir de yakın arkadaş lazım tabi.

Nihal:

Onu da sana oynatırız da… Gamze biz bu işi
burada yapalım.

Gamze:
Nihal:
Gamze:
Nihal:

Nerde?
Burada, Kilyos’ta çıkaralım bu oyunu. (Müzik
girer ışık yavaş yavaş değişir.)
Nasıl olur ki?
Neden olmasın kızım? Sen, ben, Yılmaz… Diğerlerine de söyleriz.

Gamze:

Tabi canım, çağırsak gelmeyecekler mi sanki?

Nihal:

Koşa koşa gelirler be.

Gamze:

Mesela Yılmaz kesin gelir.

Yılmaz:

He vallahi, ben kesin gelirim. Hem de çok güzel oynarım onu da söyleyeyim yani.
(Teker teker bütün oyuncular sahneye gelir ve

oynayacakları oyun hakkında tartışmaya başlarlar. Tartışma
gittikçe hararetlenir. Arada ‘kostüm ne olacak’, ‘afiş de lazım’, ‘reji
grubu oluşturalım’ gibi replikler duyulur. Nihal ve Gamze yavaşça
sahne önüne doğru ilerlerler.)
Gamze:

Nihal, tamam biz bu oyunu çıkartalım, hem
de Kilyos’ta çıkartalım ama sonu biraz böyle şey olsun…

Nihal:

Umutlu

Gamze:

Evet!

(Müzik yükselir, ışık yavaşça kararır.)
SON

Ben De Bunları Anlatmazsam Süreç Ve Dramaturji
Yazısı

Eser Dilsöz
Nihal Albayrak

BÜO, 2005–2006 döneminde üç prodüksiyonla seyirci karşısına çıkmıştı: BÜFK
(Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) ile ortak bir proje olan Düğün, W. Shakspeare’in
Bahar Noktası ve son olarak da Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde F. G. Lorca’nın
oyunlarından derlenmiş olan Çingene’nin Şarkısı. Üstelik Çingene’nin Şarkısı BÜFK ile
birlikte çalışılıp müzikli oyun olarak sergilenmiş ve iki kulübün Kilyos’ta ortak bir
prodüksiyona imza atması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.
2002–2003 yılından itibaren faaliyette olan ve bünyesindeki öğrenci yurdu ile
üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilerin büyük bölümünü barındıran Kilyos
Kampüsü’nde, son iki yıldır, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaklaşık yarısı bu kampüste
ders görmeye başladı
Kampüsün şehir merkezinden ve

ana kampüsten uzak olması (ve) ulaşım

imkânlarının kısıtlı olması kampüsteki en temel sorunlar olarak göze çarpıyor.
Bununla birlikte, kampüsteki sosyal hayatın yalnızca dersler, yurt ve saat 23.30’a
kadar açık olan kantinden oluşması da sorun yaratıyor. Kısacası

yeni gelen

öğrencilere, yalnızca üniversite yaşamından değil, aynı zamanda şehir yaşamından da
izole bir ortam sunuluyor ve bu öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel
ortamından uzak bir yaşam sürüyorlar. Bu durumu göz önüne alarak BÜO, 2004
yılından itibaren Kilyos Kampüs’te de çalışmalar yürütmeye başlamış, Berber
Hikayeleri ve Çingenenin Şarkısı oyunlarını çıkarmıştır. 2006–2007 dönemine girerken
de iki farklı kampüste çalışma yürütme pratiğine devam edilmesine karar verilmiş ve
sene içerisinde Kilyos’ta çalışma yürütecek olan kadro 2006 yazı itibariyle çalışmalara

başlamıştı.
YAZ VE EYLÜL DÖNEMİ
Kilyos’ta çıkarılacak olan sene içi eğitim prodüksiyonuna karar verilmeden önce kadro
yaz dönemi ve Eylül ayı içerisinde farklı çalışmalar yürütmüştür. Yaz döneminde
BÜFK’le birlikte deneysel bir eğitim çalışması düzenlenmiş, Eylül ayında ise Kilyos
projesi olarak Dario Fo ve Franca Rame’nin kısa oyunlarına giriş yapılmıştı.
Eylül ayı ortasındaki oryantasyon dönemine gelindiğinde, yeni gelen oyuncu adaylarına
kulübü tanıtmak amacıyla Çingene’nin Şarkısı prodüksiyonu sergilenmiş ve kulübün
tanışma toplantıları esnasında da hem Güney Kampüs’te hem de Kilyos’ta sergilemeye
devam edilmesi hedeflenmişti. Fakat eğitim yılının yeni başladığı dönemde Kilyos
Kampüsü açısından önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Yeni gelen öğrencilerin
Kilyos’un var olan olumsuz koşullarının yanı sıra, servislerin bu sene ücretli olması
sorunuyla karşılaşmaları, Kilyos’taki öğrencileri yönetime karşı tepki göstermeye
yöneltmişti. Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi’nin yıllardır gurur duyarak reklamını
yaptığı sosyal ortamına dair beklediklerini bulamamanın yanında temel ihtiyaçları
konusunda dahi büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmişlerdi. Öğrenciler yönetime
karşı rektörlük binasının önünde eylem yapmalarına rağmen, yönetim bu eylemlilik
sürecini dikkate almamış ve bir çözüm önerisi geliştirmemiştir. BÜO da Kilyos’ta
yaşanan bu soruna duyarsız kalmaması gerektiğini düşünmüş ve öğrencilerin bu
taleplerine destek olmak amacıyla, bir haftalık kısa bir süre içerisinde, Kilyos’ta
yaşanan sorunlar temel alınarak bir skeç hazırlamıştı. Kadronun Kilyos'ta daha önce
kalmış ve Kilyos'un mevcut sorunlarını iyi bilen öğrencilerden oluşması ve skeç fikrinin
kadro tarafından sahiplenilmesi, üç çalışmalık kısa bir dönemde, nitelikli sayılabilecek
bir ürünün ortaya çıkmasını sağlamıştı. Skeç, hem Kilyos'ta hem de Güney Kampüs'te,
Çingene'nin Şarkısı’nın gösterimlerinden sonra sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü.
Bunun üzerine skecin oyunlaştırılıp bu seneki Kilyos eğitim prodüksiyonu olabileceği
gündeme gelmişti.
BÜO, yıllardır oyunlarını seçerken toplumsal olgulardan yola çıkmış ve seçilen
oyunlarda, güncel olaylardan beslenen bir dramaturji oluşturma yoluna gitmiştir.
Ayrıca bazı dönemlerde, o dönemin koşullarına bire bir bağlı kalınarak, belli

doğaçlamalar çerçevesinde oyunlar çıkarmıştır. Örneğin; 90’lı yıllarda İş Ararım İş ve
Mutfaktakiler oyunları BÜO tarafından yazılmış ve 2000’li yıllarda ekonomik krizin
ülke çapında yakıcı bir şekilde yaşandığı bir dönemde İş Ararım İş, Amerika'nın Irak'ı
işgali ve Türkiye’de iç savaşın önemli ölçüde etkili olmasının üzerine Mutfaktakiler,
konjonktüre göre belli bazı güncellemelerle tekrar oynanmıştır. BÜO, son olarak 2000
yılında Türkiye'nin gündemininde olan ve büyük bir yıkıma yol açan depremlerin
ardından Deprem ve 2001 yılında Deli Aklı oyunlarının metinlerini yazmıştı. Skecin
oyunlaştırılması önerisi de, beş yıllık bir aradan sonra bu geleneğin devam ettirilmesine
yönelik bir hamle olması sebebiyle, kadro tarafından önemli ölçüde sahiplenilmiştir.
Aslında, bu tarz bir doğaçlama oyun stratejisi birçok amatör grup tarafından tercih
edilmemektedir. Örneğin; üniversite ya da lise tiyatro gruplarının öğrenci sorunları,
gençliğe bakış, öğrenci üzerindeki aile ya da çevre baskısı gibi temaları işleyen bir oyun
hazırladıkları pek fazla görülmemektedir. Bunun temel sebebi elde yazılı bir metnin
olmamasıdır. Fakat bu durumda, bir tiyatro grubu metin olmamasından dem vurmak
yerine, kendi gözlemlerinden, araştırmalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak bir
oyun doğaçlama girişiminde bulunabilir. Ama şimdiye kadar böyle bir girişimle
karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Hepimiz birer üniversite öğrencisiyiz ve oyunlarımızı
sergilediğimiz kitleyi çoğunlukla Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve katıldığımız
şenlikler dolayısıyla diğer üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Böyle bir seyirci
kitlesine sahip bir grubun, gençlik ve üniversiteler üzerine doğaçlama bir oyun
hazırlaması ve bu oyunu üniversite yaşantısından soyutlanmış, öğrencilerin birçok
sorunu çok daha şiddetli hissettiği bir bölgede, yani Kilyos'ta, çıkartacak olması ise
oyunlaştırma önerisinin kabul edilmesindeki en önemli sebeplerden biridir.
Fakat bu kararın alınması beraberinde belli handikapları da ortaya çıkartmıştı.
Oyunlaştırma aşamasında doğaçlamalar üzerinden ilerlenecekti. Ancak çalışmaları
yürütecek kadronun daha önce kendi oyununu oluşturma gibi bir deneyimi olmamıştı.
Fakat Kilyos Kampüsü’ndeki şartların oyuna yeterli ölçüde veri sağlaması, orada kalan
öğrencilerin kampüsün sorunlarından birebir etkileniyor olmaları ve zaten kendi
deneyimlerini sahne üstüne taşıyacak olmaları sebebiyle bu handikapların üstesinden
gelinebilecekti. Bir diğer sorun da oyunun sadece Kilyos Kampüsü’ndeki koşulları
anlatmakla kalmayıp kampüs dışındaki izleyiciler için de bir şey ifade edip etmeyeceği
düşüncesiydi. Projelendirme aşamasında bu noktanın gözden kaçmaması gerekiyordu.
Ayrıca skeçteki tipleri, oyunlaştırma aşamasında ayrıntılandırmak ve derinleştirmek

gerekiyordu. Kadro tüm bunları göze alarak Kilyos Kampüsü’ndeki çalışmalara
başladı.
EKİM- KASIM- ARALIK DÖNEMİ
Ekim ayı itibariyle,

Kilyos Kampüs’te yeni üyelere yönelik eğitim çalışmalarına

başlanmıştı. Bu çalışmalarda, yeni katılan üyelerin temel oyunculuk formasyonu
kazanmalarının yanı sıra çıkarılacak oyuna malzeme sağlayacak sahne parçaları
oluşturulması da hedeflenmiş ve bu doğrultuda oyuna hizmet edecek cümleler
kullanılmaya çalışılmıştı. Serbest doğaçlama ve sinopsisli doğaç çalışmalarında oyuna
malzeme oluşturabilecek belli tipleme nüveleri yakalanmıştı.
Eğitim çalışmaları süresince Kilyos’ta çalışma yürüten kadro bir yandan da oyunun
projelendirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların yapacağımız kurguya bir arka
plan sağlama ve yeni sahne doğaçlamaları da yaparak oyun kurgusunu oluşturmaya
başlama gibi iki temel hedefi vardı. Belirlemiş olduğumuz temalar ve dramaturji
doğrultusunda belli başlıklar oluşturuldu.
Entelektüel çalışmalar
Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinden akademisyenlerle yapılan görüşmeler
doğrultusunda kütüphane ve internet taramaları yapılmış; sonuç olarak tüm kadro
tarafından Michael Albert’in “Bugün ve Gelecekte Eğitim/ İki Ekonomi Masalı” adlı
makalesinin, İsmail Kaplan’ın Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi kitabından seçtiğimiz
makalelerin ve Ömer Faruk Kurhan’ın kaleme aldığı “Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş”
adlı makalenin okunup tartışılmasına karar verilmişti. Bunun yanında oyunun
yapısını birebir etkileyecek olan “günümüzde gençlik ve öğrencilik” teması üzerine
araştırmalar yürütülmeye devam edilecekti.
Kilyos’ta yürütülen arka plan çalışması:
Kurgulanacak oyunun aynı zamanda mütevazı bir alan araştırması niteliği de taşıması
itibariyle Kilyos’ta kalan öğrenciler, öğretmenler, idari birim çalışanları kısacası
Kilyos’ta yaşayan herkesle; ayrıca orada yaşamayan hocalarla ve öğrencilerle, onların
da Kilyos’a bakışını görmek amacıyla görüşmeler yapılmasına karar verilmişti. Bu
konuda da bir yöntemi tüm ayaklarıyla uygulamak hedefinden ziyade, görüşmeler

sırasında kurulacak ilişkilere rehberlik etmesi açısından Boğaziçi Gösteri Sanatları
Topluluğu’ndan (BGST) Ozan Say’ın “Sözlü Tarih ve Görüşme Teknikleri” adlı yazısını
okumamız faydalı olmuştur.
Bu dönemde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, bazı çalışmaların sarktığını
bazılarından da önemli sonuçlar alındığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Yeni sahne
doğaçlamaları yapma hedefi, aynı dönemde yeni katılan oyuncularla beraber
sürdürülen eğitim çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle yapılamamıştır. Fakat bu
dönemin eğitim ve araştırma yönünden verimli geçtiğini ve oluşturulacak kurguya belli
bir arka plan sağlandığını söyleyebiliriz. Önerilen makalelerden sadece “Bugün ve
Gelecekte Eğitim/ İki Ekonomi Masalı”nın okuması yapıldı. Gençlik ve öğrencilikle ilgili
taranan makalelerden oluşan derleme, iki kulüp üyesi tarafından bir aktarım halinde
sunuldu. Arka plan çalışmalarına baktığımızda ise; oyunun çalışma aşamalarında
düzenli olarak kampüsteki diğer öğrenciler ve hocalarla irtibat halinde olundu ve
yapılan görüşmelerde insanların deneyimlerini ve Kilyos Kampüsü’ne dair görüşlerini
paylaşmaları, bize oyunda bu ortamı nasıl işleyeceğimiz konusunda oldukça yardımcı
oldu. Aynı zamanda bu insanlar yaptığımız sergilemeleri izlemiş, oyunun kurgusu ve
dramaturjisi hakkında yorumlarda bulunmuşlardır. Bu vasıta ile uzun yıllardır
BÜO’da yapılamayan “seyircili sergileme” hedefinde önemli adımlar atılmıştır. Bu
sergilemelerden gelen yorumlar, hem Kilyoslu öğrencilerin yaşadıkları ortamın konu
edildiği bir oyuna dair fikir belirtmeleri, hem de çalışacağımız sahnelere değerli veriler
sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında hedeflenen görüşmelerin
eksik kaldığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Eski Kilyos Kampüs Koordinatörü olan
Aydın Pesen’le ve oyuna sonradan 'Nezaret' sahnesinin de eklenmesiyle İstanbul
Üniversite’sinde soruşturma açılan öğrencilerle yapılan görüşmeler bulunmaktadır.
PRODÜKSİYON SÜRECİ
Prodüksiyon sürecine girildiğinde, her anlamda oyunun garantörü olacak, sahne
çalışmalarını ve metin yazımını takip edecek bir reji kadrosu oluşturulmuştur. Bu
kadro oluşturulurken, kadronun daha önceden rejilik yapmış deneyimli kişilerden,
aynı zamanda bu deneyimlerini aktaracakları ve bundan sonraki yıllarda kulüpte
götürücü rol alacak, rejisel faaliyet yapabilecek kişilerden oluşmasına dikkat edilmiştir.
Aynı süreçte, yapısı itibariyle oyun sahnelerinde genel olarak kalabalık odakların
olmasından ötürü oyuncu ihtiyacı doğmuş ve Güney Kampüs’te çalışma yürüten

kadrodan iki kişi Kilyos kadrosuna eklenmiştir.
Her ne kadar Aralık ayı sonuna kadar kurguya arka plan sağlayacak çalışmalar
yapılmış ve bunlar sahne çalışmalarına yansımış olsa da Ocak ayındaki ara tatile
girerken elimizde bitmiş bir kurgu taslağının olmaması, son iki aylık prodüksiyon
dönemine girerken sorun yaratabilirdi. Bu süreçte proje çalışmalarına aktif olarak
katılmış olan kulüp danışmanından bir kurgu önerisi geldi. Kurgu önerisi, böyle bir
prodüksiyona girerken karar verdiğimiz gibi skeçteki sahnelerin aynen korunup
zenginleştirilmesini ve beş yeni sahnenin eklenmesini içermekteydi. Bu doğrultuda, ilk
olarak yeni oyuncularla beraber skeç sahneleri çalışılmaya başlandı. Bu çalışmalarda
temel cümlesi ve akışı belli olan sahneler doğaçlanıyor ve yeni tiplemeler eklenmeye
çalışılıyordu. Fakat çalışma sonlarında doğaçlanan metnin kaydedilmemesi ve metin
düzenlemesi yapılmaması sahnelere son halinin verilmesinde gecikmelere neden
olmuştur. Buradan, önceden belirlenmiş sahne cümleleri üzerinden doğaçlama
yöntemiyle oluşturulacak bir oyun sürecinde, sahne çalışmaları ve metin oluşturma
denemelerinin paralel gitmesinin ne kadar önemli olduğu sonucu çıkarılmıştır.
Bundan sonra izlenen metot, önce sinopsisin belirlenip doğaçlanması, doğaçlanan
sahnenin metninin kaydedilmesi ve daha sonra tekrar metnin düzenlenip, sahne
üstünde bu metin üzerinden hareket edilmesi şeklinde olmuştur. Bahsettiğimiz
gecikmeler zaman zaman verimsiz çalışmalara ve vakit kaybına yol açmıştır. Bu da
prodüksiyona girerken katılımını, çalışmaları izleyip bir dış göz olarak yorum yapması
ve öneriler getirmesi şeklinde belirlediğimiz danışmanın, oyunun çıkmasına az zaman
kalan dönemde çalışılması gereken çok fazla sahne olması nedeniyle metin düzenleme
sorumluluğunu da almasına neden olmuştur. Aynı zamanda bu durum, eklenecek
olan yeni sahnelerin öncelikle kulüpteki deneyimli oyuncular tarafından, doğaçlamalar
yoluyla eskizlerinin çıkarılması, daha sonra tüm kadro olarak ayrıntılandırma
çalışmalarının yürütülmesini beraberinde getirmiştir.
Skeçteki sahneler, yeni eklenen sahneler ve ne gibi amaçlarla eklendiği, sahnelerin
nasıl yorumlandığı, 'Oyunun Öyküsü ve Dramaturjisi' bölümünde ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.

OYUNUN ÖYKÜSÜ VE DRAMATURJİSİ
Oyun, uzun ve yoğun geçen bir ÖSS sürecinin ardından rakiplerine fark atarak
“hayallerinin üniversitesi, Boğaziçi’ni” kazanan bir kadın öğrencinin ÖSS sürecini ve
İstanbul’da ailesinden uzakta kendi ayakları üzerinde duracağı, özgür bir birey olarak
dilediği her şeyi yapacağı hayalleriyle üniversiteye geldikten sonra yaşadığı hayal
kırıklıklarını, beklemediği olaylarla karşılaşmasını ve bunlar karşısındaki tutumunu
episodlar halinde anlatmasıyla ilerler. Oyunun genel dramaturjisi, Voltaire’nin Candide
adlı romanından alınan referansla şu şekilde oluşturulmuştur: Kilyos'un kendilerine
sunduğu olumsuz koşullar ve kısıtlı imkânlar sebebiyle birçok öğrenci tam da
Kilyos'un oluşturulma amacına hizmet eden bir şekilde; birtakım “katlanma” pratikleri
sergilemektedir. Bu pratikler gelinen toplumsal koşullara, sosyalliğe, cinsiyete göre
farklılıklar göstermektedir. Günlük sıkıntılardan kurtulmak için alkol tüketiminin aşırı
derecede artması, çoğu zaman sıkıntılı ortamların oluşturulması, zamanın büyük
çoğunluğunun televizyon izlenerek ve kâğıt oynanarak geçirilmesi, kadın-erkek
ilişkilerinin hâlâ liseden alınan referanslarla devam ettirilmesi, bu duruma birkaç
örnek teşkil etmektedir. Sunulan kısıtlı seçenekler karşısında öğrencimiz, oyun
boyunca çeşitli sorgulamalarla karşılaşır, bu duruma katlanmanın ya da rahatlamanın
yollarını arar. Finalde ise; belki de asıl yapılması gerekenin sunulan koşullara izleyici
kalmak ve nesne pozisyonuna çekilmektense, durumu sorgulamak ve koşullar
içerisinde bir özne olarak alternatif yollar aramak olduğunu fark eder. Oyun boyunca,
kadın öğrencinin pratikleri üzerinden bir dramaturji oluştururken, onu bu duruma
iten toplumsal koşullar göz ardı edilmemeye, öğrencinin pasifliğinin bu koşullarla
yakından ilgisi olduğunun altı çizilmeye çalışılmıştır. Bu temel vurgunun yanı sıra,
oyunda farklı sahnelerde farklı dramaturjik vurgular da ön plana çıkmıştır. Bunları
incelemek için oyunun episodlarına bakmakta fayda vardır.
Ön Oyun: Kilyos’ta kendisi gibi öğrenci olan yakın bir arkadaşıyla sahilde oturan
Nihal, Kilyos'taki imkânsızlıklardan aşırı derecede bunalmış, arkadaşının tüm
umursamazlığına rağmen, bu sıkıntıdan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Aniden bir
telefon konuşması vasıtasıyla Nihal’in anne ve babasını sahnede görürüz. Anne, on
sekiz yıl evinde yetiştirdiği kızının başına büyük felaketler geleceği paranoyasıyla
yaşamaktadır. Baba ise annenin aksine vurdumduymaz ve ilgisizdir. Ailelerin
çocuklarına karşı bu iç içe geçen paranoyak -ve karşıt olarak- ilgisiz tutumları bu
bölümün temel eleştiri noktasını oluşturmaktadır. Bu vurgunun iyi işlenebilmesi için

fars öğelerine yer verilmiştir. Nihal'in annesiyle geçen diyaloğunda, pek çok ebeveynde
karşılaşılan ve artık klişeleşmeye başlamış “aman evladım olaylara bulaşma” yaklaşımı
görülmektedir. Nihal, “apolitik” diye nitelendirebileceğimiz bir ortamda yetişmiş,
derslerinde başarılı, ailesinin “altın çocuğu”, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan ve orta
sınıf ailelerden gelen birçok öğrencinin bir kalıbıdır. Telefon konuşması Nihal’in
sıkıntılarını daha da artırmış ve aniden aklına bir fikir gelmiştir: Kilyos'ta yaşadığı
sorunları, bir tiyatro oyunuyla herkese anlatmak. Asıl oyun, öğrencinin bu hayaliyle
birlikte başlamakta, öğrenci oyundaki anlatıcıya dönüşmektedir.
Sınav Sonuçları: Burada, Nihal’in ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlarıyla
buluştuğu günü izleriz. Bu sahnede, farklı üniversiteleri kazanan ya da açıkta kalan
arkadaşlarını görürüz. Fakat içlerinde “en iyi” üniversiteyi kazanan Nihal'dir. Her ne
kadar lise hayatında sıkı arkadaşlıklar oluşturmuşsa da, arada içten içe bir rekabet
vardır ve Nihal bu sonucu çalışıp hak ettiğini düşünmektedir. Diğerlerinin hayal
kırıklıkları ya da sevinçlerinin çok da umurunda olmaması, insanların ÖSS’yi
hayatlarının merkezine ne kadar oturttuğunu ve arkadaşlık gibi insani değerlerin bile
önüne geçirdiğini görmemizi sağlar. Fakat sahne tamamen bu vurgu üzerine kurulu
değildir. Sahnedeki asıl vurgu; “eğlenceli, hep naif yanlarıyla hatırlanacak” olan lise
kültürünün son bulması ve artık yepyeni bir çevreye hazırlanma aşamasıdır.
Paylaşılan çok şey belki de artık ortadan kaybolacaktır. Bunun sinyalleri,
arkadaşlarıyla olan diyaloglarında içten içe görülmektedir. Ayrıca, bu sahnede Nihal'in
İstanbul'a beraber gitmek için hayaller kurdukları erkek arkadaşı Cenk ve diğer
arkadaşı Baturcan’la olan telefon konuşmasına da şahit oluruz. Bu diyalogda, Nihal ve
Cenk’in üniversiteyi beraber okumak istedikleri, fakat aile faktörünün devreye girip
tercihlerinde etkili oldukları vurgulanmıştır. İstanbul dışında bir yer kazanmış olan
sevgilinin Nihal’e karşı korumacı yaklaşımı da lisede kurulan kadın-erkek
ilişkilerindeki erkek egemen tavrın bir yansımasıdır. Baturcan da Boğaziçi
Üniversitesi'ni kazanmıştır ve ileriki sahnelerde tekrar karşımıza çıkacaktır. Baturcan,
üniversitede fazlasıyla tüketici ilişkiler kuran günümüz gençliğinin uca çekilip
yorumlanmış halini gösteren bir tiplemedir.
Ön Kayıt: Bu sahnede, ellerinde belgelerle oradan oraya koşuşturan öğrenciler, bitmek
bilmeyen kuyruklarla kayıt esnasındaki gereksiz bürokrasiye takılan bir insan güruhu
görünmektedir. Nihal ve annesi büyük bir gururla sırada beklerken, önce kayıt
parasının çok fazla olması, sonrasında da yurt çıkmama ihtimali ile karşılaşarak

büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar. Bu sahnedeki yurtlar müdürü tiplemesinin;
“Boğaziçi’ni hep fakir öğrenciler mi kazanıyor?” söylemi okul yönetimlerinin,
öğrencilerin yaşadıkları sorunlara nasıl basite indirgeyerek yaklaştıklarının bir
örneğidir. Bu cümle, Boğaziçi Üniversite’sinde yönetim tarafından öğrencilere yapılan
bir konuşmadan birebir alıntıdır. Kilyos hakkında pek fazla bilgisi olmayan Nihal,
birçok öğrenci gibi Kilyos Yurdu'na gideceğini öğrenir. Ön kayıt süresince annesinin
himayesinden bir an için kurtulan Nihal; kulüp masalarını gezmeye başlar. Tiyatro
Kulübü'ne yaklaştığında annesinin ani bir tepkisiyle karşılaşır: “Evladım bunlar
kültürdü sanattı derken adamı örgüt üyesi yaparlar. Sonra elde silah çık dağa. Taktik
hepsi ayol. Bunlar önce tatlı tatlı muhabbet ederler, yemekler yedirirler, sonra bilhassa
çay içirirler ki buraya dikkat. Sonra oldun örgüt üyesi.” Aslında annenin bu tavrı şu an
toplumsal olarak, aileler ve öğrenciler arasında var olan gerilimin ve kültür-sanat
faaliyetlerine bakışın abartılı bir yansımasıdır. Tüm bu olanlardan sonra Nihal'in
büyük beklentilerinin yavaş yavaş azalmaya başladığını fark ederiz.
Kilyos Servisi: Bu sahne üç farklı günü anlatmaktadır. Öncelikle okulun ilk
günleridir, insanlar yeni yeni tanışmaya başlamaktadır. İronik olan nokta,
tanışmalarına sebep olan şeyin otobüs sarsıntılarından sonra birbirlerine çarpıp
birbirlerinden özür dilemeleri olmasıdır. Sahne ilerler, artık okul başlayalı birkaç hafta
olmuştur. İlişkiler samimileşmeye başlamıştır ve büyük heyecanlarla yeni bir ortama
girmiş olan öğrenciler, Kilyos'un tadını çıkarmaktan, nasıl eğlendiklerinden
bahsetmektedirler. Birkaç hafta daha geçtikten sonra ilk zamanlar güzel muhabbetler
ederek geçen, her gün gidip geldikleri bir saatlik yol tahammül edilemez hale gelmiştir.
Aynı zamanda, Kilyos'un sınırlı olan sosyalleşme olanakları tükenmiştir ve
konuşulacak pek de bir şey kalmamıştır. Sahne, güvenlik görevlilerinin bilet toplamak
için girmesiyle kesintiye uğrar. İlerleyen sahnelerde koşullar dolayısıyla Nihal’le
aralarında bir yakınlaşma yaşanacak olan Yılmaz, ailesi parasını henüz yatırmamış
olduğundan bilet veremeyeceğini söyler. Güvenlik görevlilerinin tehditkâr tutumu,
üniversite yönetiminin Kilyos Kampüsü'yle ilgilenmediğini ve izole, özgürlükten uzak
bir ortam kurulmasına müsaade ettiğini gösterir. Güvenlik görevlerinin bu
tutumlarından sonra otobüste, öğrenciler arasında bir hareketlenme oluşur. Kimisi bu
durumu şikâyet etmek gerektiğini, kimisi eylem yapmak gerektiğini kimisi de bu tarz
olaylara bulaşmamak gerektiğini savunurken, Nihal ise bir yandan bulunduğu
durumdan memnun olmayıp bir şeyler yapılması gerektiğini düşünürken bir yandan
da “bulaşmaması” gereken pratikler sergilemek istemediği için kararsız kalmıştır.

Nihal’in anlatısına devam ederken bilet paraları konusunda yapılan birkaç eyleme
katıldığını ama bunların ne kadar işe yaradığı konusunda kafasının karışık olduğunu
söylemesi, kendi içinde belli sorgulamalar ve kırılmalar yaşadığını gösterir.
Yurt odası: Bu sahnede, Kilyos’taki yaşam koşullarının zor olmasına ilaveten burada
kadın olarak hayatı devam ettirmenin daha da zor olduğuna değinilmiştir. Sahnede,
acil bir hastalık durumunda kampüste kadın doğum uzmanının bulunmaması
sebebiyle bir sorunun ne kadar yakıcı bir şekilde yaşandığı vurgulanmıştır. Öğrenciler,
kendi başlarına sorunun üstesinden gelmişlerdir fakat hayati bir durumda ortaya
çıkabilecek bir facia durumunda ne gibi bir sorunla karşılaşılacağı yönetim tarafından
göz ardı edilmektedir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız bazı verilere göre revir tarafından
bir öğrenciye tarihi geçmiş ilaç verilmiş ve bu durum son anda fark edilmiştir. Bunun
yanında, akşamları sahilde dolaşmak ve kampüsün hemen dışındaki meyhaneye
gitmek, özellikle kadın öğrencileri taciz ya da tecavüz gibi tehlikelerle karşı karşıya
bırakmaktadır. Hatta kampüsün hemen dışında yaşanmış bir tecavüz girişimi okulda
büyük yankı uyandırmıştır.
Meyhane: Nihal anlatısına yaşadıkları sıkıntılardan çok bunaldıkları ve biraz kafa
dağıtmak için meyhaneye gittikleri günle devam eder. Meyhane sahnesinde, replikte de
geçtiği üzere tek sosyalleşme mekânları olan Kilyoslu öğrencilerin şarkılar eşliğinde
eğlendikleri görülür. Bu eğlence bir öğrencinin ve meyhane sahibinin, Kilyos servisi
sahnesinde gördüğümüz Yılmaz’ın Kürtçe şarkı söylemesine büyük tepkiler vermesiyle
son bulur. Bölücülük yapmakla suçlanan ve hakaretlere maruz kalan Yılmaz ve
arkadaşları kendilerini bir kavganın içinde bulurlar. Meyhane sahibi ve öğrencinin bu
tutumları, aslında son dönemlerde Ermeni gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi sonucu
Türkiye’de iyiden iyiye yükselişe geçmiş olan faşizan kültürün, farklı etnik kökenlere,
dillere, kültürlere olan tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Bu durum, üniversitelere
dahi sirayet etmiştir.
Nezaret: Kavga sonrasında meyhaneye bir polisin gelmesiyle ve Nihal ile Yılmaz’ın
kendilerini nezarette bulmalarıyla başlayan sahne, hem Boğaziçi Üniversitesi dışındaki
üniversitelerde olanlara bir nebze olsun değinebilmek hem de Nihal’in Boğaziçi
Üniversitesi sınırları dışına çıktığında yaşayacağı olayları ve tutumunu göstermek
amacıyla oyunda yer almıştır. Bu sahnede Nihal ve Yılmaz’ın, İstanbul Üniversitesi’nde
açılan soruşturmaları eleştirmek için yaptıkları eylem sonrasında burada bulunan dört

öğrenciyle ve polis memuruyla olan karşılaşmaları vardır. Nihal için nezarete düşmek,
hayatı boyunca asla tahayyül etmediği bir durumdur. Nitekim bu sahnede insanların
soruşturma alma sebeplerinin, Yılmaz’ın ağabeyinin yaşadıklarını vs. öğrenmesinin,
kendi tavrını sorgulayacağı noktalar olduğunu ve belli açılımlar yakaladığını sonraki
anlatısında görürüz. Bu sahne, Yılmaz’ın çizgisi açısından önemli bir yerde
durmaktadır. Abisinin anadilde eğitim dilekçesi imzaladığı için okuldan atıldığını
öğreniriz. Aslında Nihal ve Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi’ndeki liberal ortamı kendileri
için bir savunma kalkanı olarak düşünürlerken ve kendilerini kampüs içerisinde
“özgür” hissederlerken, kafalarındaki tahayyüllerin aniden tersyüz olmasına şahit
olurlar. Kafalarında kurdukları bu yanılsama nezarete düşmeleriyle birlikte kırılmıştır.
Polis memurunun öğrencilere karşı açık/örtük şiddet içeren davranışları ve abisinden
ötürü Yılmaz’a farklı muamele etmesi hatta Nihal’i salıvermelerine rağmen Yılmaz’ı bir
gece orada tutması, meyhane sahnesinde bahsedilen faşizan tutumun devlet
kurumlarında ne ölçüde yaşandığının bir göstergesidir.
Arkadaşlık: Bu sahne, Nihal ve Yılmaz’ın sahilde, nezaretten çıktıklarının ertesi günü
akşamı buluşma sahneleridir. Aralarında geçen sohbetlerden Nihal’in nezarette
yaşananlarla bir yüzleşme yaşamış olduğu görülmektedir. Birlikte yaşadıkları sıkıntılı
sürecin sonunda aralarında bir yakınlaşma olmuştur. Bu sahnede Yılmaz Nihal’e
ninesinden duyduğu bir hikâyeyi anlatır. Bu hikâye aslında temel dramaturjik
eksenimizi belirleyen, “Bahçemizi de ekip biçmemiz lazım” metaforunun bulunduğu bir
öyküdür. Yılmaz’ın anlattığı öyküdeki karşılaştığı zorluklara karşı bir şeyler üretmek
yerine söylenip duran çocuk, tıpkı Nihal gibidir. Öykü, çocuğa ak sakallı dedenin
verdiği “sürekli şikâyet etmektense çevreni güzelleştirmeye bak” öğüdüyle sonlanır.
Öykü sonrasında Yılmaz’ın söylediği türkü eşliğinde Nihal, Yılmaz’ın

omzunda

uyuyakalır ve kâbus sahnesine geçilir.
Kabus: Bu sahnede, oyun boyunca Nihal’in üstünde baskı unsurları olan, belli
durumları sorgulamasına sebep olan tipler –anne, baba, otobüs şoförü, güvenlikler,
arkadaşları- gösterilmek istenmiştir ve bunlar grotesk, birbirine geçmiş, çarpıtılmış bir
şekilde görülmektedirler. Nihal’in başından geçenleri anlatmasıyla başlayan oyun
içinde oyun, tiplemelerin Nihal’i aralarına alıp sahnede uyur biçimde bırakıp
çıkmalarıyla sona ermiş olur.

Final: Ön oyunda onu hayalleriyle baş başa bırakan arkadaşı gelir ve uyandırır. Nihal
gördüğü kabusu arkadaşına anlatır ve sonrasında, yaşadığı şeylerden belli açılımlar
yakalamış olan Nihal “Bahçemizi de ekip biçmemiz lazım” sözünü hatırlayarak bir
tiyatro oyunu yazmaya karar verir. Böylece, ön oyunda hiçbir sorgulama yapmadan
söylenen, pasifize olmuş bir öğrenci, kendi içinde radikal bir değişim yaşamasa da en
azından izole edilmiş, sosyal aktivitelerden mahrum olan yurdunda bir tiyatro oyunu
çıkaracak ve kampüsünü canlandırmak için aktif bir rol üstlenecektir.
İlk olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde seyirciyle
buluşan “Ben de Bunları Anlatmazsam” toplam on üç kez olmak üzere; Boğaziçi
Üniversitesi Güney Kampüsü Demir Demirgil Salonu’nda, İATP-G Amatör Tiyatrolar
Buluşması, Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği, ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği, Koç
Üniversitesi Sevgi Gönül 6. Tiyatro Günleri ve Uludağ Üniversitesi Tiyatrolar Şenliği
kapsamında sergilenmiştir. Oyun, kampüs seyircisinden oldukça olumlu tepkiler
almıştır. Gidilen turnelerde, zaman zaman Kilyos’a dair özel durumların kampüsü
tanımayanlar için çok fazla bir şey ifade etmediği şeklinde yorumlar gelmiştir. Fakat
ağırlıklı olarak gelen eleştiriler; oyundaki öykülemenin diğer üniversitelerdeki öğrenciler
için de çok şey ifade ettiği, diğer üniversitelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığı ve
bu açıdan bakıldığında, sadece Kilyos merkezli bir proje olmadığı yönünde olmuştur.
GENEL DEĞERLENDİRME:
Ben de Bunları Anlatmazsam süreci, ilk kez kendi metnini oluşturacak olan bir
kadronun, doğaçlama anlamında kendini geliştirmesi açısından oldukça faydalı
olmuştur. Fakat prodüksiyon dönemi başlığı altında bahsettiğimiz gibi reji kadrosunun
metin düzenleme konusunda atıl kalması üzerine danışmanın bu konuda sorumluluk
alması durumu, en başta belirlediğimiz danışmanın yukarıda bahsedilen aktif seyirci
konumunun çalışmalara katılması hedefinin gerçekleştirilemediğini gösterir. Kendisi,
özellikle oyunun çıkmasına bir ay kala tıpkı reji gibi konumlanmış, metin yazımı ve
kısaltma işlerinde önemli sorumluklar almıştır. Bunların yanında, deneyim aktarımı
hedefi ön planda tutularak oluşturulan reji kadrosunda, ilk kez sorumluluk alan
insanların yetiştirilmesi anlamında önemli mesafeler kat edilmiştir. Özellikle ikinci ve
üçüncü yılındaki ve yeni oyuncuların, oyunculuk anlamında kendilerini oldukça
geliştirdikleri bir eğitim prodüksiyonu çıkartılmıştır. Sonuç olarak oyun, var olan
gerçekler üzerinden gitmesi ve pek çok öğrencinin ortak deneyimlerini içermesi

sebebiyle okulda önemli bir gündem yaratmış ve izleyiciler tarafından beğeniyle
karşılanmıştır.

Aydın Pesen ile Görüşme

Bu görüşme; BÜO’nun “Ben De Bunları Anlatmazsam” adlı oyununun arka plan
çalışmaları dahilinde, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü eski koordinatörü
Aydın Pesen ile kampüs yaşamı hakkında daha derinlikli bilgilere sahip olabilme amaçlı
yapılmıştır.

Röportajı yapanlar: Eser Dilsöz
Samet Kurtuluş
Volkan Mantu

Öncelikle size genel bir sorudan başlamak istiyoruz. Kilyos’ta öğretim görevlisi
olmak nasıl bir duygu?
Kilyos, tek başına yaşayan bir insan için bir süre yaşanabilecek bir yer. Doğa aşığı
biriyseniz ve tek başınızaysanız, sahili ve kum tepeleri ile, coğrafi keşifler
yapabileceğiniz, kafanızı dinleyebileceğiniz mükemmel bir yer. Fakat insan sosyal bir
varlık olduğu için yaşanması kolay bir yer değil.
Örneğin beslenme sorunu var. Yemekhanede yemek çıkıyor ama karnınız yemek
saatleri dışında acıkınca yemek yiyebileceğiniz ya da sabah uyanınca gazete
alabileceğiniz bir yer yok mesela. Gazete gelmez oraya. Oradaki kantinci gazete
getirmez, çünkü kar etmez.
Sosyal açıdan düşünüldüğünde, arkadaşlarınızla görüşmek isterseniz uzun bir yolu
tepeceksiniz ki, bu hiç de kolay değil.Sosyal imkânlar çok kısıtlı ayrıca. Kilyos, gönüllü
ya da gönülsüz, birkaç kişinin sosyalleşmesini zorlayan bir yer. Folklorcular (BÜFK)
gelip gösteri yaptığı zaman, tiyatrocular (BÜO) geldiği zaman orada yaşayanlar için olay
oluyor. “Kentten bir şey geldi!” derdik böyle durumlarda.
Bunlar Kilyos hayatının genel etkileri. Sadece öğretim görevlileri ve öğrenciler açısından

da değil, personel için de aynı şey geçerli. Çok küçük bir yerde çok yakın ilişkilerin
yaşandığı düşünülünce zaman zaman sürtüşmeler olabiliyor. Dolayısıyla bu negatif
etki zaman zaman öğrencilere de yansıtılabiliyor. Hem idari hem de diğer personelin bu
tarz olumsuzluklardan etkilendiği de aşikar. Yani doğanın o güzelliği falan sadece bir
süre çekilebiliyor.
Siz sürtüşmeler olduğundan bahsedince biz şu anda şaşırdık; çünkü gerek
personel gerek de öğrencilerin kendi aralarında, aynı dertlerden muzdarip
olmanın getirdiği bir dayanışma ruhu olduğunu düşünüyorduk. Sizin öğrenciler
arasındaki ilişkilerle ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Öğrenciler arasındaki ilişkilerin genellikle olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun
yerleşim biçimiyle de alakası var. Yurt odaları daire tipi ve öğrencilerin banyosu,
lavabosu, tuvaleti bu dairelerin içerisinde. Yani ana kampüsteki yurtlar gibi değil.
Burada öğrenciler sadece yatacakları değil, yaşayacakları yeri de paylaşıyorlar. Birlikte
yemek yapıyorlar, birlikte alışveriş yapıyorlar. Kendi aralarında bulaşık, temizlik gibi
görevleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla o odalar sadece yatma yeri değil, ortak yaşam
alanları. Sohbetler oluyor, gitarlar sazlar çalınıyor. Dolayısıyla oranın mimarisinin de
etkisiyle öğrenciler daha sıkı ilişkiler yaşıyorlar. Bu da hoş, güzel bir şey. Yani,
öğrenciler paylaşımcı bir hayat deneyimi yaşayarak bu yönde alışkanlık kazanmaya
başlıyorlar. Bu durum olumsuzlukları da olumlu hale çevirme imkanı veriyordu
hepimize. Bazı sorunlar da oluyordu tabi. Örneğin, diğer kampüslerde dersi olan
öğrenciler erken kalkıyorlar ve aynı odada karışık kalıyorlarsa da erken kalkanlar geç
kalkanları rahatsız ediyorlar. Tabi erken yatmak da Kilyos’ta kolay bir şey olmadığı için
bu tarz sorunlar çıkıyordu. Ama yönetim tabii ki bu tarz ufak sorunları halledebilir.
Örneğin erken kalkmak zorunda olan öğrencileri aynı odaya koyabilir. Kısaca, bazı
olumsuzluklar yaşansa da öğrenciler arasındaki ilişkiler genellikle olumlu olarak
nitelendirilebilir.
Öte yandan, personelin çoğu ailesiyle birlikte yaşıyor ve eğer çocukları da varsa bu çok
büyük bir sorun yaratıyor. Çocuk yuvaya gidiyorsa, her gün servise bindirip yuvaya
götürüp oradan tekrar alacak birine ihtiyaç var. Bunu personelin kendisinin yapması
gerekiyor fakat çalıştığı için yapamıyor. Eğer çevre okullara göndermeye kalkarsa servis
yok. Çocuğu okula götürmesi gerekiyor fakat arabası yoksa ne yapacak? Resmi araçla
yollanıyor. Biliyorum ki resmi araçları bu şekilde kullanmak yasak. Ama ne yapalım?

Okula gitmesin mi çocuk? Personel açısından bu önemli bir sorun.
Bunların yanında, az önce de bahsettiğim gibi sosyal sorunlar ve fazla yakın olma
sorunu var. Şöyle anlatayım; sabah kaldığın yerden çıkıyorsun, aynı insanları
görüyorsun; yolda aynı insanlar, çalıştığın binada aynı insanlar, yani çevrede aynı
yüzleri görmenin getirdiği bir sıkıntı var. Herkeste oluyor demiyorum ama olabiliyor.
Örneğin ana kampüste bir insanı görmek istemiyorsan görmezsin, yolunu değiştirirsin,
bakmazsın. Ama Kilyos’ta sevmediğin insanlardan kaçamazsın çünkü böyle bir
imkanın yok. Bu da kişiler arasında sürtüşmelere yol açıyor. Bu kişiler de öğrencilere
hizmet veren yetkili kişiler ise; o zaman ya sinirlenmiş olmalarından dolayı, ya da sırf
kavgalı olduğu kişinin tekerine çomak sokma arzularından dolayı öğrenciye olumsuz
yansımalar olabiliyor.
Bizim şöyle bir gözlemimiz var; Kilyos’taki öğrenciler, liseden üniversiteye geçiş
aşamasında oldukları için, liseden getirdikleri ilişki tarzlarını devam ettiriyorlar.
Bunun yanında idari personelin, güvenliğin de öğrencilere tavırları bu ilişki
tarzıyla benzeşiyor. Nasıl ki liselerde otoriter müdür figürleri varsa bu rolü
Kilyos’ta da güvenlik elemanları devam ettirebiliyor.
Güvenlik meselesi Kilyos’ta ciddi bir sorun. Büyük bir kampüsün güvenliğini sağlamak
için nitelikli güvenlik elemanlarına ihtiyaç olur, fakat bu durum Kilyos’ta maalesef
böyle değil. Güvenlik şirketi çok ucuza eleman sağlamaya çalışıyor; yani normal şirket
mantığıyla çalışıyorlar. Bu durumda eleman olarak da ya Gümüşdere Köyü’nün
gençlerini alıyorlar ya da memleketlerinden tanıdıklarını çağırıyorlar çalıştırmak için.
Tabii ki bunlar yapılabilir, fakat asıl mesele bu insanların herhangi bir eğitim
verilmeden çalışmaya başlamaları. Böyle olunca öğrencilere ve gelen misafirlere karşı
tavırları yanlış oluyor. Mesela geçen sene Kilyos’ta önemli bir olay yaşanmıştı. Tabi
güvenlik elemanları da genç ve hepsinin ayrı psikolojileri var. Güvenlik elemanları,
öğrencilerin sahip oldukları imkanlara sahip olamadıkları için bunun eksikliğinin
yarattığı bir hınçla dolabiliyorlar. Öğrenciye de yansıması kötü muamele şeklinde
oluyor ve bu da Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi üzerinde bir hayalkırıklığı yaratıyor.
Yani öğrenciler arasındaki ilişkilerde hem eksi hem artı yönleri tartmak
gerekiyor. Biraz önce olumlu yönlerinden bahsettiniz. Bu tarz sorunlarla
öğrencilerden size talepler ya da şikayetler geliyor muydu? Üniversite bunlardan

haberdar mıydı?
Bu tarz sorunlar derken?
Örneğin sabaha kadar içip gelenler olabiliyordur. Tabi bu da alışamamanın
getirdiği sorunlardandır.
Tam alışamamak da değil. Sorun eğer içki sorunuysa onu konuşabiliriz. Bankların
altında, merdiven altlarında içki şişeleri görürdük. Yani üniversite öğrencisi içer.
Maalesef toplumumuzda bu içki olayı giderek fazlalaşmaya başladı. Buna işin keyif
tarafının neden olduğunu düşünüyorum. Bir de üniversite öğrencisi olmanın getirmiş
olduğu rahatlık, özgürlük de var. İçkiyle ilgili sorunlar geliyordu. Ama öğrenci, kol
kırılır yen içinde kalır hesabı onu saklamayı gayet iyi biliyor. Bir iki hadise dışında biz
odalarda içki içildiğini sene sonunda odalar temizlenmeye başlandığında fark etmiştik.
Fakat içkiyle ilgili çok fazla sorunla karşılaşmadık. Öğrenciler bazı geceler Taksim’den
yurda gelirler ve o anki durumları daha “keyif hali” içinde olurdu. Ama yurt müdürü
hiçbir şekilde odalara girip de arama tarama yapmamıştır. Boğaziçi’nde olan bir şey
değil, olmaması da gerekiyor. Sağı solu rahatsız etmeden ne yaparsan yaparsın.
Fakat bu sene öğrencilerden farklı yönde veriler alıyoruz. Örneğin odada
olmadıkları zamanlarda içeri girilip, dolaplar karıştırılıp içki şişeleri varsa
alınıyormuş.
Enteresan. Yeni bir uygulama herhalde. Bunların dışında rahat hareket etmekle ilgili
sorunlar yaşanıyordu. Örneğin, öğrenciler için en büyük sorunlardan biri yurt binası
içerisindeki aşırı gürültüydü. Öğrencinin öğrenciye çok fazla saygı duymamasıydı
aslında. Birileri odalarında uyumaya çalışırken diğerleri katlarda gürültü yaparak,
çığlıklar atarak, masalara vurarak diğer öğrencileri rahatsız edebiliyorlardı. Aslında
bunu sadece Kilyos özelinde düşünmemek gerekiyor; genel olarak toplumda her yerde
karşılaşılabilen bir sorun. Bunun çözümü şu olabilir; o binada olan gürültülü alanların
oradan çıkartılıp başka bir binaya nakledilmeleri ile olabilir. O zaman, yurtta gürültü
yapanlara daha rahat müdahale edebilirsin. Ama başka gidebilecek mekânı olmayan
bir insana televizyon odasında gürültü yapma diyemezsin. Gece saat on ikiden sonra
odana gidip uyuyacaksın diyemezsin. Bu insanlar bebek değil ki. On sekiz yaşında
gençler. Belki o saatte uyumak istemiyor, uyku tutmuyor, odada da başka insanlar

uyuyor. O insanlara enerjilerini boşaltacak imkânları vereceksin. İstedikleri saatlerde
bilardo oynayabilecek, futbol oynayabilecekler. Ama farklı bir mekan yaratılması lazım.
Biz mesela, gece saat 11:30’da televizyon odasını kapatırdık. Bazı öğrenciler bana
gelirdi ve saat ikiye kadar uzatsak diye ricada bulunurlardı. Ben de “tamam çocuklar
siz de haklısınız ama çoğunluk uyumayı tercih ediyor, ne yapayım?” derdim. Yani
başka bir bina da yok ki. Tekrar söylüyorum; bu sorun ancak farklı mekanlar inşa
edilerek gideriliebilir.
Biraz önce de bahsettiniz. Gidecek bir yerin olmamasından dolayı ve güneydeki
kampus hayatının orada olmaması, oradakilerin üniversite öğrencisi
olamamalarını da beraberinde getiriyor.
Doğru. Mesela orada bir kütüphane yok. Kütüphanesi olan, farklı bir kantini olan,
kulüp odaları olan bir mekan yok. Kısacası yurdun dışında bir üniversite atmosferi
yok. Bunu eski rektör Sabih Bey’le de, başka ortamlarda da, öğrencilerle de çok
tartıştık. Hazırlık öğrencisini oraya götürmek zorundayız çünkü bölüm öğrencisini
götüremiyoruz. Öğrenciler üniversite ortamına geliyor ve biz onları alıp üniversite
ortamı olmayan bambaşka bir yere yolluyoruz. Az insan kazanmıyor üniversiteyi.
Bunlar için barınma ihtiyacını karşılamak kolay değil, bunlar zorunluluktan. Bırakalım
kapatalım Sarıtepe kampüsünü, öğrencileri bu tarafa getirelim. Getirecek yerimiz yok;
bir de böyle bir sorun var. Üniversitelerde bütçe olarak öncelikler bir değil, iki değil
yirmidir, otuzdur. Bunlar aynı öneme sahip önceliklerdir. İmkanlar maalesef sınırlı,
devlet üniversitesindeyiz. Öğrencilerden, sağdan soldan, mezunlardan gelen tabii ki var
ama giden de çok şey var. Bir gün bunların hepsinin masaya yatırılacağını
ummuyorum ama konuşuluyor.
Artık herkes Kilyos kampüsü zaten kabullenmiş durumda. Bizce, öncelikler
arasında burada kalan öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Kilyos’ta
kalan öğrenciler arasında gruplaşmalar var. Fakat yalnızlaşma da had safhada
olabiliyor. Örneğin doğudan gelen bir öğrenci ya da eşcinsel bir öğrenci sorunlar
yaşayabiliyor. Aslında idarenin ya da akademisyenlerin buraya dair yaklaşımları
nelerdir?
Bence dediğiniz gibi en büyük sorunlardan biri, akademisyenlerin ve idarenin oraya
gidip gelmemeleri. Oradaki personelle, öğrencilerle birebir konuşmaları ve bu

konuşmaları çok sık yapmaları gerekiyor. Örneğin hazırlık okulunda, eski hocalardan
oraya gitmemek için çeşitli itirazlar geldi. Ya orayı benimsemediği, sevmediği ya da
zaten Kilyos gibi bir yere karşı olduğu için gitmek istemiyorlar. Onun için de birkaç
senelik uygulama; hazırlık sınıfları için yeni, genç hocalar alınır, onlar gönderilir. O
insanlar da isteyerek ya da istemeyerek geliyorlar. Bu insanlara öncelikle orayla ilgili
oryantasyon yapılması lazım. Oradaki öğrencilerin yaşadığı sorunlar neler ve oradaki
öğrencilerle nasıl ilişki kurulabilir. Bu gibi şeyler uzun yıllar hocalık yapmış insanların
bildiği şeylerdir ama genç öğretmenlere de bu deneyim aktarılmalıdır. Kısaca, okulun
idari personelinin orayla daha çok ilgilenmesi gerekiyor ve çok daha sık gidip gelmeleri
lazım. Oradaki insanların-idareci, öğrenci, personel hiç fark etmez- haleti ruhiyelerini
anlamaları, yani oraya giderek anlamaya çalışmaları lazım. Siz şimdi bana sorular
soruyorsunuz. Bu soruları daha önce bana hiç soran olmadı. “Nasıl yaşıyorsunuz,
nereden ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz?” gibi çok basit sorulardan yola çıkılarak bir
yerlere varmak lazım. Bunlar yapılmıyor. En temel eksiklik budur. Burası ile orası
arasında diyalog oluşturmak gerekiyor.
Sonuçta Kilyos yurdunda öğrenciler bir sene kalıyor ve kadrosu da sürekli
değişiyor. Böyle bir yurtta aynı öğrencilerin uzun süre kalmaları gibi bir durum
olmadığından genelde bir sene kalınıp gidilecek bir yer olarak bakılıyor. Fakat bu
gözle bakmayıp imkansızlıklara tepki gösteren öğrenciler de olabiliyor. Sizce
öğrenciler arasında nasıl bir görüş daha çok baskın çıkıyor?
Çok çeşitli. Baştan çok beğenip gelenler olduğu gibi, tepki gösterip bizi buraya attılar
diyenler de olabiliyor. Tepkilerini çeşitli platformlarda dile getirenler de olabiliyor, hiçbir
şekilde dile getirmeyenler de olabiliyor. Sonuçta öğrencilerin büyük bir kısmı bir süre
sonra alışıyorlar. Garip gelecek ama öğrencilerin büyük bir kısmı, sene sonunda yurt
kuraları çekilirken diğer yurtları görünce, Kilyos’tan ayrılmak istemediklerini
söylüyorlar. Orada birlikte yaşamanın verdiği alışkanlıkla, bir çok şeyi paylaşmanın da
sonucuyla, gözü yaşlı ayrılanlar da çok oluyor. Yani çok farklı durumlar var. Tepkiler
sene başında oluyor. Bu tepkiler olumlu yere evrilebilecekken bazı olaylar sebebiyle bu
tepkiler daha da depreşebiliyor. Örneğin; şoförün bir lafı, güvenlik görevlisinin ters bir
hareketi, gece erken saatte televizyonun kapatılması buna sebep olabiliyor. Bu gibi
tepkiler, zaman zaman inişli çıkışlı bir periyot izliyor. Ama genel olarak oradaki öğrenci,
orada olmaya tümden karşı diyemem. Ama hepsi de orada kalmaktan çok mutlular da

diyemiyorum tabi.
Öğrenciler arasında bir süre sonra, aynı şeyleri yapmaktan dolayı, bir aynılaşma
olabiliyor. Yani bir öğrenci, Kilyos’a gelip buradan gitmesine kadarki süreçte
nasıl bir sosyal gelişim izliyor sizce? Olumlu yanları, olumsuz yanları neler?
Oradaki öğrenci bir kitle ruhuyla hareket ediyor. Yani orada belki birey olmak çok zor.
Odada kolektif yaşıyorsun, topluca servise biniyorsun, topluca yemek yiyorsun. Yalnız
kalmak istesen bile yalnız kalmak pek mümkün değil. Başlarda söylediğim gibi,
insanlarla birçok şeyin paylaşıldığı yerlerde özellikle o gruba uyamayanlar için büyük
sıkıntılar olabiliyor tabi. Fakat bu kadar çok şeyi sürekli toplu olarak yapmak da pek
iyi bir durum olmasa gerek. Saatlerce topluluğa bağımlısın. Zaten elindeki seçenekler
belli; sahile gitmek, kantine gidip sigara içmek, servise binip taksime gitmek. Bunun
dışında bir hayat tarzı yok. Bu da çok kötü tabi. Böyle bir alternatifsizlik on sekiz
yaşında bir insan için çok kötü.
Siz koordinatörlük yaptınız. Fakat üniversitedeki diğer akademisyenlerin
Kilyos’la ilgili hiç mi ilgileri yok?
Yeri gelmişken söylemek durumundayım. Eski rektör Sabih Tansal’ın orada bir
kampus kurabilmek için çok mücadelesi oldu. Neredeyse her gün gider gelirdi, her şeyi
takip ederdi. Sarıtepe kampusünü üniversite camiasına tanıtmak ve benimsetmek için
çok büyük çabası oldu. Hazırlık okulu öğretmenlerinden çok tepki gelmişti; orada
ailesinden kopup gelen öğrenciyi nasıl böyle bir ortama yerleştireceksiniz diye. Şimdi
bakın, bu masada hala aynı şeyleri sorup duruyoruz üzerinden dört beş yıl geçmesine
rağmen. Hiçbir şey yapılmadı değil, ama yapılanlar hala çok yetersiz. Örneğin; Sarıtepe
kampusünde neler olduğunu okuldaki camiaya duyurmak için ben kendim bir web
sayfası hazırlamıştım. Şu an hala duruyor fakat güncellenmiyor. Daha görsel olarak
da, Sarıtepe Postası adında bir gazete çıkarmıştık, tabi bilgisayar ortamında. “Orada bir
şeyler oluyor, bir şeyler iyi kötü yapılıyor, bir kampus yavaş yavaş inşa ediliyor” bilinsin
diye, bu gündemleri akademik camianın olduğu forum sitesine yollamıştım. Bu sayede
bir sürü hocanın durumdan haberi olmuştu. Ben orayı daha sonra bıraktım. Şu anda
akademik kadro içerisinde orada ne olduğunu bilen hiç kimse olduğunu sanmıyorum.
Onun için birilerinin oraya ilgi göstermesi gerekiyor. Bunların başında rektörlük ve
BÜREM geliyor.

Şu anda okulun politikasını çözmek pek kolay değil. Okulda Kilyos Kampüs
olsun, yakında MDS’nin yıkılacak olması olsun, 1. yurdun seneye tadilata girip
ondan sonraki senelerde kulüp odalarının başka yerlere alınması olsun farklı bir
gidişat var. Okul yönetimi nasıl bir politika izliyor sizce? Ayrıca kilyos kampüste
yeni koordinatörün bir akademisyen olmaması gerçekten ilginç bir durum.
Şunu söylemek zorundayım. Kilyos, biraz da başlanmış bir işi yarım bırakmama
gayretiyle, sırtta taşınan bir küfe olarak görülüyor anladığım kadarıyla. Bir şekilde
vaktiyle 400 kişi oraya kondu ve şimdi bu insanları da buraya alamayız, iyi kötü bu işi
sürdürmek zorundayız gibi bir mantıkla hareket ediliyor. Yanlış anlaşılmayı önlemek
için yinelemek istiyorum: Rektörlük ya da BÜREM oraya hiç gitmediler değil, gittiler.
Ama yeterince gitmediler. Oraya akademisyen olmayan bir koordinatörün atanmış
olması, daha küçük paralarla da olsa yapılabilecek şeylerin yapılmamış olması, oraya
bakıştaki bir eksikliği gösteriyor.
Aslında okula büyük miktarlarda bağışlar yapılıyor ve internet sitesinde de bu
yayınlanıyor. Okul basit şeyleri yapabilecekken bunları yapmayı pek tercih
etmiyor gibi geliyor bize. Folklor kulübündeki arkadaşlar Kilyostaki çalışma
mekanlarına yıllardır parke yapalım diye ısrar ediyorlar, çünkü betonda
çalıştıklarında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyorlar. Hatta parayı da
kendileri buldular. Fakat o binanın ne olacağının belli olmadığı gerekçesiyle buna
sürekli karşı çıkılıyor.
Haklısınız. Maalesef o bina konusundaki kararsızlığı bir türlü anlayamıyorum. Teknopark bu üniversite için çok masraflı bir proje olabilir ama bunu yapamıyorsanız da en
azından geçici olarak bir takım prefabrik çözümlerle bu tarz şeyleri yürür hale
sokabilirsin. Bir binayı, tekno-park olarak kullanılacak diye dokunmadığın, buna
karşın onu diğer bölümlerden gelen artıkların deposu olarak kullandığın zaman hoş
olmuyor tabi ki.
Belki biraz komplo teorisi gibi olabilir: Bu okula gelen birçok insanın bu okulu
tercih sebebi sadece iyi bir eğitim değil, okulun sosyal ve kültürel ortamıdır aynı
zamanda. Fakat okul sanki, bu tarz uygulamaları düşündüğümüzde, bu tarz
öğrencileri artık istemiyor gibi geliyor.

Bu dediğini bilmiyorum kaç kişi paylaşır ama bu üniversitede bu tarz düşünen
insanların olduğuna inanmak istemiyorum açıkçası. Geçen gün Yeditepe Üniversitesi’ndeki öğrencilerime de söyledim. Kendinizi Boğaziçi Üniversitesi ile kıyaslamayın diye.
Çünkü Boğaziçi’nde yıllardır gelen bir kulüpçülük mirası vardır. Boğaziçi’nde hiçbir
kulüpten geçmeyip diploma alan bir öğrenci varsa o hiçbir zaman bir Boğaziçi öğrencisi
olamamıştır bence. Dolayısıyla Boğaziçi’nin sosyal kimliğini unutturmaya çalışan ve bu
yönde çalışan bir personel olduğunu düşünmüyorum. Buna inanmak istemiyorum.
Örneğin,yakında MDS yıkılacak ve yerine yeni bir salon yapılması düşünülmüyor.
Bu durumda okuldaki salon sayısı azalacak. Ayrıca bu durumda kulüplerin
programları da çakışıyor. Kuzey kampüste artık faaliyet yapılamıyor. Okul,
Garanti Kültür Merkezi’ni kulüplere verebileceğini söyledi, fakat orada da bu
salonun ne kadar rahat kullanılabileceği noktasında da ciddi soru işaretleri var.
Böyle bir durumda okulun Garanti Kültür Merkezi’ni tamamen öğrencilerin
kullanımına açması gerekiyor.
Okulun sosyal faaliyetlere destek olmasını geçtik, çoğu zaman köstek oluyor.
Aslında evet. Boğaziçi’nin bu noktada daha destekçi olması beklenir her zaman.
Yıllarca içinden iş adamı, sanatçı, akademisyen çıkarmış bir kültürün daha farklı
yaklaşması gerekiyor, dediğiniz doğru. Dedikleriniz arasında MDS’nin yıkılıp yerine
yapılacak mekanın ne kadar ticari amaçla yapıldığını bilmiyorum ama Boğaziçi de
gitgide özel sektörün baskısı altına girmeye başladı. Bütün bunlar çark çevirme işini
çok daha zorlaştırıyor. Örneğin Yeditepe Üniversitesi korkunç paralarla kurulmuş bir
üniversite. Mikrofonu buradan alıp diğer tarafa koyacak bir personel bile var. Her şey
için personel var ve bu insanlar dünya kadar para alıyor. Örneğin, geçen senelerde
birçok üniversite rektörü üniversitelerin sorunlarını konuşmak üzere bir televizyon
programında toplandığında, herkes sorunlardan bahsederken Yeditepe Üniversitesi
rektörü “Bizim otopark sorunumuz var: Öğrenci otoparkı.” diyor. Yani özel sektörle
devlet üniversitelerini siz kıyaslayın.
Şimdilik başka sorumuz yok. Görüşme için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

İstanbul Üniversiteli Öğrencilerle Röportaj

Röportajı yapanlar: Eser Dilsöz
Merve İş

Bu röportaj, “Ben de Bunları Anlatmazsam” adlı oyunun arka plan çalışmaları dahilinde
gerçekleştirilmiştir. Amaç, oyunun dar bir çerçeve içinde kalmayıp daha genel bir yoruma
sahip olması için, başka okullardaki gençlerin koşulları hakkında daha detaylı bilgi
sahibi olmaktır.
Bu sene “Ben de Bunları Anlatmazsam” adlı doğaçlama bir oyun hazırlıyoruz.
Oyunun bir sahnesi nezarethanede geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık
öğrencisi olan Nihal, bir kavga sonucu nezarete düşer ve burada İstanbul
Üniversitesi’ndeki öğrencilerle bir karşılaşma yaşar. Buradan yola çıkarak,
İstanbul Üniversitesi’nde son dönemde ne gibi olaylar oldu, siz ne gibi
faaliyetlerde bulundunuz?
Kısa bir süre önce Sabah Gazetesi’nde, İstanbul Üniversitesi rektörü Mesut Parlak'ın
röportajı çıktı mesela; o röportajda oyun için müthiş malzemeler bulabilirsiniz. Şöyle
bir açıklama yapıyor; “üniversitede siyaseti bitireceğim”. Yani içindeki bütün duygu
bu… İki yıl evvel Hukuk Fakültesi’ne kamera koydular, geçen yıl da onun parsasını
toplamış oldular diyebiliriz. Herkese o kameralar sayesinde soruşturma açabildiler
çünkü tüm okulu gözlüyorlar. Gazetedeki röportajın başlığı şuydu: Öğrencilerin kalp
atışlarını bile izleyebiliyoruz. Hakikaten teknolojilerini geliştirmişler, “zoom” özelliği
katmışlar. Rektör; “Biz önceden soruşturma açardık ama ispat edemezdik, bu yüzden
ciddi sorunlar yaşardık. Kameralara “zoom” özelliği kattık, böylece artık öğrencilerin
nefes alıp verişlerini bile dinleyebiliyoruz” diyor. Kameradan “zoom” yapıp tespit
ediyorlarmış. Bu durum bence korkunç bir vakadır. Kamera olması bir dert, “zoom”
özelliği olması ayrı bir dert. Yani bu iş için teknolojik yatırım yapmış durumdalar.
Üniversitede en olmaması gerekenler arasında, baskı anlamında, kameralar geliyor

ama rektör göreve başladığında ilk iş olarak kameralar kondu.
Bu kameralar her açıyı görebiliyormuş diye biliniyor.
Her yeri görüyor. Daha doğrusu, Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi’nin merkezidir,
merkez kampustur. Siyasal biraz daha tek başına bir yer. Öğrenci hareketi de az çok
Hukuk Fakültesi etrafında gelişir. Bu yüzden orayı biraz daha sıkı tuttular. Birbirini
hiç kaçırmayacak açılarla kameralar var. Tam merkezde bir “Mobese” kamera var ve
360 derece dönebiliyor. Hani bu kavşaklarda falan olan kameralardan bir tane de
İstanbul Üniversitesi'nde var. Okulun daha ilk günlerinde, kulüp çalışmaları
dolayısıyla, okulun müstahdemlerinden Ömer ağabeyle samimiyetimiz gelişmişti. Bir
gün karşılaştık, nereden çıktı bu kameralar diye sohbet ediyoruz. ‘Hakikaten’ dedi,
‘eskiden şuraya sandalyemizi atardık otururduk Emreciğim, şimdi oturamıyoruz, kim
nereden izliyor belli değil’. Okulda siyasi çalışmayı bırakın, bu düpedüz özgürlüğü
kısıtlayan bir durum. Sen kız arkadaşınla dolaşırken, birinin izlemesini rahatsız edici
bulursun. Mesela İngiltere'de bununla ilgili skandallar çıkmıştı, bir kadını kameralarla
evine kadar izlemişler diye. Böylesi şeyler bile yapabilecek bir kuvveti şu anda ellerinde
tutuyorlar. Bu bütün öğrencileri bir bakıma sindiriyor. Her şeyin gözetlendiği bir yerde
yaşamış oluyorsun.
Sonra, kapıdan girerken mutlaka aranıyorsun. Mesela turistleri içeri rahat rahat
alıyorlar. Bazen böyle kalabalık gruplar görüyorum. Liseliler gezmeye geliyor, onları
alıyorlar. Ama kendi öğrencilerini nedense zorlukla içeri alıyorlar. Kimliğini göstersen
bir dert oluyor, göstermesen bir dert oluyor. Hadi gösterdin diyelim, bu defa da kapıda
seni tepeden tırnağa arıyorlar. Bir yandan kapıda kuyruk oluşuyor. Bu işi çok
abarttıkları zaman, yani yok tek tek arayacağız, yok aletten geç, yok çantanı aç
dedikleri zaman doğal olarak birkaç dakika sürüyor. Bir dakika sürse bile, İstanbul
Üniversitesi kalabalık bir okul olduğu için, meydana kadar uzanan bir kuyruk
oluşmaya başlıyor. Mesut Parlak, İstanbul Üniversitesi’nde siyaseti bitireceğim
parolasıyla bir işe başladı ve bunu bütün yaratıcılığıyla yapıyor. Bütün meseleyi, nasıl
baskı uygularım diye kurguluyor. Arama, kameralar ve tabi bunların devamı olarak
soruşturmaları kullanıyorlar.
Okul, politikayla uğraşan muhalif diyebileceğimiz herkese soruşturma açtı ve
soruşturma nedenleri aslında çok basit gerekçeler. Şöyle bir hukuki boyutu da var;

Çağdaş avukatlar grubu bir rapor yayınladılar; seksen üç tane dava ve üniversitede
yeni açılan bütün soruşturmalar idari mahkemeden geri dönüyor, aslında idare
hukukuna uygun olmayan bir şekilde soruşturma açılıyor ve ceza verilmiş oluyor
dediler. Öğrenciler bir şekilde temyiz ettirebiliyor ama o geçen sürede eğitim alması
engellenmiş oluyor. İki tane öğretim görevlisine de soruşturma açtılar ve hatta ceza
verdiler. Ben de mesela bir dönem ceza aldım; kapıyı söktüğüm iddia edildi. İddiaların
hepsi aslında kademe kademe hukuksuzluk içeriyor. Bana diyorlar ki; kapıyı söktün,
bunu tespit ettik, sana ceza verdik. Dava tutanağı geliyor, kapı sökmek değil kapıyı
ittirmek gibi bir şey yazılmış. Yani çelişkili beyanlar söz konusu. Hepsini geçtim, benim
kapıyı sökmem mümkün mü? Üstelik bizim okulun kapısı, öyle ittire kaktıra kırılacak
bir kapı da değil, demir çubuklarla desteklenmiş bir kapı sonuçta. Kırmayı bırak
sarsamıyorsun bile. Bir buçuk metre boyunda bir arkadaşımız çevik kuvvet polisini
darp etmekten uyarı cezası aldı. İçeriye yiyebileceğinden fazla yiyecek sokmak da bir
soruşturma nedeni olarak karşımıza çıkabiliyor. Boykot yapılmıştı, insanlar
yemekhaneden fiyatlar ya da kötü yemekler yüzünden faydalanamadığı zaman, öğrenci
olarak yemekhanede yemek yeme hakkını kullanabilelim diye içeride yemek dağıtıldı.
Biz de sandviç yapıyorduk. Tabi sandviç yapmak için ekmek lazım; içeriye ekmek
sokuyorduk. Bunu, içeriye yiyebileceğinden fazla yemek sokma gerekçesiyle suç
saydılar. Hatta yemekhane işçilerinin sendika başkanıyla işbirliği içerisinde yemek
sokmaktan soruşturma açıldı. Elimizde bütün bu bahsettiklerimin soruşturma
belgeleri var.
Soruşturma açılma nedenlerine başka ne gibi örnekler verebilirsin?
Karnını tutarak yürümek var mesela. Edebiyat Fakültesi’nde, tanıdığımız demokrat bir
arkadaşımız var. Bir gün çatışma çıkıyor, faşistler saldırıyorlar. Arkadaş da o gün
hastalanıyor, inanılmaz bir karın ağrısı çekiyor. Bir tur okula girip çıkmış, okulda
görünmüş, dikkat falan çekmiş herhalde. Sonra çıkınca fenalaşıyor, taksiye bindirip
götürüyorlar. Sonra bir kâğıt geliyor; şüpheli bir şekilde karnınızı tutarak yürüdüğünüz
için soruşturma açılmıştır diye. Dediğim gibi komik gerekçeler. Üniversite
antidemokratik uygulamalarını sürdürüyor, karnın ağrıdığı için bile ceza verebiliyor en
nihayetinde.
Üniversite geri adım atmıyor mu?

Hayır. Daha da abartmış durumdalar. Tabii çok teşhir oldular; bizim yaptıklarımız
gazetelere, televizyonlara çıktı. Fakat üniversite de devletin bir parçası sonuçta. Geniş
bir muhalefet bulmak gerek ki onlara geri adım attıralım. Mesut Parlak son
röportajında, Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal bizim üniversitede ders veremez dedi.
Böyle bir rektör kendisi sonuçta…
Geri dönmeler idare mahkemesinden oluyor. Mesela birçok arkadaşımız dava açtı ve
cezalar hiç bir hukuki gerekçeye dayanmadığı için doğal olarak kazandılar. Fakat şöyle
durumlar olabiliyor; Benim yürütmeyi durdurma kararını aldığım tarih 6 Kasım, fakat
sonucu daha bir ay önce bana bildirdiler ve tam sınav haftasında okula girebilme
hakkımı elde ettim. Sonuçta beş gün içerisinde yedi sınava girmek zorunda kaldım.
Her sene başında üniversitelerle ilgili bir toplantı yapıyorlar ve bu toplantıya rektör,
emniyet müdürü, yarbay, albay vs. -gazetelerden bunları alenen görebilirsinizkatılıyor. Oradan çıkan kararlar hukuki süreci etkiliyor. Mahkeme Başkanıyla görüşme
yaptım, netice ne oldu, sınavlarım var diye. Bir hafta sonra gel dediler, sonra reddedildi
dediler. Ben şaşırdım tabi ama artık temyize gidecek, tebligatı bekleyeceğiz, ne yapalım
dedim. Fakat ben davayı açtıktan üç ay sonra karar verilmiş ve karar verilmesine
rağmen iki ay sonra bana tebliğ edildi. Sonra avukatım aradı, sen nasıl baktın bu
kâğıda dedi. Görüştüğümde reddedildiğimi söylemişlerdi, bir şey mi var diye sordum,
kabul edilmiş dedi. Düşünsenize iki ay sonra tebliğ ediliyor. Aslına bakarsanız yürütme
durdurma talep ettiğin zaman, bu çabuk çıkması gereken bir karardır. En kısa
zamanda değerlendirilip, haklarının kaybolmaması için hemen sana geri dönmeleri
gerekir.
Sene başında şenlikler yasaklandı. “Üniversitede, ikinci bir emre kadar şenlikler
yasaktır!” karar tam olarak bu. Geleneksel İstanbul Üniversitesi şenliği vardı, İTÜ'nün
de şenliği vardı. Ben üniversiteye girmeden, şenlikler İstanbul Üniversitesi şenliğiyle
açılır İTÜ'nünkiyle kapanır diye biliyordum. Son bir kaç yıldır şenliklerle ilgili
tartışmalar vardı, bu yıl merkezi olarak yasakladılar. Bütün üniversitelerde yasak
dediler. Gerekçesi de şenliklerde örgütlerin sempatizan toplamasıymış. “Sempatik
şenlik” diye bir fikir var şimdi. Sempatizan çıkarmak için sempatik şenlik...
“Barışarock”a benzer şekilde bir şenlik düşünüyoruz, büyük bir şenlik. Sonuçta
üniversiteler sadece okuyup gideceğin bir yer değil ki. Şu an hava o kadar çok değişmiş

ki ben artık yaşlı gibi oldum. Üniversiteler artık yüksek liseye dönüyor. Öğrenciler
geliyor, gidiyor. Üniversitede öğrenci kalmadı mesela. Normalde vakit geçirilirdi. Biz
hatta şikâyet ederdik öğrenciler çok vakit geçirmiyor diye. Şimdi eskisinin on katı
büyüklükte okulda vakit geçirmeyen bir kitle var. Ne bir kulüp faaliyeti görüyorsun ne
de tartışmaya açık bir yer... Her yerde kamera var. Sıkıyönetim gibi. Afiş asmak da
yasaklandı. Öğrenciler de ne kadar az kalırsam üniversitede o kadar kârdır diye
düşünüyorlar artık. Sadece sınavlarına giriyorlar. Geçen yıl, sınav günleri ders
günlerinden toplamda daha fazlaymış. Şu anda da öyle; vizeler bitiyor, finaller başlıyor;
o bitiyor, bütünlemeler başlıyor. Böyle bir takvim olunca çok sıkışıyorsun, hiçbir şeye
vakit ayıramıyorsun. Biz de tiyatro çalışması yapıyoruz fakat çalışmalara başlıyorsun,
üç hafta sonra sınavlar başlıyor. Herkes sınavımız var diyor. Çalışma koysak bile
zamanı kısmak zorundasın. Kimseye sınavına girme, az çalış diyemiyorsun.
Çalışma yerleri konusunda okulun tutumu nasıl, salon sağlıyorlar mı?
Veriyorlar, kapatıyorlar da. Ben geldiğimden beri hep kulüp açılmaz, açılırsa kapatılır
diye anlatılırdı. Hakikaten haklı yönleri de var; kulüpler açılmış, işletilmemiş, her işine
karışılmış. Biz birkaç hocayla, dekanla görüşme yaptık. Onlara dokümanlar hazırladık,
bir de üstüne sunum yaptık. Dekan da demokrat bir insan ama çok pasif; hiçbir şeye
karışmak istemiyor. Üst kademeden biri bir şey diyene kadar o konuda öğrencilere
biraz daha müsamaha gösteriyor. Zemin katı salon yapalım mı diye sorduk, yapın
dedi. Yalnız şu meseleyi kaçırmayalım. İki ay önce ÖKM kapatıldı. ÖKM, öğrencilerin
birçok faaliyetini düzenlediği yerdi. Orada Türkçe Yaşam Kulübü diye bir kulüp var.
Bu kulüp provokatif bir kulüp haline geldi. Onun zorlamalarıyla bir provokasyon
düzenlendi, ÖKM’ ye saldırdılar, camları falan kırıldı. Üniversite de bunu fırsat bildi,
zaten aradığı da buydu. Kapattık, bir hafta tadilat var, dedi. Fakat o işin bahanesi tabi.
Tabii ondan sonra dönem sonuna kadar kapalı kaldı. Haliyle tüm faaliyetler
durdurulmuş oldu. Hiçbir kültür sanat faaliyeti, sosyal faaliyet yürütemediğin
akademi, hakikaten akademilikten çıkmıştır. Geçen yıl koridora çevik kuvvet girdi. Ödü
kopuyor herkesin. Orası üniversite, sen dersine geliyorsun, çay içiyorsun, bir
bakıyorsun orada koridoru kaplayan bir görüntü var. Bunların hepsi dokuyu zedeliyor.
Sonra haklarına sahip çıkan ve sosyal bir üniversite olsun diyen çok az insan kalıyor.
Okulun bu tavırları okuldaki muhalefeti geri adım atmaya mı zorladı yoksa
muhalefeti daha da güçlendirdi diyebilir misin?

İnişli çıkışlı bir süreç… Tamamen gereklilik üzerinden bir ilişki var. Yani bu durum
toparlanmaya neden oluyor. Mesela şimdi tartışma süreci yaşıyoruz ya da üniversitede
bilinçsel bir sıçrama yaratmaya çalışıyoruz. Kendini de ona göre yetiştirmeye
çalışıyorsun. Şimdi öyle bir döneme denk geliyor. Çekilmek zorunda kaldık, çünkü
baskı çok yüksek ama Hrant Dink vurulduğunda da iki yüz bin kişi sokağa dökülüyor.
6 Kasım çok zayıf geçmedi mesela ve insanlar tepkili tabi ki bazı şeylere. Üniversitede
herkes polis görünce bir şekilde nefret ediyor artık, yani herkeste bunun antidemokratik bir uygulama olduğuna, tepki gösterilmesi gerektiğine dair bir bilinç var. Önemli
olan insanların bir araya gelmesi ve mevcut baskıya karşı bir direnç yaratarak
üstesinden gelmesi. Ama şu an için mümkün değil. Bir toparlanma olmaya hazır,
zemin oluşuyor. Öğrenciler, TÜMOB ve öğretim üyeleri derneğinin yapacağı bir çalışma
olacak yakın zamanda, çünkü sonuçta salt öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir
konu değil bu. TÜMOB'un da meselesi aslında ya da Eğitim-Sen’in de meselesi. Çünkü
üniversitelerde yetişenler buraların üyeleri oluyorlar ve bu baskılara salt öğrenciler
olarak direneceğiz, sosyal haklarımızı alacağız, siyasal haklarımızı elde edeceğiz gibi bir
durum oluştuğunda bu bizi daha da sıkıştıran bir şey oluyor. Üniversitede zaten şöyle
bir aksiyon oluyor; Kaç tane var bunlardan, yüz tane mi? Yak bunları, at bunları… Sen
genel bir toplumsal muhalefeti bu antidemokratik uygulamalara karşı direnç olarak
yükseltebilirsen bu bizim haklarımızı elde ettirebilir. Herkes de şu an buna açık
diyebilirim.
Sonra ne bileyim okulda her türlü afişi asmak yasak mesela. Bu da mesela
provokasyon sonucu gelmiş bir yasak. Geçen senenin sonunda uğraşmaya başladılar.
Bu sene kati bir kararla yasaklandı. Her türlü zoru deniyorlar, bu konuda soruşturma
da açıyorlar, ceza da çıkıyor... Mesela eski döneme oranla fark şu; Eskiden polis
rektörün izniyle okula girerdi, şimdi ise durum şu; polis yok ama ÖGB var ve onlar
çevik polis gibi davranıyorlar, iri yarı, izbandut gibi adamlar seni tartaklama hakkına
sahipler. Sen diyelim afiş astın, seni gelip tartaklayabiliyorlar; böyle bir antidemokratik
uygulama var. Eskiden ÖGBler geri adım atardı ama şimdi hem sayıları kalabalıklaşmış durumda hem de eğitimden geçiyorlar. Kodları falan var öğrencilerin; ‘B2042
bilmem şu kapıdan girdi, Güven1 Güven2’ye sesleniyor’ diye konuşuyorlar. Güven
parolasıyla birbirlerine hitap ediyorlar. Üniversite öğrencisi olmana rağmen, kimliğin
olmasına rağmen üniversitenin öğrencisi değilsin de bir yerden gelmiş biri seni ittirip
kaktırıyor. Ama her günün bir aydınlığı var…

Diğer üniversitelerdeki insanlarla irtibat kuruyor musunuz, yani benzer durumlar
yaşanıyor sonuçta.
Evet, çok benzer. Zaten merkezi bir siyaset bu, askerlerin bile katıldığı toplantılarla
yürüyen bir politika bu. Emniyet de katılıyor, diyor ki üniversite meselesi bizim
başımıza bela olabilir bununla ilgili ne yapsak. Mesut Parlak da diyor burası öyle bir
üniversite ki kapısının önünde kibrit çaksan bütün üniversite alev olur. Çok iyi bir
slogan, doğru da aslında… İstanbul Üniversitesi’nde ne kadar kalabalık bir öğrenci
hareketi varsa diğer üniversiteler de ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Metropolün
en büyük üniversitesi olmasıyla da alakalı... Diğer üniversitelerde de kademe kademe
artıyor baskı. Yıldız Teknik Üniversitesi çok benzerlik gösteriyor, bu yıl orada da
soruşturmalar çok arttı. Çok öğrenci ceza aldı. En son maç yapmaktan ceza alanlar
oldu. ‘Savunmaspor’ ve ‘Ceza’ diye iki takım cezaları teşhir etmek için maç yapmışlar.
Oradan da ceza çıkmış. İdeolojik maç yapmak gibi bir gerekçe o da... Yıldız’da da aynı,
yemekhaneler özelleşti. Bizim okulda da geçen yıl özelleşti. Okul biz büyük bir holding
yönetiyoruz diyor, büyük bir fabrika burası diyor. Holding gibi gördükleri için baskıyı
yükseltiyorlar. Geçen yıl yemekhanelerin özelleştirilmesiyle ilgili ciddi bir muhalefet
vardı ve bu yemekhane işçileriyle öğrencilerin yan yana hareket ettikleri bir
muhalefetti, aynısı Yıldızda da uygulandı.
Youtube'da bir tane görüntü var: Bir güvenlik amiri öğrencileri kamerayla çekiyor.
Öğrenciler yemekhaneye yemek sokmaya çalışıyorlar. Show TV de içerde çekim
yapıyor. ÖGB amiri bizi çekiyor, Show TV kameramanı ona ‘zoom’layıp “bu adam kim “
diyor. Sonra muhabir gidiyor siz burada ne yapıyorsunuz diyor ÖGB’ ye, ben burada
yetkiliyim açıklama yapmayacağım diyor ÖGB. Arkadan ses geliyor haberde, o kadar
abarttı ki diyor adam gazetecileri bile çekmeye başladı. Her yerde böyle… Eskişehir
Anadolu Üniversitesi’nde şenlik yapan öğrencilere ceza verdiler. Uludağ Üniversitesi’nde ulaşım ücretleriyle ilgili zamları protesto eden öğrencilere ceza çıktı. Eskişehir’de
üniversiteye en son çevik polis girdi ve öğrencilere üniversitede bildiri dağıtılıyor diye
korkunç bir şiddet uyguladı. Memleketin her yerinde hemen hemen böyle, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Çanakkale'ye kadar. Mersin’de faşist saldırılar
neticesinde tutuklanan öğrenciler var şu an. Bu, sene başında soruşturma açılmasıyla
başlayan bir süreç oluyor, sene ortasında faşistler saldırıyor, sonra seni soruşturmayla
sıkıştırabiliyorlar. Memleketin genel antidemokratik uygulamaları diyebiliriz.

Anlattığın gibi Türkiye genelinde böyle uygulamalar var ve bu sene sizin okul
başta olmak üzere daha da artmaya başladı. Senin buna dair yorumun ne ya da
arkadaşlarınla oturup konuştuğunuzda Türkiye atmosferinden neden böyle bir
politikaya geçilmiş durumda? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mesele üniversitelerdeki neo-liberal politikalar dediğimiz özelleştirme saldırıları aslında.
Yemekhanelerden, teknik üniversitelerdeki öğrencilerin çalışmalarının sömürülmesine
kadar bir çok boyutta uygulanıyor. Teknopark kuruluyor, araştırma geliştirme
faaliyetleri sermayenin yararına açılmış olunuyor. Sabancı fakülteyi onarıyor fakat sen
de onun için araştırma geliştirme faaliyeti yürütüyorsun. Bilim, sermaye yararına
üretiliyor. Bu durum üniversitenin mevcut misyonu haline geliyor. İşte İstanbul
Üniversitesi de bu halde. Yemekhane de bu şekilde. Otuz bin öğrencinin yemek yediği
rantı düşünsenize. Müthiş bir para sirkülâsyonu var. Garanti Bankası okuldaki
turnikeleri yapıyor, okul sermayeyle ilişki içerisinde demek oluyor bu. Sen kantini, yaz
okullarını, yemekhaneyi özelleştirmeye kalktığında öğrenciler buna tepki verecekler illa
ki üniversitenin doğasına uygun bir şekilde, bunu engellemek için okul bu tepki
zeminini ortadan kaldıran tüm antidemokratik uygulamaları yapıyor ve bu tabi ki etkili
oluyor. Şimdi niye Hrant Dink öldürülsün, çünkü bütün demokrat kamuoyuna
gözdağı vermek amacı var. Bu da öyle... Adam diyelim sana ceza veriyor, kameralar
koyuyor, sana şunu anlatmış oluyor; “Sakın ha buna kalkışmayın”. Apolitik bir nesil
yetiştirmeye, depolitizasyon sağlamaya yönelik bir adım aslında. Esas gerekçe bu
yani...
Oyundaki nezaret sahnesi için açıcı olabilmesi amacıyla, nezarete düşen
arkadaşlarının, polislerle birebir soruşturmaya alınmış arkadaşlarının
deneyimlerinden bahseder misin?
Benim başıma şöyle bir şey geldi: Bizim okulda bir tane güvenlik amiri var. Geçen yıla
kadar çok iyi bir tip olarak dolaşıyordu. Bir tane pislik bir tip vardı, o gerçekten serttir,
dinlemez, anlamaz. Öbürü öğrencileri anlamaya çalışır, koşturur. İki yıl önce
soruşturma saldırılarının yine arttığı bir dönemdi, ihtiyati tedbir kararı koyup seni
üniversiteye almamaya başlıyorlardı. Yani açık bir hukuksuzluk, eğitim hakkın elinden
alınmış oluyordu. Okulun kapanmasına bir hafta kala her gün polis saldırısı oluyordu,
satırlarla falan okula giriyorlardı. Faşist saldırılar var. Zaten her dönem öğrenci
hareketine faşist saldırılar olur, daha temkinli herkes. Biz iki arkadaş okulun

bahçesinde duruyorduk, kapıdan giren çıkana bakıyoruz. Kapıdan tanımadığımız bir
tip girerse haber veriyoruz falan. Bu böyle koşa koşa geldi, bize beğendiniz mi dedi
yaptığınızı. Ne oldu Şener ağabey dedik, ihtiyati tedbir kararı çıkmış size dedi. Böyle
yapıyorsunuz sonra ceza alıyorsunuz dedi. O kadar saçma bir durum ki aslında işlerin
başı o. Bir yandan üzülüyor gibi. Bu yıl tabi sert bölüme geçmiş oldu. İyi polis-kötü
polisi onda görmüş olduk.
Memoli diye meşhur bir polis varmış?
Memoli diye bir polis yok, üniversitenin çevresinde dolaşan bir deli o. Bir gün basın
açıklaması yapan öğrencilere saldırdı. Üniversitede yıllarca polisleri göre göre öyle bir
delilik kazanmış. Copu var, mavi giyiniyor. Polisler sürekli onu gazlıyorlar zaten. O da
deli olduğu için inanıyor onlara. Polisler her zaman onu korurlar, kollarlar, üstünü
başını maviyle giydirirler, bere verirler, telsizi var…
Faşist saldırılara dönecek olursam, işin diğer boyutu o. Türkiye genelinde nasıl bir
şovenist algı yürüyorsa üniversitelerde de bunun bir izdüşümü var. Eskiden beri
üniversitelerde faşist provokasyon saldırı olagelmiş, şimdi de öyle. Ama üniversiteyle ve
polisle olan işbirliği çok açık... İşte sen diyelim tırnak makası bile sokamıyorsun içeri
ama faşistler satırla girebiliyor. Satır çekebiliyor sana, koridorda bıçak çekebiliyor,
hatta bir kere silah bulundu. Ben mesela uyduruk, kanıtı bile olmayan bir şeyden bir
dönem ceza alıyorum, silah taşıyan birine bir ay ceza veriliyor. Giriş çıkışına bir şey
denmediği için o cezayı bile almamış sayılır. Faşistlere ceza verilsin demiyorum, ilkesel
olarak karşıyım ama ortada bir yanlışlık olduğu açık.

“Gençlik” Aktarımı Notları

Derleyen: Samet Kurtuluş

Bu yazı; Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın 2006-2007 döneminde Kilyos Sarıtepe
Kampüsü’nde çalışmalarını yürüttüğü, “Ben de Bunları Anlatmazsam” adlı doğaçlama
oyunun, entelektüel arka-plan araştırması dahilinde yapılmış olan aktarımın metnidir.
Aktarımın yapılış amacı, oyunda ele alınan “gençlik” olgusuna dair kadro olarak bir
tartışma yürütmekti. Yapılan taramalar sonucunda; oyunda günümüzdeki durumu ele
alınan gençlik olma hallerinin, zaman içerisinde geçirdiği değişimler ve bu değişimleri
tetikleyen siyasal, sosyal ve ekonomik etmenlerin konu edildiği makalelere ulaşıldı.
Sonrasında da; Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde, tüm öğrencilere açık bir aktarımla bu
makalelerin sunumu yapıldı.
“GENÇLİK” TANIMI
Gençlik, insan hayatının bir evresi gibi gözükse de aslında çok daha karmaşık bir
yapıya sahiptir ve bir tanım sorunu içerir. Sorunun kaynağı “gençlik” kavramı ile
homojen bir topluluğun betimlenememesidir: Üniversitede okuyan bir insan ile aynı
yaşta; fakat liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başlamış, belki evlenip çocuk sahibi
olmuş insan aynı kategoriye sokulamayacak kadar farklı tecrübelere sahiptir. Bu
farklılıklar tanım yapmayı zorlaştırır.
Ferhat Kentel, makalesinde iki farklı genel tanım yönteminden bahseder: Biyolojik
olarak adlandırılabilecek bir tanıma göre gençlik, belirli bir kültür ve çıkarlar sayesinde
homojen bir yarı sınıf olarak tanımlanabilir. Zaman, toplumsal farklılaşmaların ve
bölünmelerin temel faktörüdür ve özellikle hızlı değişim geçiren ülkelerde ortak tarihsel
ve kültürel deneyimler geçiren gençler, bir önceki kuşaklardan farklı özellikler ve
yaşam normları geliştirebilirler. Ancak ilk paragraftaki örneğe bakılırsa; bu tanımın,

gençliğin içinde farklı sosyal yapılardan insanları barındırıp homojen bir kültür
olmadığı noktasını ıskaladığını görürüz.
Aynı makaledeki sosyo-ekonomik yaklaşıma göre ise, gençlik sadece bir kelimedir. Bu
yaklaşıma göre gençlik kavramı, tek seslilik adına kurgulanan bir manipülasyondur;
çünkü gençlik kategorisi içinde de eşitsizliğin yeniden üretildiği mekanizmalar
mevcuttur.
Duruma daha gerçekçi bir yaklaşımla bakılırsa, her genç kuşağın diğer kuşaklardan
farklı özelliklere sahip olduğu; ancak bu kuşaklar içerisinde de toplumun içindeki
sosyo-ekonomik farklılıkların korunduğu görülür.
Gençliğin Özgün Bir Yapı Olarak Ortaya Çıkışı
Samet İnanır, gençliğin aslında çocukluk ya da yaşlılık gibi insan hayatının doğal bir
evresi olmadığını; modernite ile ortaya çıkıp 2. Dünya Savaşı ertesinde olgunlaşan bir
kurum olduğunu söylemektedir. İnanır’a göre insan hayatının evreleri, bin yıllar
boyunca bu insanların üretim ilişkilerindeki konumlarıyla belirlenmiştir. Örneğin;
bedenen ve kültürel olarak topluma ayak uydurabilecek kadar olgunlaşmamış “çocuk”
ya da toplumun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamakla, artı-değer üretmekle yükümlü
yetişkin gibi.
Sanayileşmenin olgunlaşmasına kadar toplumların bugünkü anlamda gençlere
ihtiyaçları yoktu ve onların üretmeden tüketmelerini finanse etme imkânına sahip
değillerdi. Fiziksel olarak olgunlaşan bireyler, üretim ilişkilerine girerek toplumsal
yapıya dahil oluyorlardı. Gençliğin ortaya çıkışı, sanayileşmeyle birlikte oluşan
muazzam gelir ve refah artışından toplumun genelinin pay almaya başlamasıyla ve
bunun sonucunda ailelerin bir çeşit asalak olan bu genç bireylerin aylaklıklarını
finanse edebilecek duruma gelmeleriyle başlamıştır. Gelinen nokta; sıradan insanın
işçi olabilmek için bile öğrenim görmesinin gerektiği, üretmek için 20’li yaşlarının
sonralarına kadar bekletildiği bir noktadır. Belki de toplumun gelişmesi, mevcut
düzensizlik ve adaletsizliklerin giderilmesi için en büyük umut olan enerji ve
heyecanının köreltildiği bir çeşit şekillendirme işlemidir.

Bugünkü gençliğin ilk örnekleri olarak 2. Dünya Savaşı’nın ertesindeki bolluk
döneminde kolayca yüksek gelirli bir iş bulabilen ya da ailelerinin refah artışından
faydalanarak yüksek öğrenime giden Amerikalı kuşak karşımıza çıkmaktadır.
Aileleriyle bağları zayıflayan ve yüksek gelire sahip bu genç kesimdeki tüketim
potansiyelini fark eden şirketler, gelişen teknolojinin sağladığı televizyon ve radyo gibi
kitle iletişim araçlarını kullanarak yeni tüketim alışkanlıkları (moda, giyim kuşam
biçimleri, müzik…) yaratmaya başlamışlardır. Tüm bunların çerçevesinde “gençlik”,
tamamen özgün bir hayat evresi olarak belirmiştir.
Türkiye’de Gençlik
Gençliğin içindeki ortak özellikleri ortaya çıkarıp belirginleştiren, toplumun geçirdiği
dönüşümlerdir. Her kuşak, toplumsal sürecin farklı bir döneminde oluştuğu için o
dönemin yaşam olanaklarına ve deneyimlerine asgari bir bağlılık gösterir.
Ayça Alemdaroğlu’na göre her kuşak, birbiriyle çelişen fikirlere sahip alt gruplar
barındırabilir. Buna bir örnek olarak da 70’lerin karşıt sağcı ve solcu gençlerini
göstermiştir. Bu gruplar her ne kadar ideolojik olarak Kemalizm dışındaki, birbirinden
farklı kaynaklardan beslenmiş olsalar da; iki taraf da Kemalizm’in idealist, ilerici
gençlik misyonunu sürdürmüştür.
Alemdaroğlu’nun aynı makalesinde 1980 sonrası kuşakların ortak deneyimleri olarak,
Kemalist devlet söyleminin belirlediği gençlik misyonundan uzaklaşma olgusu ortaya
konulmuştur. Her ne kadar ulusal eğitim politikası ve çeşitli ulusal ritüeller (ulusal
törenler, okullarda düzenlenen bayrak törenleri ve günlük and içme) etkilerini
korusalar da, gençlik idealleri devletin kontrolünden çıkmıştır.
90’larda kitlesel iletişim araçlarının yarattığı görece serbestlik, farklı siyasal ve kültürel
kimliklere kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratmıştır. Bu dönemde gençler,
genel olarak en belirgin ideolojik kutuplaşma olan “İslamcılık” ve “Laiklik” çevresinde
saf tutmuşlardır. Her ne kadar zıt ideolojilere sahip olsalar da; bu dönemdeki gençler
de kendilerini ifade ederlerken bedenlerini, özellikle de onları örtme ve süsleme
biçimlerini kullanmaları etrafında ortaklaştılar. Bireysellikler, bedenler aracılığıyla
ortaya konmaya başlandı.

80 Darbesi: Öncesi ve Ardından Gelenler
80 darbesi ve getirdikleri, Türkiye’deki pek çok mevcut yapı üzerinde olduğu gibi
gençlik üzerinde de derin ve belirleyici bir ize sahiptir. Demet Lüküslü 80 darbesinin
baskıcı politikalarının, toplumu depolitize etme çabası ile Türk siyasal tarihinde önemli
bir dönüm noktasını temsil ettiğini; fakat Türk toplumu, doğal olarak da gençlik için
dönüm noktasını temsil etmesinin bir başka sebebinin de uygulanan neo-liberal
ekonomi politikaları olduğunu belirtiyor. Bu sebeple günümüz Türk gençliği
incelenirken iki etmen göz önüne alınmalıdır: Baskı ve Neo-liberalizm.
Samet İnanır, 80 darbesiyle yaşanan dönüşümlerin sonucu olarak gençliğin “siyasal,
toplumsal, kültürel hayatı yenileyen ve ilerleten bir güç olarak değil; piyasayı yenileyen,
canlandıran bir güç” olarak tanımlanmaya başladığını söylemektedir. 12 Eylül öncesi
gençlik muhalefeti, arkasına gençliğin siyasetle ilgilenmesinin doğal ve gerekli olduğu
kanısını alarak, siyasi mücadelesini meşrulaştırmıştı. Ancak darbe ile birlikte bu kanı
yok olarak, gençlik siyasetten uzak tutulmaya çalışılmıştır.
Baskı ve Getirdikleri
70’lerin özgürlükçü ortamından etkilenmiş; fakat 12 Eylül sonrasında dayanılmaz
baskılara maruz kalmış, arkadaşlarının ölümlerini yaşamış, kapanmayan yaralara
sahip olmuş dönemin genç kuşağı; anne-baba olduklarında, yaşadıkları zor günlerin
korku dolu hatıralarıyla, çocuklarına “siyasete bulaşmamalarını” tembihlemişlerdir. Bu
çocukların siyasetle daha ilk tanışmaları ondan uzak durulması gerektiği yönündeki
telkinlerle olmuştur. Gençliğin işi, sadece okuldaki öğrenim ve sözde eğitimleriyle
uğraşmak olarak kalmalıydı. İlginçtir ki; hafızası çok zayıf olan, unutmakla ilgili sıkıntı
çekmeyen, pek çok felaketten sonra yaşadıklarını hafızasının derinlerine yollayıp
vurdumduymazlığa gömülen bu halk; bir şekilde içindeki korkuyu unutamamıştır ( ya
da unutması istenmemiştir).
Samet İnanır 12 Eylül’ün; özgürleşimci modernizm sürecini ters yüz ederek modern
siyasal kurumsallaşma ve pratikleri kendisine tehdit olarak yorumlamasını ve bu
yönde yasal ve zihni düzenlemelere girişmesini, katılımın ve siyasi mücadelenin
mantığına ilk sekteyi vurduğunu söylemektedir. İnanır’a göre; sınıfsız, imtiyazsız, yek
soy, seküler bir halkın siyaseti demek; böyle bir halk bulunmadığından varmış gibi

sayılmış bu “yokhalk”ın temsilciliğini de var olan halkın seçilmiş temsilcilerinin değil;
bu sıfatları kim anayasaya yazmışsa onlar tarafından seçilmiş-atanmışların getirildiği,
siyasetin icra edildiği “şeyin’” siyaset demek olduğu bir düzendir 12 Eylül sonrası.
Eğer ulusal kararları vermek; yargılanamayan, denetlenemeyen, iktidarı kendisi
dışındakilere kapatan bir anayasaya sırtını dayamış bir zümreye kalmışsa; bu
zümrenin kararlar alınırken kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutması kaçınılmaz
olmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da devlet sivil olmayanla
özdeşleşmiş; sözde vatan menfaati için askerin anti-demokratik müdahaleleri
meşrulaşmış; bu çıkarların korunmasının, üzerinde kolayca oynanabilen yasal
yollardan dahi imkânsız olduğu zamanlarda devlet “derinleşmiş”; “Türkiye’de hükümet
olunur, iktidar olunmaz” vecizesi genel kabul görmüştür.
İnanır, ulusal çıkar ve onu tanımlayan zümrenin ilişkisini şu şekilde betimlemektedir:
“Kanserle mücadele etmek için kurulmuş bir derneğin; kurulduktan bir müddet sonra
kirasını, sekreterin maaşını, faturalarını… vb. ödeyebilmek için kermesler, piyangolar,
bağış kampanyaları düzenlemeye başlamasıyla; süreç içinde kanserle mücadeleyi git
gide unutarak ve onu şartların olgunlaşacağı uzak geleceğe havale ederek, enerjisini
acil ve öncelikli var olma savaşıyla kendisini yaşatabilmek için sarf etmeye başlaması
her ne ise; ulusal çıkar ve bu çıkarı tanımlama tekeline sahip zümrenin ilişkisi de
odur.”
Kanserle mücadele etmek isteyen bir insanın, bu derneğin amaç sapmasını gördükten
sonra yaşadığı aynı güven kaybını gençler de siyasete baktıklarında yaşamışlardır.
Tehlikeli olduğu söylenen siyasetin aynı zamanda da kifayetsiz olduğu görülmüştür.
Neo-Liberal Dalga
Neo-liberal dalga; Türkiye’de 24 Ocak kararları ile başlayıp 80’lerin sonundaki
düzenlemelerle tam anlamıyla yerleşen, toplumsal sonuçlarının ise 90’ların sonunda
görülmeye başlandığı bir ekonomik düzendir. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki üretime
önem veren iktisadi anlayış, yerini ihracat ekonomisi modeline bırakmıştır. Neo-liberal
ekonomi anlayışı en basit şekilde, devletin ekonomi ile ilgili işlerden elini tamamıyla
çekmesini ve piyasanın sadece özel teşebbüsler, yani sermaye tarafından belirlenmesini savunur. Bunun sonucu, ulusal siyasetlerin başarısının iyi işleyen bir serbest piyasa

sistemini tesis edip sınırları ve işlevleri belirlenmiş bir projenin düzenleyicisi ve
denetleyicisi olduğu bir çeşit teknisyenliğe gerilemesi olmuştur.
Bu manzaraya bakan bir genç, özel sermayeye teslim olmuş hükümetler görmekte;
temel belirleyicilerin hükümet ya da meclis değil “dış faktörler” olduğunu
düşünmektedir. Kim gelirse gelsin olaylar üzerinde hâkimiyet kuramayacağı
inancından dolayı siyasal katılım gereksiz gözükmektedir. Seçimlere giren, benzer parti
programlarına sahip büyük partiler arasından biri ya da ötekine oy vermenin
arasındaki farkın gün be gün azalmakta olduğunu gören gençler; marjinlerde kalan
partileri ise araştırılmaya değmez görmektedir. Bir yandan da mevcut sistemde “işini
bir şekilde denk getireceğini” düşündüğünden, radikal partilerden ürkmektedir.
Siyasiler ise hâkim düzene dokunmama sözü vererek, rant peşinde koşabilmenin
meşru haklarını ele geçirmeye çalışmaktadırlar.
Gençlik; enerjisini, hayallerini, umutlarını, esnaf anlayışının hüküm sürdüğü siyaset
alanından, yaratıcılığını kullanıp katma değer yaratabileceğini düşündüğü siyaset dışı
alanlara kaydırmıştır. Bunun altında yatan psikolojik sebep ise siyaset alanındaki
ütopyaların altının boşaltılması olmuştur. Mevcut olandan daha iyi bir düzen
olabileceği aklına bile gelmemektedir. Samet İnanır’a göre; kurutulan siyasi ütopyalar
yerine piyasalar kendi ütopyasını yerleştirmişlerdi bile: “Neredeyse sınırsız tüketim
olanaklarıyla hesaplanmış ve ayrıntılandırılmış bir ‘her şey dahil’ kariyer dünyası…”
Kariyer Yarışı
İnanır, bu kariyere ulaşmak için üniversitede yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: “Not
ortalamasını mümkün olduğunca yüksek tutmak; ‘double’ imkânı varsa çift diploma
almak; hiçbir yazı beyhude etmeden çok uluslu şirketlerde stajlar yapmak; kulüpçülük
vasıtasıyla piyasadakilerle dirsek temasında bulunmak; sektörü dergiler, konferanslar,
seminerler yoluyla takip ederek sürekli nabızda olmak; şirketlerin işe alım ve staj için
yaptıkları yazılı sınavlara ve mülakatlara ayrıca çalışmak; şirketlerin misyonu ile kişisel
beklentilerin örtüştüğünü ispatlama adına şirketlerin geçmişini, çalışma prensiplerini,
departmanlarının yapısını öğrenmek, ezberlemek; ikinci bir yabancı dili öğrenmese bile
başlangıç dersini almak; hobileri liderlik, takım çalışmasına yatkınlık, sorumluluk
alabilme, iletişime açıklık... vb. gibi şirketlerin stresli ve tempolu yaşantısına ayak
uydurabilme ve iş tanımını karşılaması için gerekli gördüğü vasıflara göre seçmek;

kantinlerdeki tabiriyle “cv sosyalleşmesi”; gazetelerin hafta sonu ilavelerini takip ederek
piyasanın “in”lerini, “trend”lerini kaçırmamak...”
Bu sayılanlar yapılmak istendiğinde okuldan uzaklaşma kaçınılmaz oluyor. Kariyer
için gerekli vasıflar okul ve dersler yoluyla değil; okul dışından elde edilebilecek
niteliklere kayıyor. Bunun temelinde; şirketlerin üniversite eğitiminin içeriğine
güvenmemeleri, yüksek AR-GE bütçeleriyle piyasa tecrübe ve bilgisine üniversitelerden
daha fazla sahip olmaları yatıyor. Bu sebeple öğrencinin okulda edindiği tekdüze
bilgiler yerine, yaptığı stajlarla piyasayı tanımasına daha çok önem veriyorlar.
Gençlerin, şirketlerin taleplerine göre kendilerini şekillendirmek istemelerinin diğer bir
sonucu da rekabetçi etik anlayışının oluşmasıdır. Prestijli pozisyonların darlığına
rağmen üniversite mezunlarının sayısındaki muazzam artış, bu durumu körüklüyor.
Rekabette öne geçebilmeleri ya da geride kalmaları tek bir staj fazlasına bile
bakabilmektedir. Bu sebeple öğrenci, neredeyse tüm enerjisini mülakatta bir adım öne
geçebilmek uğruna harcıyor ve hem gencin kendisi hem de toplum, bu uğurda çok
çarpıcı bedeller ödüyor.
Üniversite öncesi öğrenim hayatında kayda değer bir bilim, kültür, felsefe, edebiyat…
vs. eğitimi alamayan gençler; üniversite yıllarında da zamanlarının pek çoğunu kariyer
uğraşlarına ayırınca, sağlıklı politik bilgilenme biçimlerinden uzak kalmaktadırlar ve
bilgilenmeleri derinliksiz ve boyutsuz, kolay tüketebilen kaynaklar arcılığıyla
olmaktadır.
Piyasanın “Doğru İnsan”ı
Şirketler kendi ihtiyaçlarına “doğru insanı” ararlarken, aynı zamanda da bu şirketlerde
çalışmaya şartlanmış/şartlandırılmış öğrenciler için de bir “doğru insan” modeli
belirlenmiş oluyor. Bu insan; şirketin çıkarlarıyla kendi çıkarlarına paralel olarak
algılayan, pazar mantığına uyum sağlamış, hayatta kişisel olarak biriktirebildiği ne
varsa şirketin hedefleri uğruna harcamaktan çekinmeyecek insandır.
Samet İnanır, makalesinde bu insanın aynı zamanda büyük bir yanılsama içinde
olduğunu belirtiyor: “Bu insan, piyasayı yönlendiren egemen sınıflarla aynı gemide
olduğunu düşünen, geminin batması halinde kendisiyle birlikte herkesin batacağına

inanan insandır. Yanılsamaya dayalı bu özdeşleşme yüzünden piyasayı sınırlandırmayı
hedefleyen siyasi programları kendi çıkarlarının aleyhine bir süreç olarak algılıyor. Aynı
piyasanın esnek istihdam politikaları yüzünden güvenceden mahrum çalışıyor
oluşunu, emeklilik yaşının yükselmesini, alım gücünün azalmasını, yaşı ilerledikçe
olası bir işten çıkarma karşısında artık çok daha zorlanacağını bu özdeşleşmeyle
aşıyor.” Bunun sonucunda “yoksullarının ilaç satın alamamaktan ölmekte oluşuna,
çocuk-işçi çalıştırılmasına, hormonlu gıdaların yaratmakta olduğu sonuçlara
üzülmekle birlikte kendi ön kabulleriyle; aynı piyasanın aynı işleyiş mantığından ötürü,
söz gelimi patent yasaları yüzünden üçüncü dünyada yüz binlerce insanın ölmüş ve
ölmekte olduğu gibi, bu durumların ilişkisi olabileceğini düşünmüyor.”
Her ne kadar kendisi siyasetle alakadar gözükmese de bu tutum açık bir şekilde
siyasetle alakalıdır. Bir tutum olarak siyasetle ilgisiz olabilir fakat aynı zamanda bir
kabullenmeyi de içinde taşıdığı için bu tutumun kendisi de ideolojiktir.
Her kuşaktan öğrenciler, mezuniyetinin ertesinde hangi işte çalışacaklarını, nasıl bir
hayata sahip olacaklarını haklı olarak dert etmiştir. Yine her kuşağın içinde kendi
çıkarları uğruna başkalarının haklarını görmezden gelen bireyler olmuştur. Fakat 80
öncesi ve sonrasındaki kuşaklarda bariz bir farklılık göze çarpar. Samet İnanır bu farkı
şu şekilde belirtmiştir: “1980 öncesinde de konumu, işlevi ne olursa olsun insanlar
yine çıkar ve kazanç güdüsüyle; konumlarını yükseltmek veya korumak, çıkarkazançlarını arttırmak amacıyla ama kendileriyle aynı iktisadi-sosyal statü veya sıfatı
taşıyanların çoğunluğu ile ortak bir örgütlenme, plan, program, kurallar dahilinde
hareket etmeye ağırlık verir, kişisel hesaplarını bu çerçeveyi ihlal etmeden olabildiğince
görmeye çalışırlarken; 1980 sonrasında kişisel çıkar hesabı, mesleki, siyasi ve sendikal
ortaklığın gereklerine baskın çıkar hale gelmiştir.”
Kurtulabilecek miyiz?
İnanır; kavramaya çalıştığımız gençlik için milat olanın, geçiş döneminin niteliği ve
yaşanan çelişkileri en iyi örnekleyen yapıtlardan birinin, Şener Şen ve Uğur Yücel’in
oynadıkları bir Yavuz Turgul filmi olan “Muhsin Bey” olduğunu belirtiyor:
Artık iyiden iyiye değişmekte olan musiki cemiyetleri son sürat piyasalaşırken; eskinin
önceliklerinin, kıstaslarının, değerlerinin başarının anahtarı olmamaya başlamasıyla,

bu eskide takılıp kalarak silinmeye yüz tutmuş yapımcılardan biridir Muhsin
Kanadıkırık. Piyasadaki cümle âleme ölmediğini kanıtlamak için Güneydoğu’dan gelen
yetenekli Ali Nazik’e (Uğur Yücel) kol kanat gerer, onun hocalığını üstlenir. İspatlamak
ve inanmak istediği yalnızca kendisinin değil, o eski usulün de ölmediği olduğundan;
hem yeni tarzlara açılmak isteyen arabesk sevdalısı Ali Nazik’e hem de o değişen
dünyanın, piyasanın şartlarına direnir; onu klasik usule yönlendirir. İnadı uğruna Ali
Nazik’e kaset çıkarmak için sahtekârlık yapmayı bile göze alır ve hapse girer. Çıktığında
akıbetini öğrenmek için Ali Nazik’i arar ve hasmının gazinosunda çalıştığını öğrenir.
Onu gazinonun kulisinde; kadınını yanına almış, devrin gidişatı gereği gözde olan
arabeskte kariyerini yapmış, para kazanmış, meşhur olmuş şekilde bulur.
Giyimi, konuşması değişmiş Ali Nazik, başarıyı yakalamanın verdiği özgüvenle ve yeni
üslubuyla Muhsin Kanadıkırık’a başarı hikayesini anlatır; lahmacun ısmarlamayı,
kendi çapında nemalandırmayı teklif eder. Muhsin Bey’in gözlerinde hiç de bu başarı
hikayesinden etkilenmiş bir pırıltı göremeyince boynunu eğer ve eski samimi üslubuyla
“kusura bakma ağam, kendimi kurtarmam lazımdı”, der. Kendisinin maddi olarak,
statü atlayarak yakaladığı aşikâr başarıyı Muhsin Bey farklı kıstaslarla okuduğundan
yanıtı da o kıstaslara göre bir soruyla olur: “Kurtarabildin mi bari ?”
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Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) tiyatral çalışmalarını 2004-2005 döneminden
beri okulun iki farklı kampüsünde eşzamanlı olarak yürütüyor: Daha önce merkezi
çalışmanın yürütüldüğü Güney Kampüs ve beş sene önce açılmış olan, hazırlık
öğrencilerinin kaldığı ve eğitim gördüğü Kilyos Sarıtepe Kampüsü. 2006-2007 yaz
eğitim çalışmalarına başlarken de kadro yine iki farklı gruba ayrıldı. Güney Kampüs
için seçilen eğitim ve araştırma prodüksiyonu Nikolay Gogol’ün Müfettiş adlı oyunuydu;
Kilyos’ta çalışma yürütecek olan arkadaşlar ise doğrudan bir oyun seçmek ve
prodüksiyon çalışmasına girmek yerine, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’yle
beraber daha deneysel ve avangard sahneüstü çalışmaları ile sahneüstünü besleyip
geliştirecek olan alan çalışmalarına giriştiler. Bu çalışmanın hedefi kabaca; dans,
müzik ve fiziksel aksiyon öğelerini sahneüstünde birarada kullanarak bir anlatım aracı
oluşturma çabasıydı denilebilir. BÜO olarak yaz çalışmalarının daha deneysel ve
yaratıcı çalışmalar yapmak açısından elverişli olduğunu sürekli vurgulamamıza
rağmen; bu tip bir çalışma pratiği belli bir süredir terk edilmişti.
Güney Kampüs tarafında Müfettiş oyununun seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri
olarak kadro yapısı sayılabilir. Önceki yıllarda belli bir deneyim kazanmış ve kulüpte
önemli sorumluluklar üstlenmiş olan kuşaktan altı kişi mezuniyet aşamasına gelmişti
ve bu üyelerin sene içindeki en önemli sorumluluğunun alt kuşaklara kendi birikim ve
deneyimlerini aktarmak olması gerekiyordu. Bunun yanında, bir önceki sene Bahar
Noktası gibi daha önce BÜO tarafından oynanmamış bir oyunun ve yazarın seçilmesi,
entelektüel ve sanatsal açıdan eğitim ve araştırma vurgusunu güçlendirmeye
yarayacaktı. Zira Bahar Noktası sürecinde yapılan en önemli özeleştiri, oyun sürecinde
eğitim-araştırma vurgusunun terk edilip, prodüksiyonu çıkarma merkezli bir sürece

girilmesiydi. Bu yüzden hem bu özeleştirinin hakkını verebilmek hem de kadronun
altından kalkabileceği zorlukta bir oyun seçip sanatsal ve entelektüel birikimi
artırabilmek amacıyla Müfettiş oyunu seçildi. Klasik bir komedi olan Müfettiş,
temasının ve dramaturjisinin çağdaşlığı ve evrenselliğiyle daha önceki yıllarda da öneri
olarak BÜO’ya sunulmuştu.
YAZ DÖNEMİ
Temmuz döneminde on üç kişiyle başlanan çalışmalarda, yukarıda bahsettiğimiz
kadrolaşma ve deneyim aktarımı hedefleri esas alınarak kalabalık bir proje grubu
oluşturuldu. Temmuz ayında yapılan çalışmalardan üç farklı başlık altında
bahsedilebilir: Projeye yönelik metin analizi çalışmaları ile sahne çalışmaları, Bertolt
Brecht'in tiyatro estetiği üzerine yapılan okumalar ve temel oyunculuk çalışmaları. Bu
başlıkların içerisinde Bertolt Brecht'in tiyatro estetiği üzerine yapılan okumaların diğer
çalışmalara nazaran daha olumlu ve verimli geçtiği söylenebilir. Temel oyunculuk
çalışmalarının hedefi, belli bir öykü parçacığı üzerinden fiziksel aksiyon kriterlerine
uygun doğaçlama yapabilmeyi geliştirmek ve ortaya çıkabilecek farklı dramaturjik
yorumların tartışılmasıydı. Eğitim çalışmalarının, kriterlere tanışıklık sağlanması ve bu
doğrultuda doğaçlama yapılabilinmesi anlamında hedeflerine ulaştığı söylenebilir.
Prodüksiyon çalışmalarına dair ise her ne kadar belli tiplemelere dair ipuçları
yakalansa da, birtakım sorunların yaşandığı söylenebilir. Sürece eğitim-araştırma
vurgusu üzerinden başlanmış olsa da, yaz sonunda yapılan değerlendirmede; oyunun
geçtiği dönemin ve yazarın araştırılması, dramaturjiye dair çalışma yürütülmesi gibi
eğitim-araştırma başlıklarında eksik kalındığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle alternatif
dramaturji oluşturabilmek amacıyla yapılan metin analizi çalışmaları da eksik kalmış,
daha sonra geliştirilmek üzere Eylül ayına kalmıştır. Sahne üstüne geçildiğinde de,
aynı sebeplerden ötürü bir yorum geliştirmek zor olmuştur. Eski kadro içinde hakim
olan bu eğilim, eğitim araştırma yönü kuvvetli çalışmalar örgütleme ve deneyim
aktarımı hedefine ket vurmuştur. Bu noktada, tüm kadronun önümüzdeki dönem
çalışmalarını eğitim araştırma vurgusuyla yürütmek konusunda irade gösterip
göstermeyeceği kritik bir nokta olmuştur. Bu eksikliğin bir an önce giderilmesi için
tatilde kadrodaki herkesin, dönüşte aktarmak üzere bir makale ve Gogol’ün bir eserini
okumasına karar verilmiştir. Ayrıca Eylül’de yapılmak üzere dönem Rusyası ve

Gogol’ün hayatı ile ilgili iki aktarım hazırlığına girişilmiştir.
EYLÜL DÖNEMİ
Eylül döneminde çalışmaları, 28 Ağustos’tan itibaren yapılan proje grubu
toplantılarıyla başladı. Bir hafta boyunca proje grubu tüm kadroyla yapılacak
çalışmaların ön hazırlıklarını yaptı ve alternatif dramaturji çalışmalarına başladı. Eylül
dönemi sahne çalışmalarına yaz çalışmalarında çıkan problemler düşünülerek,
danışmanlar tarafından yaptırılacak iki pilot çalışma yapıldı. Bu çalışmaların hedefi ön
hazırlık, sahne üstü çalıştırıcılığı vs. konularında çıkan ve çıkabilecek olan sorunları
gidermek üzere bir çalışma modeli oluşturmaktı. Üç gün süren çalışma hem bu
hedeflere ulaşılması ve hem de birinci sahnenin akışının ve tiplemelere dair belli
ipuçların yakalanması açısından olumlu olmuştur.
Bu çalışmadan sonraki sahne çalışmalarında, oyuna dair bir yorumun oluşturulması
ve geliştirilmesi hedeflendi. Bir başka hedef de çatı tiplemelerin belirmesi ve çalışılan
sahnelerin eskizlerinin çıkmasıydı. Sahne çalışmaları Eylül ayında iki ayrı sergilemeyle
sunuldu. Bu dönem için sahne çalışmalarında yazın yakalanamayan motivasyonun
yakalandığı ve çatı tiplemelerin oluşmaya başladığını söylemek gerekir. Ayrıca bu
çalışmalarda oyuncular tarafından yapılan bazı sahneleme önerilerinin, sahnenin
temel vurgularının anlaşılmasına hizmet ettiği ve yapılan doğaçlamaların, sahnelere ve
oyunculara bir canlılık getirdiği görülmüştür.
Eylül çalışmalarının sonunda, kulüpte ikinci yılına girmiş olan oyuncuların, hem yaz
hem de Eylül çalışmaları döneminde, sahne üstünde yeterince zorlanmadığı tesbiti
yapıldı. Bu durumun önümüzdeki yıllarda kulüpte götürücü olma yolunda bir sorun
yaratabileceği düşünülerek, eğitim çalışmaları döneminde kulüpte ikinci yılındaki
oyuncuların da sahne üstünde çalıştırılmasına karar verildi.
Bu dönemde entelektüel çalışmalar ayağında da ilerleme kaydedildiğini söylemek
gerekir; Gogol ve oyunları ile dönem Rusyası üzerine taranan makalelerin önce proje
grubuna daha sonra da tüm kadroya aktarılmasına başlandı; aktarılan makalelerin
notları da yazılı bir şekilde arşivlendi. Makale aktarımları, alternatif dramaturjiyi ve
Eylül ayında tekrardan ele alınan metin analizini beslemek açısından olumlu oldu.
Ayrıca yazın yapılması hedeflenen üç aktarım da Eylül ayında gerçekleşti: Gogol

Dönemi Rusyas” (Sıla Tetik ve Taner Olçum), Savaş Ganimetleri kitabının aktarımı
(İlker Yasin- BGST), Gogol’ün Hayatı (Senem Han, Piri Kaymakçıoğlu ve Ahmet Özkan).
Bu üç aktarımın ikisinin kulüp üyeleri tarafından yapılmış olması olumlu bir noktada
durmaktadır. Yapılan aktarımların biraz daha derli toplu hale getirilerek, Aralık ayı
içinde kulübe yeni katılan üyelere tekrarlanması hedefi konuldu. Ancak aktarılmadan
önce Gogol’ün Hayatı aktarımının içerik açısından, Dönem Rusyası aktarımının da
şekil açısından yeniden ele alınması gerekiyordu. Fakat bu aktarımlardan sadece
“Dönem Rusyası“ aktarımı yeni üyeler de kulübe katıldığında tekrarlandı. Fakat proje
grubunun yaz döneminde yaşadığı savrulmadan toparlanması, metin analizi,
dramaturji ve sahneüstü çalışmalarında aktif bir sorumluluk alıp irade göstermesi
sonucunda eylül çalışmalarının verimli geçtiği söylenebilir. Ayrıca bu dönemde
oyundaki kadın karakterlerin nasıl yorumlanacağıyla ilgili çalışmalara da başlanmıştır.
Bu çalışma eylül ayı içerisinde sonlandırılamamış ancak alternatif dramaturjiyi ve
metin analizini geliştirme açısından olumlu olmuştur. Şubat çalışmaları döneminde bu
aktarım da tüm kadroya yönelik olarak yapılmıştır.
EKİM-KASIM-ARALIK DÖNEMİ
Ekim ayı içersinde Müfettiş projesinin çalışmaları proje grubu içerisinde yürütüldü. Bu
çalışmalarda, metin analizinin alternatif dramaturji çerçevesinde ele alınamayan kısmı
tamamlandı ve makale aktarımlarına devam edildi. Bu dönemde bayram tatiliyle
oluşan boşlukta proje grubu çalışmaları ivme kazanmıştır. Proje grubundan ve
kadronun geri kalanından insanlar tatil döneminde biraraya gelmiş; oyundaki odaklar
ve tek tek sahneler üstünden, vurgulanması gereken dramaturjik noktalar üzerine
çalışmışlardır. Bu çalışma hem alternatif dramaturjiye bütünlüklü bir biçimde
yaklaşılmasını hem de oyundaki vurgu noktalarının netleşmesini sağlamıştır. Yapılan
iş bölümü sonucu; odaklara dair alternatif dramaturjiyi de içine alan odak yazıları
yazılmış ve yapılan çalışmalar sonunda eldeki veriler birleştirilerek mütevazi bir
alternatif dramaturji yazısı yazılmıştır.
Bu noktada, ivme kazanan proje grubu çalışmalarının projenin gidişatı açısından
olumlu bir noktada durduğunu söylemek gerekir. Gerek alternatif dramaturji
tartışmalarının gerekse de çıkan dramaturji yazısının sadece kulüp danışmanları
tarafından değil, kulüp üyelerinin de yer aldığı süreçlerde ortaya çıkması da önemlidir.
Bu dönemde prodüksiyonun tüm ihtiyaçları düşünüldüğünde, Kasım ayı içerisinde de

çalışma yapma gerekliliği ortaya konmuştur. Proje grubunun bu dönem içindeki
hedefleri ise; oyundaki kadın dramaturjisine dair bir netlik kazanmak, sahnelerin
temel yönelimlerini belirlemek ve eğitim-araştırma alanında ilerleme sağlamaktı. Fakat
bu dönemki çalışmalar; eğitim çalışmalarının yoğunluğu, alternatif dramaturji
yazısının yazılması ve metin kısaltılması gibi başlıklarla da uğraşılması sebebiyle
yukarıda sayılan hedeflere tamamıyle ulaşamamıştır. Fakat yapılan dramaturji
tartışmalarında, oyunda yer alacak olan “Müfettiş’in geleceğinin öğrenilmesi üzerine
Kaymakamın evindeki kadınlar tarafından yapılan hazırlıkların” yer aldığı ek sahnenin
cümlesi ve böyle bir sahne olabileceğine dair bir öneri çıkmış olması olumlu olmuştur.
Aralık ayında, eğitim çalışmalarının projeyle paslaşarak yürütülmesi hedefine
ulaşılmıştı. Sinopsis cümleleri oyunla ilişkilendirilmişti. Ama bu çalışma başlığında,
sergilemeye yönelik bütünlüklü bir sahne çıkarılmaya çalışılması oyunculuk
çalışmalarını zayıflattı. Çünkü kadroda çok fazla deneyimli oyuncu yoktu. Ayrıca
kadronun kalabalık olması ve buraya dair herhangi bir kadrolaşma stratejisinin
olmayışı, prodüksiyon döneminin sonuna kadar sorun olmuştur diyebiliriz. Bu
sebeplerden dolayı, Aralık ayı çalışmalarında tiplemelere dair bir gelişme olmadı. Aynı
şekilde bu ay teknik işler anlamında daha önceden planlanan işbölümlerine dair pek
bir şey yapılamamış ve bir sonuca vardırılamıştır. Aralık ayının sonunda yukarıda
bahsedilen tüm eksikliklerin tamamlanmasını ve prodüksiyon döneminin garantiye
alınmasını sağlamak açısından dört kişilik bir reji grubu oluşturuldu. Fakat kulüpte
mezuniyet aşamasına gelmiş tiyatrocuların kulüpte destekçi olarak bulunabileceklerini
taahhüt etmeleri sebebiyle; oluşturulan reji grubunun içerisinde mezun olacak
kuşaktan sadece bir kişi yer aldı. Bu nedenle danışmanların birer “kulüpçü” gibi
sorumluluk almalarının, kulüpte orta kuşak olarak nitelendirebileceğimiz kadroya
deneyim aktarımı açısından gerekli olduğu konuşuldu. Bununla, kulüpte üçüncü
senesine gelmiş olan tiyatrocuların sağlıklı bir süreç geçirerek deneyim kazanmaları
hedefleniyordu. Gelinen noktada bu sürecin başarılı ve verimli geçtiği söylenebilir.
Fakat kulüpte iki senedir çalışma yapan arkadaşların hangi çalışma alanlarında, ne
şekilde var olacağına dair sorunların devam ettiğini ve bu sürecin netleşmesi için
sağlıklı işbölümlerinin yapılması gerektiği tesbiti yapılmıştır.
PRODÜKSİYON DÖNEMİ
Şubat ayına girildğinde kadronun iki temel hedefi vardı. Birincil hedef, eğitim araştırma

çalışmalarındaki motivasyon tekrar yakalanıp tüm kadroya yayılacak ve insanların
enerjisinin yükselmesini sağlamak olacaktı. Sahneüstünde ise oyunun temel
odaklarındaki tiplemeler kesinlik kazanacaktı. Oyunun tarihselleştirme, yani yazıldığı
dönemin şartlarına bugünden bir projeksiyon yapılarak, sahneleceği kesinleştikten
sonra, çeşitli üslup ve yorum denemeleri oldu. Ayrıca oyuna eklenmesi düşünülen
sahnelerin netleşmesi ve dramaturji çalışmalarına son halinin verilmesi de hedefler
arasındaydı. Şubat başında metin analizi ve dramaturji yazısı, daha önce oyundaki
odaklara dair yazıların derlenip biraraya getirilmesiyle oluşturuldu. Oyuna eklenen
Eğitim sahnesinin çalışmaları Şubat ayının başında yapıldı ve eski oyuncuların çalıştığı
ve doğaçladığı bir sahne oldu. Bu dönemde eğitim-araştırma başlığı olarak; yapılan
gazete taramalarının oyuna yedirilip yedirilemeyeceği tartışıldı, kulüp danışmanlarından biri Meyerhold ve onun Müfettiş yorumu üzerine bir aktarım hazırladı. Bu
aktarımdaki oyuna dair verilerin kullanılması BÜO’nun Müfettiş yorumunu
zenginleştirmiştir diyebiliriz. “Dönem Rusyası“ aktarımının yanında kadın dramaturjisi
aktarımı da tekrarlandı; fakat süreç içerisinde kadın dramaturjisinin ilk yapıldığı
halinden daha mütevazi bir hale geldiğini söylemek gerekir. Kadro ile Gogol ve Müfettiş
üzerine yapılan okumalar ise oyunun dramaturjisinin ve güncel politik gündemin
tartışılması itibariyle olumlu olmuştur.
Mart ayının ilk döneminde ise reji kadrosunun biraz dağınık olduğu, bunun da ek
çalışmaların takibinin yapılmaması gibi çok temel noktaların gözden kaçırılmasına
sebep olduğu konuşulmuştu. Bunun üzerine; ek çalışmalarda hem rejide olmayan
deneyimli oyunculardan destek alınması gerektiği hem de kulüpte ikinci senesinde
olan oyuncuların buraya dahil edilmeleri gerektiği ortaya çıktı. Bu değerlendirmenin
ardından reji kadrosunun toparlandığı ve 24 Mart’ta yapılan sergilemede daha olumlu
bir atmosferin yakalandığı söylenebilir.
Nisan ayında ise oyunun son sahneleri üzerinde yoğunlaşıldı ve artık tiplemeler belli
bir aşamayı geçtiğinden görece daha hızlı ilerlendi. Sahne hazırlıklarının iyi yapılması
bunda önemli bir etkendi. Fakat Mart ayındaki sergilemeden sonra oyunu iki perdeye
çıkarma çabası, daha sonrasında bundan vazgeçilmesi, reji kadrosunu sıkıştırmış ve
vakit kaybettirmiştir.
İlk gösterimi 17 Nisan 2007 tarihinde yapılan Müfettiş, toplam on bir kez olmak üzere
Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda; Amatör Tiyatrolar Buluşması,

Ege Üniversitesi Tiyatrolar Şenliği, Anadolu Üniversitesi Tiyatrolar Şenliği ve Uludağ
Üniversitesi Tiyatrolar Şenliği kapsamında sergilenmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME
Müfettiş prodüksiyon süreci başından itibaren değerlendirildiğinde bu süreç, mezuniyet
aşamasına gelmiş olan kulüp üyelerinin kulüp içerisindeki varoluşlarından bağımsız
düşünülememektedir. Mezuniyet aşamasına gelmiş üyelerin kulüpte nasıl var
olacaklarının ve hangi çalışma alanlarında nasıl sorumluluklar alacağının çok uzun bir
süre belli olmaması, değişken koşullara ve kulüp içerisinde düzensiz varoluşlara yol
açmıştır. Tam da kulübün deneyim aktarımına ihtiyaç duyduğu bu dönemlerde
tecrübeli arkadaşların çok fazla yer almaması sorun olmuş, buna paralel olarak olarak
kulüp danışmaları, kulüp üyesi gibi sorumluluk almış ve çalışmışlardır. Bu durum bir
sorun olarak ortaya konsa da, sonuç olarak estetik seviyesi yüksek bir prodüksiyon
ortaya çıkmıştır. Ayrıca reji kadrosunda yer alan orta kuşaktaki kulüp üyeleri,
birikimlerini derinleştirme fırsatı bulmuş ve disiplinli ve verimli bir çalışma pratiği
sergilemişlerdir.

Müfettiş Dramaturji Notları

Nevzat Eser
Özgür Eren

Rusya tiyatrosunun klasiklerinden biri sayılan Gogol’ün Müfettiş adlı oyunu 1836
yılında yazıldı. Oyunun yazıldığı dönemde Rusya, kendi feodal geçmişinden sıyrılıyor ve
kapitalizmin etkisine giriyordu. Geçmişin gelenek ve değerleriyle geleceğin ihtiyaçları
arasında gerilimlerin yaşandığı bir geçiş dönemiydi. Müfettiş’in yazıldığı yılların aynı
zamanda Çarist baskının en yoğun yaşandığı yıllar olduğunu da eklemek gerekiyor. I.
Nikola, ülkeyi casus ve muhbirlerle dolu koca bir kışlaya çevirirken, devlet bürokrasisi
içinde ve toplumun çeşitli kesimlerinde ahlaki bir yozlaşma yaşanmaktaydı. Değişim ve
geçiş aşamasında yaşanan bu dejenerasyona duyulan tepki, edebi anlamda daha
sonradan klasikleşecek birçok metnin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Aynı yüzyıl
içerisinde Gogol, Puşkin ve Dostoyevski gibi sonradan eserleri birer klasik olarak
anılacak yazarların ortaya çıkması bir rastlantı değildir.
Oyunun öyküsü, Rusya’nın ücra bir kasabasına bir müfettiş gönderildiği haberinin
alınmasıyla başlar. Bu haber, kasabadaki yönetici elit içinde büyük bir korku
yaratmıştır. Bugüne kadar kasabayı yolsuzluk, rüşvet ve baskı ile yönetmiş olan bu
kişiler; yaptıklarından ötürü cezalandırılmaktan korktukları için derhal müfettişin
gözünü boyamaya dönük bir takım önlemler almaya girişirler. Ancak kasabaya gelen
kişi bir müfettiş değil, Petersburg’da onbirinci dereceden memurluk yapan ve
Saratov’daki köyüne giden Khlestakov’dur. Kaymakam ve kurum müdürlerinin
korkusu o denli büyüktür ki Khlestakov’un bütün sözlerini bir müfettişin sözleri gibi
anlarlar. Onu yedirir içirirler, Kaymakam’ın evinde ağırlarlar. Kasabaya geldiğinde
parasız kalmış olan Khlestakov bu muameleden pek hoşnut olur. Kurum
müdürlerinden rüşvet alır ve işi Kaymakam’ın kızına ve hatta karısına kur yapmaya
kadar vardırır. Kaymakam da “müfettiş”in kızından hoşlanmış olmasına çok sevinir ve
ikisinin evleneceği haberini alınca büyük terfi planları kurmaya başlar. Ancak

Khlestakov’un uşağı işlerin altından kalkılamayacak kadar karmaşıklaştığını görünce,
efendisine artık buradan ayrılmalarını tavsiye eder. Khlestakov bu tavsiyeye uyar
ancak gitmeden önce Petersburg’da bir gazetede köşe yazarı olan arkadaşına, başından
geçen hikayeyi bütün ayrıntılarıyla anlatan bir mektup yazar. Damadının kısa bir
yolculuğa çıktığını zanneden Kaymakam, evlilik haberinin verdiği mutluluk üzerine bir
kutlama yapar. Ancak bu kutlamada, Postane Müdürü’nün getirdiği haber bütün
hayallerini yerle bir etmiştir: Postane Müdürü “müfettiş”in mektubunu dayanamayıp
açmış ve “acı gerçeği” öğrenmiştir. Kaymakam bu haberi alınca sinirinden köpürür ve
bu memurun müfettiş olduğu haberini getiren kişileri suçlamaya başlar. Tam ortalığın
karıştığı esnada asıl korkunç haber gelir: “Kasabaya gelecek olan müfettiş, bu sabah
hana yerleşmiştir. Derhal Kaymakam’la görüşmek istemektedir.”
Gogol, Müfettiş oyununu I. Nikola dönemindeki baskıcı devlet yapılanmasını ve
bürokrasiyi eleştirmek için yazmıştır. Rusya’da gördüğü bütün çarpıklıkları bu ücra
kasabaya yansıtmış; kasabadaki bütün karakterler, onun eleştirisinden paylarına
düşeni almışlardır. İki aydan kısa bir sürede yazılan, ancak sansürden geçebilmesi
dört ay süren bu oyun, oynandığı dönemde büyük tartışmalar yaratmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın (BÜO) yorumunda, oyunun temel öykü akışının
ve geçtiği zamansallığın korunması amaçlandı. Oyunun, dönem Rusya’sında geçmesi
sağlanarak, Türkiyeli seyircinin oyunu belli bir mesafeyle izlemesi hedeflendi. Metinde
yapılan güncel çağrışımlarla günümüze göndermelerde bulunuldu. Seyircinin o
dönemin çarpık ahlaki yapısı ve devletin baskıcı yapısıyla günümüzdeki uygulamalar
arasında bir paralellik kurması amaçlandı.
Yazının bundan sonraki bölümünde, oyundaki çeşitli odakların BÜO tarafından nasıl
yorumlandığı ve oyunun finalinde yapılan değişiklik üzerinde durulacaktır.
OYUNDAKİ ODAKLARIN ALTERNATİF YORUMLARI:
KAYMAKAM, MÜDÜRLER, DOBÇİNSKİ – BOBÇİNSKİ
Oyunun açılışından itibaren vurgu, memurların yaptığı yolsuzluklar ve kurumların
çürümüşlüğü üzerinedir. Adalet, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin hiçbiri gereğince yerine
getirilememektedir. Kasabadaki bütün devlet kurumlarına yayılmış olan rüşvet ve
yolsuzluk o raddeye varmıştır ki gizlenmesi imkansız hale gelmiştir. Halkın gözünde

hiçbir meşruiyeti kalmamış olan bu işleyişin devam ettirilebilmesi için düzenli olarak
baskı ve şiddet uygulanmaktadır: Kaymakam yeteri kadar rüşvet vermeyenleri zorla
askere gönderir, sesini çıkaranları polis memurlarının dövmesini engellemez. İşkence,
yoldan çıkmış birkaç güvenlik görevlisinin sapkınlığı değil, devlet kurumlarının
işleyişinin devamı için gerekli hale gelmiş sistematik bir uygulamadır.
Oyundaki temel eleştiri noktası olan bürokrasinin kasabadaki başı Kaymakam,
yukarıda bahsedilen uygulamaları devam ettirmekten çekinmez. Çünkü kurulu bir
düzen vardır ve Kaymakam aslında yapması gerekeni yaptığını düşünür: Böyle
günahları olmayan adam olmaz ki. Tanrı düzeni böyle kurmıuş, Voltaire’ciler boşuna
buna yükleniyorlar. Bu cümle, Kaymakam’la beraber diğer kurum müdürlerinin de
paylaştığı ahlak anlayışıdır. Bunun yanında, yaptıklarının aslında devletin “birlik ve
bütünlüğüne” zarar vermediğini düşünür. Yani yolsuzluk yapmak, vatana ihanet
etmek değildir; rüşvet ve yolsuzluk her idarecinin az ya da çok bulaştığı işlerdir.
Kaymakam ve kurum müdürleri de bu doğal -kendi deyimleriyle “ilahi”- düzenin içinde
kendi sıradan rollerini oynamaktadırlar.
Müfettişin nasıl karşılanacağı ve ne gibi “önlemlerin” alınacağı, müfettişin ne amaçla
gönderildiği ile doğrudan bağlantlıdır. Kaymakam’ın ve müdürlerin bilinçliliğini bir
kenara bırakacak olursak, oyundaki gerçek müfettişin gönderilme sebebi şu şekilde
özetlenebilir: Yakın gelecekte Osmanlı ile Rusya arasında bir savaş çıkması
beklenmektedir. Çarlık yönetimi, savaş öncesinde ayrılıkçı ya da muhalif unsurlar olup
olmadığını denetlemek için bölgeye bir müfettiş göndermiştir. Kaymakam ve müdürler
bu olasılığın farkındadırlar. Ancak “muhalif” olmadıkları için de asıl kaygıları gelecek
olan müfettişin yönetimdeki çarpık uygulamaları tespit edip “yukarıya” rapor etmesidir.
Çünkü kendileri de rüşvet, yolsuzluk ve şiddet kullanımı anlamında aşırıya kaçmış
olduklarının farkındadırlar. Zaten her yönüyle batmış olan bu düzenin içinde günah
keçisi seçilerek ceza almak istemezler.
Bu yönde yapacakları uygulamalar, kurumlarındaki veya kasabadaki muhalif
unsurları sindirmek ve devlet kurumlarında müfettişin gözünü boyayacak
düzenlemelere gitmek olacaktır.
Kaymakam için metindeki yorum radikal bir şekilde değiştirilmemiştir, bunun nedeni
Kaymakam ve etrafındakilerin sahip olduğu ahlak anlayışı ve ideolojinin günümüzde

de canlılığını korumakta olmasıdır. Bu sebeple günümüz devlet yapısındaki
çarpıklıkları sahneye taşıyarak, seyircinin dönem Rusya’sı ile günümüz Türkiye’si
arasında paralellik kurması hedeflenmiştir.
Adalet kurumunun başı olan yargıç Fyodoroviç, Kaymakam’dan sonra en yüksek
rütbeli memurdur. BÜO’nun yorumunda; kişilerin sahip oldukları hakların,
başkalarının ve devletin müdahalesinden korunmasını sağlayacak bağımsız bir yapı
olması gereken adalet mekanizmasının, tam tersine devleti vatandaşlardan korumak
için kullanılan, devletin elini kuvvetlendirecek bir araç olduğunun altı çizilmeye
çalışıldı. Bu nedenle Fyodoroviç köhneleşmiş, eskimiş yargı sisteminin temsili olarak;
ihtiyar, dava dosyası okumaktan görme yetisi zayıflamış, Kaymakam ve kurum
müdürlerinin amaçlarına paralel olarak yargıyı resmi baskı mekanizması olarak
kullanan bir memur olarak yorumlandı. Yıllardır sonuçlanmamış dava dosyaları
mahkemenin tozlu raflarında beklerken, yürütmenin amaçlarına paralellik teşkil eden
davalar büyük bir hızla ve en sert cezalarla sonuçlanır: Fyodoroviç, kasabanın muhalif
yayın yapan yerel gazetesine kapatma cezası, yürüyüş yapan Çeçenlere de hapis cezası
verir.
Kasabadaki eğitim kurumlarının başı olan Luka Lukiç, metinde ilerici bir öğretmenden
duyduğu rahatsızlığı dile getiren muhafazakar bir memur olarak çizilmektedir. Bu
yorum genel hatlarıyla sahiplenilmiştir. Ancak bunun yanı sıra eğitim alanındaki
çarpıklıkların daha ayrıntılı bir şekilde işlenebilmesi için oyuna bir okul sahnesi
eklenmiştir. Doğaçlama yoluyla çıkarılan bu sahnede, eğitim sisteminde bütünlüklü ve
yapısal bir değişikliğe gidilmeden okullarda yenilikçi eğitim modellerinin şekilci bir
şekilde uygulanması konu edilmektedir. Müfettiş’in kasaba lisesine yaptığı ziyaretin
şerefine, kendisine yenilikçi eğitimin nasıl uygulandığını örnekleyecek bir ders
izlettirilir. Sahnenin temel vurgu noktası; interaktivitenin, öğrencinin iradesini ve
yaratıcılığını ön plana çıkarmak üzere tasarlanmış bir eğitim modelinin, öğrencinin var
olan yaratıcılığını da köreltecek şekilde, ırkçı nitelikler taşıyan bir ideolojinin
benimsetilmesine yönelik olarak uygulanıyor olmasıdır.
Kurum müdürleri odağının en düşük rütbeli memuru Postane Müdürü’dür. Metinde o
dönem her türlü resmi ve özel haberleşmeyi sağlayan mektupları merakından dolayı
okuyan ve bundan zevk alan biri olarak çizilmiştir. Yapılan dramaturji çalışmaları
sonunda, postane müdürünün mektupları meraklı bir kişi olduğu için okumasından

ziyade, devletin güvenliği adına kasabanın istihbaratını sağlamak için okuması tercih
edilmiştir. Hem Kaymakam adına hem de özerk olarak çalışan postane müdürü,
kasabada enformasyonu sağlayan bir kurumun başıdır.
Orijinal metinde Yoksulları Kuruma Derneği müdürü olan Filipoviç, kasaba
hastanesinin müdürü olarak değiştirildi. Günümüz sağlık sistemindeki sorunların
büyüklüğü göz önünde bulundurularak, “Hastane Müdürü” tiplemesi, Müfettiş’e karşı
alacağı hiçbir önlem fayda etmeyeceği için polemikçi yönüyle sorunların üstünü
örtmeye çalışan bir memur olarak yorumlandı.
Metinde, sadece Kaymakam’ın emirlerini yerine getiren düşük seviyede bir memur
olarak görünen Komiser tiplemesi, BÜO’nun yorumunda Emniyet Müdürü, olarak
kurum müdürleri arasına konulmuştur. Böylelikle kasabadaki iktidarın baskı
aygıtının, daha çok vurgu alması amaçlanmış ve bu yorum metindeki kaba, olur olmaz
yere insanlara işkence yapan, kaymakamın “demir yumruğu” yorumuyla birleştirilmiştir.
Dobçinski ve Bobçinski, küçük toprak ağalarıdır. Kasabadaki hiyerarşi içerisinde
esnafların üzerinde, memurların ise altında yer alırlar. Dönem Rusya’sında soylular,
devlet hizmetinden muaftır. Dobçinski ve Bobçinski de herhangi bir uğraşları
olmadığından memurlar arasında bir statü kazanabilmek için kasabada oradan oraya
haber taşırlar. Oyun, metnindeki bu yorumu olduğu gibi korunmuştur.
KHLESTAKOV - OSİP
Kasabadakilerin “Müfettiş” sandığı Khlestakov, aslında düşük rütbeli, sıradan bir kayıt
memurudur. Petersburg’da uşağı Osip’le beraber yaşamaktadır. Khlestakov sadece
memur maaşıyla geçinen bir insan değildir, babası tarafından gönderilen paralar ile de
yaşamını sürdürmektedir. Osip ise köyde büyümüş bir uşaktır ve bu yüzden köy
hayatına alışıktır. O da efendisi gibi kent yaşamının zenginliklerinden faydalanmayı
sever. Fakat Osip’e göre kentte karnını tok tutmanın garantisi yoktur. Bu yüzden
parası olmadığı müddetçe köy yaşantısını kent yaşantısına yeğler.
Khlestakov’un düşünceleri kafasında bir şimşek hızında akar. O, düşüncelerini tek bir
noktaya odaklayamaz. Konuşmaya başladığı anda aklından ne geçiyorsa ağzından da o

cümleler dökülür; konuşmaya başladığı andan itibaren konuşmasının sonraki
cümleleri birden bire oluşur. Çünkü o bir sonraki cümleyi hiçbir zaman düşünmez.
Hareketlerinin ardından neler olacağını düşünmez. Karşısındakinin beklenti ya da
korkularına uygun olan karaktere büründüğü için davranışları tutarlı değildir. O
kendisine göre hiç yalan söylememektedir. Çünkü büründüğü her karakter içinde
söylediği yalanlar artık tamamıyla gerçektir. Khlestakov’un kendisini “müfettiş”
zannettiklerini uzun süre anlamaması da bununla ilintilidir. Osip’in düşünceleri ise
Khlestakov’un tam tersi ve aslında tamamlayıcısı olarak uzun erimlidir. Osip,
Khlestakov’un anı yaşamasının karşıtı olarak anı kurtarmak ve yarını garantilemek
ister ve bunu karşılamak için Khlestakov’u uyarmaya çalışır.
Osip ile Khlestakov’u sınıfsal olarak da ayrıştırmanın bir diğer yolu olarak yemekten
aldıkları hazzın farklılığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Khlestakov temel ihtiyaçları için
uzun süre kaygı duymaz. Sadece bu ihtiyaçların yokluğu onu ciddi şekilde rahatsız
ettiğinde bunlara ilk elden bir çözüm bulmakla yetinir. Karnı doyduktan sonra ise
Khlestakov için yemek yemek artık bir zevk unsuru, tat alınması için gerçekleştirilen
bir eyleme dönüşür. Artık yemek konusunda zevk sahibi ve seçici bir insan haline
gelmiştir; güzel yemekler onun için soyluluğunun bir göstergesidir. Khlestakov’u,
günümüz orta sınıfının bir temsilcisi olarak yorumlamak mümkündür. Orta sınıf bir
birey olarak yemekten aldığı haz, onun genel olarak tüketmekten aldığı hazzın bir
parçasını oluşturur. Osip için ise yemek yemek , oyunun başından sonuna kadar
hayatta kalmanın yoludur. O sürekli bu yoksunluktan muzdarip ve tedirgindir. Öyle ki
karnı doyduktan sonra bile esnafın getirdiği erzağı yanına almak ister. Çünkü yarın
aynı sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Osip’in bu korkusunun temelinde iki neden
vardır: 1) Khlestakov gibi bir efendinin yanında aç kalmak an meselesidir. Açlık tehditi
artık gündelik yaşamın bir belasıdır. 2) Bir serf olarak açlıktan korkmak sınıfsal bir
güdüdür. Sınıfsal olarak tecrübe edilmiştir ki aç kalmak her an başlarına gelebilir. Bu
yüzden yarın onlar için belirsizdir. Her an tedbirli olmak hayatta kalmaları için
elzemdir.
Khlestakov’un değişken karakteri de günümüzdeki orta sınıfa dair bir diğer belirteç
olarak vurgulanmaya çalışılmıştır. Khlestakov, karşısındaki kişinin kendisine biçtiği
rolün içine girer. Bu sayede kendi “karaktersizliği” doldurulmuş olur. Bu yüzden onun
karakter değişimleri de çok hızlıdır. Oyunda Khlestakov’la karşılaşan farklı kesimlerden
insanların farklı beklentileri vardır. Bu beklentilere ve tavırlara Khlestakov bir

bukalemun gibi uyum sağlar.
Khlestakov dördüncü perdede, kurum müdürleri kendisine rüşvet vermeye
geldiklerinde yavaş yavaş kendini önemli biri zannettiklerini farkeder. Khlestakov’un
oyundaki aksiyonları arasındaki bölünme bu farkındalık üzerinden yorumlanmaya
çalışılmıştır. Bir hayal aleminde yaşadığını söylediğimiz Khlestakov, kasabalıların
kendisini yüksek bir memur zannettiklerini anladıktan sonra, kasabadaki insanlarla
bilinçli bir şekilde faydalanmacı bir ilişki kurar.
Osip’le Khlestakov’un ilişkisi ise klasik baskıcı efendi-köle ilişkisinden ayrılır. Osip
Khlestakov’un emirlerine karşı gelebilmektedir. Son sözü Khlestakov’un söylemesine
rağmen Osip’in bu karşı çıkışları, Khlestakov’un isteklerini az da olsa değişime uğratır.
Dönem Rusya’sında toplum her açıdan değişmektedir. Bu değişime kayıtsız kalan,
kendi küçük çıkarlarının peşinde koşan büyük bir kitle vardır ve Khlestakov bu
kitlenin birçok özelliğini taşımaktadır. Gogol’ün uçarı bilinçlilik diye tabir ettiği şey,
günümüz orta sınıfının bilinçliliği ile paralellik arzetmektedir. Orta sınıf bir birey küçük
amaçlarına ulaşabilmek için karşılaştığı duruma göre şekil almak zorundadır. Oyunda
karşılaştığımız durumlar, bu küçük amaçların bir özetini sunuyor: İtibar görmek
arzusu, yemek, içmek ve cinsellik. BÜO’nun Müfettiş’inde, tüketimden alınan hazzın
Khlestakov karakterinde vurgulanması yoluyla orta sınıf tüketim zihniyetinin altı
çizilmeye çalışılmıştır. Khlestakov’un sahip olduğu özellikler, günümüz orta sınıfının
ahlaki açıdan yozlaşmış özelliklerine gönderme yapmak için kullanılmıştır. Oyunun
başlarında seyircinin sempatiyle yaklaşabileceği bir karakter olarak gösterilirken,
oyunun sonuna doğru müfettiş olarak görüldüğünün farkına vardığı ve birtakım
değerleri bilinçli olarak tükettiği yerlerde de eleştirel bir tonda sergilenmesi
hedeflenmiştir.
KADIN KARAKTERLER (ANNA VE MARİA)
Oyunda, kaymakamın karısı Anna ve kızı Maria’nın oluşturduğu kadın odağı ile ilgili
metnin önerdiği dramaturji toplumsal cinsiyet kalıplarını yeniden üreten ve cinsiyetçi
bir dramaturji olarak durmaktaydı. Gogol’ün metninde; kadınlar doğaları gereği
meraklı, dırdırcı ve süslü olarak çizilmişti. Bu şekilde Kaymakam’ın ve Khlestakov’un
kadınlara olan tavırları ve onlarla kurdukları ilişki haklılaştırılmış oluyordu. Oysa

dönem Rusya’sında kadınların yaşamları araştırıldığında; kadınların iyi birer eş ve
anne olmak için uzun yıllar özel eğitimler aldıkları ve küçüklüklerinden beri bu öğreti
ile yetiştirildikleri, ailenin görevinin ise kız çocuklarının iyi bir evlilik yapmasını
sağlamak olduğu verisine ulaşıldı. Bu veriler ışığında, metindeki kadınların
eylemlerinin toplumsal koşullar çerçevesinde yeniden yorumlanması tercih edildi.
Oyundaki kadınlar; ev içine hapsedilmiş, doğaları gereği beceremeyecekleri
düşünülerek “ciddi” meselelerden uzak tutulan, sürekli “kadınca” işlerle meşgul
olmaları desteklenen karakterler olarak yorumlandı. Kadınların “meraklı” olmalarının
sebebi de “ciddi” meselelerden sürekli uzak tutulmalarıydı. Kadınların metinden çıkan
diğer bir belirgin özellikleri “süslü” ve “bakımlı” olmalarıdır. Buradaki süslenme ve
güzel olmaya çalışma çabası toplumsaldır. Kadınlıkları ile açıklanabilecek bir eğlence
yöntemi olmaktan ziyade süslenmenin, zorunluluktan yapılan ve yorucu bir eylem
olarak gösterilmesi hedeflendi.
Khlestakov ile kurdukları ilişki de bu perspektiften yorumlandı. Maria’nın saf âşık,
Anna’nın ise “hoppa” yorumlarından kaçınılarak kadınların Khlestakov ile özel olarak
ilgilenmelerinin iki nedeni vurgulandı. Birincisi Khlestakov’un, şehirden gelmiş üst
düzey bir memur olarak kaçırılmayacak bir koca ve damat adayı olmasıdır. İkinci
neden ise kadınların o dönemdeki toplumsal görevlerinin; eve gelen önemli konukları
eğlendirmek, onlarla edebiyat, müzik gibi “hafif” konular üzerine konuşmak ve konuğu
rahat ettirmek olmasıdır.
KASABA ESNAFI, TÜCCARLAR VE İKİ KADIN
Gogol’ün metninde bu karakterler, Kaymakam’ın uygulamalarını “müfettiş”e şikayet
ederler. Onların şikayetlerinden Kaymakam’ın tüccar ve esnafı haraca bağladığını hatta
bu haraç ödenmediğinde şiddete başvurduğunu da öğreniriz. Kaymakam’ı şikayete
gelen iki kadından birinin kocası zorla, haksız yere askere alınmıştır; diğeri ise suçsuz
yere dayak yemiştir.
Ancak Kaymakam’ı şikayete gelen halktan kişiler, “müfettiş”in Kaymakam’ın damadı
olacağını öğrendikten sonra Kaymakam’dan özür dilerler. Metinde bazı tüccarların,
kendi haksız kazançlarını artırmak için Kaymakam’a rüşvet verdiklerini öğreniriz.
Bütün bunlardan hareketle; Gogol’ün esnaf ve tüccarlarının ahlaki olarak diğer

odaklardan farklı bir seviyede olmadığı söylenebilir.
Bu odağı homojen ve ahlaksızlıktan aynı derecede nasibini almış bir odak olarak
göstermektense, halk içerisindeki çeşitliliğin ve eğilim farklılığının vurgulanmasının
daha değerli olduğu düşünüldü. Kasaba halkının gösterildiği iki sahne için şöyle bir
yorum geliştirildi:
Halkın, Kaymakam’ı “Müfettiş”e şikayet ettiği sahne:
Burada şikayete gelen kişiler arasında esnaf, tüccarlar, birkaç işçi, düşük dereceli bir
memur, bir garson, yerel gazetenin sahibi ve metindeki kadın tiplemeleri vardır.
Kalabalığın genel aksiyonu, şikayet değil protestodur. Bu sahnede, yargıç Fyodoroviç’in
kasabanın yerel gazetesini gerçekten kapattığını öğreniriz. Gazete sahibi de protesto
aksiyonuna dahil olur. Ancak kalabalık içinde bazı tiplemeler, kendilerini bu
aksiyonun dışında tutarak “müfettiş”e “hediyelerini” sunarlar ve ona kibarca isteklerini
iletirler.
Kaymakam “Müfettiş”in kendi damadı olacağını öğrendikten sonra, şikayete gitmiş olan
halkı yanına çağırır:
Kaymakam, “müfettiş”in damadı olacağını öğrenmiştir. Kendisini şikayet eden halkı
cezalandırmak için yanına çağırır. Kolluk kuvvetleri hazır beklemektedir. Bütün
kalabalığa hitaben sinirli bir konuşma yapar. Bu konuşmaya verilen tepkilerin
farklılaştığını görür. Bunun üzerine kalabalık içerisinde daha muhalif olan kişileri
marjinalleştirmeye çalışır. Aradan sert üslubuyla sivrilen bir kişiyi (düşük dereceden
bir memur olan Svistinov) göstererek, onun gibi düşünmeyenlerin bir kenara geçmesini
ister. Kenarda bekleyen kolluk kuvvetlerini gören bazıları korkarak onları yanlız
bırakır. Böylece sayıca da azalmış olan muhalifler kolluk kuvvetleri tarafından
dövülürler. Bu sahnedeki temel vurgu noktası; baskı ve manipülasyonun muhaliflerin
halk içerisinde marjinalleşmesine neden olmasıdır.
OYUNUN SONU: “SESSİZ SAHNE”
Oyunun orijinal metninin finalinde, Kaymakam ve çevresindekiler, gerçek müffettişin
geldiği haberini alınca donakalırlar. Gogol’ün oyunun sonundaki sessiz sahne için

yazmış olduğu sahne yönlendirmesini alıntılayacak olursak:
Tam ortadaki Kaymakam başı arkada, elleri iki yanına açılmış, heykel gibi durur.
Sağında karısıyla kızı, bütün vücutlarıyla ona doğru hamle yapmışlardır; onların
arkasındaki Postane Müdürü soru sorarcasına, şaşkın bir ifadeyle seyircilere dönmüştür.
Arkasında, yüzünde masum bir ifadeyle Luka Lukiç ve onun da arkasında, sahnenin en
ucundaki, birbirlerine iyice sokulmuş üç kadın, yüzlerinde alaycı bir ifadeyle
Kaymakam'ın ailesine bakarlar. Kaymakamın solunda, sanki bir şeyler dinliyormuşçasına başını yana eğmiş Zemlyanika; arkasında da ellerini açmış, neredeyse yere oturur
durumdaki, sanki ıslık çalmak ya da, "Gördün başımıza gelenleri anacığım!" demek ister
gibi dudaklarını kıpırdatan Yargıç bulunmaktadır. Onun arkasında seyircilere dönük,
gözlerinde alaycı bir ifadeyle Kaymakam'a bakan Karobkin, onun da arkasında,
sahnenin en ucunda, ellerini birbirlerine doğru uzatmış, ağızları açık, gözlerini devirerek
birbirlerine bakan Bobçinski ile Dobçinski vardır. Diğer konuklar da heykel gibi
durmaktadırlar. Bu taş kesilmiş topluluk, bir buçuk dakika kadar kıpırdamadan durur.
Perde iner.
Oyunun sonundaki sessiz sahnenin yorumu, dramaturjik açıdan önemli bir yerde
durmaktadır. Gogol’ün oyunu yazdıktan on sene sonra yaptığı bir yoruma göre gerçek
müfettiş, insanlığın “uyanan vicdanı”dır. Bütün kötülükleri kasabayla birlikte yok
edecektir. Mistik ve dini çağrışımları olan bu yorumuyla Gogol, “yukarıdan” gelecek
sağduyulu bir müdahaleye olan ihtiyacı da dillendirmektedir.
Hiyerarşik bir düzeltim öneren bu yorumu sahiplenmek yerine BÜO gerçek müfettişin
de aynı düzenin bir parçası (belki daha yoz ve baskıcı) olduğunu vurgulamak ve
kurtuluşun ilahi bir unsurdan değil halkın yine kendi içinden gelebileceğini belirtmek
amacıyla oyunun finalini değiştirmiştir:
Sessiz sahnenin hemen ardından, sahneye iki çocuk girer. Fısıltıyla konuşan bu
çocuklar, salondaki seyircilere gazete satmaya çalışmaktadırlar. Kapatılmış olan
kasabanın yerel gazetesi, el altından satılmaktadır ve gerçekleri bütün çıplaklığıyla
yazmaktadır. Kasabaya gelen gerçek müfettişin, Khlestakov’u arattığını yazmaktadır.
Ünlü yazar Gogol’ün, bu kasabada gerçekleşen olaylardan hareketle bir oyun
yazacağını yazmaktadır.

Halk içinde kitlesel bir uyanış söz konusu değildir. Ya da bundan sonra kasabada her
şeyin daha iyi olacağını söylemek bile abartılı olabilir. Ancak kapatılmış olan gazetenin
yeniden satılmaya başlaması, karanlık içinde küçük bir aydınlık nokta olarak
yorumlanabilir. Kasabada sergilenen karanlık tablodan çıkışın ancak bu tarz
pratiklerin yaygınlaşması ile gerçekleşebileceği anlamı oluşturulmaya çalışılmıştır.
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19. YY. RUSYA’SINDA TOPLUMSAL CİNSİYETİN KURGULANIŞINA DAİR
19. yy. öncesinde, kamusal alan ve ev içi alan birbirinden çok keskin çizgilerle
ayrılmıştı. Kamusal alanda söz sahibi olmayan kadın, ev içinde ve aile ortamında
sosyalleşebiliyordu. “Terem” adı verilen uygulamalar da bu durumun somut örneğini
oluşturmaktadır. Kelime anlamı olarak şato, büyük ev olan terem; ülkenin kadınlarını
Moğol istilasından koruma ve yaşam alanlarından uzakta tutma amacıyla 17. yy’da
ortaya çıkmış bir uygulamadır. Korunaklı, yüksek yerlere inşa edilen bu izole yaşam
merkezlerinde, savaş sırasında kadınların zarar görmesi engellenmeye çalışılır. Savaş
koşullarında bir ülkenin kadınlarına sahip olmanın ülkeye sahip olmak anlamına
geldiği düşünülürse; bu uygulamanın temelinde kadını namus, şeref, vatan
kavramlarıyla özdeşleştiren bir anlayışın yattığını söylemek yanlış olmaz. Kadınlara ait,
izole edilmiş sosyal yaşam merkezleri oluşturan terem uygulaması daha sonraları da
işlevselliğini korumaya devam eder. Özellikle üst sınıf, soylu kadınların pratiklerinde
rastlanan kimi olgular 19. yy’da da terem mantığının pratikte anlamını yitirmediğini
kanıtlar. Kadınların eğitimlerini ev içinde ve özel hocalar eşliğinde almaları; erkeklerden
uzak bir yaşamda erkekler için hazırlanmaları; ahlak, sadakat ve sınırsız itaat ile
kocasına bağlı birer “lady” olarak yetiştirilmeleri için sarf edilen çabaların da aslında
teremin kadınlara sunduğu özgür hapishane mantığının devamı niteliği taşıdığı
söylenebilir.
19. yy. başlarında Büyük Petro’nun “Avrupalılaşma” adına getirdiği yeniliklerle birlikte
kadınların hayatında da bir takım değişiklikler olacaktır. Artık kadınların ve erkeklerin
bir arada olabildiği eğlence ortamları, balolar ve partiler organize edilmekte ve böylece

ilk defa kadınlarla erkeklerin kamusal alanda bir arada olduğu ortamlar oluşmaya
başlamaktadır. Kılık kıyafet konusunda getirilen yeni uygulamalar, evlilik ve eşlerle
ilgili çıkarılan yeni yasalar, Batılı yaşam pratiklerine yaklaşma çabası sosyal hayattaki
değişiklikleri de beraberinde getirir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen kadının
belirleyici olabildiği tek yer aslında yine ev içi alandır. Evde verilen davetlerin
organizasyonu, evlilik prosedürlerinin düzenlemesi, müstakbel damat ya da gelin
adayların belirlenmesi vb. gibi aktivitelerin etkin özneleri kadınlardır. Evlilikler
genellikle bir statü değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Ya da başka bir deyişle;
arzu edilen ideal evlilik, sınıf atlama ihtimalini de beraberinde getirendir. Eş seçimi,
ideal damat adayı arayışlarında aktif özneler kadınlardır. Ancak yine de birkaç küçük
kasabadaki resmi görevler ve bir iki boşanma davasında başarı kazanan kadınlar
dışında kamusal alanda kadın varlığı söz konusu değildir. Dolayısıyla kadına atfedilen
rolün bir nevi “içişleri bakanı” pozisyonu olduğundan bahsedilebilir.
Kadının kamusal alanda görünür kılındığı ender alanlardan birisi, sosyal yardımlaşma
dernekleridir. İdeal eş, ideal anne imgeleri ile eğitilen kadından beklenen toplumun
huzuru ve refahı için elinden geleni yapmasıdır. Bu anlamda özellikle üst sınıf, zengin
ve yaşlı kadınların görünür olduğu yardımlaşma derneklerinin yanı sıra; savaş ve
sürgün yıllarında erkeklerin destekçisi hemşire, hasta bakıcı kadınların kamusal
alanda varlığına şahit oluruz. Burada vurgulanması gereken nokta kadına açılan
kamusal alanın sınırlarının yine kadına atfedilen rollerle sınırlı kaldığı; kadın kimliğinin
sevgi, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla özdeşleştirildiği ve ideal destekçi
rolünün dışında bir kadın imgesine rastlanmadığıdır. Özetle; 19. yy. sonrası reformlar
ve yeni uygulamaların yaygınlaşması ile kadınlar, eğitim, edebiyat, sağlık, yardım
dernekleri gibi alanlarda daha görünür olmuş; fakat yine de bu uygulamalar genel
anlamda kadınlara biçilen rolü değiştirmemiştir. Örneğin dönemin edebiyat
eserlerindeki kadın imgeleri ortaçağdaki doğaüstü güçlere sahip cadı, tehlikeli yaratık
imgesine göre farklılaşmıştır ama bu sefer de kırılgan, hassas, duygusal, “zayıf
yaradılışlı” kadın imajı model olarak sunulmaya başlanmıştır.
Yine bu dönemin kritik vurgu noktalarından birisi de ideal kadın modelinin soylu,
kültürlü, bilgili olması talep edilirken diğer yandan da siyasetten uzak olması
gerektiğidir. Benzer bir eğilim, eğitim alanında da kendini göstermektedir. 19.yy’da
erkeklerin öncülüğünde başlatılan kadınların eğitilmesi çabaları; kadınların eğitimi için
açılan özel okullar, iyi bir eş, iyi bir anne, namuslu kız olmak için verilen bir eğitimin

ötesine gitmez. Aynı dönemde evlilik hayatı eskisinden farklı olarak daha çok karşılıklı
sevgi, saygı ve fiziksel çekim üzerine kurulmaya başlanmış; karşılıklı “aşk”ın gerekliliği
hem kadınlar hem erkekler tarafından kabul görmeye başlamıştır. Kısacası kadınlar
eskisine oranla daha görünür, kamusal alanın daha içinde, daha “özgür” gibi
görünürler; ancak söz sahibi oldukları alanların sınırlarının genişlediğini ya da
“kadınlık” mefhumuna atfedilenlerin, kadınlardan beklenilenlerin değiştiğini söylemek
pek de mümkün değildir. Son kertede kadınlar yine eşleri üzerinden belirlenmeye;
görev ve sorumlulukları, hak ve özgürlükleri erkeklerle kurulan ilişki üzerinden
tanımlanmaya devam etmiştir.
GOGOL’ÜN MÜFETTİŞ’İNE DAİR…
Belirtmek gerekir ki; okuduğumuz kaynaklardan yararlanarak yukarıda aktardığımız
bu genellemeler, çoğunlukla büyük şehirler ve merkezler üzerinden anlatılıyor. Yine bu
kaynaklarda taşra yaşantısına bu gibi değişimlerin kolay kolay ulaşmadığından,
taşradaki kadın için pek de fazla bir şeyin değişmediğinden bahsediliyor. Müfettiş
oyunundaki kadın karakterlere dair yorum geliştirirken oyunun küçük bir taşra
kasabasında kurgulandığını unutmamak gerekir. Diğer yandan Gogol’un kendi
ifadelerinden de anlaşılacağı üzere oyundaki kadın karakterlerin derinlikli bir şekilde
ele alındığını söylemek pek mümkün değildir. Biz, oyundaki kadın karakterleri tarihsel
arka plana dair yukarıda aktardığımız verilerin ışığında incelemeye çalıştık.
Anna Andreyevna
Gogol’un “henüz yaşı geçmemiş, cilveli bir taşra kadını” olarak tanımladığı,
kaymakamın karısı Anna, orta yaşlı bir kadındır. Gogol’ün tanımına bakılacak olursa;
hayatı ev içi alan ve anneliği ile sınırlı, kendince soylu ve kültürlü, gösteriş düşkünü bir
kadındır. Edebiyattan, müzikten, sanattan anlıyor gibi görünmesi yine o dönemin ideal
kadın imgesine uymak istemesiyle açıklanabilir. Bu imge Anna Andreyevna üzerinde
içi tam olarak doldurulmamış bir kalıp gibi durur. Bu kimliği kullanarak kendisini
önemli bir kişi gibi görmeye ve göstermeye çalışır. Örneğin Khlestakov’la yemek sonrası
sahnesinde aralarında geçen diyalogda kendisinin ne kadar kültürlü bir kadın
olduğunu ve bu yönüyle Khlestakov’la ortaklaştıklarını belirtmektedir. Benzer bir
şekilde kocasını kendisi kadar soylu olmamakla aşağılaması ve final sahnesinde
kasabadaki diğer insanlarla kurduğu ilişkide bu eğilim devam etmektedir.

Anna’nın, dönemin kadınlarına atfedilen rollere uygun olarak, söz sahibi olduğu en
belirgin alan ev içidir. Evdeki işlerin organize edilmesi, kızının yetiştirilmesi ve
ilişkilerinin kontrol edilmesi gibi noktalarda belirleyici olur. Kendi söz sahibi olduğu
alanlardan -ev içinden, sanattan, edebiyattan- politikaya kaydığında ise kocasından
tepki görür. Son kertede kamusal ve politik alan erkelere aittir.
Anna’yı dırdırcı eş, baskıcı anne, sevimsiz bir karakter gibi yorumlamak tehlikelidir.
Hem dönemin koşullarına hem de kadının kendi çevresel koşullarına baktığımızda
yaptığı pek çok jest “normal” karşılanabilir. Bu noktada kızını örnek bir genç kız olarak
yetiştirmeye çalışması, ailelerine layık ideal bir damat arayışı ve soylu, terbiyeli, ahlaklı
ve her daim bakımlı ve güzel olma kaygısı Anna’nın içinde toplumsallaştığı çevrenin
taleplerinden bağımsız değildir.
Marya Antonovna
Ailenin tek çocuğu Marya 18 yaşında bir genç kızdır. Marya’nın annesinden çok da
farklı bir yaşam tarzı olmadığı söylenebilir. Vaktinin çoğunu ev içinde annesi ile
beraber geçirmekte, yakın dostlarla düzenlenen eğlence ortamlarına katılmaktadır.
Gogol, bize Marya hakkında pek fazla bilgi vermese de metne bakarak Marya’nın
annesine göre daha empatik bir noktada durduğu söyleyebiliriz. Kendisine atfedilen
kadınlık rollerini yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman kalıpların dışında
davranmakta ve kendince ayrışma yaşadığı noktalar ortaya çıkmaktadır. Khlestakov’un yazdığı romanlara dair yalanlarını ortaya çıkarması, annesinin kendisi üzerindeki
belirleyiciliğini akıllı dil oyunları ile geri püskürtmesi gibi durumlar buna örnek
verilebilir. Bu özellikleri ile Marya, oyunda az rastlanan naif tiplerden birisi olarak
yorumlanabilir.
Anna ve Marya arasındaki sürekli didişme durumu, anne ve kızın fikirlerinin
uyuşmamasından kaynaklanır. Anne, kızı üzerindeki otoritesini elinde tutabilmek için
kendince doğru olanları savunur ya da dayatır. Kızın doğruları ise anneninkinden
farklılaşmaktadır. Metinde kızın tavırları mantıklı gerekçelere dayandırılabilirken,
annenin tavırları daha çok belli kalıplarla açıklanabilmektedir.

Anne Ve Kızın Khlestakov’la Kurduğu İlişki
Oyunun başından itibaren hem anne hem de kız tarafından kasabaya yeni gelen
müfettişe dair bir ilgi söz konusudur. Müfettişin mevkisi, yaşı, dış görünüşü merak
edilmektedir. Müfettiş her iki kadın için de bir yükseliş basamağı olarak görülür. Anna
için Khlestakov “kibar, kültürlü, soylu” tavırları ile kasabada karşılaşmadığı bir erkek
modelidir. Bu yönü ile kocasından da ayrışmaktadır. Şehirlidir, kültürlüdür, “kadınlara
nasıl davranması gerektiğini bilir”. Marya için ise ideal bir damat adayıdır. Müfettişle
evlenmek Marya’nın statüsünde ve dolaylı olarak da ailenin statüsünde bir yükselme
anlamına gelecektir. Bu durum, sözde müfettişi iki kadının gözünde de yüceltir.
Khlestakov’la kurulacak ilişki kasabadan kurtuluş anlamına gelmektedir. Khlestakov
onlar için şehir yaşamı, üst sınıfla kurulacak ilişkiler, lüks, eğlenceler anlamına
gelmektedir.
Dolayısıyla bu iki kadını –özellikle de anneyi- doğası gereği hoppa olarak yorumlamak
koşullarını görmezden gelmek olacaktır. İçinde bulundukları toplumsal koşullar onları,
kendilerini bu yaşamdan kurtarabilecek bir erkeğe kur yapmaya ve kendilerini
beğendirmeye sevk eder. Ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmek için süslenir,
hazırlanır ve kendilerini Khlestakov’a sunarlar. Bu durum kaymakamın da işine
gelmektedir; çünkü ideal rollerini fazlasıyla yerine getiren bir eş ve kıza sahip olan
kaymakam için kadınların bu fazlasıyla önemli misafire her türlü hizmeti sunmaları ve
onu en iyi şekilde ağırlamaları son kertede kaymakamın kazancı olacaktır. Ne de olsa
Khlestakov’u hoş tutup teftişten kurtulmak için her yol mubahtır.
Bu noktada kızın tavrının annesinden farklılaştığını da vurgulamak gerek. Anne,
“müfettiş”e kendini beğendirmeye çalışır. Bunun için sürekli onu pohpohlayıp
yücelterek, ona değer verdiğini göstermeye çalışır. Bunu yaparken aralarında ortaklık
kurarak aslında kendisini de yüceltmektedir. Her ne kadar Khlestakov’un yalanlar
söylediğini görse de, bu bulunmaz fırsatı kaçırmamak için bozuntuya vermez. Kızı ise
farklı bir yöntem izlemektedir. Khlestakov’a onun kusurlarını gösterir. Onunla
ilgilenmiyormuş gibi yaparak “ulaşılmaz kadın”ı oynamaya çalışır. Bu yönelimin de
yine dönemin ideal kadın imgesinden ayrışmadığını söyleyebiliriz. Bir Rus atasözünde
belirtildiği gibi; “Görülen bakire bakırdır; ama görülmeyen kız altındır.” Tıpkı
Shakespeare’in Kressida’sının “ele geçtin mi kölesin, geçmedikçe sultan” demesi gibi,
Marya da Khlestakov’dan uzak durup kendini ağırdan satma yönelimini benimser.

Her iki kadın da aslında erkek egemen bakışın kendileri için belirlediği rolleri icra
etmeye çalışırlar. Fakat bu rolün kadınlar tarafından içselleştirilmeden icra edildiğini
söylemek doğru olmaz. Kendilerine fayda sağladığı müddetçe sahiplenilebilir bir roldür
ve sahiplenilir de.
Khlestakov krallar gibi karşılanmış, yedirilmiş, içirilmiş ve en son olarak da birlikte
olabileceği kadınlarla tanışmıştır. Durumdan istifade etmek için aceleci davranır.
Marya ile bir an evvel birlikte olmak ister. Marya’nın amacı ise onunla flört etmektir.
Khlestakov kendisi ve ailesi için ideal bir eştir ve bu fırsatı kaçırmak istemez.
Khlestakov’un kendisiyle ilgilenmesinden ve ona iltifatlar etmesinden hoşlanır; ancak
benimsediği “ulaşılmaz kadın” tipine sadık kalma doğrultusunda hareket eder ve daha
ileriye gidilmesinden memnun olmaz. “Hafif kadın” durumuna düşmek onun için
aşağılayıcıdır. Bu noktada Anna Andreyevna’nın olayların kendi kontrolünün dışına
çıkmasından rahatsız olduğunu görürüz. Ayrıca Khlestakov ona da kur yapmaktadır
ve kadın da bunu memnuniyetle karşılar. Ancak Khlestakov Marya’yı tercih ettiğinde
bunu da kabul eder ve bozuntuya vermez. İçinde bulunduğu koşullarda tek isteği;
hayallerindeki yaşam tarzına ulaşmak, dilediğince eğlenmek, gezmek, çevresindekilerce
imrenilen bir saygınlığa sahip olmak ve tüm bunlara ulaşmak için de dönemin en cazip
mekânı Petersburg’a yerleşmek olan Anna için her iki durum da kabul edilebilirdir.
Sonuçta karşılarına çıkan bu ideal damat adayı da Petersburg için bir bilet işlevi
görmektedir.
Kaymakamın bu ilişkilere dair tavrı ise, yukarıda belirtildiği gibi çıkarcı bir yerde
durmaktadır. Teftişten kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır ve dolayısıyla
karısının ve kızının Khlestakov’a yakın davranmasından rahatsız olmaz. Ayrıca
Marya’nın Khlestakov’la evlenmesi kendisi için de koşulların değişimi ve sınıf atlama
anlamına gelmektedir ve müfettişle kuracağı ilişki kendisini güçlendirecektir.
Dolayısıyla Marya, babası için çıkarları doğrultusunda kullanabileceği bir nesne
olmaktan fazla bir şey ifade etmez.
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Nikolay Gogol – Müfettiş
Giriş

Thomas Seltzer
Çeviren: Piri Kaymakçıoğlu

Müfettiş, milli bir kurumdur. Ona sadece edebi bir değer biçilmesi ve onun Rus
komedilerinin en büyüğü olarak ilan edilmesi, Müfettiş’in hem Rus edebiyatında hem
de Rusya yaşamında taşıdığı önemi karşılamaz. Hiçbir dilin modern edebiyatında,
onun eğitimli Ruslara verdiği gibi, kurumların zengin içeriğini taşıyan başka bir eser
yoktur. Almanların Faust’u vardır, ama Faust kosmik bir felsefe teması taşıyan bir
trajedidir. İngiltere’de yaklaşık herkesin Shakespeare’in kapsamlı ismiyle ima edilenden
hissettiği duygu ile bir Rus’un Müfettiş’in anılmasıyla hissetiği duygu, aynı büyüklük
duygusudur.
Bu, Rusların Gogol’ün bir komedisini, en büyük İngiliz oyun yazarının ortak yaratıcı
üretimine karşı dengeleyecek veya Shakespeare’in daha büyük oyunlarından herhangi
birinin edebi değerini ona atfetmeye çalışacak kadar eleştirel kabiliyetten yoksun
oldukları anlamına gelmez. Rusların beğenilerinin gösterdiği şey; edebiyatın, Rusya’nın
entelektüel yaşamında oynadığı yaratıcı roldür. Burada edebiyat bir lüks, bir eğlence
değildir. O, sadece entelijensiyanın değil; aynı zamanda artan sayıda halktan insanın
günlük varoluşlarına, düşüncelerinin parçalarına, düşlerine, sosyal politik ve
ekonomik yaşamlarına yakından bağlı, ete kemiğe işlemiş bir yapıdadır. Onların
kolektif hatalarını ve pişmanlıklarını, kolektif umutlarını ve çabalamalarını ifade eder.
Edebiyat, kitlesel hareketlere liderlik etmeye yaramakla kalmamış; aynı zamanda bu
hareketlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kısacası Rus edebiyatı, Rus toplumunun
yaşamına tamamen bağlıdır ve onun canlılığı o toplumun ruhani canlılığının
ölçütüdür.
Rus edebiyatının kendine özgü karakterinin başlangıcı Müfettiş’le olmuştur denebilir.

Gogol’den önce çoğu Rus yazar, birkaç tanesi hariç, yabancı modellerin kötü birer
taklitçileriydi. Tiyatro kendini genel olarak Fransız modelleri üzerine kurmuştu.
Müfettiş ve sonrasında Gogol’ün Ölü Canlar romanı, Dostoyevski’den Gorki’ye bütün
büyük yazarlar tarafından takip edilen Rus edebiyatı geleneğini kurmuştur.
Zamanının tiyatro izleyicisinin, bir komedinin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini
Gogol tek bir darbeyle allak bullak etmiştir. O zamanın Rusya’sında bir oyun
hakkındaki genel fikir, bizim zamanımızın yorulmuş bir iş adamının bu konudaki
fikirlerinden çok az farklıydı. Müfettiş’in erken ondokuzuncu yüzyıl Rusya seyircilerine
yaptığı şok, zaman zaman cüretkar bir modern Avrupa oyununu meydana getirmek
için gerekli yürekliliğe sahip bir tiyatro menajerinin bize verdiği şoka benzemektedir.
Yalnız, şokun yoğunluğu çok daha yüksektir. Gogol sadece genel kabul gören metoda
meydan okumakla kalmamış, aynı zamanda mizahı kisvesi altında devletin, yani Rus
bürokrasisinin kurumlarına korkusuzca bir saldırıda bulunan konusunu takdim etme
cesaretini göstermiştir. İşte bu yüzden Müfettiş, Rus yazın dünyasında bir devrimi
simgeler. Oyun, biçim olarak realist; içerik olarak da yaşamsaldı. Rus hükümetinin
işlettiği kurumların çürümüşlüğünü ve bozulmuşluğunu ortaya çıkardı. Doğrudan
doğruya, tipik Rus yerel idare memurlarını gülünç duruma düşürdü ve dolaylı olarak,
hükümdarlığın en yüksek memurları arasındaki aynı rüşvet ve yolsuzluk sisteminin
olduğunu gösterdi.
Müfettiş, Çarların hüküm sürdüğü topraklarda bir çeşit destan-komedi haline
gelmiştir. Her küçük kasabanın yöneticisi, oyunda Kaymakam’ın bilgece sözlerine göre,
kendi topraklarında zorbalıklarını ve zulümlerini bir kalıba uyduran, hemen hemen
mutlak bir despottur: “Hiçbirimiz tertemiz, günahsız değiliz, Voltairecilerin
düşündükleri o kadar önemli değil, Tanrı bizi böyle yaratmış işte.” Kasaba
yönetimindeki tüm kişiler, yukarıdan aşağıya doğru, polis memurlarına kadar uzanan
bir hat boyunca, aynı otorite tarafından konmuş kanunu –her zaman böyle titiz olmasa
da- uygularlar: “Rütbene göre alman gerek.”. Şehirde ve kasabada nasılsa, küçük
köylerde de öyledir. Oyun, köklerini daha kapsamlı bir trajedi olan Rus despotizminden
alan Rus hayatının trajedisidir. Bu despotizm, resmi bozulmuşluğa büyük katkı
yapmıştır. Bunu düzeltmek için zorla yapılan devrimlerden başka yol yoktur.
Müfettiş’in, yani sadece bir komedinin, Rus halkında böyle bir etkisinin olmasının ve
Rus edebiyatında bu kadar önemli bir yer teşkil etmesinin birincil sebebi budur. Bu

yüzden bir Rus eleştirmen, “Rusya’nın sahip olduğu tek bir komedi vardır: Müfettiş.”
demiştir.
İkinci neden, bu ulusal temanın sunuluşundaki parlaklık ve orijinalliktir. Gogol, tüm
diğer sanatçıların üstündeydi. Bir radikal değildi, hatta bir liberal bile değildi. O tam
anlamıyla bir muhafazakardı. Bürokrasiden nefret etmesine rağmen, hiçbir zaman
sistemin kendisinde veya otokraside bir sorun görmedi. Çoğu doğuştan yetenekli
sanatçı gibi, mizaç olarak çok bireyciydi; onun hicvi ve alayı, sebeplere değil sonuçlara
yönelikti. Bireylerin ahlaklıca davrandığını ve Gogol’ün hiç sorgulamadığı sistemin
güzel bir şekilde işlediğini farz edelim. Bu görüş, Gogol’ün tüm çabalarını karakter
çizme üzerine yoğunlaştırmasına neden olmuştur. İfşa edilecek olan karakterlerdi,
aşağılanacak ve küçük düşürülecek olanlar da bu karakterlerin eylemleriydi; bu
karakterleri var eden ve böyle davranmalarına yol açan şartlar değildi. Eğer oyundan
bir ders çıkarılacak olsaydı, bu sosyolojik bir ders değil, ahlaki bir ders olurdu.
Kendinin oyunda yansıtıldığını gören bir birey bundan arınarak çıkabilir ama
toplumun bundan öğrenecek hiçbir şeyi yoktur.
Ama oyun taşıdığı toplumsal mesaj sayesinde hala yaşıyor. Yaratı, yaratıcısından daha
büyük olduğunu kanıtladı. Müfettiş’in yazarı, kendi eserinin zayıf bir eleştirmeniydi.
Rus halkı onun oyuna biçtiği değeri reddetti ve kendi değerini biçti. Memurlarını
tanıyorlardı ve buna neden olan sistem yaşamaya devam ettikçe bunların düzeleceğine
dair yanılsamalar içine girmediler. Gene de oyun nefret edilen sistemin kendisinin
işlerinin keskin bir alayı ve çarpıcı bir sergilemesi olduğu için onu keyifle selamladılar.
Müfettiş bu güne kadar Rusya’nın vicdanında hep var oldu.
Gogol’ün Müfettiş yazımıyla birlikte kendini geliştirdiği belirtilmek zorundadır. Her
zaman dikkatli bir sanatkar olan, bir hikayenin veya oyunun ilk versiyonu ile pek az
tatmin olan, sürekli değiştiren ve yeniden yazan Gogol, bu komedinin mükemmelleşmesi için büyük ihtimam göstermiştir. Konu, Ölü Canlar’da olduğu gibi, ona şair
Puşkin tarafından önerilmişti ve gerçek bir olay üzerine kurulmuştu. Puşkin, Gogol’ün
dehasını bir bakışta anlamıştı ve genç yazarı Rus edebiyatının yükselen yıldızı saymıştı.
Tanışıklıkları kısa süre sonra samimi bir arkadaşlığı dönüşmüştü. Puşkin, yazdıkları
hakkında onu cesaretlendirmek ve teşvik etmek, ve büyük nüfuzunun tüm gücüyle
ona yardım etmek hususunda hiçbir fırsatı kaçırmadı. Gogol 1834’ün sonlarında oyun
üzerine çalışmaya başladı; o zaman 25 yaşındaydı. Oyun ilk kez 1836’da St.

Petersburg’da sergilendi. Gogol oyunun sahneye konmasına izin vermesinden önce,
oyun birçok kez elden geçirilmesine rağmen yine de tatmin olmadı ve oyun üzerine
1838’de tekrar çalışmaya başladı. Şu anki son biçimine gelmesi 1842’den önce olmadı.
Böylece Müfettiş, yazarının aklını sekiz yıldan uzun bir süre meşgul etti; karakterizasyon ve tiyatro tekniği açısından neredeyse kusursuz bir yapıt olarak sonuçlandı. Çok
daha önemli olan, oyunun Gogol’ün edebi gelişiminde bir çığır açmasıydı. Oyunu
yazmaya başladığında, onu sırf eğlence içeren bir komedi yapmaktan fazlasını
düşünmüyordu, ama onun üzerinde çalışma süresince, gitgide konunun olanakları
kendilerini göz önüne serdi ve oyunun sonraki tüm kariyerini etkiledi. Sanatı genişledi,
derinleşti ve daha ciddi gelişti. Eğer; Puşkin’in “onun kahkahasının arkasında üzgün
gözyaşları hissedersiniz,” sözü Gogol’ün önceki yapıtlarından bazıları için doğruysa,
Müfettiş ve sonraki yapıtları için de doğrudur ve daha geçerlidir.
Gogol bize kendisi için yeni bir yaşamın başladığını söyler; o artık “çocuksu fikirlerle
değil, tamamiyle hakiki yüce fikirlerle hareket edecekti.” Yazar o dönem için şöyle
söyler: “Bu şeye ciddi bakmamı sağlayan Puşkin’di. Gördüm ki; yazılarımda neden
güldüğümü bilmeden, değersizce, boş şeyler için gülüyormuşum. Eğer güleceksem,
gerçekten gülünmesi gereken şeyler üzerine gülmeliyim. Müfettiş’te, Rusya’daki tüm
kötü şeyleri biraraya getirmeye karar verdim ve bu yerlerde uygulanan tüm
adaletsizlikleri, insani ilişkilerde insanlardan her şeyden fazla adaletin talep edildiğini
bir yere yığdım ve geriye tüm bunların üstüne büyük bir kahkaha atmak kaldı. Ama
iyice bilindiği üzere, bu bir galeyan patlaması yarattı. Bana öncesinde hiç böyle bir
güce sahip bir şeymiş gibi gelmeyen kahkahamla birlikte, okuyucu derin bir üzüntü
hissetti. Ben de kahkahamın bundan sonra eskisi gibi olmayacağını, eserlerimin
geçmiştekiler gibi olmayacağını, kabahatsizce ama dikkatsizce yaşanan sahnelerin
genç yaşlarım boyunca sürdüğünü ve kendimi değiştirme ihtiyacında olduğumu
hissettim.”
Çar I. Nikola rejimi altında süren katı sansürle birlikte, bu komedinin sergilenmesi için
izin alabilmek için güçlü bir nüfuz gerekiyordu. Gogol buna, Çar’ın bizzat araya
girmesini sağlamayı başaran bir arkadaşının, Zhukovsky’nin vasıtasıyla ulaştı.
Nikola’nın kendisi, Nisan 1936’da oyunun ilk sergilenişine gelmişti; oyuna güldü ve
onu alkışladı. “Oyunda herkesten bahsediliyordu, en çok da benden”, dediği söylenir.

Doğal olarak resmi Rusya, drama sanatındaki bu yeniliği beğenmedi; onların ve
destekçilerinin arasında oyuna duyulan öfke giderek yayılıyordu. Bulgarin bu saldırıya
liderlik etti. Sanatta veya edebiyatta bir yeniliğe karşı genel olarak söylenen her şey,
Müfettiş’e karşı da söylenmişti: Orijinal değildi. Mümkün görünmeyen, imkansız, kaba,
aşağılıktı; olay örgüsünden yoksundu. Herkesin bildiği bayat bir kıssayı ortaya
sürüyordu. Haksız bir farstı. Karakterler sadece karikatürdü: “Bir tane bile dürüst
ruha sahip olmayan bir kasaba ne biçim bir kasabaydı?”
Gogol’ün alıngan doğası kendisine karşı patlak veren fırtınadan daha önce büzüştü ve
Gogol düşmanlarından kaçarak Rusya dışına çıktı. Gogol, oyunun St. Petersburg’da ilk
sergilenişinden dört gün sonra Shchepkin’e şöyle yazdı: “Oyunu Moskova’da
sergilemek üzerine ne yapmak istiyorsanız yapın. Bunun hakkında endişe
etmeyeceğim. Oyundan ve onun hakkındaki tüm yaygaradan sıkıldım. Oyun, büyük ve
gürültülü bir etki oluşturdu. Tüm hepsi bana karşı... Beni kötüye kullanıyorlar ama
oyunu izlemeye gidiyorlar. Dördüncü performans için bilet bulmak mümkün değil.”
Ama Rusya’nın Puşkin ve Belinski ile birlikte en büyük edebi yeteneği, Rusya’nın
yetiştirdiği en büyük eleştirmen, kendini Gogol’ün tarafına yerleştirdi.
Nikolay Vasiliyeviç Gogol, Poltava hükümetine bağlı Soroçintsiy’de, 1809’da doğdu.
Babası bir Küçük Rus(Ukraynalı)’tu, oyun yazarı ve aktör olarak büyük bir yetenek
sergileyen bir toprak ağasıydı. Gogol on yaşına kadar evde eğitim gördü ve sonra
1821’de liseye başladığı Nejin’e gitti. Burada “Star” adında bir el yazması öğrenci
dergisinin editörlüğünü yaptı ve sonra hem yöneticisi hem de bir aktörü olduğu bir
öğrenci tiyatrosu kurdu. Bu tiyatro öyle bir başarı elde etti ki, izleyicisini genel halk
içerisinden oluştudu.
1829’da bir aktör olmayı düşündüğü St. Petersburg’a gitti; ama en sonunda bu
düşüncesinden vazgeçti ve bir devlet dairesinde katip olarak işe girdi. Onun gerçek
edebi kariyeri, 1830’da Dikanka yakınlarındaki Çiftlik Geceleri adlı Ukrayna köy
yaşantısından bir seri hikayenin yer aldığı kitabının basılmasıyla başlamıştır. 1831’de
Puşkin ve Zukovski ile tanıştı. Zukoski onu “edebiyatla uğraşan erkeklerin içten
grubunun ve entelektüel toplumun çiçeğinin” tam ortasına; yani Madam O.A.
Smirnov’un evine, “utangaç Khokhol” (“Küçük, Rus”un takma adı) olarak tanıttı. Aynı
yıl, Yurtsever Enstitüsü Tarih Bölümünde eğitimci olarak bir mevki elde etti. 1834’te

St. Petersburg Üniversitesi’nde tarih profesörü oldu. Dersleri kuvvetli sunumu ve
orijinalliği bakımından göze çarpsa da, bütüne bakıldığında bir profesör olarak başarılı
görünmüyordu ve 1835’de işten ayrıldı.
Bu dönem boyunca, Gogol edebi faaliyetine kesintisiz devam etti ve 1835’de bir hikaye
kolleksiyonu olan Mirgorod Hikayeleri’ni yayınladı. Kitap; İvan İvanoviç ile İvan
Nikiforoviç’in Öyküsü’nü, Taras Bulba’yı ve diğerlerini içermekteydi. Bu kolleksiyon
onun önde giden bir yazar olduğunu kesinleştirdi. Aynı zamanda birkaç oyun üzerine
çalışmaktaydı; bunlardan biri Vladimir Nişanı’ydı. Müfettiş’in küçük kasaba
memurlarına değindiği gibi, daha büyük St. Petersburg memurlarına değinen bu oyun
hiç bitirilemedi. Gogol, oyunun Rusya sahnesine konma olanaksızlığını anlamıştı.
Oyunun birkaç güçlü sahnesi basıldı. Evlenme isimli komedi 1835’te bitirildi ki bu
oyun, Rus tiyatro repertuarında hala yer bulur. Onun bitirilmiş diğer komedisi
Kumarbazlar, sonraki bir döneme aittir.
Yedi yıllık (1836-1841) bir duraklamayla sonuçlanan yurtdışında, genelde İtalya’da,
kalmasından sonra anavatanına döndü. Yanında da en büyük eseri Ölü Canlar’ın ilk
cildini getirmişti. Ertesi yıl yayınlanan roman derin bir etki yarattı ve Gogol’ün edebi
ününü en üst noktaya getirdi. Onun basımını görecek kadar yaşamayan Puşkin, ilk
bölümlerinin okunuşunu duyduğunda; “Tanrım, Rusya’mız ne kadar üzücü”, şeklinde
haykırır. Alexander Hertzen, kitabı “Harika bir kitap, acı, ama günümüz Rusya’sına
karşı umutsuz bir paylama değil”, şeklinde tanımlar. Aksakov, kitabı Rus milli destanı
ve Gogol’ü de Rus Homer olarak ilan etmek kadar ileriye gitmiştir.
Ne yazık ki roman tamamlanmamıştır. Gogol, kendisini uç boyutta bir hastalık hastası
olmaya iten bir sinir hastalığı çekmeye başlamıştı. Son derece dindar biri olmuştu;
sofuların ve fanatik bir rahibin etkisi altına girer, mistisizm içine battıkça batar, Kutsal
Mezar’da ibadet etmek için Kudüs’e bir hac yolculuğuna çıkar. Aklının bu halinde,
kendisininki de dahil tüm edebiyatın zararlı ve günahkar olduğunu düşünür.
Ölü Canlar’ın ikinci cildinin el yazmasını yaktıktan sonra tekrar yazmaya başlar, bitirir
ve 1851’de basıma hazır hale getirir. Ama metnini kendinde tutar ve ölümünden (1852)
birkaç gün önce onu yakar. Böylece ikinci cilt, sadece belli bölümler halinde günümüze
kadar gelmiştir.

Gogol Dönemi Rusya’sı

Derleyen: Taner Olçum

1809-1852 yılları arasında yaşamış olan Rus oyun ve öykü yazarı Nikolay Vasilyeviç
Gogol'ün yaşadığı dönemde Rusya'nın gerek toplumsal açıdan, gerekse siyasal açıdan
nasıl bir ülke olduğunu daha iyi anlayabilmek için; Rusya tarihinin, ülkeyi komşu
Batılı ülkeler gibi modern bir devlet yapısına kavuşturmaya çalışan Büyük Petro'dan,
Gogol'ün yaşadığı dönemde çar olan I. Nikolay'a kadarki bölümüne kısa bir göz atmak
faydalı olacaktır.
BÜYÜK PETRO DÖNEMİ (1682-1725)
Rusya, 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar, merkezi bir devlet olmayı başaramamış bir
ülkeydi ve Tatarların hakimiyeti altındaki küçük prenslik ve hanlıklardan oluşuyordu.
Çar IV. İvan’ın yönetimi altında (1533-1584) mutlak monarşik bir devlet kuruldu.
Büyük Petro (1696-1725) döneminde de, her ne kadar çarın kendisi Rusya’yı
Batılılaştırmaya çalışsa da, despotik yönetimden herhangi bir kayma gerçekleşmedi.
Halka devlet hizmeti konusunda zulmedilmesi, gerçek ya da olası her türlü
muhalefetin sert bir şekilde ezilmesi, halkın angarya işlerde (kale inşaları ve St.
Petersburg şehrinin inşası sırasında binlerce insanın açlıktan, soğuktan ve zulümden
dolayı hayatını kaybetmesi buna örnek olarak verilebilir, ağır koşullarda çalıştırılması)
ve ulusal yaşamın her sahasında askeri bir disiplinin insanlara benimsetilmesi
(militarizasyon) akla gelen ilk örneklerdir. onyedinci yüzyıl sonunda tahta geçen Büyük
Petro için devlet yönetimi açısından önemli olan iki reform vardı; merkezi bir devletin
olmazsa olmaz aracı olan düzenli ordunun kurulması ve devletin gelirlerinin
artırılması. Devleti rakipsiz kılan ikinci uygulamalar kümesi ise Kilise’yle olan
ilişkilerdeki reformlardı. Büyük Petro’nun ölümünden sonraki dönemde ise, tıpkı
Fransa’da ve kısmen de İngiltere’de olduğu gibi, devletin bu şekilde aşırı merkezileşme-

si büyük toprak sahiplerinin tepkisine yol açmıştır. Bu aristokratlar, Büyük Petro'dan
önceki çarlar tarafından toprak bağışlanarak yaratılan ve aynı zamanda da devlet
memuru olan aristokratlardı (dvoriane sınıfı olarak da adlandırılır). Bunlar genellikle,
devlet işlerine akıllarının ermeyeceği düşünülen kadınların tahta geçmesini tercih
ediyorlardı.
AYDINLANMANIN RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Eğitimi Avrupalıların etkisiyle şekillenmiş olan Büyük Petro, devletin hegemonyasını
saldırgan ve militan bir batıcılık ideolojisiyle kurmayı denemişti. Katerina dönemi de;
bizzat hükümdarın kendisinin Voltaire ve Grimm’le yazıştığı, davet ettiği Diderot ile
uzun uzun politika ve felsefe sorunları tartıştığı, bir an için aydınlanma ideallerinin
Rusya’da gerçeklik kazanabilecek gibi göründüğü bir dönem olmuştu. Fakat Çariçe II.
Katerina (1762-1796) bir yandan kitaplar yazar, dergiler çıkarırken; diğer yandan da
kendi yazdığı kitabın Rusya içinde yayınlanmasını yasaklıyor, çıkan dergileri
kapattırıyordu. Bu yüzden onun döneminde Rusya’ya özgü bir aydınlanma düşüncesi
pek gelişmedi. Fransa’dan ithal edilen aydınlanmacı fikirlerin yayılma alanı da
üniversiteler ile yarı gizli mason localarıyla sınırlı kaldı.
TOPLUMSAL PANORAMA
Rusya’nın tarihinin, batısındaki Avrupa’dan farklı olmasına neden olan etmenlerin
arasında toprağın kendisi hatırı sayılır bir yer tutuyordu. Bazı bölgelerde toprağın
verimsiz oluşu, iklim açısından talihsizlikler vb. nedenlerle tarımın zaten son derece
ilkel bir teknoloji ile yürütüldüğü Ortaçağ Avrupası ve Rusya arasında, ekonomik refah
açısından pek bir fark yoktu. Onkinci yüzyılın ortasında Avrupa’da başlayan tarım
devrimi, verimin göz kamaştırıcı bir biçimde artmasına yol açmıştı; ancak Rusya bu
devrimin dışında kaldı. Yalnızca “mujikin” (Rus köylüsü) değil, Rus Devleti’nin de
kaderini belirleyen en önemli etmenlerden biri, devleti ve olası bir şehir hayatını
beslemekte kullanılabilecek tarımsal artık ürünün kıtlığı olmuştur.
Artık ürünün azlığı, hayatın yüzyıllar boyunca köklü hiçbir değişim olmadan yeniden
üretilmek zorunda olmuş olması, köy komününe paradoksal görünebilecek kimi
özellikler kazandırdı. Bir yandan da Rus köylüsünün muhafazakârlığı dillere destan
oldu. Tarımda üretkenliği arttırmayı denemek isteyen iyi niyetli toprak sahipleri bile,

serfleri tarafından “zorba” olarak telakki edildi.
KÖYLÜLERİN SERFLEŞTİRİLMESİ
Rusya’da köylülerin serfleştirilme tarihi, neredeyse devletin tarihiyle başlar. Gerçi III.
(Büyük) İvan (1462-1505) hasat zamanları haricinde, köylülerin efendilerini terk etme
hakkını tanımıştı; ama Korkunç İvan (1547-1584) zamanında, bu hakkın sürekli
olarak askıya alındığı “yasak yıllar” ilan edilmeye başlandı. Bu, gerekçesiz değildi.
Korkunç İvan kendisine sadık bir aristokrasi ve ordu yaratmak için, devlet topraklarını
yeni bir soylu sınıfı olan dvoriane’ye dağıtıyordu. Devlet topraklarında yaşayan
köylülerin yegâne yükümlülüğü, o günün koşullarında ödenmesi oldukça kolay olan
hane halkı vergisiydi. Oysa dvoraine’nin, hem çara olan vergi borçlarını ödeyebilmek
hem de kendi geçimlerini temin edebilmek için çok daha yoğun bir sömürüye
ihtiyaçları vardı. Bu yüzden dvoriane’ye verilen topraklardaki sömürü yoğunlaştıkça,
köylüler devlet ya da manastır topraklarına ya da şehirlere iltica etmek üzere
buralardan kaçmaya başladılar. Sorun çözümsüzdü. İlan edilen yasak yıllar giderek
artmaya başladı ve 1649’da Rusya’daki bütün köylülerin ruhları (can) işledikleri
toprağın sahibine emanet edildi.
Bu nedenlerden ötürü köylülerin toprak sahiplerine karşı birçok ayaklanması oldu.
Serflik kurumunu yasallaştıran 1649 Kanunu’ndan sonra da büyük bir köylü
ayaklanması yaşandı ve dört yıl boyunca bastırılamadı. Ancak bu kez ayaklanmaya
dini bir motif de katılmıştı. Rus toplumunun dini ayinleri çok görkemliydi ve bunların
ayrıntılarına çok özen gösterilirdi. Ancak İncil’in ondokuzuncu yüzyıla kadar Rusça’ya
çevrilip yayınlanmamasından dolayı yalnızca sıradan halk değil, papazların çoğu da
Hristiyanlığın öğretileri konusunda son derece cahildiler. Ancak onyedinci yüzyılda
yaşanan bir kriz, bir kurum olarak Ortodoks Kilisesi’nin, halkın sadakat ve bağlılığını
neredeyse tamamen yitirmesine yol açtı. 1652 yılında Kilise’nin başına geçen Nikon’un,
Yunan ile Rus Ortodoks Kiliseleri’nin ayinleri kutlama tarzları arasında tarih içinde
ortaya çıkmış farklılıkları gidermek için önerdiği reformlar, Ortodoks Kilise’de büyük
bir bölünmenin yaşanmasına yol açtı. Aslında önemsiz gibi görünen bu reformların
altında; merkezi devletin, geleneksel topluma yönelttiği çok daha topyekûn bir saldırı
vardı. Nikon ve reformların büyük destekçisi I. Alexis (1645–1676), Rus köylülerin belki
de yegâne avunma kaynağı olan içki evlerini kapatmak, kâğıt oyunlarını yasaklamak,
cinsel özgürlüğe ağır cezalar getirmek, her gün kilisede dört beş saat geçirmeyi zorunlu

hale getirmek, kısacası kiliseyi toplumun gündelik hayatını disipline etmekte
kullanılacak bir araç haline getirmek istiyorlardı.
Tepkinin şiddeti büyük oldu. Kısa zamanda “eski müminler” adını alan muhalifler,
dünyanın sonunun geldiğini, Deccal’ın devrinin başladığını ilan ederek çevrelerine ve
kendilerine karşı çeşitli şiddet eylemlerine giriştiler. Zaman içerisinde, “eski müminler”
arasında İncil’in kendisini okumak ve bundan başka her türlü hiyerarşiyi reddeden,
komünizan ideoloji ve hayat tarzları türetmek eğilimi yaygınlaştı. Böylelikle, eski
müminler Rusya’da popüler düzeydeki radikal ideolojileri sürekli olarak yeniden üreten
önemli bir odak haline geldi. Eski müminlerin toplumdaki itibarı hızla öyle yaygınlaştı
ki, Kilise popüler desteğini tamamen yitirdi.
NAPOLEON SAVAŞLARI DÖNEMİ VE I. ALEKSANDR (1802-1825)
Napoleon Savaşları döneminde ise, Rus devlet yapısı içerisinde derin bir bölünme, bir
tür kimlik krizi yaşanıyordu. Katerina’nın devletin merkezi iktidarını pekiştirmek üzere
aristokrasi ile girişmiş olduğu pazarlığın sonuçlarından biri, tarımsal anlamda sermaye
birikim olanaklarının büyük ölçüde artmış olmasıydı. Bu, devlet kadroları düzeyinde
büyük bir bölünmeye yol açtı. Bir yanda feodal düzenin getirdiği baskının devam
etmesini isteyen tutucu soylular, diğer yanda ise aydınlanma kültüründen
devraldıkları idealler doğrultusunda bir hukuk devleti kurmak isteyen devrimci
soylular bulunuyordu.
1812 yılı Çarlık ordularının Fransa’yı yendiği yıldı ve milyonlarca köylü hala ağır sıkıntı
ve baskı altındaydı. Avrupa’yı gören Rus subayları, ülkelerinin devlet düzeninin, sosyal
yaşamlarının ve kurumlarının geri kalmış olduğunu düşünüyorlardı. Çarlığın
boyunduruğu altındaki halkın büyük bir bölümünü oluşturan köylülerin “toprak
serfliğini” sürdürüyor olması, subaylar için çok rahatsız edici bir gerçekti. I.
Aleksandr’ın baskıcı ve militarist rejiminden bunalan aydınlar ve genç subaylar gizli
çevreler oluşturuyordu ve bu çevrelerde çarlığın yerini alacak iki model tartışılıyordu:
Meşruti bir monarşi ya da federasyona dayanan bir cumhuriyet. Aleksandr öldükten
sonra I. Nikolay tahta geçeceği gün (14 Aralık 1825), Rusya tarihinde bir çara karşı
düzenlenmiş ilk silahlı ayaklanma gerçekleşti. Ancak ayaklanmanın liderlerinin
kararsızlık ve tutukluğu yüzünden çar bu birlikleri kuşattı ve ayaklanma başarısız
oldu, beş önder idam edilip teşhir edildi. Yüzlercesi de Sibirya’ya sürgüne gönderildi.

Böylece Sibirya ilk siyasal mahkûmlarını kabul etmeye başladı.
Başarısız olsalar da, Dekabrist hareketi sanat ve edebiyatta demokrat yükselişin itici
gücü oldu. Sonraki yıllarda Rus şiirinin gerçek kurucusu olan Puşkin’in önderlik ettiği
birçok şair ve yazar tarafından estirilen entelektüel bir heyecan tüm ülkeyi saracaktı.
Yüzyılın ilk çeyreğinde Lermontov’un şiirleri, Gogol’ün oyun ve öyküleri, Belinskiy’in
edebiyat eleştirileri ile politik ve sosyal konulardaki makaleleri buna örnek sayılabilir.
BASKI DÖNEMİ VE SLAVCILIK
Çar I. Nikolay’ın (1825–1855) otuz yıl süren baskı rejimi, yaşanan rejim bunalımının
kesin bir şekilde toprak sahiplerinden yana çözümlendiğinin ifadesiydi. Bu koşullar
altında, devletteki iktidar odaklarından giderek uzaklaştırılmış ve kendilerini ifade
etmelerine imkân verecek kamuoyundan yoksun aydın ve memurlar, varlıkları için
yeni bir meşruiyet zemini keşfetmek üzere, büyük bir içe dönüş yaşadılar. Bu dönem
içinde geliştirilen en önemli eğilim Slavcılıktı. Slavcılığı açıkça ve bu terim altında
benimsemiş olanlar görece az olmakla birlikte; yeni marjinal konumlarının yarattığı
kimliksizlik duygusunu aşmak üzere yerel geleneklere vurgu yapmak, 1825’le 1840’lar
arasında neredeyse bütün aydınlara damgasını vurmuş bir eğilimdi. İleriki bölümlerde
Slavcılıktan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.
RUS TOPLUMSAL HAREKETİ
Her türlü özgür düşüncenin düşmanı olan I. Nikolay’ın ölümünden sonra çar ilan
edilen II. Aleksandr (1855–1881) döneminde sansürün yumuşatılması, üniversitelere
özerklik verilmesi ve kölelik hukukunun kaldırılması düşüncesiyle komisyonlar
kurulması ülkede kısmi bir yumuşama havası oluşturdu. 1861 Manifestosu, serfliğin
kaldırılması ile köylüleri hukuken özgür ilan ediyor, çıkarılan torak reformu ile de
köylülere toprak verilmesini öngörüyordu. Erkek köylüler “mir” adıyla bilinen köylü
toplulukları çevresinde toplanıyorlardı. Mir’lere ait olan toprakların ortak sahibi olan
köylüler, erkek nüfusa on–on iki yıllık sürelerle kura ile verilen toprakları sırayla
işleyecek ve bu uygulama çok değişmeden 1917’ye dek sürecekti. Söz konusu
uygulama, büyük toprak sahipleri için önemli bir iş gücü ordusu ve toprak kaybı
anlamına geliyordu. Öte yandan köylülerin toprak sahiplerine kırk dokuz yıl içinde
ödeyecekleri “can bedelleri” ise kapitalistleşme sürecinde önemli bir sermaye

oluşumunu hazırladı. Ancak bu reformların, köylülerin bağımlılığını yeniden
düzenlemekten öte bir şey olmadığı zamanla görülecekti.
Öte yandan, “Çar Liberatör” diye anılan II. Aleksandr’a şehirlerde ve yurt dışında
gösterilen tepkiler de köylerdekine benzer bir evrim geçirecekti. Serflerin özgürleştirilmesi, II. Aleksandr’ın daha 1855’te tahta çıkar çıkmaz ilan ettiği ve “Büyük Reformlar”
diye anılan bir reform paketinin bir parçasıydı. Bu paket, serflerin özgürleştirilmesinin
yanı sıra; zorunlu askerlik uygulamasını, sansürün hafifletilmesini, mahkemelerde jüri
sisteminin yerleştirilmesini ve “zemstvo” diye anılan yerel yönetim meclislerinin
kurulmasını içeriyordu. Ayrıca eğitim kurumları da reformdan nasibini aldı. Bu da
geçmişte devlet bürokrasisi içinde küçük bir memurluktan başka bir şey umamayacak
olan küçük taşra soylularının, başarılı zanaatkâr ve tüccarların çocuklarının önünde
yepyeni ufuklar açıyordu. Sansürün baskısından kurtulmuş kamuoyu, her gencin
yazar olma hayallerini besleyebilecek canlılıkta bir yayın ortamını destekliyor; yerel
yönetim ve hukuk, gençlere yeni mesleki olanaklar sunuyordu. Ancak, ondokuzuncu
yüzyıl Rusyası'nda yalnızca reformların sağlamış olduğu resmi özgürlükle
açıklanamayacak bir dinamizm yaşanıyordu. Dostoyevski’nin Ölüler Evinden Anılar’ı
1861’de, Yeraltından Notlar’ı 1864’te, Suç ve Ceza’sı 1866’da, Turgenyev’in Babalar ve
Oğullar’ı 1862’de yayınlandı. Tolstoy Savaş ve Barış’ı (1865) bu yıllarda yazdı.
Çaykovski ilk orkestra eserlerini ve operasını bu yıllarda besteledi.
Gündelik hayatın her alanı da aynı araştırıcılığa ve eleştirelliğe açılmıştı. Özellikle aile
kurumu, bu eleştiriden nasibini alıyordu. Gençler arasında kendilerinin “sivil evlilik”
diye adlandırdıkları ve hiçbir resmi kurumun onayı alınmadan ve eşlerin resmen evli
olup olmadıklarına bakmaksızın gerçekleştirilen bir ilişki tarzı yaygınlaştı. Radikal
gençler, resmi evliliğe ancak birbirlerini aile baskısından kurtarmak için başvuruyorlardı ve bu koşullarda kıyılan nikâh taraflara hiçbir yükümlülük getirmiyordu.
1860’larda radikal harekete katılmış sıradan militan ve önderlerin çoğunun hayatında,
kurulmuş üçlü ilişkiler, eşlerinin başka dostlarından olan çocuklarına ayrılan zaman
ve duygusal enerji önemli bir yer tutuyordu.

ONDOKUZUNCU YÜZYIL RUSYASINDA SİYASAL VE SOSYAL YAPI
Otokrasi (İstibdat)
Ondukuzuncu yüzyıl Rusyası’nda filizlenen ve gayet zengin olan kültürel ve entelektüel
hayatı ve siyasi muhalefetin aldığı şekilleri anlamak için, bu ülkenin politik ve sosyal
yapısına bir kez daha göz atmak faydalı olacaktır. ondokuzuncu yüzyıl boyunca
Rusya'nın hep bir despotun yönetimi altında olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Tüm
yasama, yürütme ve yargı gücü; kimseye karşı sorumlu olmayan ve yasaların tek
kaynağı olan çara aitti. Vatandaş diye bir mefhumdan bahsetmek mümkün değildi;
herkes çarın her an başından defedebileceği tebaalar olarak görülüyordu.
ondokuzuncu yüzyıl boyunca ne Dekabristlerin ayaklanması, ne de 1850’lerden
itibaren radikal düşünür ve devrimcilerin yetişmesi çarın gücünden bir şey
kaybettirmedi; çünkü Avrupa’daki gibi, devletin iktidarını dengeleyecek güçlü bir kilise,
geniş bir okur-yazar kitlesi, bağımsız bir yargı mevcut değildi. Bunun yanında; çara
bağlı olan güçlü bir ordu, çok geniş ama hantal bir bürokrasi, her türlü baskı
mekanizması (sansür, geniş bir gizli polis örgütü, gammazlar) vardı. Bunlar özellikle I.
Nikolay döneminde daha da güçlendirilmişti.
I. NİKOLAY DÖNEMİNDE RUS KÜLTÜR HAYATI
Ondokuzuncu yüzyıl Rusya tarihine baktığımızda, en baskıcı dönemin I. Nikolay
dönemi olduğunu söylemiştik. Çar’ın bizzat kendisi liberal ya da radikal fikirlerden hiç
hazzetmiyordu. Kurulu düzenin o kadar yılmaz bir savunucusuydu ki; 1849’da
Avusturya İmparatorluğu’nda Macarlar ayaklandığında kendi ordusunu Avusturya'ya
göndererek, oradaki mutlak monarşi rejiminin devamlılığına destek sağlıyordu. Çar’ın
bu tutumu doğal olarak, her alanda ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacak
önlemlerin alınmasını meşru kılıyordu. 1826’da o kadar haşin bir sansür yasası
çıkartılmıştı ki; İsa’ya dua etmek bile “Jakoben bir nutuk” olarak yorumlanabiliyordu.
Yasa 1828’de yürürlükten kaldırılsa bile fiili durumda bir değişiklik olmamıştı; 1848
yılında hala en az on iki tane sansür ajansı vardı. Bir eser sansürden geçse bile,
sonrasında Çar’a mukavemetten yazarı ve yayımcısı cezalandırılabiliyordu. Bu yüzden
sansür, I. Nikolay döneminde her yazarın dikkate alması gereken bir husustu. Bazen
de enteresan şeylere yol açabiliyordu. Örneğin; Gogol’ün “Ölü Canlar” romanının adı,
“ruhlar ölümsüzdür” denilerek karşı çıkılmıştı. 1826’da kurulan üçüncü Şube’nin

görevi; siyasal güvenliği sağlamak, zanlıların, sekterlerin ve yabancı tebaaların nezareti
ve tiyatro sansürüydü. Aynı zamanda devletin kendisi, “resmi milliyetçilik” adı altında
bir ideolojinin tutunmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu ideolojinin üç dayanağı;
otokrasi, milliyetçilik ve kiliseydi. Bu yüzden Nikolay dönemi, yazarlar tarafından gerici,
durgun ve halkın hükümet tarafından gözetim altında tutulduğu bir dönem olarak
anılır. Rejim özellikle I. Nikolay'ın son yedi yılında, daha da sertleşmiştir. 1848-1855
arası “kasvetli yedi yıl” olarak geçer. Nedeni de Avrupa’da artık dizginlenemeyen
devrimci hareketlere karşın Rusya'nın hala muhafaza altında tutulmaya çalışılmasıydı.
Her ne kadar baskıcı ve zorba bir yönetim gerçekleşse de, Nikolay dönemi bağımsız bir
entelijansiyanın (aydın sınıf) oluşumuyla da bağlantılandırılabilir. Bu enerji, hem yerli
(özgün) tarzda bir düşünce akımının gelişmesini; hem de felsefi, toplumsal ve siyasal
fikirlerin gelişmesiyle yeşeren yaratıcı bir edebiyatın oluşmasını sağlamıştı. Rejimin
doğası ve baskıcı koşullar, yazarların yüce bir amaç gözeterek, üzerlerinde bir
sorumluluk, bir görev olduğu itkisiyle hareket etmelerini sağlamıştı. Rus edebiyat
tarihçisi Mirsky bu durumu şöyle aktarmıştır: “Roman yazarları, sosyal gerçekliklere
dair bir şeyler yazmaları gerektiğinin farkındaydı ve bu Rusya’da Avrupa’dan daha
belirgin bir şeydi. Rus yazarlar arasındaki toplumsal sorumluluk bilinci, onları
realizme yönlendirmiş oldu. Şiirden nesre doğru bir kayış gerçekleşiyordu ve roman
toplumsal arka plana karşı bireylerin kaderini anlatmak için en elverişli araçtı.
Toplumsal panoramayı sunmanın yanında, şöyle bir mesaj da verilmek isteniyordu
aslında; Rusya her ne kadar şu an karanlık, baskıcı bir dönemden geçmekteyse de,
bunlar bir gün son bulacak ve insanlar bu despotik yönetimden sıyrılacaklar.” Ölü
Canlar’ın sonunda, Chichikov’un kendisini Rusya’yla özdeşleştirerek yaptığı konuşma
da aslında tam buraya denk düşer diyebiliriz.
Nikolay Dönemi, her ne kadar yaratıcı imgelemi bastırmayı başaramamış da olsa, bu
enerji toplumun eğitimli, idealist insanlarını dünyevi olmayan şeyleri gerçekleştirmeye
itti. Sanatta ve felsefede dini, kiliseyle ilgili değil ama özellikle şiirde, metafizik ve mistik
öğelerle üsluplar hâkim olmuştu. Bu yüzden, sosyal bilimler diyebileceğimiz hukuk,
sosyoloji ve ekonomi alanlarında pek bir gelişmenin yaşandığını söylemek mümkün
değildir. Bu sadece sansürle ilgili bir durum da değildi. Ülkesinden kovulan aydınlarla,
bilim, siyaset, kilise gibi konularda iletişim kanalları zorlanmamış; sadece felsefe,
metafizik, estetik alanlarda bir etkileşime girilmiştir. Alman romantizminin akıl-üstü
mutlaklarına olan ilgi ve bu felsefenin gittikçe yayılması Rus kültür hayatına damgasını

vurmuştur.
Slavcılar
Slavcı olarak bilinen düşünürlerin doktrinlerini oluşturan şeyler temel olarak; yerel bir
yurtseverlik, dini milliyetçilik ve çok eskilere uzanan düşler, ülküler ve romantik
felsefeydi. Bu topluluğun görüşleri ve inançları, 1830’lu yıllarda oluşup belirginleşmişti
ve temel soruları şu olmuştu: Rusya’nın özünü ve bilincini oluşturan öğeler nelerdir?
Tabii ki bu soruya yukarıda da bahsettiğimiz gibi metafizik bir cevap oluşturmaya
çalışmışlardır.
Alexandre Koyre, dönem Rusyası’nın bütün düşünce tarihini tek bir olgu belirler der;
Rusya ile Batı arasındaki ilişki ve çelişki. Tabii bu sorun, sadece eğitim görmüş
seçkinlerin gündeminde olan bir şeydi. Bunun dışında aydınlarla yığınlar arasındaki
ilişkiler de ayrı bir düğüm oluşturuyordu; aralarında uzlaştırılamaz bir kopukluk vardı.
Bu yüzden Slavcılar ve Batıcılar diye bir olgunun oluşması için, önce Batıdan gelen
düşüncelerin etkin olması gerekiyordu. Ülkenin Batı’ya karşı tutumu ikiye ayrılabilirdi
ve bu her iki grup için de geçerliydi. Birincisi, kendini göstermek, Batı’ya karşı çıkmak,
özgün yönlerini korumak; ikincisi de bu parlak uygarlığı benimsemek, onu Rusya’ya
taşımaktı. Slavcılar genel olarak eski soylulardan, dini bir eğitim ve sonrasından dini
Alman romantizmiyle yetişen kuşaktı. Batıcılar ise, Fransız siyasi düşünceleriyle ve
Hegel felsefesiyle yetişmişlerdi. Batıcılar'a göre Rusya’nın kurtuluşu; geçmişe sünger
çekip Batı uygarlığını eksiksiz bir şekilde, kurumlarını ve düşüncelerini bütünüyle
benimsemekten geçiyordu
Gerek Slavcılar gerekse Batıcılar, kendi ülkeleri ile Avrupa arasındaki farklılığın ve
zıtlığın farkındaydı. Bu durum özellikle Napoleon Savaşları sırasında fark edilmişti. Ve
bu zıtlığın doğurduğu yorumlar farklılaşıyordu. Şöyle ki; alınan eğitim rasyonel bir
doğrultudaysa, bu şu anda Batı’dan geri kalındığı fikriydi. Eğer dini ve anti rasyonalist
bir felsefe öğretiliyorsa, o zaman da şeytani olarak görülen Batı uygarlığı mahkûm
ediliyordu. Ara bir yol olarak da şu savunuluyordu; Batı’nın geçirdiği evrimi dikkate
alıp, Rusya’nın kendi iç dinamikleri ve özgün koşullarıyla ilerlemesini sağlamak ve Batı
uygarlığının eksiklerini kapatarak kusursuz bir uygarlık kurmak. Ateşli bir Slavcı
olarak nitelenebilecek Karamzin, ulusal onur ve övünç duygusunu herkesin kafasına
sokmaya çalışıyordu. Ona göre; başka ülkelerdeki uygarlığın seviyesini görüp de kendi
ülkesinin ilkel koşullarıyla karşılaştıran birisinin, “ben niye böyle değilim” duygusuna

kapılması normaldi. Tek başına güçlü bir saltanat tek kişinin yani hükümdarın işine
yarardı.
Slavcılar, uygarlık seviyesini yakalamak gibi ilerici hedeflere sahip olsalar da, bu çok
rahatlıkla, özellikle kaybedilen savaşlardan sonra yabancı düşmanlığına, gerici ve
şoven bir milliyetçiliğe dönüşebiliyordu. Örneğin Karamzin ileriki dönemlerde şöyle
diyecekti: “Rusya; dirlikti, düzenlikti, mutlak monarşiydi, Hristiyanlıktı. Avrupa ise;
kargaşaydı, devrimdi, durulmamışlıktı, kâfirdi. Tanrıya bağlılık, hükümdara itaat gibi
erdemlerin unutulması, eşitlik, hürriyet gibi yeni fikirlerin yıkıcı etkisiydi ortalığı
karıştıran. Allahtan, Rus halkı eski erdemlerini yaşatıyor; ama tehlike büyük, düşman
da kapıdaydı. Batılı düşüncelere hayran olmak, kendi geçmişinden tiksinmek gibi
düşünceler Rusya'nın varlığını tehlikeye düşürmüştü.
Batılı düşünce ve pratiklerin ülkelerine taşıdığını düşündükleri rasyonalizme,
materyalizme, bireyselliğe, bireyciliğe, tanrıtanımazlığa, toplumsal bölünmelere,
parçalanmalara karşı ortak bir antipatiye sahiplerdi. Hümanist bir yerden serfliğe karşı
çıkıyorlardı ama kendilerinin de üyesi olduğu zengin toprak sahiplerinin kurulu
düzeninin aynen devam etmesinden yanalardı. Eskiye olan özlemleri, onları eski
başkent Moskova’ya yönlendiriyordu. St. Petersburg’a, Avrupa’ya yakınlığı ve Batılı bir
tarzda inşa edildiği ve kurucusu Petro olduğu için antipatiyle yaklaşılıyordu. Çünkü
onlara göre Petro, Rusya’yı gerçek tarihi yolundan saptırmıştı. Batının bireyciliğine
karşı, Rus kolektif hayat tarzını ve düşüncesini yüceltiyorlardı. İlişkilerin yasal
düzenlemelerle, yasalarla ve sözleşmelerle düzenlendiği batılı toplum modelinin yerine,
akrabalık bağlarının ve gayri resmi bağların var olduğu bir toplumu esas alıyorlardı;
örneğin serflerin yaşadığı komünal hayatı yüceltiyorlardı. Toprağın yeniden dağıtımını
öneriyorlardı. Diğer bir yönleri ise, Ortodoks kilisesine olan bağlılıklarıydı; onlara göre
Ortodoksluk özgür ve eşit bireyler tasavvur ederken, Katolik kilisesi zorlama ve
hiyerarşiye dayanıyordu.
Batıcılar
Nasıl ki Slavcılık kendi içinde tutarlı bir doktrin, ideolojiden öte bir takım eğilimlerden
oluşuyorsa; Batıcılık bunun bir adım daha ötesidir. Kısaca Slavcıların savunduğu
fikirlerin aksinde durarak bir kimlik örgütlemişlerdir. Onlara göre Slavcılarınki örf ve
adetten, dogmalardan ve batıl inançlardan teşekküldü.

GOGOL’DEN ÖNCE RUS TİYATROSU VE GOGOL
Gogol’ün Palto’su (Kaput), Rus edebiyatında yeni bir çığır açmıştı. Nedeni ilk defa
toplumun alt katlarında yaşayan insanlara karşı derin bir sevginin edebiyatta yer
bulmasıydı. Puşkin ve Gogol gelinceye kadar Rus edebiyatında dram türüne ait bir
örnek yoktu diyebiliriz. “Misteri” oyunları dışında, “vertep” denilen ve misterilere
benzeyen dini içerikli oyunlar, Rus tiyatrosunun onsekizinci yüzyıla gelinceye kadar
temelini oluşturdu. Vertep üç bölümden oluşuyordu. Birinci ve üçüncü bölümlerde
sahnede oyuncular oluyordu. Ara bölümde de kuklalarla devam etmek için bir
düzenek kuruluyordu. İlk başlarda ruhban sınıfın kontrolü altında ve kiliselerde
sergilenen bu oyunlar, zamanla yasaklanmaya başladı. Onyedinci yüzyılın ortasından
itibaren vertepler, dinsel konulu oyunlar olmaktan çıkıp, gündelik hayatı ve olayları
hicveden, bunlarla dalga geçen kaba güldürüler halini almaya başladı.
1721 yılında Rusya'da, papaz okullarında yılda iki defa komedi oynanması
emredilmişti. Ve genellikle Moliere oyunları tercih ediliyordu (Zoraki Hekim, Kibarlık
Budalası, vb...)
Aynı şekilde, kamu okullarında bu konuda en fazla heves ve çabayı göstermekle
ünlenen harp okulu öğrencileri olmuştu. Bunlar kendi aralarında bir edebiyat cemiyeti
de oluşturuyorlardı. Bu öğrencilerden biri de, Alexander Sumarokov'du. Sumarokov,
Rus tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilir. 1718’de doğan Sumarokov, oyun
yazmaya Racine ve Voltaire’i model alarak başlamıştır. 1756’da St. Petersburg’ta
Sumarokov yönetiminde bir tiyatro açılmıştı. Kendisi bir tragedya yazarıydı; fakat
oyunları mekanik olmaktan öteye gidememiştir. Yani oyunlarında tek bir duyguya
yüklenip (ki bu da genelde aşk olmuştur) onu tasvir etmekle uğraşıyordu. Kendisini
çevreleyen koşullardan etkilenen kişileri yansıtmaktan uzaktı. Aynı zamanda
karakterlerinin hepsi stereotipti, her oyunda aynı karakteri işliyordu. Fakat döneminin
fikirlerini yansıttığından başarılı kabul ediliyordu.
Gogol’e gelinceye dek Rusya’da dram yok demiştik. Daha çok tarihsel tragedyalarla
seyircilerde sırf dehşet, korku, hüzün yaratan birtakım melodramlar yazılmaktaydı.
Bunlar da gerçekçilikten uzak eserlerdi. Gogol her iki alanda da eserler vermeye çalıştı
ama pek bir başarı elde edemedi. Gogol’ün küçüklüğünden itibaren komediye ilgisi
vardı. Babasının da halk komedileri yazması bunda etkili olmuştu. Gogol, lisede

başarılı bir komedi oyuncusu olarak biliniyordu. 1833 yılında arkadaşına şöyle bir
mektup yazmıştı: “Aklım fikrim bir komedya yazmakta. Moskova’da, yolda, burada, her
yerde bu iş kafamdan çıkmıyor. Konu hazır; adını da buldum. Hem de ne alaylı, ne
güldürücü bilemezsin. Ama kalemim bir türlü yürümüyor. Çünkü farkında olmayarak
öyle şeyler yazmaya başlıyorum ki; bunları sansür, mümkün değil bırakmaz… Tiyatro
yapıtı ancak sahnede yaşar. Şimdi artık suya sabuna dokunmayan bir konu
bulmaktan başka çare yok. Bu öyle bir konu olmalı ki, mahalle polisini bile
kuşkulandırmasın. Fakat gerçeği ortaya koyamayan, içinde iğneli alaylar bulunmayan
bir komedya neye yarar ki.” Burada bahsettiği oyun, daha sonra yazacağı “Vladimir
Nişanı”dır.
Gogol’e göre komedya: 1. Her şeyden önce insanı neşelendiren, güldüren bir sanattır.
Oysa o çağda gülme kaba, bilgisiz halkın eğlenmesine yarayan bayağı bir şey sayılıyor,
hele ince fikirlerle, nüktelerle dolu olması istenen komedyanın bir koşulu olarak
görülmüyordu. 2. Gülünçlük her yerde vardır. Aramızda, çevremizdedir. Ama onu
göremiyoruz. Bu gizli gülüncün ortaya çıkarılması, gülüncün bulunduğu karakterlerin
belli edilmesiyle olur. 3. Ama karakterlerin belli edilmesi yetmez. Bir de sosyal gerçeği
ortaya koymak gerekir. Bu da yerme kullanarak yapılabilir. 4. Komedya her şeyden
önce bir sahne yapıtıdır. “Ben, aşk bir piyese konu olamaz demedim. Yalnız aşk değil,
ondan daha yüksek olan duygular da pekâlâ bu işi görebilir. Ama bir koşulla; onlar
ancak bütün derinlikleriyle anlatılabildikleri zaman bir anlam kazanırlar. İnsanın,
onları ele alınca, piyesin bütün öteki yanlarını gözden çıkarması gerekir. O zaman da
komedyanın temeli olan her şey yok olur gider. Komedya da bir toplum sanatı olarak
büsbütün ortadan kalkar.”
Gogol’ün yarattığı karakterler, klasik komedyanın tiplerinden şu şekilde ayrılır: Gogol,
bir karakter sergisi yapmak istemiyordu, yapıtlarındaki kişilerin doğalarını, ahlaklarını
oyunun genel gidişi içinde ortaya koyuyordu. Oysa Moliere’in yapıtlarında durum böyle
değildir. O, sahneye önceden belli bir tipi çıkarıyor ve oyunun devamında da bu
doğrulanmış oluyordu. Bu ayrımın nedenini, her iki yazarın yaşadıkları dönemler
arasındaki farkta aramak doğru olur. Moliere döneminde, mutlak bir kral otoritesi
mevcuttu ve daha toplum içinde kaynaşmalar, başkaldırmalar başlamamıştı. Bu
yüzden, yazarlar toplumun daha iyiye varmasını insan ruhunun iyileşmesinde
arıyorlardı. Gogol’ün zamanı, içinde yaşadığı toplum ise bambaşkaydı; kaynaşmalar,
rahatsızlıklar vardı. Toplumda bir değişme isteği görülmekteydi. Mesela Tiyatrodan

Çıkış adlı eserinde kişilerden biri “bizde de hiçbir piyes hükümeti araya karıştırmadan
bitmiyor” der. Buna karşı, Gogol’ün düşüncesini söylediğini düşündüğümüz başka
birisi de “İyi ya… Bu da bizim komedyamızın bir özelliği oluyor”. Ondokuzuncu yüzyıl
Rusyası’nda bütün iyilikler, bütün değişiklik önerileri edebiyattan bekleniyordu.
Çünkü o dönemde sosyal ve siyasal faaliyetler için tek elverişli alan edebiyattı. Gogol ve
Moliere arasındaki benzerlikler de önemli; her ikisi de komedyanın güldürmesini, neşe
vermesini istiyorlar. Bu amaca varmak için de halkın beğenisini temel alıyorlar. O
dönemlerde, halk beğenisinin nasıl küçük görüldüğü, bunlara dayanarak gülünçlük
yaratmanın nasıl kabalık sayıldığını göz önüne alacak olursak, bu yazarların cesareti
daha iyi anlaşılır.

Kıyametin İçinden Gülmek: Gogol’ün Müfettiş’inin
Mizahi Yapısı

Milton Ehre
Çeviren: Piri Kaymakçıoğlu

Gogol’ün kendi büyük oyunu hakkında eleştirmenlerin yanlış anlamalarına karşı
endişeyle yazdığı savunmaları, genel olarak görmezden gelinmiş veya alay konusu
olmuştur. Bu yazılar ondokuzuncu yüzyılda, dindar bir fanatiğin abartıları olarak;
yirminci yüzyılda, doğru ahlaki kararları klinik teşhislere dönüştürmek olduğunda ise,
patoloji belirtileri olarak bir kenara atıldılar. Gogol’ün kendini tehlikede hissettiği
zamanlarda takındığı yapmacık tavrı bizi aldatmamalıdır. O, kendi amaçları
doğrultusunda hareket eden zeki bir sanat öğrencisiydi. Yapıtları hakkındaki herhangi
bir inceleme onun görüşlerini kaale almak zorundadır.
Gogol’e göre Müfettiş, güldürdüğü kadar korkutması da gereken bir oyundu. Oyun
hakkındaki en önemli iki beyannamesinin, yani büyük ihtimalle, 1836’daki
prömiyerden kısa bir süre sonra oyun halinde yazdığı Tiyatrodan Çıkış ve on yıl sonra
(1846) yazdığı Müfettiş’in Akıbeti’nin ortak konu başlığı budur. Gogol; Tiyatrodan
Çıkış’ta, zamanının toplumsal “portre”sinin aynısını çizmeyi amaçlamadığını; ama
Rusya’da yanlış bulduğu ne varsa, bunların büyütülmüş bir tasvirini yaptığını
belirtiyor: “Rusya’nın her tarafından, dört bir köşesinden gelen; doğruluktan sapan her
şey, ahlaki çöküşler ve suiistimaller bir arada...”, “ideal” bir mecliste toplanmalıdır ki

seyirciler alçak olan her şeye karşı şiddetli ve soylu bir dudak bükme deneyimleyebilsinler. İzleyici “ürpertiyi en derinliklerinde hissetmeli... Kesintisiz nöbet tutmalıdır...”,
kahkahalarının hedefi “Ruhunu yakmasın” diye. Bu korkutucu tasvirler “seyircilerin
hayal gücünü daima taciz etmelidir.”
Aşırı gergin retoriği onu Romantik çağın tam ortasına yerleştirse de Gogol’ün 1836’daki
yorumu hala komedinin klasik teorileri bağlamında okunabilir. Teorinin amacı,
Boileau’nün önde gelen bir Rus Klasikçisi tarafından yeniden yorumlanmasındaki gibi,
“sorunları alay yoluyla düzeltmek/...eğlendirmek ve hizmet etmek”tir. Komedinin işlevi
toplumsaldır. Halkı aydınlatır ve bir ahlak koruyucusu gibi davranır. Gülme, Gogol’ün
deyişiyle “aydınlıktır”, “hayatın boş ve önemsiz kısımlarına” ışık tutar; böylece bunlar
artık “fark edilmeyen olmaktan çıkarlar” ama ortaya çıktıkları için de bizi “korkuturlar”.
Alaydan korkma, ahlaksızlığın üzerine bir kısıtlama getirir. Buna karşın, komedide
gördüğümüz olumsuz tablo ister istemez olumlu değerler ima eder; hilekar bir adam
imgesi potansiyel olarak dürüst bir adam imgesi taşır, “... Adaletten ve hukuktan
sapmalar; bizim adalet, sorumluluk ve hukuk taleplerimizi fark etmemizi sağlar.”
Gülmenin korkuyla ilişkisi olsa da bu rahatsız edici değildir- “Sadece karanlık olan
şeyler rahatsız eder ve gülme aydınlıktır.” Gogol, komedinin korku uyandırabileceği
ama rahatsız edici olmayacağı paradoksunu açıklamaz (biz bu durumu daha sonra
açıklamaya çalışacağız). Fakat çıkarsama şu ki; gülmek korkmamız gereken şeylerden
korkmamızı ve eşzamanlı olarak acı veren duygularımızdan kurtulmamızı sağlar. Nihai
vurgu, gülmenin özgürleştirici gücündedir. Yerinde bir gülüş iyi “huylu”dur ve “yüce
gönüllü bir ruhu” işaret eder. Bizi, kendimizi üstün görmekten kurtarır; bağışlamaya
ve “uzlaşı”ya yöneltir. Tiyatro; “tüm insanların kardeşler gibi bir araya geldikleri, ortak
bir ‘ruhani devinim’ içinde bulundukları bir toplum yaratır.
1846’da yazılan Müfettiş’in Akıbeti’nde, vurgu, toplumdan bireye; uzlaşı ve birliktelikten
dünyanın sonuna hazırlanışa kaymıştır. 1836’daki metinde Hristiyan imalar metaforlar
aracılığı ile tınılarken, oyun şimdi bir Hristiyanlık alegorisi olarak okunmaktadır.
Önceden Rusya’nın hatalarının küçük bir temsili olarak belirtilen “meclis yeri”, bizim
müşterek “ruhani şehrimiz” olmuştur. Kasabanın memurları, insani tutkularımızla ve
“değersiz kaba huylar”ımızla özdeşleştirilmiştir. Khlestakov, sahte müfettiş, “dünyanın
uçarı bilinçliliği”ni temsil eder. “Uyanan bilinçliliğimiz” olan gerçek müfettişin kimliğini
görmemizi engeller. Başlığın bize anlattığı gibi, Müfettiş’in Akıbeti’nin dini tahayyülü,
her bakımdan son şeylere, ölüme ve mezara yönelmiştir. Gogol, Tiyatrodan Çıkış’ta

komediyi ahlaksızlığa engel olan ve kendini üstün görmeyi yatıştıran, böylece dünyada
insanlar arasında uzlaşı aracı olarak görürken; şimdi “karakterlerle uzlaştırılmak için
hiçbir arzu duymayan, tersine onları duraksamadan reddeden” bir seyirci tarif ediyor.
Gülme, bir toplumun bir aracı olmaktan çıkıp; Kıyamet Günü’nden önce ruhlarımızdan bozulmuşluğu defedecek ve bizi temizleyecek “bir silaha, bir kamçıya” dönüşür:
“…Kendimize yalnız dünya adamının gözü ile bakmayalım. Bizi ölümümüzden sonra
yargılayacak olan bu adam değildir. Bizi mezarımızın başında bekleyen korkunç bir
müfettiş var. Bu müfettişin de kim olduğunu biliyor musunuz sanki? O, bizim uyanan
vicdanımızdır. O bizi birdenbire her şeyi olduğu gibi apaçık görmeye zorlayacaktır. O
zaman çevremizde ve içimizde öyle korkunç bir görüntü açılıverecek ki, dehşetten
saçlarımız dimdik olacak…”
Bu iki okuma –oyunun toplumsal ve vahiysel hicvi- Gogol eleştirisinin iki eğilimini
öngörür: Onun sanatını, Rus toplumunun hakikatleri içine yerleştiren ondokuzuncu
yüzyıl (ve Sovyet) görüşü; ve sanatının ruhani taraflarının altını çizen modernist
revizyon (ki sıklıkla Gogol’ün dini itkilerini görmezden gelir ve böylece Gogol “absürd”
yazanların ilk örneğine dönüşür.). Bu tür tartışmalarda, sıklıkla olduğu gibi, muhalifler
aynı konunun farklı yönlerine tepki gösterirler. Müfettiş bir toplumsal komedi olarak da
yorumlanabilir (Gogol’ün 1836 yorumu); insan doğasının temel kusurlarının merkeze
alındığı bir metafizik komedisi olarak da yorumlanabilir (Gogol’ün 1846’daki
düzenlemesi). Dünyanın durumuyla taklit yoluyla alay eder ama taklidi -kıyamet
gününün başlangıcındaki gibi- dünyayı silme çabasının bir parçasıdır. İki görüş de
birbirini dışlamaz. Kıyamet korkuları toplumsal aşınma duygusundan kaynaklanır –
hatta asıl ilginin ruhsal kurtuluşta olduğu Müfettiş’in Akıbeti’nde, Gogol hala
“toplumsal kaosumuzdaki korku” üzerine konuşur. Üstelik onun kıyameti komiktir ve
komedi, her zaman toplumsal bir bağlamı olan insan hayatının hakikatlerini tahlil
eder. Gogol; komik kıyametini, halkının boşa koşuşturmasını, toplumlarının hayali
karakterini ve oluşan kaosu açığa çıkarmak amacıyla oyununu organize ederek
yaratmıştır. Dünyasını Kıyamet Günü’nün beklediği yerin eşiğine kadar getirir.
Bundan sonraki sayfalarda, bu organizasyonu ve sonrasında komik bir kıyametin
ortaya çıkardığı sonuçları inceleyeceğiz.
Müfettiş hakkında yazan bazı yazarlar, oyunun açılışındaki şu iki satırın parlaklığını
işaret etmeyi ihmal etmişlerdir: “Baylar, canınızı sıkacak bir haber vermek için çağırdım

sizi buraya. Bize bir müfettiş geliyormuş…” Klasik komedinin mecburi açıklaması
(Rusça’da) hayret verici on beş kelimeye sıkıştırılmıştır. Bu giriş; tüm oyuna hâkim
olan, oyunun başından sonuna kadar üzerinde asılı kalan kaçınılmaz mevcudiyettir.
Halbuki sonrası, Gogol’den önceki çoğu drama gibi; durumun geliştirilmesi, çözüme
doğru bir niyetlenme çabası değildir. Durum oyun boyunca değişmez; müfettiş verili,
kaçılamaz bir gerçektir ki yayılan bir entrika kurulması yerine bir seri çıldırmış cevap
açığa çıkar:
“Ne? Müfettiş mi?
Ne? Müfettiş mi?
Dertsiz başımıza dert çıktı.
Tanrım, bir de gizli emir almış ha?”
Yapıt, değiştirilemez kaderin benzeri sözleriyle biter:
“Hükümdarın özel buyruğu ile Petersburg’dan kentimize bir memur geldi. Hemen sizi
çağırıyor. Kendisi şimdi oteldedir.”
Nabokov’un isabetli sözleriyle: “Oyun, bir yıldırımın kör edici flaşıyla başlar ve gök
gürültüsüyle son bulur. Nitekim oyun tamamen bu flaşla gürültü arasındaki gergin
boşluğa yerleştirilmiştir.”
Bu satırlar önemli ölçüde geçerli olmakla kalmaz, oyunun yapısını da tarif ederler.
Müfettişin her an gelebileceği oyunun açılışındaki iki cümleyle duyurulur ve müfettiş
finaldeki son iki cümleyle gelir. Resmi abartılı konuşmalarında birbirini yansıtan ve
geri dönülemez gerçeğin açıklaması olan bu simetrik ikili, karakterlerin yaşamlarını
etkileyecek potansiyele sahip olayları kapsar. Sonuç olarak, oyunun süresi olan flaşla
gürültü arasındaki boşluk tuhaf bir hal alır. Oyunun yaşamı, gerçekten veya
gerçeklikten –gerçek müfettişten- kaymış ve hayal alemine, bir hayaletin takibine
geçmiştir: Khlestakov; olaylardan haberi olmayan vergi memuru, sahte taklitçi,
Gogol’ün sözleriyle “fantezi dünyasına ait” bir karakterdir.
Birinci perdenin son sözleri “Çabuk, çabuk, Tanrı aşkına, çabuk olun”dur ve oyunun

büyük bir kısmı telaş sözleriyle doldurulmuştur; kasaba ahalisinin, misafirlerinin
özelliklerini keşfetmek veya kaprislerini çekmek için paldır küldür koşuşturmaları gibi.
“Kaymakam:

Hemen komisere git… Yahut dur, dur, sen
bana lazımsın. Birini komisere yolla da, buraya gelsin. […] Aşağı
in, yahut dur… Git getir. […] Aman Yarabbi, aman Yarabbi.
Çabuk sokağa çık. Yahut, dur. Hemen odama git, duyuyor
musun? […] Hemen git, yanına bir manga çöpçü al, hepsi birer şey
alsın… of… bu kılıç amma da paslanmış. […] Herkes eline bir
sokak alsın… Ben de ne dediğimin farkında değilim… sokak değil
canım birer süpürge alsınlar.[…]” (I, iii-iv.)

Anna:

Sonra mı? Bu da yeni çıktı. Ben sonra monra
bilmem. Bana bir sözcük söyle: rütbesi ne? Albay mı? Ha? […]

Marya:

Ne yapayım anneciğim? Nasıl olsa iki saat
sonra ne olup bittiğini öğrenecek değil miyiz?

Anna:

İki saat sonra mı? Mersi. Bu da cevap mı? Bir
ay sonra bu işi daha iyi öğrenebileceğimizi nasıl oldu da
söylemedin? Hey! Avdotya? Avdotya duydun mu? Birisi gelmiş,
duymadın mı?... Çabuk gittiler, öyle mi? Arabanın arkasından
koşmalıydın. Hadi, hemen git… koş hemen. Koş sor nereye
gittiler; iyice sor, iyice öğren… Gelen kim? Ne biçim adam?
İşitmiyor musun?[…] Ve hemen buraya dön. […] Çabuk, çabuk,
çabuk, çabuk…” (I, vi.)

Sahne üzerindeki eylemler, Khlestakov’un fikirleri gibi korkunç bir hızla akar: Polisler
ve uşaklar emirlerini almak için koşuştururlar; Bobçinski ve Dobçinski sıradışı
haberleriyle yuvarlanırlar; memurlar varsayılan müfettişe rüşvet vermek için sıvışırlar;
Khlestakov bir hayalet gibi ortadan kaybolur.
Fakat tüm bu koşuşturma karşılığında rahat durmayacak, toza karışır gibi en
sonunda arabasıyla uçup gidene kadar bir yalandan diğerine sıçrayan “aşırı hafif” bir
akla sahip sahte müfettişe dair bir yanılsamaya yöneliktir. Bu çılgın telaşın nesnesi;
postane müdürünün sözleriyle (V, viii) “bir hiç kimse ve bir hiçbir şey”, sadece anlık
etkilere tepki üretebilen bir saf doğaçlama mahluk, özü olmayan bir insandır.
Khlestakov’un müstesna hiçliği, birçok metafiziki ve psikolojik spekülasyona konu olsa
da, bunun bir tiyatral fonksiyonu bulunmaktadır. Karaktersiz olduğu için, kasaba
ahalisi kendi korkularını ve fantezilerini ona yansıtırlar. Bir bakıma, o kendi
yaratıklarıdır; Khlestakov, Gogol’e göre “insanlığın en kofudur, ... ama kasabalıların
müfettiş korkusunun itkisi onu dikkate değer bir komik karakter yapmıştır.” Onu bu
kadar komik yapan, kendi önemsiz/tamamlanmamış kişiliği ile dehşete düşmüş

kasabanın ona verdiği önem arasındaki büyük uyuşmazlıktır. Tam tersine, kasaba
ahalisinin bu zahiri hayaleti yatıştırmak için yaptıkları çılgın koşuşturma, onları asıl
özü görmelerinden mahrum bırakır. Önemsizin peşindeki kovalamacadan önemsizi
alırız; söze dökmek gerekirse, hiç hiçi getirdi.
Bu görmenin Gogolcü imhası, bilhassa baştan çıkarma sahnelerinin tamamında
vardır. Sıklıkla Gogol’ün komedi geleneğine getirdiği yeniliğin geleneksel aşk hikayesini
ortadan kaldırması olduğu söylenir; bu doğru değildir. Aşk hikayesi mevcuttur ve
oyunun merkezindedir. “Boşluğun” aksiyonu, talihi Marya ve Khlestakov’un
kurlaşmalarının seyriyle çizilen Kaymakam’ın bahtının görünüşteki değişikliği
etrafında döner. Nişandan önce, Kaymakam kendini yıkım tehlikesi içinde görüyordu;
sonrasında ise bir anlığına dünyanın zirvesindedir. Aşk kaidelerini bir kenara atmak
yerine Gogol bunları değersizleştirir, böylece gülünç hale getirir. O kaidelerini yüksek
komediden değil, popüler farstan ve vodvilden alır: Yüksek komedideki saf kız, embesil
bir taşralıya; aşık oğlan, kuşbeyinli bir sahte adama; aksiyon, otomatikleştirilmiş bir
taklide dönüştürülmüştür. “... Komedi kendiliğinden tutarlı olmalıdır...” şeklinde
yazılmıştır ve aşk sahneleri ard arda aceleci tesadüfi jestlere ayrıştırılmıştır; kaba ve
hevessizdir. Marya “Özel olarak hiçbir yere gitmeyerek” amaçsızca sahne üstünde
dolaşır; Khlestakov o eşsiz tavrıyla birdenbire söyler: “Peki hiçbir yere gitmemenizin
sebebi nedir?”; Marya farkında değilken onu öper; Marya kızmıştır; Khlestakov af
dilemek için dizlerinin üstüne çöker; Anne öfkeyle bağırarak ileri atılır “Aman neler
görüyorum…”, Khlestakov, kolay atlatılacak birisi olmadığından, yine dizleri üzerine
çöker, bu sefer anneye kur yapar; kız içeri başka bir “Aman neler görüyorum” ile girer
ve bu böyle sürüp gider. Aksiyonu farsın hızlı ve kuru jestlerine çevirerek, Gogol aşk
hikayesini bir aşk hikayesinin parodisine dönüştürür. Aşk sahnelerinin dili bir reductio
ad absurdum parodisindeki dile benzer: “Hayatım pamuk ipliğine bağlı. Eğer benim
sonsuz aşkımı kabul etmeyecek olursanız, ben artık bu dünyada yaşayamam. Kalbim
yanarak yalvarıyorum.”(IV, xii-ivx). Khlestakov’un bu ilhamlı sözleri Marya’ya değil
annesine yöneliktir! Böyle yer değiştirmeler tabii ki farsın standart hilelerindendir.
Eğer “aşk hikayesi” fiilen fark edilmiyorsa, bu böyle istendiği içindir. Tiyatrodan Çıkış’ta
Gogol, aşk veya “özel” yaşamı merkeze alan konuları küçümsediğini belirtir; bunlar “bir
kağıt mendilin köşesindeki küçük kusursuz düğümdür”ler. O bunun yerine tüm
karakterleri, toplumun tamamını biraraya getiren bir konu istedi. Müfettiş’in “aşıklar”ı
geleneksel komedideki saf kız ve kibar oğlanların aksine, kendileri hakkındaki komedi

dünyasına bir alternatif şekil önermezler. Onlar da kendilerinden daha basmakalıp
komik figürler kadar seciyesizdirler: Kaba ve zorba belediye başkanı, onun fingirdek
karısı, geveleyip duran ahlaksız memurlar, onsekizinci yüzyıl komedisinin prototipleri
olan herkes. Gogol’ün büyük buluşu, aşk hikayesini bir kenara atmak değil, onu
komik şablonun içine sokmaktır. Bize iki dünya yerine –biri düşmüş, diğeri iyi, terbiyeli
ve nezih- “tek bir büyük düğüme” bağlanmış tamamı gülünç tek bir evren verir.
Aynı bütünleyici güç Khlestakov’u oyunun merkezine sürükler. Klasik komedi,
sağduyulu erkek ve kadınların ıvır zıvır komikliklere düşürülüşüne karşı çıkarken,
erdemli ile sapmışları gerçek kötülerden ayırır. Müfettiş erdemli karakterleri
bulunmayan bir oyundur, ama aynı zamanda gerçek kötü karakterleri de yoktur.
Khlestakov, şarlatanların ve sahtekarların kutsal çizgisinden ortaya çıkar, ama
Gogol’ün durmadan tekrarladığı gibi, o “palavracılarla ve tiyatral hilekarlarla”
özdeşleştirilmemelidir, bunun basit sebebi de şudur ki; Khlestakov yalan söylediğinin
farkında değildir. Khlestakov, Gogol’e göre bir hayalperest, bir fantezicidir, onda
gerçekle hayal gücü gelişigüzel bir hayal deseninde birbirine karışır. Etrafındaki
dünyanın maskaralığını ortaya çıkarırken, kendisi de bir maskaradır. Gogol’ün komik
eserlerindeki (melodramlarında durum daha farklıdır) karakterlerin, ister iyi ister kötü
olsunlar, çok azı komiktir. Mahkumiyet ile kurtarılmanın arasında bir yerde
bulunurlar- komik bir Araf.
Koşuşturmanın yanı sıra, oyunun bir diğer kipi de karakterlerin başka birisiymiş gibi
davranmalarıdır. Aksiyon hızlandırılmış ve otomatikleştirilmiştir, böylece tüm özünü
kaybeder; aynı zamanda aksiyon rol yapmaya, yine özden yoksun göz boyayıcı bir
yalancıktan inanmaya dönüştürülür. Gelenekten ayrıldığı nokta daha da çarpıcıdır.
Gogol’den önce komik maskaralar bütünüyle aldatanlar ve aldananlar; hilebazlar ve
onların kafesledikleri olarak ayrılırlar, Müfettiş’te yaklaşık herkes bir taklitçi, bir
oyuncudur.
“Kaymakam:

…Kim olduğunun bilinmesini istemiyor.
Pekala, biz de bu oyunu yutalım.kim olduğunu anlamamış gibi
davranalım. (II, viii.)

Anna:

Ee Osip, söyle bakayım, efendinin evine birden
çok prens, kont filan gelir mi?

Osip:

(Kendi kendine) Ne desem acaba? Madem
şimdi iyi yemek verdiler, ileride daha iyisini çıkarırlar. (Yüksek

sesle) Evet, kontlar filan gelir. (III, x.)
Khlestakov:

Burada, amma da çok memur var. Anlaşılan
beni bir devlet adamı sandılar. Gerçekten dün akşam onların
gözlerini adamakıllı boyadım. (IV, viii.)

Khlestakov’un oynamadığı böyle nadir noktalarda bile, onun her sözü numaraymış gibi
algılanır. Kaymakam ile Khlestakov arasındaki komik rutin sohbetler şu ilke üzerine
kuruludur; Kaymakam, başka birisiymiş gibi oynarken; Khlestakov’un verdiği sıradan
cevapları da onun kendisini başka birisiymiş gibi gösterme çabası olarak algılar:
“Kaymakam:

[…] Biz, kentin irat sahiplerinden Piyotr İvanoviç Dobçinski ile beraber iş gereği buradan geçerken özellikle otele
girdik ki, burada yolculara nasıl davranıldığını anlayalım diye.
Ben başka kaymakamlar gibi, görevimi aksatmam. Ben, yalnız
görev olarak değil, aynı zamanda insanlık adına buradan
geçenlere iyi davranılmasını istiyorum. Ve işte tesadüfün lütfu ile
sizinle tanışmak şerefine erdim.

Khlestakov:

Tanıştığımıza ben de çok memnun oldum. Size
rastlamasaydım, itiraf edeyim, burada uzun zaman beklemek
zorunda kalacaktım. Borcumu nasıl ödeyeceğimi hiç bilmiyorum.

Kaymakam:

(Kendi kendine) Kime yutturuyorsun. Borcunu
nasıl ödeyeceğini bilmiyormuş. (Yüksek sesle) Ne tarafa, nereye
gitmek niyetinde olduğunuzu sormaya cesaret edebilir miyim?

Khlestakov:
Kaymakam:

Saratov iline gidiyorum. Kendi köyüme…
(Kendi kendine alaylı) Saratov iline. Kılı bile kıpırdamadan yalan söylüyor yahu. Böyle adama karşı tetikte
bulunmalı. (Yüksek sesle) Çok iyi ediyorsunuz.” (II, viii.)

Kişilik değiştirmeleri daha çok düet şeklinde olur, ki bu iki karakter, sahtekarlığın bale
benzeri bir sözlü dansını icra ederler.
“Khlestakov:

(Kibarca selamlar) Sizinle tanışmak şerefine
nail olduğum için çok bahtiyarım Hanımefendi.

Anna:

Estağfurullah, sizin gibi değerli bir şahsiyeti
tanımak bizim için daha büyük bahtiyarlıktır efendim.

Khlestakov:

(Kırıtarak) Aman, Hanımefendi, bilakis bu benim için daha büyük bir bahtiyarlıktır.

Anna:

Ne münasebet efendim, herhalde iltifat olsun
diye böyle söylüyorsunuz. Oturmaz mısınız efendim?

Khlestakov:

Sizin yanınızda ayakta durmak bile büyük
mutluluktur, bununla birlikte, emrediyorsanız oturayım… nihayet

yanınıza oturabildiğim için ne kadar mutluyum bilseniz.
Anna:

Rica ederim. Bütün bu iltifatlarınızı üzerime almağa cesaret edemiyorum… Sanırım başkentte yaşamaya
alışmış bir kimse için bu yolculuk pek tatsız bir şey olsa gerek.

Khlestakov:

Çok tatsız. Comprenez vous? Sosyete yaşamı
sürmeye alıştıktan sonra, birdenbire böyle yollara düşmek…
Oteller pis… Halk cahil… Fakat itiraf edeyim ki, mutlu bir tesadüf
(Anna Andreyevna’ya kırıtarak bakar) bana çektiğim bütün
üzüntüleri unutturdu.

Anna:

Sahi, kim bilir, canınız ne sıkılmıştır?

Khlestakov:

Fakat artık canım hiç sıkılmıyor.

Anna:

Aman efendim bendenize fazla iltifatta bulunuyorsunuz. Ben buna layık değilim.

Khlestakov:

Niçin layık olmayasınız? Tam tersine, siz buna
tamamen layıksınız hanımefendi!

Anna:

Baksanıza köyde oturuyorum.

Khlestakov:

Köyün de kendine göre zevkleri, eğlenceleri
vardır…” (III,vi.)

Oyunun karakterleri bir yanılsamanın –sahte müfettişin- peşinde bir koşuşturma
içindedirler ve onla karşılaştıklarında göz boyayıcı karakterlere dönüşürler. Bu
karakterler farklı bir kişiliğe geçmenin yapay ritüellerini oynayan maskeli kişilerdir.
Ortaya çıkarma ile şartların beklenmedik değişimlerinin ironileri hayat metaforları
etrafında oynanan oyunlar gibi döner. Kasabanın memurları Khlestakov’a bir kimlik
yamadıklarının, onun maskesinin altında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin bulunmadığının
farkına vardıklarında; Kaymakam, kendisinin de karaktersiz olabileceği, onun da bir
gösteride, bir oyuncu olabileceği korkusu tarafından alt edilir.
“Kaymakam:

Ah benim kaz kafam! Ağzı süt kokan bir piçkurusunu önemli bir adam sandım… Önüne gelen yerde bu hikayeyi
anlatır, durur. Bu kadar alay yetmiyormuş gibi, bir yazıcı parçası,
bir yazar taslağı çıkar, bundan bir komedya yazıp oynatır. İşte
insanın gücüne giden de bu ya. […] Basarlar kahkahayı, basarlar
alkışı. […] (V, viii.)

Oyundaki mizahi unsur aralıksız sürse de, bize komedisinin altında yatan anlık acı
verici bakışlar atar. Dokunaklılığı, bu kişilik kaybolması duygusundan kaynaklanır.
Kasaba ahalisinin en derin korkuları, onların da hiçbir şey ve hiç kimse olabilecekleridir.

“Bobçinski:

[…] Çok küçük bir ricada bulunacağım.

Khlestakov:

Nedir? Ne gibi?

Bobçinski:

Khlestakov:
Bobçinski:

Khlestakov:

Sizden çok rica ederim, Petersburg’a döndüğünüz zaman büyüklerimize, şantörlere, amirallere “işte ekselansım
veya generalim, Piyotr İvanoviç Bobçinski falanca kentte oturur”
bu kadar söyleyin yeter. Piyotr İvanoviç Bobçinski şu kentte
oturuyor.
Pekala.
Eğer fırsat çıkar da çar hazretleriyle konuşursanız, lütfen deyiniz ki: “Haşmetmeap; Piyotr İvanoviç Bobçinski
falanca kentte oturuyor.”
Hayhay, olur.” (IV, vii.)

Oyunlar çöktüğünde, Khlestakov’un asıl yüzü ve kasaba ahalisinin karşılıklı bir
aldatma komedisinin oyuncuları olduğu ortaya çıktığında; koşuşturmaca yön
değiştirir. Fakat önceki koşuşturmanın bir sona doğru lineer bir çizgisi vardı, her ne
kadar aldatmaca olsa da. Şimdi ise sahne karşılıklı şikayet ve suiistimalden oluşan bir
kasırga girdabına şahitlik eder. Harekete geçmek için çok geç olduğundan, kasaba
ahalisi kendilerine döner. Eğer Kaymakam’ın genişleyen retorik patlamasından yola
çıkacak olursak –girdabımızın hunisinin daha geniş kısmı- konuştuğu dil daralır,
ifadeler daha kısa ve öz, bu yüzden de daha çabuk bir hal alır. Bobçinski ve
Dobçinki’nin kendilerini bu zor durumdan kurtarmak için sarf ettiği son çabalamadan
önce son olarak bir veya iki kelimeden oluşan sözler araya sıkışır.
“Kaymakam:

Tanrı, bir kulunu cezalandırmak isterse, ilk
önce aklını başından alırmış. Bu zibidinin neresi müfettişe
benziyordu sanki. Hiçbir yeri. O herif, müfettişin tırnağı bile
olamaz. Ama, gel gelelim, herkes birdenbire “müfettiş, müfettiş”
diye tutturdu. Bu adamın müfettiş olduğunu ilk kez kim söyledi?
Cevap verin!

Fyodoroviç:

İlk kez kim mi söyledi? İşte bu keratalar…
(Dobçinski ile Bobçinski’yi gösterir)

Bobçinski:

A… A… Hiç de ben değil.

Dobçinski:

Ben de… Ben de hiç…

Filippoviç:

Elbette sizdiniz!

Luka Lukiç:

Öyle ya, sizdiniz! Otelden deli gibi koşa koşa
çıkıp: “Geldi, müfettiş geldi… Para da vermiyor.” diyen siz değil
miydiniz? Sanki bir marifet yaptınız?

Kaymakam:

Sizdiniz ya. Zaten burada bütün dedikodular
sizden çıkmaz mı? Mendebur yalancılar…

Filippoviç:

Allah sizin de, palavralarınızın da, müfettişinizin de belasını versin.

Kaymakam:

Kentin içinde o yana bu yana koşup herkesi
telaşa verirsiniz, pis herifler, çenesi düşük keratalar. Dedikodudan başka işiniz yoktur, aylak herifler…

Fyodoroviç:

Cenabet keratalar.

Luka Lukiç:

Kuş beyinli herifler…

Filippoviç:

Kıllı bebekler…” (V, viii.)

Bu flaş ve gürültü arasındaki aksiyon, bir toplumsal çözülme portresiyle sonuçlanır.
Oyunun toplumu bir yanılsamanın peşinde koştular ve sonunda kumaş yırtıldı.
Jandarmanın mesajı, Gogol’ün sahne direktifleriyle, “bir yıldırım gibi çarpar.” Çılgın
girdap durur ve herkes sessiz sahnede korkudan donakalır. Merkezi hükümetin
çığırından çıkmış dünyayı düzeltmek için yaptığı müdahale, Gogol’den önce de
standart bir komedi konusu sağlıyordu, ama Gogol’ün müfettişi seleflerinden çok daha
farklıdır. Oyun süresince müfettiş ortada hiç yoktur. Onun hakkında konuşulacak
Starodumlar veya onun namına oynayacak Pravdinler yoktur. Sahnede asla görünmez,
hatta bir ismi bile yoktur. İmparator tarafından gönderilmiş olsa da; teşrifi, İmparator
veya Çar kelimesinin adını anmaktan kaçınan resmi bir tertip ile duyurulur.
Hükümetten veya Çar’dan daha öte o; hiçliğin içine sürüklenmiş ve değersizleştirilmiş
bir toplumun; üyeleri boş hedefler peşinde koşan aldatıcı maskeler olarak gösterilen bir
toplumun, aniden karşısına çıkan genelleştirilmiş ve soyut bir Nemesis’ini simgeler. Bu
toplum; duyarlılığın, insaniyetin ve soyluluğun birleşiminin olmadığı bir toplumdur.
Gogol’ün kıyameti –yıkım imgesi- herhangi bir dünyevi makama yönelik değildir. Onun
dünyası, kendi bölünmüş ve özden yoksun yapısı tarafından kıyamete sürüklenmiştir.
“Dünyanın sonu”, “kıyamet” güçlü kavramlardır ve biz komedinin bunların ağırlığını
kaldırıp kaldıramayacağını sorabiliriz. Klasik bir komedi tanımı şöyle okunur:
“Komediye gelince, o ... ortalamadan daha kötü olan insanlığın taklididir; daha kötü
ama herhangi bir ve her tür hata için değil; sadece özel bir türde, iğrençliğin bir türü
olan maskaralıkta. Maskaralık, başkalarına acı veya zarar vermeyen hatalar veya
çarpıklıklar olarak tanımlanabilir. Deha Aristo’nun tanımı şudur ki; bu tamamen
resmidir; Komedi için bir konu öngörmeye çekinir, böylece herhangi bir şey komik

olabilir- ikiyüzlülük, haksız iddialar, ölüm, bir muz kabuğuna basıp düşmek, kıyamet.
Anahtar ibare “başkalarına zarar veya acı vermeyen”dir. Komik hareketler izleyicisinde
ciddi sonuçlar oluşturamaz. Ciddiyet potansiyeli her zaman var olmalıdır- karakterler
“hatalar” yaparlar veya karakterlerinin sahip olduğu “çarpıklıklar” vardır ki bunlar
trajedilerdeki gibi yıkımlara yol açar. Biz onların kaderiyle ilgileniriz, ama aksiyonun
seyri boyunca bir noktada, ilgimizin nedenleri ortadan kaldırılır. Acıma, korku ve diğer
acı veren duygular trajedinin olduğu kadar komedinin de parçasıdır; ama komedide bu
duygular sadece temelsiz olduklarını göstermek için uyandırılır. Karakter bazı
açılardan bize benzemelidir, aksi takdirde maskara değil, canavar olur. Bununla
beraber, onun hatası veya çarpıklığı, onu bizden daha kötü birisi yapacak kadardır.
Trajedideki acıma, hak edilmemiş talihsizliktir; ondaki korku da bizim gibi birinin
yaşadığı kaderdir. Komedide ise talihsizlik hak edilmiş olarak gösterilir; hissedilen
korku da geçmişe yönelik olsa dahi haksız olarak gösterilir, çünkü karakter bize hiç
benzemez. Trajedideki korku ve acıma, arınmayla sonuçlanana kadar sürdürülür;
komedideki korku ve acıma ise temelsiz olarak sunuldukları için, bu “endişenin
rahatlaması” ile sonuçlanır. Acıma ve korkudan kurtulduğumuz için de güleriz.
Popüler bir örneği verecek olursak; Sancho Panza bir uçurumun kenarı zannettiği sığ
bir hendeğin eşiğinde asılı kalır. Gülmek için Sancho’nun kaderine kaygısız olamayız,
kaygısız olanlar hiçbir şekilde gülemezler. Onun korkusuna yakınlık duyabilecek bir
anlayış potansiyeline ve ek olarak uçurumların gerçekten tehlikeli olduğu bilgisine
sahip olmalıyız. Biz onun hatasının farkına varınca, endişemizden kurtuluruz ve artık
rahatlıkla gülebiliriz. Sancho ne kadar acıyla kıvranırsa, durum o kadar komikleşir.
Peki komik bir kıyamet hali nasıl olur? Müfettiş’in sonunda gözlerimiz kapanmadan
dünya yıkılır ve biz gülümseriz: Her şey parçalanırken bile, “Neye gülüyorsunuz? Siz
kendinize gülün.” diye bağırır suratımıza Kaymakam. Nihai yıkımın korkusu
karakterler için gerçekliğini kaybetmez. Onların korkusu bize aktarılır, ama
endişemizin kaynakları ortadan kaldırıldığı için bu gülmeyle sonuçlanır. Komedinin
ikili görüş karakteristiği oyuna çıkagelir: Biz; Gogol’ün deyişiyle görevi, “tüm hepsini
yıkmak, onları tamamen ortadan kaldırmak, onları dünya üzerinden silmek olan”
gerçek müfettişin kasabaya vardığı haberinin teşrifine tanık oluruz. Bu arada,
başlarına gelen felaketin de yaşamları gibi değersiz olduğundan haberdar ediliriz. Peki
tüm bunların sonunda ne oldu? Beceriksiz ve aptal bir belediye başkanı, beceriksiz ve
aptal bir general olma şansını yitirmiştir; gösterişçi ve kuş beyinli bir koket, başkente

taşınma isteğine ulaşamayacak; bir yığın ahlaksız memur bol bol hak ettikleri cezayı
nihayet alabileceklerdir. Korku ve gülmenin ikisi de uç boyuttadır. Büyük komedilerin
çoğundaki gibi Müfettiş, komedinin aksinde çok yakın, tehlikeli bir yön değiştirir. Bunu
yaparken de azalttığı ve daha çekingen hale getirdiği inkar edilen becerilerine bir
karmaşıklık kazandırır. Bir muz kabuğuna basıp kayıp düşmenin komedisini
yapmakta büyük bir başarı yoktur; bizi cehennemin ucuna götürmek ve orada
güldürmek en büyük başarıdır. Gogol’ün komik dehası oyunu öyle bir noktaya getirir
ki; komik değersizlik, kıyamet korkusunun başlangıcı olan anlamsızlığın geçersizliğini
gölgelemekle tehdit eder. Ama onun kıyameti de komedisinin etkisinden önce özünü
kaybeder. Onun karakterleri nihai olarak yıkımlarını ciddiye almak için bile fazla
maskaradırlar. Gülmeyi açıklamak için, Kant’ın ünlü formülünü ödünç alırsak;
korkumuz, birdenbire “hiçbir şeye” dönüşen “gergin bir beklentidir.”
Halbuki “hiçbir şeye” gülmeyiz. “Hiçbir şey” ve “hiçlik” yaşamlarımız için geçerli
metaforlardır, ama tepkilerimizi zorlayan tarafsız güçler bulunmalıdır. Biz bir şeyler
üzerine, hususi olarak insan “hataları” ve “çarpıklıkları” üzerine güleriz: Gösteriş,
küstahlık, yersiz hırs, kendini kurtarmak için yapılan rasyonelleştirmeler, sade
aptallık. Komedi zorunlu olarak gerçek insan yaşamındaki saçma isteklerden
kaynaklanır. Tanınabilir bir insanın mevcudiyeti olmazsa endişe olmaz ve böylece
gülmek için bir sebep kalmaz. Gogol, karakterlerini acımasızca absürd bir duruma
soktu ve onlar Gogol’ün bu hamlesinin yaşamasını, sahtekar bir insani yapının
aynadaki görüntüsünü taşıyarak sağlarlar. Bu sıfatla, onun kıyameti bir ihtar halini
alır. İnsan aklının “hiçbir şey”i idrak edemeyeceğini, sadece bir kara nokta olsa dahi
her zaman bir şey göreceğini gösteren kişi Bergson’du. Ahlaki bir yaşamda
“Olumsuzlama birisini hedef alır… Bu pedagojik ve toplumsal nitelikten ötürüdür. O,
kişiyi doğru yola sokar ya da uyarır…” Böylece Müfettiş’in “hiçbir şeyleri”, “Hayır” ve
“Yapma.” emirlerine dönüştürülebilir. Oyun bize “Bunun gibi yaşamayın.”; göz boyayıcı
hırslara, sahte gösterişe, kıskançlığa, düşmanlığa “Hayır” deyin, yoksa sonuç felaket
olur diyor. Her ne kadar 1846’nın Müfettiş’in Akıbeti bize oyunun kıyametsel yönünü
gösterse de, 1836’nın Tiyatrodan Çıkış’ı sonuç olarak şiarımıza daha yakındır ve
komedi değiştirilemeyecek kadar toplumsaldır, dünyayı “aydınlatır” ve olumsuz
tasvirlerini kullanarak olumlu değerleri işaret eder şeklinde bağlamalıyız. Eğer komedi
insan hatalarından ve çirkinliğinden ortaya çıkıyorsa, biz iyiye ve güzele dair bir bilgiye
sahip olmadan bunları hiçbir zaman tanıyamazdık. Bir şeye nasıl olması gerektiğini
bildiğimiz için güleriz ve Müfettiş’in de, tüm önemli komediler gibi, bize anımsattığı şey;

nasıl olması gerektiğidir. Karakterlerin sonu yıkım olabilir ama bizim için böyle olamaz;
onlar için bu acı vericidir ve hoş değildir ama gülmek güzel bir şeydir. Ayrıca Gogol
gülmeyle “mutabakata”- bizim kusurlu insan doğamızı kabul etmemizden doğacak bir
müsamaha ve bağışlamaya- ulaşacağımızı belirtiyor.

Gogol’ün Müfettiş’inin Mizahi Yapısı Üzerine Bir
Aktarım Çalışması

Özgür Eren

10 Haziran 2007 Pazar günü BGST’li (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) tiyatroculara,
Milton Ehre’nin Gogol’ün “Müfettiş” oyununun mizahi yapısı üzerine yazdığı bir
makalesinin aktarımı yapıldı. Bu yazı, aktarım sırasında yürütülen tartışmada çıkan
önemli noktaları özetlemektedir.
Kabaca üç bölümden oluşan makalede şu vurgu noktaları üzerinde duruluyordu:
•

Gogol’ün kendi oyunu üzerine on yıl arayla yazdığı iki yazı ve bu yazıların
içerdiği yorum farklılıkları; onun kendi oyununa dönük bu iki farklı
yaklaşımının daha sonradan ortaya çıkacak olan iki eğilimi öncelemesi
durumu.

•

Gogol’ün olay örgüsünü oluştururken nasıl bir organizasyon yaptığı, oyun
yapısının temel özellikleri, karakterlerin temel özellikleri, oyunda aşk
hikayesinin nasıl işlendiği ve oyunun finalinde oluşturulan kıyamet tablosu.

•

Oyunda mizahi unsurun nasıl ortaya çıktığının Aristo’nun Poetika’sına
dayanan formülasyonu, mizahi bir kıyamet yorumunun nasıl oluştuğu ve

Gogol’ün bunu yazarken bir takım olumlu değerlere gönderme yapması.
Aktarım sırasında iki tartışma başlığının oluştuğu söylenebilir.
1) Makalede yapılan yapısal analiz ve mizah formülasyonunun eksiklikleri neler?
Makalede oyunun yapısal bir analizi yapılıyor. Makaledeki bu bölümün özeti olarak bu
analizin temel vurgu noktaları şöyle:
•

Oyunun bütününü yönlendiren dramatik durum oyunun başında verilir. “Bir
müfettiş gelecektir”. Bu durum, Gogol’den önceki tiyatro oyunlarında olduğu
gibi oyunun sonraki bölümlerinde de işlenip geliştirilen bir durum değildir.
Durum sabittir: müfettiş vardır ve gelecektir. Oyunun sonunda da gerçek
müfettiş gelir.

•

Nabokov’un sözleriyle: “Oyun kör edici bir şimşeğin görüntüsüyle başlar ve
gök gürültüsüyle sona erer. Oyundaki her şey ikisinin arasında olur.” Bu
sözler doğrudur ve oyunun yapısını açıklar.

•

Khlestakov bir hiçtir ya da hiç bir şeydir. Onun bu derecede karakterden
yoksun olması, karşısındakilerin ona istedikleri imgeyi yüklemelerine olanak
sağlar. Kaosta yaşanan büyük korku, aslında bir hiç olan bu adamın korkunç
derecede büyük bir adam olarak algılanmasını sağlamıştır.

•

Klasik komedilerde yer verilen aşk hikayesi bu oyunda görünür değildir ancak
oyunun merkezindedir. “Boşluk”un temel eylemi, kaymakamın bahtının
değişmesine odaklanmıştır ve bu baht değişimi Marya ile Khlestakov
arasındaki flört ile belirlenir. Öncesinde kendisini namlunun ağzında hisseden
Kaymakam, nişanlanma olayı ile dünyanın zirvesine çıkıvermiştir. Aşk
hikayesinin çok görünür olmaması, Gogol’ün bilinçli bir tercihidir. O toplumu
bir bütün olarak göstermek istemiştir. Aşk onun bir parçasıdır. Aşk
hikayesinin özneleri, komedinin mizahi unsurlarına alternatif oluşturmazlar.
Bütün bir toplum, komedi unsuru olarak kullanılmıştır.

•

Klasik komediler, kötü karakterlerden ayrı olarak yanlış yönlendirilmiş
erdemli karakterler de barındırır. Ancak Müfettiş’te erdemli karakter yoktur.

Ayrıca Müfettiş’te gerçek kötü karakterler de yoktur. Khlestakov, saygı
uyandıran bir şarlatandır, ancak komedilerdeki kendini beğenmiş kişilerle
aynılaştırılamaz, çünkü o yalan söylediğini bilmemektedir. Gogol’e göre
Khlestakov, hayal ile gerçeğin birlikte örüldüğü bir yanılsamayı yaşayan bir
hayalci, bir fantazicidir. Gogol’ün mizahi ürünleri –dramları dışarıda
tutulursa- ne kötü ne erdemli, sadece komik olan karakterler barındırır.
•

Oyundaki hızlı koşuşturmacanın içindeki bütün karakterler sahte müfettişle
karşılaştıklarında sahte karaktere bürünürler. Kaymakam, Khlestakov’un
gerçek müfettiş olmadığını anladığı anda, kendi kimliğini de kaybederek sahne
üstündeki bir oyuncuya dönüşür ve seyirciye bir oyuncu olarak hitap eder.

•

Oyun, mizahi unsurun altında bize acı çeken karakterleri gösterir. Kasaba
insanlarının en derin korkuları, aslında hiç kimse hatta hiç bir şey
olamamaktır.

•

Khlestakov’un gerçek kimliği anlaşıldığında, koşuşturmaca yön değiştirir.
Öncesinde doğrusal olan ve bir sona doğru olan çabalar, şimdi bir girdap
oluşturur ve bu girdap kasabadaki insanların kendilerine döner.

•

Şimşeğin çakması ile gök gürültüsü arasındaki zamanda geçen eylem,
toplumsal çürüme imgesi ile sonuçlanır. Gerçek müfettişin geleceği haberi ile
çılgın girdap sona erer ve hepsini şiddetli bir korku sarar. (Gogol’ün sessiz
sahne tasviri)

•

Merkezi devlet unsurunun oyuna girip işleri düzeltmesine Gogol öncesindeki
komedilerde de rastlanır. Ancak Gogol’ün Müfettiş’inin farklı bir özelliği vardır.
Müfettiş oyunda hiç gözükmez. Bir adı bile yoktur. Hükümet ya da çardan
çok, bir intikam tanrıçası gibi, sahte amaçlar uğruna koşuşturan insanların
oluşturduğu çürümüş bir toplumu devralmak için gelir. Gogol’ün kıyameti, bir
dış etken tarafından oluşturulan bir kıyamet değildir. Toplum kendi kendini
kıyamete sürüklemiştir.

Bu yapısal vurgu noktalarının ardından makale, teatral anlamda mizah unsurunun
nasıl ortaya çıktığına dair Aristo’dan hareketle bir formülasyon öneriyor:

“Komedinin klasik tanımı Aristo tarafından şöyle yapılmıştır: “Komedi, ahlaki açıdan
bizden daha aşağı durumda olan insanların taklididir. Komedi unsuru, başkalarına acı
ya da zarar vermeyen hata ya da bozukluklardan çıkar.” Aristo’nun akıllı tanımı bir
formül sunuyor. Dolayısıyla her şey komik olabilir. Muza basıp kayma, iki yüzlülük,
ölüm, dünyanın sonu, vs.
Anahtar kelimeler “…başkalarına acı ya da zarar vermeyen”dir. Mizahi olaylar,
seyredenler için ciddi sonuçlara neden olmazlar. Acıma, korku ve diğer acı veren
duygular, tragedyanın olduğu kadar komedinin de unsurudur. Ancak komedide bu
duyguların kışkırtılmasının sebebi, onların aslında temelsiz, asılsız olduklarının
gösterilmesidir. Karakter bazı açılardan bize benzemelidir. Öbür türlü komik değil
korkunç ya da iğrenç olurdu. Ancak yaptığı hata öyle büyük olmalı ki bizden daha aşağı
durumda olsun. Tragedyada acıma, hakedilmemiş kötü kaderdir. Korku ise bunu
yaşayanın bizden biri olmasıyla ortaya çıkar. Komedide kötü kader hak edilmiş olarak
gösterilir. Duyduğumuz korku ise nedensiz, sebepsiz olarak sunulur. Çünkü karakter
bizden çok uzaktır. Tragedyada korku ve acıma, arınmayla(katharsis) sonuçlanana
kadar sürdürülür. Komedide ise korku ve acıma, nedensiz olduğu gösterildiği için
“benzerliğin azalması” sonucu rahatlamayla sonuçlanır. Acıma ve korkudan kurtulmuş
olarak, güleriz.
Örnek olarak: Sancho Panza, sığ bir hendeğin eşiğinde asılı kalıp, hendeği bir uçurum
zannedip korkudan öldüğünde ona güleriz. Onun korkusunu anlar, uçurum duygusunu
yaşarız, ancak uçurum değil sığ bir hendek olduğunu anladığımızda korkudan kurtulur
ve ona güleriz. Sancho ne kadar acı çekerse o kadar komik olur.” (Milton Ehre, 1980)

(Milton Ehre, 1980)
Bu formül, Gogol’ün oyunundaki temel mizah unsurunu açıklamaktadır. Örneğin
Kaymakam tiplemesi oyun boyunca müfettişe yaranmaya çalışırken türlü zorlukların
altında kalır. Acı çeker. Ancak onun acısı ne kadar büyük olursa mizahi etki de o
derece artar. Çünkü Kaymakam bir yönüyle, izleyen herhangi bir seyirciye benzerken,
diğer yönüyle de yaptığı büyük etik yanlışlardan ötürü de seyirciden aşağı
konumdadır. Sürgüne gönderilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ancak seyirci etik

olarak kendisinden daha aşağıda olarak gösterilen bir insanın sürgüne gönderilme
tehlikesi altında olmasına üzülmez, durumu komik bulur.
Makale oyunun yapısal analizini yapıyor ve mizah unsuru üzerinde duruyor. Ancak
toplumsal arkaplan, bu arkaplana dair Gogol’ün tavrı ve bunu oyuna nasıl yedirdiğini
ele almadan, salt oyun metni üzerinden yapısal bir analiz yapmak ve evrensel bir
mizah teorisi yapmak ne kadar doğrudur?
Mizah unsurunun nasıl ortaya çıktığına dair bu makalede belirtilen teorinin genel
olarak bir kapsayıcılığı olsa da seyircide yaratılan etkinin bu şekilde tek bir formülle
açıklanması mümkün değil. Gogol 1836 Rusya’sının şartlarına bakıyor ve o şartlarda
bazı vurgu noktaları seçerek seyircide bir haz politikası örgütlemeye çalışıyordu. “Eğer
güleceksem, gerçekten gülünmesi gereken şeyler üzerine gülmeliyim” diyordu. Bilinçli
tercihler ve bilinçli yönlendirmeler söz konusuydu. Örnek vermek gerekirse seyircinin
Kaymakam’ın kendisini kurtarmaya çalışmasına gülmesiyle polisten dayak yiyen
Başçavuşun Karısı’nın şikayetlerine gülmesinin aynı olduğu öne sürülemez.
Yapısal analiz bize oyunun genel bir modelini sunuyor. Bütün Rusya’yı temsil edecek
ücra bir kasaba konu edilmiş. Aslında hiç bir şey olmayan bir karakter seçilmiş:
Khlestakov. Kasaba yöneticileri ve halkı bu karakterin karşısına çıkıyor. Sahte
müfettiş, karakter özelliğinden ötürü herkesin beklediği ya da korktuğu kimliğe
bürünüyor. Korku arttıkça üstü örtülmeye çalışılan adaletsizlikler gün yüzüne çıkıyor.
Gogol bu oyun modelini rastlantı eseri seçmiş olamaz. Rusya’daki bütün ahlaksızlıkları
ve toplumsal sistemdeki adaletsizlikleri ortaya dökmek istemesi, onun oyunu bu
şekilde organize etmesine neden olmuştur. Oyun modeli, seyircide uyandırılmak
istenen etki hesaba katılarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla oyunun nasıl kurulduğunu
incelerken yazarın yaşadığı toplumsal koşulları, yazarın bu koşullara olan tavrını ve
seyircide nasıl bir etki bırakmak istediğini de hesaba katmak gerekir.
Gogol, bir absürdçü arketipi olarak yorumlanabilir mi?
Müfettiş oyununun bir absürd tiyatro eseri olarak yorumlanmasına neden olabilecek
bazı özelliklerin oyunda bulunduğunu söylemek mümkün:
•

Erdemli bir karakterin bulunmaması

•

Toplumsal çarpıklıkların oyun boyunca ifşa edilmesi

•

Oyun sonunda gerçek müfettişin geleceği haberinin alınmasıyla bir yıkım/
kıyamet tablosunun ortaya çıkması

•

Gerçek müfettişin dünyevi bir unsurdan çok gerçeklik dışı bir unsur olarak
sorunlara müdahil olmak üzere ortaya çıkması

•

Oyunda var olan toplumsal sorunlara herhangi bir çözüm önerilmemesi ya da
ima edilmemesi

Bu özelliklerin gerçekten de birçok absürd oyunda da görülebilecek özellikler olması,
Gogol’ün bir absürd tiyatrocu arketipi olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Ancak
Gogol’e dair böyle bir tespit yapmadan önce irdelenmesi gereken bazı noktalar var.
Absürd tiyatro akımı iki dünya savaşı ardından ortaya çıkmıştır. Absürd oyunlar,
büyük bir yıkımın ardından bütün değerlerin anlamsızlaştığı, insanın kendi yıkımını
yaşadığı bir dönemin oyunlarıdır. Ancak Gogol’ün yaşadığı dönemde böyle bir
ortamdan söz etmek mümkün değildir.
Gogol, 1809’da Ukrayna’da doğdu. O yıllarda Rusya, kendi feodal geçmişinden
sıyrılıyor ve kapitalizmin etkisine giriyordu. Rusya’nın profesyonel tiyatrosu sadece elli
yaşındaydı ve Avrupa, yerel kültürü yeni yeni etkilemeye başlamıştı. Kısaca söylemek
gerekirse tam bir geçiş dönemiydi. Geçiş dönemi gerilimler üretir. Geçmişin
gelenekleriyle geleceğin ihtiyaçları arasındaki bir gerilimdir bu. Gogol, bu gerilimlerin
çoğunun tam da ortasında yer alıyordu. Onun eserleri hem sağcılar hem de solcular
tarafından alkışlanıyordu. Aynı zamanda hem radikalizmin hem de tutuculuğun
sembolüydü. O zamanlar yeni bir hareket olan realizmi keşfetmişti ancak bu harekete
uygun eserleri üretirken geleneksel karikatürleri kullanıyordu. İğneli bir sosyal hiciv
kullanırken, diğer yandan da sansürden kaçıyordu.
Gogol böyle bir toplumsal arkaplan içinde yazdığı Müfettiş oyununda toplumsal
çarpıklıkları açık bir şekilde ortaya sererken bunu sadece yıkılmış ve kaybolmuş
değerlerin ifşası uğuna yapmıyordu. Kendisinin de bu oyundan sonra yazdığı yazıda
belirttiği üzere toplumsal bir amacı vardı. Bürokrasideki yozlaşmayı, kolluk güçlerinin

zorbalığını mizahi bir şekilde göstererek bunların tersi olan olumlu değerlere atıfta
bulunuyordu. İnsanların oyundaki unsurlara gülerken aydınlık bir tavır oluşmasını
amaçlıyor, gülmece unsurunun insanların kendi hatalarıyla uzlaşmacı bir yüzleşme
yarattığını düşünüyordu.
Absürd oyun yazarları, oyunlarında toplumsal sorunları gösterirken, eleştirilerini
herhangi bir kültürel-politik zemine oturtmazlar. Örnek olarak Eugene İonesco’nun
1950 yılında yazdığı Kel Şarkıcı oyunundan bir pasajı ele alalım:
“Bay Martin ile Bayan Martin, birbirini tanımayan iki insan olarak konuşurlar.
Konuştukça aynı şehrin aynı sokağında, aynı apartımanda, aynı dairede oturduklarını
farkederler. Bunların hepsine çok şaşırırlar. Çok uzun süren, seyirci açısından bıktırıcı bir
diyalog sonucunda karı koca olduklarını farkederek birbirlerine “yine buldum seni”
diyerek sarılırlar.”
Burada merkeze alınan temalar, iletişimsizlik, yalnızlaşma ve yabancılaşmadır. Yazar,
seyircinin bu karanlık tablonun farkına varmasını ister. Seyircinin kendi dünyasındaki
absürdlüğün ayırdına varmasını sağlamaya çalışır. Ancak yazar bu iletişimsizliği,
yabancılaşmayı gösterirken yerine alternatif bir değer önermez. Kendisine seçtiği
kültürel-politik zemin neredeyse bir zeminsizliktir.
Gogol Müfettiş oyunundan sonra yazdığı iki yazıdan ilkinde, komedinin toplumsal
anlamda özgürleştirici ve dönüştürücü yönüne vurgu yapmış, ikincisindeyse oyunu bir
Hristiyan alegorisi olarak okumuş ve dini bir bakış açısından yorumlamıştır. Bu iki
bakış açısının ikisinde de kültürel ve politik bir zeminin olduğunu söyleyebiliriz.
“…Puşkin’di bu şeye ciddi bakmamı sağlayan. Gördüm ki yazılarımda neden
güldüğümü bilmeden değersizce hiçbir şey için gülüyormuşum. Eğer güleceksem,
gerçekten gülünmesi gereken şeyler üzerine gülmeliyim. Müfettiş’te Rusya’daki tüm kötü
şeyleri biraraya getirmeye karar verdim ve bu yerlerde uygulanan tüm adaletsizlikleri, o
insani ilişkilerde insanlardan her şeyden fazla adaletin talep edildiğini bir yere yığdım ve
geriye tüm bunların üstüne büyük bir kahkaha atmak kaldı. Ama, iyice bilindiği üzere,
bu bir galeyan patlaması yarattı. Bana öncesinde hiç böyle bir güce sahip bir şeymiş gibi
gelmeyen kahkahamla birlikte okuyucu derin bir üzüntü hissetti…”

Nikolay V. Gogol
Sonuç olarak Gogol’ün oyununun absürdü önceleyen bir oyun olduğunu söylemektense absürdist etkiler barındıran bir toplumsal durum komedisi olarak betimlemek daha
doğru olacaktır.

Meyerhold’un Büyük Prodüksiyonu Müfettiş

Derleyen: Özgür Eren

Bu metin, BÜO’da proje grubuna yapılmış olan aktarımın ayrıntılı notudur. Notlar,
Jonathan Pitches’in Vsevolod Meyerhold adlı kitabının üçüncü bölümünün ayrıntılı özeti
şeklindedir.
GOGOL’ÜN MEYDAN OKUMASI
Bir dakikalığına kendinizi bir yönetmen gibi düşünün. Ellerinizin arasında Gogol’ün
ondokuzuncu yüzyılda yazmış olduğu bir komedi olan Müfettiş (1836) var. Ve final
sahnesine bakıyorsunuz. İşte Gogol’ ün final sahnesini betimleyen cümleleri:
“Tam ortadaki Kaymakam başı arkada, elleri iki yanına açılmış, heykel gibi durur.
Sağında karısıyla kızı, bütün vücutlarıyla ona doğru hamle yapmışlardır; onların
arkasındaki Postane Müdürü soru sorarcasına, şaşkın bir ifadeyle seyircilere dönmüştür.
Arkasında, yüzünde masum bir ifadeyle Luka Lukiç ve onun da arkasında, sahnenin en
ucundaki, birbirlerine iyice sokulmuş üç kadın, yüzlerinde alaycı bir ifadeyle
Kaymakam'ın ailesine bakarlar. Kaymakamın solunda, sanki bir şeyler dinliyormuşçasına başını yana eğmiş Zemlyanika; arkasında da ellerini açmış, neredeyse yere oturur
durumdaki, sanki ıslık çalmak ya da, "Gördün başımıza gelenleri anacığım!" demek ister
gibi dudaklarını kıpırdatan Yargıç bulunmaktadır. Onun arkasında seyircilere dönük,
gözlerinde alaycı bir ifadeyle Kaymakam'a bakan Karobkin, onun da arkasında,
sahnenin en ucunda, ellerini birbirlerine doğru uzatmış, ağızları açık, gözlerini devirerek
birbirlerine bakan Bobçinski ile Dobçinski vardır. Diğer konuklar da heykel gibi
durmaktadırlar. Bu taş kesilmiş topluluk, bir buçuk dakika kadar kıpırdamadan durur.
Perde iner.”

(Gogol, 1997:100)
Kendinize bunu nasıl becereceğinizi sorarsınız. Seyircinin dikkatinin doksan saniyelik
bir donuk imge karşısında dağılmamasını nasıl sağlayabilirim diye düşünürsünüz.
Aslında Gogol bu sahneyle yönetmene meydan okumaktadır: “Hadi bakalım. Bu
sahneyi yeterince iyi çıkaracak yeteneğin, kıvraklığın, zekan ve sanatçılığın var mı?”
MEYERHOLD’ UN CEVABI
Meyerhold, Müfettiş’i yönettiğinde; o ana kadar yüz prodüksiyonu sahnelemişti.
Dolayısıyla böylesine büyük bir oyunla baş edebilecek tecrübe ve deneyimi vardı. Onun
bütün prodüksiyonları arasında Müfettiş’in ayrı bir özelliği vardır. Bunun temel
sebeplerinden biri şuydu: Gogol’ün oyunu, Meyerhold’un tiyatrosu için biçilmiş
kaftandı. Yukarıdaki sahne yönlendirmesini tekrar okursanız ne denmek istendiğini
anlarsınız. Bu sahne direktifinde, Meyerhold’un tiyatrosunun ana özelliklerini
buluyoruz:
•

Karakterlerin, sahne boşluğundaki önceden düşünülmüş koreografileri

•

Sahnenin bir resim ya da bir kompozisyon gibi algılanması

•

Abartılı ve göstermeci bir fiziksel tarzın kullanımı

•

Yüzün bir maske olarak kullanımı

•

Zıtların birlikteliği

•

Seyirciyle doğrudan kurulan bağlantı

•

Bir eylemin uzatılarak onun ilginçleştirilmesi – yabancılaştırılması

Müfettiş prodüksiyonunun Meyerhold’un teorisinin pratikle bütünleşmesi olduğu
söylenebilir. Meyerhold’un teorisi ve pratiği, “performans” denilen bütünün ayrılmaz iki
parçası olarak düşünülmelidir.
Meyerhold bu final sahnesini nasıl yorumladı? Konstantin Rudnitsky’nin gözlemleri
şöyle:

“Perde kalktı ve seyirciler, oyunun karakterlerini Gogol’ün belirttiği gibi donmuş olarak
gördüler. Heykele benzeyen grup hareketsizdi. Uzun bir izlemenin ardından seyirciler,
karşılarında gördükleri kişilerin oyuncu değil, yapma bebekler olduğunu hayal etmeye
başladı. Yani ‘sessiz sahne’ gerçekten sessiz ve ölüydü.”
(Rudnitsky, 1981: 417-18)
Bu sahnelemenin temel amacı, Gogol’ün taşlaşma metaforunu kullanarak seyircinin
karşısına beton gibi donmuş yüzler çıkarmaktı. Bu sessiz sahne bir süre sonra
seyirciyi de sessizleştiriyor ve onları da oyuncularla aynı şaşkınlığın içine
sürüklüyordu. Seyirciler, bütün bir oyun boyunca sahnede oyuncuların oynadığının
bilincindeydiler. Ancak Meyerhold, son sahnede seyircileri de benzer bir etkinin içine
dahil ederek onların altındaki halıyı çekmiş oldu.
NİKOLAY GOGOL: KUYRUKLUYILDIZ
Gogol, Rusya tarihinde bir kuyrukluyıldız gibi ani bir parlamayla kısa sürede eserler
vermiş ve bütün bir Rusya edebiyatını derinden etkilemiştir. Kuyrukluyıldız dememizin
bir diğer sebebi de yıllar sonra onun etkisinin dönüp dolaşarak tekrar dünyaya geri
dönmesi ve aydınlatmaya devam etmesidir.
Gogol, 1809’da Ukrayna’da doğdu. O yıl, Rusya tarihinin önemli yıllarındandı. Diğer
Avrupa ülkelerinden çok daha sonra gelişmeye başlayan Rusya, kendi feodal
geçmişinden sıyrılıyor ve kapitalizmin etkisine giriyordu. Rusya’nın profesyonel
tiyatrosu sadece elli yaşındaydı ve Avrupa, yerel kültürü yeni yeni etkilemeye
başlamıştı. Kısaca söylemek gerekirse tam bir geçiş dönemiydi. Geçiş dönemi gerilimler
üretir. Geçmişin gelenekleriyle geleceğin ihtiyaçları arasındaki bir gerilimdir bu. Gogol,
bu gerilimlerin çoğunun tam da ortasında yer alıyordu. Onun eserleri sağcılar ve
solcular tarafından da alkışlanıyordu. Aynı zamanda hem radikalizmin hem de
tutuculuğun sembolüydü. O zamanlar yeni bir hareket olan realizmi keşfetmişti ancak
bu harekete uygun eserleri üretirken, geleneksel karikatürleri kullanıyordu. İğneli bir
sosyal hiciv kullanırken, diğer yandan da sansürden kaçıyordu.
Aslında, onun yazdığı dönem Rusya edebiyatının “altın çağı” ve aynı zamanda Çarist
baskının en çok yaşandığı yıllardı. I. Nikola, ülkeyi casus ve muhbirlerle dolu koca bir

kışlaya çevirirken; Gogol, Puşkin ve Dostoyevski gibi yazarlar filizlenmeye başlamıştı.
(Benzer bir durum Meyerhold için de geçerlidir. Onun döneminde Çar’ın baskısının
yerini Komünist Parti genel sekreteri Joseph Stalin’in baskısı almıştı.)
Başlangıçta Gogol, 1828’de St.Petersburg’a taşınarak Rusya bürokrasisinin bir parçası
olmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı’nda bir iş buldu. Buradaki işini sonradan “aptal ve
ruhsuz bir iş” olarak değerlendirip öğretmenlik kariyerine başladı. Genç kadınların
eğitiminin üstlenildiği bir enstitü ve üniversitede tarih öğretmenliği yaptı. Ancak
buradaki kariyeri de bakanlıktakinden farklı olmadı. 1835’te Gogol öğretmenliği bıraktı
ve yazmaya başladı. Kısa sürede aralarında Müfettiş’in de olduğu eserlerini yazdı.
Müfettiş’i yazması iki aydan kısa sürmüş, ancak sansürden geçirebilmesi için dört ay
beklemesi gerekmiştir.
Gogol’ün Müfettiş’i
Kurgu Analizi
Gogol’ ün kurgusunda dikkate değer bazı noktaları not edelim:
•

Oyun, dönemin geleneksel oyun yapısına uygun olacak biçimde beş perdeye
bölünmüştür.

•

Bütün eylem, izole bir kasabada geçer.

•

Eylem, iki günden kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşir.

•

İkinci perde bir otel odasında geçer. Onun dışında bütün perdeler aynı yerde,
Kaymakam’ın evinde geçer.

•

Khlestakov, sadece oyunun ortasında vardır. 2. ve 4. perdeler arasında.

•

Kaymakam, bütün perdelerde vardır.

•

Oyunun dikkatli bir şekilde oluşturulmuş dairesel bir yapısı vardır: sahte
müfettişin gelişi haberiyle başlar, gerçek müfettişin gelişi haberiyle sona erer;
gerçeği saklayan bir mektupla başlar, gerçeği açığa çıkaran bir mektupla sona
erer; Kaymakam’ın ve etrafındaki adamların paniğiyle başlar, aynı şekilde
panikle sona erer.

Gogol, oyunu birlik kurallarına uygun şekilde kurmuştur; otel odasında geçen sahne
dışında oyun tek bir mekanda geçer, yirmi dört saati biraz aşan bir zaman diliminde
öykü tamamlanır. Anti-kahraman oyunun orta bölümünde yer alırken, Kaymakam’ın
oyunun bütününde yer alan bir kontrolör rolü vardır. Oyunun ana eylemi,
Khlestakov’un kasabadaki insanların karşısına dereceli olarak çıkması üzerine
kuruludur:
II.perde Kaymakam, Bobçinski, Dobçinski
III. perde Kaymakamın ailesi
IV. perde Yargıçtan başçavuşun karısına kadar kasabadaki herkes
Bu sayede Khlestakov, kasabadaki halkın “seri yanıt vericisi” olarak konumlanır.
Karakterizasyon
I. perdede Kaymakam’ın etrafındaki karakterlerin isimlerine bakın. Onların isimleri,
kendi karakterleri hakkında bir ipucu vermiyor mu? Bazıları çok bariz: DobçinskiBobçinski bir ikili mesela. Bazıları da Gogol’ün anadilinde saklı: Zemliyanika “çilek”
demek. Khlestakov da “kendini bir şey zanneden delikanlı” demek.
Gogol’ün kendisi de oyunculara öğütler kısmında karakterler hakkında bazı ipuçları
vermiş. Bu ipuçlarında, Meyerhold’un oyunculuk tarzında da bulunan bazı özellikler
var: Rolün dış özelliklerinin açıkça tasviri, karakterlerin duygusal durumlarndaki ani
değişimler, Khlestakov’un birçok farklı “mask”ın montajı olarak düşünülmesi ve oyun
boyunca süren sürpriz ve çelişki duygusu.
Fakat bu özelliklerin vurgulanmasına rağmen, Gogol; tiplemelerin karikatür
yorumlanmaması, abartı ve klişe kullanımlardan kaçınılması için bizleri uyarıyor.
Onun yerine yalın, gösterişsiz ve oynarken “insanlığın geneline bakan” bir oyunculukla
icra edilmesi gerektiğini söylüyor. Halbuki karakterleri betimlerken az evvel kullandığı
altı çizilmiş dışavurumcu, göstermeci tahlillerle ardından gelen gerçekçi not; birbiriyle
açıkça çelişiyormuş gibi gözüküyor.
Esasında Gogol, oyunun ardındaki asıl niyetini vurguluyor. Gogol bu oyunu yüzeysel
bir kaba komedi olarak yazmamıştır. Amacı sadece üst sınıftan kişileri eğlendirmek

değildir. O, Müfettiş’i akıllı ve tarafsız bir seyirci karşısında oynanacak didaktik bir
oyun olarak düşünmüştür. Oyunun amacı, toplumun sorunlarına odaklanıp onları
olduklarından daha belirgin şekilde göstermekti. Bu amaca boş bir karikatür yaratarak
erişmek mümkün değildir.
Doksan yıl sonra, bu arkaplandaki “gerçekçilik”, ya da sosyal mesaj, Meyerhold’ un
kaygılarıyla örtüşüyordu. Meyerhold da akıllı, tarafsız ve eleştirel bir gözle izleyebilen
bir seyircinin peşindeydi. Gerçekten Meyerhold, Gogolyen tarzı yakalayabilmek için
kendi tarzındaki bazı özelliklerden de vazgeçmişti.
“Soytarılık kokan herşeyden uzak durmalıyız. Comedia dell’arte’den hiçbir şey
almamalıyız. … İzleyeceğimiz yol, trajediye doğru giden yol olacaktır.”
(Worrall, 1972: 76)
Temalar ve Semboller
Elinize bir kağıt aldığınızı düşünün ve bu kağıdı oyun içerisinde kullanılacak şeylerden
biri olarak hayal etmeye çalışın. Bu kağıt, oyundaki neyi sembolize edebilir?
•

Kaymakamın ve Khlestakov’un mektuplarını. Ki bu iki aksesuar, oyunun
başlangıcını ve bitişini belirleyen aksesuarlardır.

•

İşçilerden gelen dilekçeleri

•

Yargıç ve diğer memurlardan gelen rüşveti

•

Khlestakov’un kaymakamın karısı ve kızına kur yapmak için kullandığı bir
aşk notunu ya da şiiri

•

Khlestakov’un cebine doldurduğu ıvır zıvırı

Kağıt gibi basit ve dönüşebilir bir malzeme kullanarak oyundaki aksesuarları yapmaya
çalışmak, dolaylı olarak oyunun temelini oluşturan bir takım tema ve imgeler üzerine
odaklanmayı sağlıyor. Demin listelediğimiz aksesuarların hangi temalarla ilişkilendiğini
çıkarırsak oyunun barındırdığı temaları da çıkarmış olacağız. Şöyle bir liste
oluşturulabilir:

•

Memuriyet

•

Bürokrasi

•

Yozlaşma

•

Gizlilik

•

Baskı, zulüm

•

Kalemin gücü

•

Rublenin gücü

•

İktidarın kendisi (ve onun kötüye kullanılması)

•

Zorlama

•

Numara yapma, oynama

Şimdi bu fikirleri Gogol’ün oyunundaki diğer temalarla bağlantılandırırsak, oyunun
karmaşıklığı hakkında bir fikir edinmiş olacağız. Meyerhold’un kendi prodüksiyonunda
vurguladığı temalar ise şöyle:
•

Rüya

•

Oburluluğa karşı açlık

•

Yalanın gücü

•

Yer değiştirme – parçalara ayırma

•

Mask ve kılık değiştirme

•

Dönüşümler

•

Grotesk

•

Cinsellik

•

Zengine karşı fakir

•

Çarizm

•

Resmiyet ve kabalık

•

Delilik

Meyerhold, dört saat süren oyun boyunca bütün bu temaları birbiriyle ilişkilendirerek
işlemiştir. Bu oyun, onun bütün eserlerinin gizlerine ulaşmayı sağlayan anahtarı içerir.
MEYERHOLD’UN MÜFETTİŞ’İ
Bir yazar olarak yönetmen
Oyunun özelliklerini açmadan önce, bir yönetmenin yazara dönüşmesinin öneminden
bahsedeceğiz. Onun bir yazar olduğunu söylemek, oyunun yazarının hegemonyasına
bir meydan okumadır. Teatral tiyatroyu, edebi tiyatronun üstüne koymaktır. Ve bütün
bunlar, yirminci yüzyılda yönetmenin oyun yazarına göre daha yukarıda kodlanmasının sonuçlarıdır.
Prova ve performans aşamalarında Meyerhold oyunda şu değişiklikleri yaptı:
•

Metnin yapısını değiştirdi. (Perdelerden epizotlara dönüştürdü.)

•

Metnin üslubunu değiştirdi. (Komediden trajikomediye dönüştürdü.)

•

Oyunun geçtiği mekânı değiştirdi. (Ücra bir kasabadan başkente taşıdı.)

•

Oyundaki tekil mekânları değiştirdi. (Orijinal oyun iki mekânda geçerken,
Meyerhold, ev içi ve ev dışı olmak üzere değişik mekanlarda geçirdi oyunu.)

•

Karakterlerin sayısını değiştirdi. (Üç yeni karakter ekledi.)

Bu değişiklikleri yaparken sadece bir metinden faydalanmadı. Metnin Gogol tarafından
yazılmış altı farklı versiyonunu da kullandı. Gogol’ün Kumarbazlar oyunundan, onun
romanlarından ve kısa hikâyelerinden faydalandı.
Meyerhold’un takip ettiği temel prensipler şunlardı:
•

Oyuna dönük yaratıcılığınızda cesur olun.

•

Metin etrafında kullanabildiğiniz kadar kaynak kullanarak araştırma yapın.

•

Oyun metninin içeriğiyle günümüzdeki durum arasında bağlantılar kurun.

•

Metni kumpanyanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmeye hazır olun.

•

Eğitim çalışmalarını oyun çalışmalarının içine yedirin.

Prodüksiyon
Meyerhold’un sahip olduğu yaklaşımları prodüksiyon içinde nasıl erittiğini
göstermeden önce Meyerhold’un bu yaklaşımları ve bunları oyun içinde nasıl
kullandığı, eğitim çalışmasıyla nasıl ilişkilendirdiği gösterilecektir.
Uygulamada Montaj
Metnin yeniden düzenlenmesi Meyerhold’un uyarlamasının en temel özelliklerinden
birini oluşturur. Beş perdelik oyun yapısını değiştirdi ve on beş epizot halinde
düzenledi:
Gogol'ün Müfettiş’i

Meyerhold'un Müfettiş’i

Perde I

Epizot I: Çimikov'un mektubu
Epizot II: Umulmadık ortaya çıkış

Perde II

Epizot III: Penza'dan sonra

Gogol'de olmayan bölüm

Epizot IV: Unicorn
Epizot V: Şefkatli bir aşkla dolu

Perde III

Epizot VI: Tören alayı
Epizot VII: Bir şişe "Tolstobriyuka"nın ardından

Gogol'de olmayan bölüm

Epizot VIII: Bir fil devriliyor

Perde IV

Epizot IX: Rüşvetler
Epizot X: Bay Yüksek Finans

Epizot XI: Beni içine al
Epizot XII: Kutsama

Perde V

Epizot XIII: St Petersburg hayalleri
Epizot XIV: Güzel bir geleneksel kutlama
Epizot XV: Eşi benzeri görülmemiş karmaşa

Oyunun kurgusunun bu şekilde yeniden organizasyonu ve eklenen sahneler,
Meyerhold’un kendisini neden bu prodüksiyonda yazar olarak tanımladığını daha iyi
açıklıyor. Peki, Meyerhold buna neden gerek duydu?
İlk olarak, oyunun beş perdeden on beş epizota değiştirilmesi, metnin ritmini
değiştiriyor. Gogol’ün metni Aristotelyen yer-zaman-olay birliği kurallarına uyuyor.
Oyun iki günden kısa bir süre içinde, tek bir mekanda ve gittikçe karmaşıklaşan bir
eylemin vuku bulması şeklinde tamamlanıyor. Meyerhold’un epizodik yapısı bu ritmik
artışta bölümlemeler oluşturmuştur. Meyerhold’un yorumu, kısa şoklarla
ilerlemektedir. Öykünün birçok mekanda geçtiği de düşünüldüğünde, bu şekilde bir
düzenleme, daha akıcı ve daha birlikli bir hissiyat oluşturmaktadır. Stanislavski’nin
yorumuyla Meyerhold’un yorumu şu şekilde karşılaştırılıyor:
“Moskova sanat tiyatrosunda bu ‘parçalar’ provalarda ayrı bölümler olarak çalışılırdı.
Ancak performans esnasında bu parçaların birbiriyle birleşmesi ve ara vermeden
akmasına dikkat edilirdi. Böylece seyirci, sadece eylemin sürekliliğini farkederdi.
Meyerhold, eylemi küçük episodlara bölerek her bir episodun kendi anlamını koruyor. Bu
bir ‘jeu de theatre’ örneği. Böylece bütün bir prodüksiyon bir ‘doğaçlama’ ya da ‘bir tema
üzerine çeşitlemeler’ havasına bürünüyor.”
(Houghton, 1938:122)
Stanislavski “süreklilik”i sağlamak için zaman birliğini daha da ileri götürerek oyunu
bir gün içinde biten bir öykü olarak yorumlamıştı. Meyerhold, Stanislavski’nin
savunduğu “bütün içinde süreklilik” ilkesini reddetti ve her bir epizotu kendi içinde
oyun olarak tasarladı.
Bu da bizi, epizotlara ayırmanın ikinci sebebine doğru götürüyor; montaj. Oyunda,

Eisenstein’in montaj teorisinden faydalanılmıştır. Teatral etkiyi güçlendirmek için
oyunun yapısı öyle bir değiştirilmiştir ki seyircinin birbiriyle alakasız gibi görünen iki
parçayı art arda izlemesi ve bundan üçüncü bir anlam türetmesi sağlanmaya
çalışılmıştır. Montaj teorisinin özü de budur: İki imgeyi yan yana getirerek bir
üçüncünün üretilmesi. Meyerhold burada bir sinema yönetmeni gibi davranmıştır.
Genel plan çekimlerden ziyade birçok yakın plan çekimi yan yana koymak. Peki,
bununla nasıl bir etki oluşturulmaya çalışıldı?
Bunu cevaplamak için yedi. ile on iki. epizotlar arasına bakalım:
Episod

Sahnenin içeriği

Khlestakov'un böbürlen-

VII

Tematik eşleştirmeler

Sarhoşluk / yalanın gücü

VIII

mesi
Khlestakov'un kabusu

IX

Rüşvet makinası

Sarhoşluk / Rüşvet / Yozlaşma

X

Esnafların dilekçeleri

Adaletsizlik / ilgisizlik / rüşvet

Khlestakov'un kur yapma-

XI
XII

sı
Nişan

Sarhoşluk / arzu / yozlaşma

Şehvet / arzu / burjuva resmiyeti
Sahtekarlık / ilgisizlik / yozlaşma

•

Meyerhold, Khlestakov’un kanepede sızmasıyla uyanması arasındaki boşluğu
sekizinci epizotla doldurmuştur.

•

Bu epizotda, kasabadaki insanlar, kanepenin üzerinde uyuyan Khlestakov’un
önünden geçer.

•

Dokuzuncu epizotta, bütün ayrı rüşvet verme sahneleri bir tek teatral anda
toplanmıştır: “rüşvet makinası”. Sahnenin arkasında bütün memurların elleri
gözükür. Mekanik bir şekilde para paketlerini sallarken bir nakaratı tekrar
ederler.

•

Onuncu.epizotta esnafların dilekçelerini görürüz. Sahnenin ortasındaki büyük
masa iki tarafı birbirinden ayırır. Esnaflar hep birlikte onun desteğini almak
için Khlestakov’un üzerine atılırlar.

•

Onbirinci epizotta, Khlestakov Marya ve Anna ile resmi bir dans yapar ve
sırasıyla onlara ölümsüz aşkından bahseder.

•

Son olarak onikinci.epizotta esrik bir şekilde Khlestakov ve Marya kutsanırlar.
Sonra Khlestakov onları terkeder ve onları uyurgezer bir vaziyette bırakır.

Gogol’ün sadece bir günün bitişi ve başka bir günün başlaması olarak kurduğu olay
örgüsünü Meyerhold, farklı imgelerin art arda konması şeklinde yorumlamıştır. Epizot
yedideki sarhoşluk, rüşvet sahnelerine de taşırılmıştır. Sekizinci epizottaki karakterler
ilginç bir biçimde çarpıktır. Çünkü onlar, Khlestakov’un şehvet dolu bilinçliliği içinden
gösterilmektedir. Bu imge seyirciye gösterildikten hemen sonra dokuzuncu epizottaki
rüşvet sahnesi gösterilir. Memurlar Khlestakov’a para banyosu yaptırmaktadırlar.
onuncu ile onikinci epizota gelmeden önce seyircinin aklında şu imgelerin birleşik hali
kalmıştır: para, rüşvet, kendine düşkünlük ve sarhoşluk. Gogol’ün metninde gizil olan
fakat Meyerhold’un açığa vurduğu final düşüncesi de şudur: Khlestakov’un kadınlara
kur yapması ve sonunda Marya ile nişanlanması da aynı zamanda yoz ve çarpıtılmış
bir ticari alışveriştir.
Müzikalite ve Ritim
Bu noktada, demin söylediğimiz şeyi tekrar edelim; Meyerhold’un yorumu, her
sahnenin kendi “bireyselliği”ne oldukça önem vermiştir. Ancak Meyerhold’un montaj
tekniğini iyi kullandığını biliyorsak bu “bireysellik” bir yere kadar doğrudur. Çünkü
montaj tekniğinde, istenilen etkiye ancak sahnelerin bütünü izlendiğinde ulaşılabilir.
İstenen; seyircinin sergilenen imgeleri aklında birleştirmesi, ilişkilendirmesi ve bunların
birleşiminden bir sonuç çıkarmasıdır. Bu da, epizotları birleştiren bir yapı olmaksızın
imkansızdır. Meyerhold için bu yapı müziktir. Hatta Müfettiş oyunundaki eylemle
kullanılan müziğin nasıl ilişkilendiğini bir terimle açıklamıştır: “Müzikal gerçekçilik” .
Bu terim, Meyerhold’un üç yaklaşımını barındırmaktadır:
•

Oyuncuya genel yaklaşımı

•

Sahneler arasında eylemin nasıl düzenlendiği

•

Oyuna genel yaklaşımı

Oyuncuya yaklaşımı şöyle özetlenebilir: Yo Yo Ma adlı müzisyenin, çello çalarken
hareketlerini müziğin içine katması ve müziğin fiziksel bedende vücut bulmasını
sağlaması gibi, bir oyuncu da eylemlerinin ve hareketinin içinde müziği

barındırmalıdır. Ancak oyuncunun yapması gereken, müzisyeninkinden daha zordur.
Çünkü müzisyen eninde sonunda sürekli bir doğaçlama halinde vücudunu hareket
ettirir. Ancak oyuncunun önceden belirlenmiş bir skoru vardır. Meyerhold’un
sözleriyle: “Oyuncu müziğe göre değil, müzikle birlikte nasıl hareket edebileceğini iyi
bilmelidir.”
Meyerhold’un bu anlayışını en iyi anlayanlardan biri Erast Garin olmuştur. Müfettiş
oyununda Erast Garin’in performansı hakkında yapılan yorumlarda dansvari bir
kalitede oynadığı belirtilmektedir. Müzik ve hareketi birleştirmesi açısından onun
performansı örnek olarak gösterilebilir. Epizot yedideki böbürlenme kısmı bunun için
iyi bir örnektir. Bu bölümde Khlestakov/Garin, kendi hayali geçmişinden bahsederken
kanepeden sandalyeye, Kaymakamın kızından karısına doğru sendelemektedir. Bütün
sahne Garin’in ritmik değişimleriyle belirlenmektedir. Ağır ve hipnotize edici bir ritimle
başlar konuşmasına. Sonra birden sıçrar, bu sıçramaya Marya bir çığlıkla karşılık
verirken memurlar titremeye başlarlar. Sonra cesurca askerlerden birinin kılıcını alır
ve kafasının etrafında savurmaya başlar. Kaymakamın kucağına yığılana dek…
Bütün eyleme Arzumun ateşi kanımı yakıyor isimli bir vals eşlik etmektedir. Bu vals,
sahnenin en güçlü temalarından birinin altını çizerek Khlestakov’un epizot on birdeki
ayartma çabalarını öncelemektedir.
Böylece, memurların düştüğü kötü durumun absürdlüğü, sahnenin ritmik yapısı
yoluyla vurgulanmıştır. Khlestakov’un değişken hareketleri, kasabanın seçkinlerinin
gülünç ve mantıksız yaltaklanmalarını sembolize etmektedir.
Burada Meyerhold’un yaptığı, sahnenin ritmik düzenlemesini sağlamak yoluyla
sahnedeki trajikomik etkinin çıkmasını sağlamak olmuştur. O, prodüksiyon içinde
üretimde bulunanlar arasında bir iletkendir. Bütün yapıyı öyle şekilde kurar ki içindeki
bütün unsurlar yapının içinde kendi anlatım olanaklarını bulabilsinler.
Sonuçta kayıt ya da canlı olarak “gerçek” müziğin kullanımı ona göre ikincil bir önem
arz ediyordu. En sonunda bir oyuncunun müziği o derece içselleştirebilmesini
istiyordu ki müzik olmadan da oyuncu o ritmi içinde duyabilmeliydi.

Tasarım
Tasarım, bir prodüksiyon için olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Çünkü oyuncunun
içinde devineceği “boşluk” u belirler. Tasarımın içinde barındırdığı vurgu noktaları
şunlardır:
•

Oyuncuların bireysel hareketleri

•

Karakterler arası fiziksel ilişki

•

Herhangi bir grup ya da alt grubun kompozisyonu

•

Belirli bir sahnenin atmosferi

Tasarım, aksesuar ve dekoru da içinde barındırır. Sonuçta bu unsurlar oyuncunun
çalışmasıyla ilişkilidir ve oyundaki tema ve anlamları belirlerler. Zaman, yer ve sosyal
konuma dair önemli ipuçları sağlarlar.
Gogol’ün ücra kasabasını reddederek, Meyerhold oyunu başkente benzer bir mekanda
geçirdi. Oyunun Çarist bağlamını korudu ve devrim öncesi burjuva değerlerini yermek
için kullandı. Ancak birçok yorumcu, oyunun devrim sonrası bürokrasiyle de büyük
paralellikler arz ettiğini gördü. Bu paralellikler yersiz değildi. Yönetici sınıfın ölçüsüz
savurganlığını vurgulamak için Meyerhold; Kaymakam’ın evini çok büyük olarak
tasarladı, her sahneyi ayrı bir odada geçirdi ve kadınların kostümlerini sürekli
değiştirerek bu aşırı zenginliği vurguladı. Evdeki mobilyaları aşırı büyük ve ihtişamlı
yaparak, paralıların çarpıtılmış ve rahatsız edici bir görüntüsünü sundu.
Asıl önemli seçimlerinden bir de prodüksiyonu seyirciye nasıl sunduğuyla ilgiliydi.
Onun için seyircinin ne izlediği değil, nasıl izlediği önemliydi. Bunun için, oyunun
ritmik yapısını yansıtacak bir tasarım belirledi. Bunun için kullandığı terim “kinetik
sahneleme” idi. Hareket eden bir sahneleme anlayışıydı. Eğer sahne geçişleri çabuk ve
hızlı olmazsa prodüksiyonun durağanlaşacağını fark etti.
•

Sahnenin arka tarafında sert ve ağır tahtadan yapılmış on bir kapı vardı. Sağ
ve sol tarafta sahnenin önüne doğru olan ikişer kapı daha vardı. Toplam on
beş kapı ediyordu, yani oyundaki epizot sayısı kadar.

•

Bu genel plan, sadece beş epizotta kullanılıyordu. Kalan on bir epizot, bir
platform üzerinde oynanıyordu. Bu platformun ebatları 4.25–3.5 metreydi.

Tekerlekli olan bu platform, sahnenin arka kapılarından sürülerek sahnenin
önüne taşınıyordu.
Sahne akışı hakkında detaylı bilgi şöyledir:
Epizot

Sahnenin içeriği

Sahneleme

I

Çimikov'un mektubu

Platform

II

Umulmadık ortaya çıkış

Platform

III

Penza'dan sonra

Uçarak giren oda

IV

Unicorn

Platform

V

Şefkatli bir aşkla dolu

Platform

VI

Tören alayı

Açık sahne (+ trabzan)

VII

Bir şişe "Tolstobriyuka"nın
ardından

Platform (+ parçalı trabzan)

VIII

Bir fil devriliyor

Açık sahne

IX

Rüşvetler

Açık sahne

X

Bay Yüksek Finans

Açık sahne (+ uzun masa)

XI

Beni içine al

Platform

XII

Kutsama

Platform

XIII

St. Petersburg hayalleri

Platform

XIV

Güzel bir geleneksel kutlama

Platform

XV

Eşi benzeri görülmemiş karma-

Açık sahne (+ trabzan)
şa
Bu tablo, Meyerhold’un yönetirken sahip olduğu bazı ilginç fikirleri gösteriyor:
•

Otel odasındaki sahnenin ayrı olarak tasarlanması

•

Geniş sahneler için bile konsantrasyonun odaklandığı küçük bir platformun
tercih edilmesi

•

Platformun sağladığı farklı mekanları kolayca sahneye taşıyabilme avantajı

•

Açık sahnelerdeki tasvir için dekorun ve resimlerin ne derece bol kullanıldığı

•

Prodüksiyonu sürekli hareketli kılma ihtiyacı

Otel odasında geçen epizotta Meyerhold, Gogol’e sadık kalmıştır. Bu sahne farklı
olmalıdır, çünkü Kaymakam’ın evindeki yozlaşmanın ve gösterişin zıddı olarak ilk kez
burada gerçek fakirliği ve pisliği görürüz. Bütün epizodun oynandığı sahnenin
yukarıdan indirilmesi, buranın başka bir dünya olduğu hissiyatını uyandırıyor. Çünkü
burası efendilerle değil, kölelerle dolu bir mekandır.
Bir diğer seçim de Meyerhold’un en cesur fikirlerinden birini oluşturuyor: Çok
kalabalık sahnelerin bile on beş metrekareden küçük bir platformda oynanması. Bazı
sahnelerde elliden fazla oyuncu bu platformun üzerinde oynuyor. Meyerhold bunu
“iğne ucuna bir saray inşa etmek” olarak tanımlıyor ve onun oyunculuk felsefesinin en
temel prensiplerinden birini gösteriyor. Bu felsefe, onun biyomekanik diye adlandırdığı
oyunculuk sistemine dayanıyor: engeller ne kadar çoksa ustalık o derece büyük olur.
Kullanılan platformun iki tane olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Bir platformda sahne
oynanırken diğer platform sahne arkasında hazırlanıyor ve sahne değişimi böylece
oldukça hareketli ve hızlı oluyor. Platformda oynanan sahnelerin arasına da açık
sahnede oynanan epizotlar serpiştirilmiş. Ancak Meyerhold bunları da dikkatlice
seçiyor: rüşvet sahnesi, dış mekanı betimlemek için tören sahnesi, Khlestakov ile
kasaba halkı arasındaki mesafeyi gösterebilmek için de dilekçeler sahnesi. Açık sahne
kullanımı bir de final epizodunda var; burada bütün dekorlar boşaltılıyor, bütün
oyuncular donuyor ve Rusya’nın boşluğu vurgulanıyor.
Oyunculuk Tarzı: Chaplin Hoffman’la Buluşuyor
Chaplin ya da Keaton’ın sessiz sinema oyuncuları olarak sahip oldukları özellikler,
Meyerhold’un oyununda aradığı oyunculuk özelliklerine benzemektedir: fiziksel
yalınlık, ekonomi ve ustalık. Onlar, kompozisyonun gücünün farkına varmışlardı.
Sahneyi anlatabilmek için her türlü fiziksel unsuru kullanıyorlardı. Ayrıca üslup olarak
da Meyerhold’un benimsediği tarzı benimsiyorlardı: Trajediyle komedi, melodramla
farsın karışımı.
Meyerhold, final epizodunda “Keystone Cops”taki çılgınca ritmi ve gürültülü sahnedeki
malzemeyi kullandı. Polisin, gerçek müfettişin geldiği haberinin verilmesinin ardından
komik ve panik dolu çıkışı… İlk Amerikan film yönetmenlerinin kullandığı iktidarmaskaralık karışımı havayı seviyordu.

Gogol, Khlestakov’u tarif ederken, onun her hareketinin şaşırtıcı, beklenmedik
oluşundan bahsediyordu. Bu “ne yapacağı tahmin edilemezlik”, Khlestakov’un
karakterizasyonundaki temel unsurdu: fiziksel, vokal ve ritmik olarak. Ana uyabilmek
için sürekli “mask” değiştiren, karakterden karaktere giren bir hikaye anlatıcısı gibidir.
Onun karakterindeki bu değişkenlik, memurların gözünde onun gizemini artırır.
Garin’in Khlestakov yorumu bunu göstermektedir:
“Merdivenlerden aşağı iner, odaya girecekken karar değiştirir, başka tarafa yönelir,
seyirciye profilini gösterir, sonra birden odaya girer, şapkasını kararlı bir şekilde masaya
koyar, elbisesinin düğme aralığından bir ekmek çıkarır ve Osip’ e uzatır: ‘İşte senin öğle
yemeğin.’.”
(Worrall, 1972:82)
Gaddar ve korkutucu bir imgeyle sahneye giriyor, ardından kostümünün içinden bir
ekmek somunu çıkarıp uzatıyor. Gülünçlükle kötülüğün karışımı olan bu sahne komik
olduğu kadar trajiktir de… Chaplin’den mi yoksa Hoffmann’dan mı? Kararı siz verin.
Eğitim Çalışmaları: Müfettiş’teki Biyomekanik
Meyerhold’un tiyatro stüdyosundaki eğitimi produksiyonun içine yedirme biçimi,
“süreç”le “sonuç”un nasıl ilişkilendirileceğine dair bize bir model sunuyor.
Biyomekanik eğitim teknikleri; hiçbir zaman bir role, bir sahneye olduğu gibi
uygulanabilecek teknikler değildir. Bu teknikler, oyuncular tarafından sindirilmeli,
hareket tarzının bir parçası olmalıdır. Ancak bu şekilde yöntemin sahneye taşınması
mümkündür.
Eğitimli bir göz, “biyomekanik”in görülmeyen unsurlarını seçebilir. Bunları sıralayacak
olursak:
•

Oyuncuların ritmi

•

Kumpanyanın disiplini

•

Sürekli sürprizler

•

Oyuncuların jestik paternleri

•

Eylemin dansvari bir şekilde estetize edilmesi

•

Aksesuar kullanımının yoğun olması

•

Dışsal biçime dönük bilinçli bir dikkat

•

Oyuncuların uyanık ve tepki vermeye hazır oluşu

Şimdi bu unsurları akılda tutarak, Müfettiş’in bir sahnesi üzerine yapılan bir yorumu
okuyalım:
“Küçük platform, altın çerçeveli görkemli bir üçlü ayna ile çevrelenmişti. Platformun
üzerinde ise memurlar, eşleri ve askerler vardı. Üniformalar parlıyor, kadınların çıplak
omuzları ışıldıyordu. Misafirler mutlu bir dip gürültüsü eşliğinde gelmeye devam
ediyorlardı. Oturacak yer yoktu. Sandalyeler çekiliyor, kafaların üzerinden geçiriliyor,
yere konuyordu. Yahudi orkestrası sahnenin arkasında bir marş çalıyordu. Bütün
konuklar, platformun sağ ön tarafında bulunan kaymakam ve karısına yönelmişlerdi.
İşte o anda postane müdürü içeri girdi, bütün kalabalık arasında yolunu bulmaya çalıştı,
bir görünüp bir kayboluyordu. Sonunda sahnenin sol ön tarafında bir sandalyeye oturup
okumaya başladığında bütün kalabalık ona doğru yönelmişti. “
(Rudnitsky, 1981:417)
Postane müdürünün mektubu okuduğu sahne bu şekilde kurulmuştur. Bu
sahnelemeyi biyomekanik bilgisi ve yaklaşımından bihaber olarak yorumlamak
mümkün değildir.
Hareketin bütün yapısı, bir “etüt”ün özeti gibidir: Postane müdürünün kalabalığın
arasından kendi yolunu yaptığı bölüm “hazırlık”, kalabalığın yönelimini postane
müdürüne doğru değiştirdiği bölüm “eylem”, ve postane müdürünün mektubunu
okumadan önce yaptığı hazırlık da bir “son nokta”dır.
Kumpanyanın bu sözsüz bölümdeki hareketleri koordineli bir şekilde yapabilmesi,
kolektif bir biyomekanik eğitiminin gerçekleştiğinin göstergesidir. Güçlü bir ritim
duygusun varlığı göze çarpmaktadır. Burada iki ritim söz konusu: postane
müdürünün kalabalığı yararak girme ritmi ve kalabalığın bu sırada toplu bir şekilde
ona doğru yönelme ritmi.

Sahnede tam bir kaos havası yaratılırken bu kaosun kontrollü bir dışsal form içinde
oluşturulduğunun da vurgulanması gerekiyor. Sahnedeki piramitten kimse düşmüyor,
kimse sahnedeki ritmi bozmuyor, herkes, “iğne ucundaki sarayı” inşa etmek için
korkunç bir çaba sarf ediyor. Meyerhold’un “sınırlamaların sanatsal seviyeyi yukarı
çektiği” tezinin burada doğrulandığını görüyoruz.
Grotesk: Meyerhold’un Düşüncelerinin Sentezi
Grotesk, doğası itibariyle yapaydır ve birçok yaklaşımdan birçok unsuru ödünç alarak
onları düşünceyi provoke edici bir şekilde birleştirir. Meyerhold’a göre grotesk,
Gogol’ün dramaturjisinde içkin olarak var olan bir unsurdur:
“Gogol şunu söylemeye bayılıyordu: Komik şeylere yeteri kadar uzun süre bakarsanız
üzücü görünmeye başlarlar. Neşenin bu şekilde üzüntüye dönüşmesi, Gogol’ün dramatik
tarzının büyülü yanıdır.”
(Braun, 1991: 211)
Meyerhold, Müfettiş’in birçok vodvil benzeri yorumunu gördükten sonra, kendisi oyunu
daha karanlık bir trajikomedi üslubunda oynatmayı seçti. Sahneyi sürekli değişen,
dönüşen bir mekan olarak tasarladı. Sahneleri teatral sürprizlerle donattı. Ve özellikle
sarhoşluk temasının işlendiği sahnelerde, “başka bir dünyada geçiyormuş” hissini
oluşturmaya çalıştı. Yaratıcı bir montaj uyguladı ve oyunu uzattı. Gogol’ün amaçladığı
etkiye bu şekilde ulaşmayı düşünüyordu. Mizahi bir üslupla ve eğlendirici sahnelerle
dolu bu oyun dört saat sürüyordu. Bu kadar uzun süre komik bir şeye baktığınızda,
bir süre sonra onu farklı bir gözle izlemeye başlarsınız.
Peki, bunların seyirci üzerindeki etkisi nasıldı? Oyun basında büyük tartışmalara yol
açtı ve bir yıl içinde oyun için üç kitap kalınlığında eleştirilerin yazılmasına neden oldu.
Bu da Meyerhold’un amacına ulaştığını göstermektedir. Ona göre eğer sergilediğiniz
oyunu herkes beğeniyorsa ya da kimse beğenmiyorsa oyun kötü bir oyundur. Ancak
eğer sergilediğiniz oyun seyirciler arasında bir tartışma yaratıyor ve beğenenler olduğu
kadar beğenmeyenler de oluyorsa o zaman oyununuz başarılı olmuş demektir.
“Bu prodüksiyon ilginç bir duygu yaratıyor; Çok eğlenceli ancak kendinizi bir mezarlıkta
gibi hissediyorsunuz. Korkutucu bir özelliği var – soğuk, güzel, yüz buruşturucu,

çarpıtılmış ve zarif. Oyun, sahnenin üzerinde birer kukla olan prototipleri canlandıran
oyuncuların gülerek sahnenin dışına koşmalarıyla bitiyor. Meyerhold’un Müfettiş’i tam
bir başyapıt. Ancak seyirciyi rahatlatan türden değil. Bir tür rahatsızlık hissi
uyandırıyor.”
(Clurman, 1998: 80)

