Uluslararasi

lSTANBOL KÖLTÖR VE SANAT VAKFI
lSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

ŞEREF KOROLU 1

THE HONORARY BOARD

Sayın CUMHURBAŞKANI Turgut ÖZAL
President of the Republic
Sayın BAŞBAKAN Yıldırım AKBULUT
Prime Minister
Sayın IÇIŞLERI BAKANI Abdülkadir AKSU
Minister of lnterior Affairs
Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe ALPTE/t\UÇIN
Minister of Foreign Affairs
Sayın MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI Adnan KAHVECI
Minister of Finance and Customs
Sayın MILLI EGITIM BAKANI Avni AKYOL
Minister of National Education
Sayın U LAŞTlRMA BAKANI Cengiz TUNCER
Minister of Communication
Sayın KÜL TÜR BAKANI Namık Kemal ZEYBEK
Minister of Culture
Sayın TURIZM BAKANI I I han AKÖZÖM
Minister of Tourism
Sayın lSTAN BUL VALISI Cahit BAYAR
Govemor of Istanbul
Sayın lSTAN BUL BÜYÜK ŞEHIR B.�LEDIYE BAŞKANI
Prof. Dr. Nurettin SOZEN
Mayor of Istanbul

Necil Kazım AKSES
Burhan FELEK
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY
Feyzi HALICI
Cemal Reşit REV
A. Adnan SAYGUN
Mukadder SEZGIN
Saime EREN
Prince BERNHARD
Leonard BERNSTEIN
Nadia BOULANGER
Prof. Cari EBERT
Philippe ERLANGER
Robert FENAUX
Janos FERENCSIK
Zino FRANCESCATTI
Dr. Antonio GHIRINGHELLI
Pierre GILBERT
Ernesto HALFFTER
Arthur HAULOT
Clemens HOLZMEISTER
Maurice H(JJSJ't\AN

Louis JOX
Herbert von KARAJAN
Prof. Dr. Hans Erich KASPER
Prof. Wilhelm KE/t\PF
Dr. Raymond KENDALL
Pierre L YAUTEY
Zubin MEHTA
Yehudi MENUHIN
Mario MORTARI
Seppo NUMJ't\1
Dr. Seroite OKACHA
Prof. Cari ORFF
Prof. Gyula ORTUTAY
Andre PARROT
Prof. Klaus PRINGSHEIM
Arthur RUBINSTEIN
Renzo SILVESTRI
James J. SWEENEY
.Mitsuo TANAKA
Afework TEKE
Dame .Minette de VALOIS
Andre WENDELEN

KURUCULAR VE ÖYELER 1 FOUNDERS AND MEMBERS
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
Ist anbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, Kurucular Heyet i Başkanı
Mayor of Istanbul , President of t he Founders

Mehmet ŞUHUBI

Başkan Yardımcısı 1 Vice President

KURUCULAR /FOUNDERS
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Burla Makina ve Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Osmanlı Bankası A.Ş.
Pertektüp Ambal<\i Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O.
Tatko-Otomobil, Lastik ve Makina Ticaret A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Fettah AYTAÇ
Mehmet R. DEVRES
Ali KOÇMAN
Sernar NAHUM
lzzet PENSOY
Afif TEKTAŞ

ÖYELER 1 MEMBERS
Akbank T.A.Ş.
Orhan AKER
Borusan-Boru Sanayi A.Ş.
BP Petrolleri A.Ş.
Selma H. DEVRES
Vitali HAKKO
Istanbul Rotary Kulübü
Koç Holding A.Ş.
Pamukbank T.A.Ş.
Profilo Holding A.Ş.
Tekfen Holding A.Ş.
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Türk Hava Yolları A.O.
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Unilever-lş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şti.
Veb Ofset lıeri Matbaacılık A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Fuat BEZMEN
Refik BEZMEN
Halil BEZMEN
Özer ESEN
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Istanbul Ticaret Odası
Türkiye Iş Bankası A.Ş.
Aksa-Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.
Aksu-Iplik, Dokuma ve Boya Apre Fabr. T.A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Semih SIPAHIOGLU
Aygaz A.Ş.
lzzet Baysal
Dr. Mustafa BIRGI
Fahir ÇELIKBAŞ
Prof . Hayri DOMANIÇ
Ahmet Şeci EDIN
Osman EDIN
Elginkan Holding A.Ş.
Nihat HAJY\AJY\ClOGLU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Istanbul Sanayi Odası
Ara KUYUMCUYAN
Kemal MÖDERRISOGLU
Rabak-Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
Emin SENCER
Fethi TANALAY
Türk Petrol ve Madeni Yaölar T.A.Ş.
oıusoy Turizm ve Seyahat Koli. Ş�i.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GOKAY
Istanbul Büyük Şehir Belediyesi
Birleşik AlfY!�n lı.�Ç F:!Jbrikası
Suat Hayri URGUPLU
Ege Holding A.Ş.
Hilton International Istanbul
IBM Türk Ltd. Şti.
Işıklar Holding A.Ş.
Organik Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Türk Henkel Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş.
Demirören Şirketler Grubu - Erdo{İan DE
MlRÖREN
Türkiye Etap Otelleri - Fikret EVLIYAGIL
Milli Piyango Idaresi
Gümüşsuyu Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Iktisat Bankası T.A.Ş.
Ubaş Inşaat ve Yatırım A.Ş.-A. Rıza ÇAR
MIKLI
Halit NARlN
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ç>kum!!ş Holding A.Ş.
Ortel-Orme Sanayi A.Ş. - Mehmet KOYUNCU
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Soytaş Holding A.Ş.
Türkiye Ithalat ve Ihracat Bankası A.Ş.
Halk Sigorta T.A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası
Pınar ARAN - Arıtaş Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mehmet ŞUHUBI
Alber BILEN

YÖNETIM KOROLU 1 BOARD OF DIRECTORS

YÖNETIM 1 MANAGEMENT

Başkan / President Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI

Genel Müdür
General Director

Aydın GÜN
(Devlet Sanatçısı/
Honoured State Artist)

Genel Müdürlük Danışmanı
Advisor to the General Directorale

Attila MANIZADE

Uluslararası Istanbul Festivali Yönetmeni
Director of the Intemational/stanbul Festival

Cevza AKTÜZE

Başkan Yardımcılan /Barlas KÜNTAY
Vice Presidents
Eser TÜMEN
Üyeler 1 Members

Bakanlık
Temsilcileri/
Representative to
Ministries

Ercüment BERKER
Faruk YENER
Gencay GÜRÜN
Prof. Cevat Memduh ALTAR
Onat KUTLA R
Prof. Dr. Bülent ÖZER
lbrahim BETIL
Dışişleri Bakanl ı!�Jl
Ministry of Foreign Affairs

Uluslararası Istanbul Film Festivali Yönetmeni
Hülya UÇANSU
Director of thelntemationallstanbul Film Festival
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni Zehra IPŞIROÖLU
Director of thelntemationallstanbul 71ıeatre Festival
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
Financial and Administrative Director

Asuman BAYRAM

Maliye ve Gümrük Bakanl ıgı
Ministry of Finance and
Customs

Teknik Işler Yönetmeni
Technical Director

Vedat DEMIRCI

Milli Egitim Bakanl ıgı
Ministry of National Education

Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director of Press and Public Relations

Arzu AKGÜN

Kült ür Bakanl ıgı
Ministry of Culture

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni
Director nf the Intemational/stanbul Biennial

Vasıf KORTUN

Turizm Bakanl ıgı
Ministry of Tourism
Turizm Bakanlıgı,
Tabii Asli Üyeler 1
Principal Members Tanıt ma Genel Müdürü
Ministry of Tourism,
General Director {or Information
Devlet Opera ve

Bales i Genel Müdürü
General Director of the S tate
Opera and Ballet

Devlet Tiyatrol arı Genel Müdürü
General Director of the State The
atres
Cumhurbaşkanl ıgı
Senfoni Orkest rası Müdürü
Director of the Presidental
Symphony Orchestra
Geçici Asl i Üyeler 1 Nadir NADI
Principle Alternate Tayfun INDIRKAŞ
Members
Prof. Dr. Hilmi YAVUZ
Geyvan Mc MILLAN

ICRA KOROLU 1 EXECOTIVE BOARD

Başkan / President Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI

III. ULUSLARARASI ISTANBUL TIYATRO FESTIVALI
III. INTERNATIONAL ISTANBUL THEATRE FESTIVAL
Sanat ve Teknik
Danışma Kurulu/
Artistic and Technical
Advising Commitlee

Prof. Cevat ÇAPAN
Prof. Yıldız KENTER
Prof. Özdemir NUTKU
Zeynep ORAL
Tunç YALMAN

Yönet men 1 Director

Doç. Dr. Zehra IPŞIROÖLU

Yönetmen Yardımcısı 1
Assistant to the Director

Koza GÖKBUGET

Mali ve Idari Işler 1
Accounting and
Administration

As uma n BAYRAM

Teknik Işler Yönet meni 1
Technical Director

Vedat DEMIRCI

Zehra ALTUÖ
Nuray KÖKÜLER

Basın ve Halkla Ilişkiler 1 Arzu AKGÜN
Press and Public Relations
Rezervasyon ve Protokol 1 Zel iha KAYA
Reservation and Protocol Şengül YILMAZ
Sekret arya ve Konuk
Agırlama 1
Seeretarial and
Hospitality

Nilüfer KOZIKOÖLU
Şaylan URAN

Genel Müdür Sekreteri 1
Secretary to the General
Director

Gül BEBEK

Sant ral 1 Operatar

Aynur TURAN

Prof. hhami TURAN
Grafik ve Yayın Danışmanı
Advisor for Graphic and Publication

Arşiv 1 Archives

Mehmet AVCI

Hukuk Işleri Danışmanı
Legal Advisor

Av. Esat BER KSA N

Yardımcı Hizmet ler 1
Services

Mali Işler Danışmanı
Financial Advisor

Sacit BASMACI

Hasan SAYAN
Azmi AKSUN
Hasan HASBAL
Fazı! TAŞDEM IR

Üyeler 1 Members

Cevat Memduh ALTAR
Onat KUTLAR
Tayfun INDIRKAŞ

DENETIM KOROLU 1 BOARD OF INSPECTORS
Üyeler 1 Members

Alber BILEN
Çelik ARSEL

DANIŞMANLAR 1 ADVISORS

"DÜŞLERIMIZ/N DEÖERINI BILELIM"
"Bilinçli olarak düş görebilme yetenegi" insan
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yaratıcı etkinilgi oldu ve çaglar boyunca
kuşkunun, sorgulamanın, yanıtlamanın ve
yaratmanın da dölyatagı oldu. Sümer, Mısır,
Helen, Roma, dogulu, batılı ne kadar uygarlık
varsa tarihte hepsi düş kurabilmemizin eseridir;
gözler açıkken düş göre göre yaratıldı dünyamız;
nice engelleri, tabuları, uçurumları düş gücüyLe
aştı insan oglu...
"Düş kurma"nın en güzellerinden biri de
Tiyatro'dur hiç kuşkusuz; mutlulugu aramanın,
dogrulugu, dürüstlügü görmenin, göstermenin ve
bulmanın yolu olarak tiyatro hep varoldu
içimizde...
Düşünüyorum da eg_er "Tiyatrosu iyi YÜRÜYEN bir
ülkede kötülükler YÜRÜYEMEZ" sözü dogru ise,
her zamandan daha çok gereksinimiz var
tiyatroya; gözler açıkken düş görmege, düş
kurmaya... Octavia Paz'a hak vermemek
olanaksız: "Düşlerimizin degerini bilelim"...

Aydın GÜN
Devlet Sanatçısı

Katal o�un hazırlanmasında özgün yazılarıyl a de�erli
katkıları ol an Sayın Ataol BEHRAMOGLU, Esel} Çf\
MURDAN, Prof. Cevat ÇAPAN, Dikmen GURUN
UÇARER, qp ç. Dr. Zehra IPŞIROGLU , Mehmet
KOK, Prof. Ozdemir NUTKU, Zeynep ORAL, Meral
ORALIŞ, Sibel PEKÇE, Seçkin Sf;.LVI, Ça�l ar TAN
YERI ERGAND , Prof. Ayşegül YUKSEL ve verdi�i
b il g il e rl e y a r d ı m c ı ol a n S a y ı n B e l g i PA K S OY ' a
teşekkür ederiz.
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u yıl festivale katılan yerli ve yabancı oyunlan
ayrıntılı bir biçimde tanıtan çeşitli yazılardan olu
şan bir katalog hazırladık. Yazarlarm konuyu bi
çimlendirişlerine göre kimi yazı izleyecegimiz oyu
nun teması, dramatik kurgusu vb. üzerinde
odaklaşırken, kimi yazı daha geniş bir bakış açı
smdan oyunun oluştugu dönem ve ortam, oyun
yazannın diger yapıtlan vb. üzerinde duruyor.
Yine kimi yazı bir tanıtım yazısmm sınırlan içinde
kalırken, kimi bir deneme yazısının esnekligini ya
da inceleme yazısının agırbaşlılıgını taşıyor. Böy
lece çoksesli bir bütünlük içinde çeşitli tanıtım, de
neme ve inceleme yazılarmdan oluşan katalo
gumuz, izleyiciyi festivale katılan oyunlar üzerine
birlikte düşünmeye çagırdıgı gibi, her zaman ya
rarlanılabilecek bir el kitabı niteligi de taşıyor. Ka
talogda yer alan yazılar dogal olarak yazanın öznel
görüşünü ve yorumunu içeriyor. Burada amacımız
okuyucuyu belli bir yönde düşünmeye yön
lendirerek koşullamak degil, ona oyunu keyfini çı
kartarak izieyebilmesi için bazı ipuçları vermek.
Böylece oyunların kuram ve uygulama bütünlügü
içinde olabildigince geniş bir bakış açısından alım
lanabilmesini saglamak.
Unutmamalıyız ki, bir oyunun tadma vararak iz
lemenin ve degerlendirmenin temel koşulu o oyun
üzerine bilgi sahibi olmaktır, bilinçli ve uyanık bir
izleyici olmaktır. Çagdaş tiyatro anlayışı da yal
nızca oyunu oluşturanlan degil, izleyiciyi de üretici
bir konumda görüyor. Okuyuculanmız bu bag
lamda gerek festival katalogu üzerine görüşlerini
ve önerilerini bize göndererek bundan sonraki ça
lışmalanmıza katkıda bulanabilirlerse çok se
viniriz.
Zehra IPŞIROGLU

İÇİNDEKİLER 1 CONTENT
"Kafesten Bir Kuş Uçtu"
"One Flew Over The Cuckoo's Nest"

10

"Işte Baş, Işte Gövde, Işte Kanatlar"
"Here is the Head, Here is the
Body, Here are the Wings"

".Maskeli Süvari"
"Masked Rider"

"Şeytan Çelmesi"
"Temptations"

"Buruk Ezgi"

14
16
19

"Largo Desolato"

22

".Madeamaterial"

25

"Tartuffe"

28

"Ayaktakımı Arasında"
"The Lower Depth"

".Merhaba"
"Greetings"

"Sevgili Yelena Sergeyevna"
"Dear Yelena Sergejevna"

"Ivan lvanoviç Var .Mıydı, Yok .Muydu?"
"Has Ivan lvanovich Existed, or Not?"

"Kafkas Tebeşir Dairesi"
"The Caucasian Chalk Circle"

".Müfettiş"

32
34
37
39
41

"The lnspector General"

44

"Obu"

47

Özel Gösteri
Special Event

50

(Türkiye 1 Turkey)

DEVLET TiYATROLARI /' STATE THEATRES

"Ka festen Bir Kuş Oçtu"
"One Flew Over The
Cuckoo's Nest"
Ken KESEY- Dale WASSERMAN
Çeviri 1 Translation ....................... Bilge KOLOÖLU
Yöneten 1 Directed by ................... Basil COLEMAN
Yönetmen Yardameast 1
Ass. to Director ............................ La le GERGER
Dekor 1 Set Design ................... ....Roger ANDREUS
Kostüm 1 Costume Design ............ Gül EMRE
Işık 1 Lighting .............................. Fahrettin ÖZEN

OYNAYANLAR/CAST
Reis Bromden ............................... Kaya AKARSU
Warren ......................................... Faruk GÖNUÖUR
Williams ....................................... Hayrettin ENGIN
Hemşire Ratched .......................... Sema AYBARS
Hemşire Flinn ............................... Ayşe BAŞER
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"Kafesten Bir Kuş Uçtu"

Ankara Devlet Tiyatrosu bu yıl ,
Ken Kesey' in yazıp, Dale
Wasserman 'ın oyunlaşt ırdı�ı
Kafesten Bir Kuş Uçtu (One
Flew Over The Cuckoo's Nest )
adl ı oyunla Ist anbul Tiyatro
Festivali'ne konuk oluyor.
lst anbullu izl eyicilerin 70'1i yılların

sonlarında Milos Forman'ın
yönet ip, Jack Nicholson' un
oynadı�ı Guguk Kuşu olarak
beyazperdede izledi�i yapıt, bu
kez farklı bir anlat ım biçimi ve
farklı bir yorumla karşısına
çıkıyor.
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Oyun Kuzeybat ı Pasifik
sahilindeki Devlet Akıl
Hastanesi'nin Akut Hastalar
Ko�uşu'nda geçer. Hali vakt i
yerinde hastalar burada "şefk at
mele�i" bir başhemşirenin
yönet iminde tedavi olurl ar.

Başlarda herşey yolunda
gider.Başhemşire Ratched,
ol dukça güzel yüzü, yüzüne
yapışıp kalmış saht e t ebessümü,
iyil ik mele!)i görünümü ve
bunların ardındaki ot oriter
kişil i!)iyle hast ane içindeki düzeni
kuran kişidir. Hastanede onun
dışında Dr. Spivy gibi uzman
dokt orların varl ı!)ına karşın,
mutl ak egemenl i!)i elinde t ut ar.
'Hast aların iyil i!)i için' tatile
gitmeksizin yedi gün boyunca
çal ışan Ratched, hastaların
gündüzl eri topl andıkl arı salonun
içinde, ancak daha yüksekçe bir

konumda, çevresi sürgül ü
caml arla kapal ı 'kontrol
kulesi'nden bütün gün hastal arı
gözler. Geceleri yat maya
gitti!)inde bile her yanı gri met alik
renklerle donat ılmış, hala
duvarlarından elekt ronik bir polka
sesinin yüksel di!)i, camlarında bir
tek parmak izine bile
rastlanmayan odada onun varlı!)ı
sezil ir. Kont rol kulesinde hem
kendisinin hast al arı duyabilece!)i
hem de her an hast alara verdi!)i
'tal imat ları' aktarabilece!)i bir de
mikrofonu vardır. Hastaların her
yerde, her zaman gözl enmesi,
söyl ediklerine müdahale edilmesi

ll

tedavinin bir parçasıdır. Kont rol
kulesinden gözlenemeyecek olan
hast al arın kendi aralarındaki
fısıl daşmalarında da egemenlik
sa!)layabilmek için bir 'kayıt
defteri' konmuştur odaya.
Hastalar arkadaşları herhangi bir
hat a yapt ı!)ında, anında bu
deftere kaydetmekle
görevlendiril mişlerdir.
Kesey'in yapıt ı , bu ba!)l amda
George Orwell 'in 1 984 adlı
romanını anışt ırır. Insanların gerek mikrofon ve kameralarla,
gerekse dostları ya da sevgilileri
t arafından sürekl i izlenip, her
"

"

hareket ve sözlerinin
denetlendi!)i, adet a fareler gibi
kapana kıst ırıl dıkl arı bir ortamdır
bu. Büyük A!)abey'in gözü,
insanın yaşamındaki her türlü
ayrınt ıyı öylesine yakından izler
ki, bir süre sonra kişi kendi
yaşamına kuşkuyla bakar olur ve
her davranışına ot osansür
uygular konuma gel ir. Egemen
düzenle bir t ürlü uzl aşmaya
girmeyen, ona karşı çıkan
bireylerse bu kez zorbalıkl a yola
getirilmeye çalışılırl ar. Amacı
belleksiz, seçim gücü ve yet isini
yitirmiş, muhalefetsiz kişiler
yaratmak olan totaliter bir rejimin
eleştirisini buluruz Orwell'da.
Insanl arı neredeyse birbirinin
polisi, yargıcı hatt a celladı
konumuna getiren sistem,
kişilerin karşısına farkl ı
maskelerl e çıkar: kirnileyin sıcak,
şefkat dolu bir dost yüzüyle,
kirnileyin bir cell at .

Kafesten

Bir Kuş Uçtu'da gün
boyunca hastaları gözleyen,
şalteri çekip, l evyeyi indirerek ve
'uslanmaz hast al ar'ı elekt rik
şokuyl a hem t edavi edip hem
ceza vererek yola getiren, saht e

gülücü!)üyle bir gardiyanı
anışt ıran Rat ched'in ko!)uşu, salt
bir akıl hast anesi de!)il; yazarın
ait oldu!)u t oplumun her
alanındaki kısıtlamaları, sözde
demokrasinin ezici baskısını,
kişinin ba!)ımsız, özgürce
düşünen yet işkin birey olmasını
örseleyerk onun adına konuşan,
onun yetkilerini devralan egemen
güçlerin varlıkl arını sürdürme
biçimlerini dile get iren polit ik
düzlemde kat maniaşmış bir
alegoridir.
Ratched, hastaları t edavi etmek
amacıyla bir yandan müzik ve
grup t erapisiyle güdümlerken öte
yanda onları haplarl a uyuşturarak
hastanedeki düzeni sa!)l ar.
'Gru p terapisi' onun en gözde
tedavi yönt emlerinden biridir.
Hast al arın ko!)uşt a demokratik
biçimde yönetildikleri ileri
sürülerek, "konuş, tartış, itiraf et"
yöntemiyle ( Rat ched'in yanında
söyleyebilecek çok sözü
olmayan, yaşamından bezmiş)
doktorun kat ıl ımıyla yapıl ır bu
toplant ılar. Büt ün hastaların bir
araya getirilip, bilinç altl arı
arındm imak istenir. Rat ched'in

12

denetimi alt ında gelişen
konuşmalar, onun yönlendirici
sorularıyl a bir sorgulamaya, sözlü
bir meydan savaşına dönüşür.
Insanların zayıf yönleri
di!)erlerinin e!)lencesi olur.
Tartışmalar doruk noktasına
ulaştı!)ında ise Ratched'in,
yüzünden eksilmez gül ücü!)ü ve
'sıcak ifadesi'yle araya girerek,
t opl umun yerleşik düzenini,
ahlaki de!)erlerini aktarıcı
dersleriyle son bul ur. Bu grup
t erapileri sonunda hept en
t ükenmiş olan hastalar
(hareketleriyle de birer kukiayı
andırmaya başl arl ar) Ratched'in
her dedi!)ini yerine getiren,
güçsüz, umarsız, edilgenleşt irilmiş
insanlara dönüşürler. Her geçen
gün biraz daha kendilerinin
güçsüzlü!)üne inandırıl dıkları
dünyaianna çekil ip, aralarında
dayanışmaya yer vermeden,
alabildi!)ine bireyselleşmiş, her
fırsatt a arkadaşlarını ispiyonl ayıp,
'bana dokunmayan yıl an bin
yaşasın' konumuna
getirilmişlerdir.

Akut hastalar diye adl andırılan bir
grup, olan bitenin bilincindedir.
Ancak kendilerine yeterince
güvenemediklerinden, "tavşan
kurdun kuvvetini bil ir" demekle
yetinip akıl hast anesinde kalmayı
ye�leyerek, bu oyunun bir parçası
olarak kalmaktan hoşnut
görünürler. Ta ki, Mc Murphy akıl
hastanesine gelinceye de�in
sürüp gider bu oyun. Çalışma
kampında çıkan bir anl aşmazlık
sonucunda, mahkeme akli
dengesinin bozuk oldu�una karar
vererek Mc Murphy'yi buraya
göndermiştir. Içinde yaşadı�ı
toplumun yaşam biçimine karşı
geliştirdi�i t utumuyl a Murphy, bu
t oplum tarafından dışianmış 35
yaşlarında bir marjinaldir.
Mahkeminin aldı�ı kararı sevinçle
karşılamış ve çal ışma kampına
gitmekt ense, akıl hast anesine
gelmeyi ye�lemişt ir. Hastaneye
gel işinden kısa bir süre sonra
burada iyilik mele�i
görünümündeki Ratched'in
hastal arı, kendi düzeninin
kurall arına uydurabilmek için,
acımasızca bir oyuna atılmış
oldu�unu ayrımsar. Ne pahasına
olursa olsun, Ratched'in kurdu�u

ve hiç kimsenin bir türlü
engel leyemedi�i bu "tal imatlar
dünyası"nı kendi yönt emleriyle
de�işt irmeye girir.
Mc Murphy hastanedeki en büyük
de�işikl i�i. bu t erapilerde
konuşmaların arasına girerek,
kendisiyle ilgili uyduruk öyküler
anl atarak, di�er kişilerin
aşa�ıl anmasını önlemeye
çal ışarak gerçekleştirir. Kaba,
kural t anımaz, düzensiz
görünüşünün ardında, akıl
hastanesinin duvarl arında
çınlayan mekanik müzik sesine
meydan okuyan ısl ı�ı ve
şarkısıyla ko�uşt aki
arkadaşlarına korkmadan,
düzene ve düzenbazl ı�a karşı
dayan ışmayı, sevgiyi ve insanl ı�ı
ö�retme çabasındadır.
Bilge Kol�lu'nun Türkçeleştirdi�i
oyunun yönetmeni Basit Coleman
oyunu, toplumsal düzene
yönettiimiş bir eleştiriden çok,
daha farklı bir yorumla, kişilerin
kendilerine özgü yaşam
biçimlerinden yola çıkıp, onları
psikolojik açıdan inceleyerek
sahneye koymuşt ur. Duygularını
ve t ut kularını dile getiremeyen,.
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içe dönmüş kişiler dış dünyadan
t amamen koparak kendileri gibi
olanların sı�ındı�ı bir barınakt a
gizlenmeyi ye�Jemişlerdir.
Böylesi bir konumda olanl ar,
otoriter hemşirenin eline geçerek,
alabildi�ine bireyselleşmiş, salt
kurumun verdi�i kurallar
d�rultusunda varol uşlarını
sürdürerek, kendi do�alarına
yabancıtaşmışl ar ve bö ylelikle
başkalarının de�erlerini
devralmakla yet inip, yenisini
üretmez olmuşlardır.
Meral ORALIŞ

14

Yalnızlık Tiyatrosu
Tedirginlik. Akla ilk bu sözcük
geliyor. Sevim Burak'ın
yapıtlarının insanda bıraktı!)ı ilk
etki bu. Tedirginlik.
Herşey küçücük, kendi içine
kapal ı bir dünyada geçer. Insanlar
kendil erinden önce düzenlenmiş
ve onlara "verilmiş" bir durumu
yaşamakla yükümlüdürler.
Başvurulan tüm oyunl ar, -kendi
çaplarında- zorl anan tüm kapıl ar,
yeni bir şey yaratma çabaları
dönüp dol aşıp aynı şeyleri
gevelemeden öteye gitmez; bu
gevelemenin sonucu da -belk i de
ta kendisi- ölümdür, yok olmadır.
Ister roman, öykü olsun, isterse
oyun, yapıtl ar tek bir sahneden
oluşmuş gibidir; bıktırıncaya,
tükenineeye dek oynanan,
oynanan, yeniden oynanan bir
sahne. Sevim Burak'ta görülen bu
tutarlıl ık, şaşırtıcı birl ik
yazdıklarına bir bütün olarak
yakl aşmayı gerektirir. Gerçekten
de yazarın 'roman', 'öyK ü' diye
adl andırdı!)ı yapıtları temelde çok
iyi kurgulanmış tiyatro oyunlarına
benzerler; tiyatrosu da
sözcüklerin, tümeelerin başarıl ı bir
koreografısini sunar. Bu tutum
yapıya da yansımıştır: Üç
perdeden oluşan Işte Baş, Işte
Gövde, Işte Kanatlar'da hiçbir
sahne bölünmesine gidilmezken,
iki perdeden oluşan Sahibinin
Sesi 'nde yalnızca ikinci perde
sahnelere ayrıl ır; ne var ki
bunl arın da!)ıl ımları, kurgu
içindeki yerleri bilinen tiyatro
biçiminden, kodlarından oldukça
uzaktır. Okuyucuya bir romandan,
öyküden alınabilecek şiirsellik
keyfini verebilmek için, tematik
ol arak uygun bulunan yerlere
başl ıklar atılmıştır sanki. Yazar,
tüm özgürlü!)üyle sonuna dek
kullandı!)ı tiyatro ö!)elerinin
yanında okuyucuya -belki de en
önce kendine - düzyazı zevkini,
bilinçl i ya da bil inçsiz, tattırmak
istemiştir. Aynı durum her iki
oyunun genelinde de duyulur:
yönetmene sahnede fantazisini
sonuna dek kullanabilece!)i
olanaklar tanınırken, okuyucu da
tiyatroyla roman arasında gidip
gel ir.
Sevim Burak'ın tiyatrosunda
klasik tiyatroda görülen ve
entrika, çatışma, aksiyon gibi
ö!)elerden yararlanarak yaratılan
psikolojik durumların tersine 'dil '
aracıl ı!)ıyla ol uşturulan durumlar
yaşanır. Oyun kişilerinin
güçsüzlükleri eylemsiz bir eyleme
geçmelerine neden olur: hareket

yerini bitmez tükenmez
konuşmalara bırakır. Insanl ar
kendi kendileriyle, birbirleriyle
konuşup dururlar ama söylemler
ço!)unlukl a çakışmaz, yani bir
diyalo!)a dönüşmez. Herkes
herkesi duyar, kimse kimseyi
yanıtlamaz. Kendi kendine
yönel ik muhatapsız, ya da
kayıtsız, ya da hiçbir 'kişi' özelli!)i
taşımayan muhataplara yapılan
konuşmalardır bunl ar, ortaya
öylesine atılmış gibidirler.
Sözcükler günl ük dilden alınmıştır
ama 'bambaşka' anlamlar
yüklenmişlerdir: Nivart'la Melek
açl ıklarından söz ettiklerinde
bunun 'bambaşka' bir açl ık
oldu!)u açıktır. Ola!)an
kullanımının dışında kullanıl an
günlük dil, bu yolla söylemin
anl amsızlı!)ını, iletişimin
olanaksızlı!)ını vurgul ar. Sevim
Burak'ın tiyatrosu bir Yalnızlık
Tiyatrosu' dur. 'Yalnızlık'
sözcü!)üa!)ıza hiç al ınmaz ama
sahnede söylenenler, seyirci ya
da okuyucuya birer yalnız!,ık
çı!)lıkları ..olarak ulaşırlar. Ote
yandan Oz ile Biçim tek bir
bütünü oluşturur.
Duygusall ıkl arın, gözyaşl arının
yerini sözcüklerden, eşyalardan
kurulmuş maddesel bir dünya
almıştır. Eşyalar, en azından
insanlar kadar öneml idir. Yazar
dil'le de bir nesneymişçesine
oynar. Yaşamın bir parçası, bir
olgusu olarak gördü!)ü dili
olabildi!)ince somutl aştırmaya
çalışır ve onu eşyaları kullandı!)ı
gibi kull anmak ister. Sık sık
başvurul an ad sıralamaları, ya da
yinelemeleri yine aynı kavgadan,
adl arı söylenen yer ya da kişileri
sahnede veya sayfada somut
olarak yaratma kavgasından,
kaynakl anır.
Sevim Burak'ın oyunl arında Düş
ile Gerçek hep içiçedir ve sürekl i
olarak birbirlerini do!)rularl ar,
etkilerl er, do!)ururl ar. Düşsel kişi,
zaman ve uzam gerçek olanl a o
denli griftleşmiştir ki, gerçe!)in
nereden başlayıp düşün nerede
bitti!)ini, sanrının gerçekle olan
ba!)lantısının ne denli düşsel ya
da gerçek oldu!)unu kestirrnek
hemen hemen olanaksızdır. Düş
ile Gerçek'in buluştukl arı,
çekiştikleri bir dünyadır bu;
kişileri yok'luk, boş'luk, hiç'lik
içindedir ve gerçe!)e benzer bir
yaşam yaratmak isterler. Bu
nedenle, yazarın oyunlarında
belirli bir dönemi yansıttı!)ı, bu
dönemin kişilerinin ruhsal ve
toplumsal duruml arını işledi!)i gibi
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bir yaklaşımda bulunmak yanl ış
olur. Sevim Burak'ta bilgi ve
kesinl ik yoktur, sanrı 'ya, sezgi'ye,
yaşanmışl ı!)a dayanan birtakım
olgular anlatılır
yalnızca. "Insanl arın yaşamlarının
hayatın içinde kocaman bir leke
gibi durdu!)u" dünyasında zaman
da yoktur. Zaman denilen şey
birtakım anların sık sık, yeniden
ve aynı biçimde biraraya
gelmesidir. Yani ölü-zamandır.
Artık hiç bir anlamı yoktur ve ne
zaman durdurul aca!)ı bil inmez.
Geçmiş ile gelecek arasında bir
ayırım kalmamıştır. Zaman hep
aynıdır. Aslında hiç bitmeyen,
bitmiş gibi göründükleri yerden
hep yeniden başl ayan oyunl arı bu
durumun en bel irgin ömekleridir.
Sevim Burak'ı de!)il oynamak,
çözümlernek bile zorlu bir u!)raş
ister ve insanı hiçbir zaman kesin
sonuçlara götürmez. Karmaşık
biçemi çeşitli düzlemlerde
yakl aşım gerektirir, de!)işik
okuma açıları içerir. lmgelere tek
bir anlam yükleyip bıraktı!)ınız
anda tüm inceliklerini,
canlıl ıklarını yitirirler. Sevim
Burak 'kıl inceli!)inde duygul arını'
germiştir çerçevesine, içine
girebilmek için de kıl inceli!)inde
duyarl ılık ister. Bu nedenle onun
yapıtl arını sahnelemek bir cesaret
işidir. Bilsak tiyatro Atöl yesi
büyük bir özgüven ve yaratıcıl ıkl a
yazarın yıllardır sayfalarda yatan
oyununu aya!)a kaldırmış
bul unuyor. Hem de Sevim Burak
gibi bir kişili!)in altında
ezil meden, getirdi!)i önerileri
sonuna dek de!)erlendirip
karşıl ı!)ında kendi yanıtını
vererek. Yazarın görünen ve
görünmeyen dünyasının çakıştı!)ı
bir uzarnda sahnelenen oyunun
estetik ve entellektüel düzeyi
oldukça yüksek. Sahnesel
anlatım gücü, oyuncu/metin
ilişkisi, plastik olanakların
de!)erlendirilmesi metin üzerinde
uzun uzun düşünül dü!)ünü, yo!)un
bir dramaturji çalışması
yapıldı!)ını gösteriyor. Hiçbir
ba!)lamda yüzeysell ik, göz
boyamaca, kol aya kaçmaca yok.
Titizlikle hazırl anmış bu gösteri,
tiyatronun aynı zamanda zihinsel
bir eylem oldu!)unu bir kez daha
kanıtl ıyor. Daha da öneml isi,
seyircinin edilgen, tembel ve
bıkkın konumundan sıyrıl ıp
oyunu kendi özel çabasıyla
yorumlamasını sa!)l ıyor. Bil sak
Tiyatro Atölyesi seyircisini özgür
kılıyor.
Esen ÇAMURDAN

Memet Baydur Tiyatrosunun
Oyunsu/Oynak Dokusunda Devinen
Yalnız Kahramanların Yeni Serüveni:
"Maskeli Süvari"
Gerek o yun yazarlı�ı gerekse
sahne o layları açısından epeyce
durgun geçen 1 980'lerde, Türk
seyircisi; 'tezgahtan yeni çıkmış'
oyunlarını ardarda sunan Meı:net
Baydur'la tanıştı.
Baydur ilk çıkışını Istanbul Devlet
Tiyatro su tarafından sahnelenen
Umon 'la ( 1 983) yapmıştı.
1 983/ 1 984 tiyatro döneminde
Baydur' a ve o yunun yönetmeni
Müşfı k Kenter'e Sanat Kurumu
En Başarılı Yazar ve En Başarılı
Yönetmen ödüllerini getiren
Umon 'dan so nra, henüz
sahnelenmemiş o lan Kadın
Istasyonu ( 1 987) adlı o yunuyla
l988'de lnönü Vakfı Tiyatro
Odülü'ne başvuran yazar,
birincilik ödülünün verilmedi�i bu
yarışmada ikincilik ödülünü
kazandı. 1 989'da Kent
Oyuncuları'nın sahneledi�i
Yalnızlıöın Oyuncakları ( 1 984 ) ,
1 . Istanbul Uluslararası Tiyatro
Festivali'nde sunuldu. 1 989/ 1 990
tiyatro dönemi ise bir anlamda
Türk Tiyatro su'nda Memet
Baydur yılıydı. Hem Ankara
Devlet Tiyatro su hem de Istanbul
Belediyesi Şehir Tiyatro ları
tarafından sahnelenen
Cumhuriyet Kız ı { 1 989) , 1402
sayılı yasayla üniversiteden
uzaklaştırılan bilim adamlarına
yaptı�ı gönderme nedeniyle,
dönemin en ço k tepki alan ve
basında en ço k tartışılan oyunu
o ldu. Aynı yıl Istanbul Devlet
Tiyatro su tarafından sahnelenen
Yangın Yerinde ürkideler ( 1 989)
ise Baydur'a hem Avni Dilligil
hem de Sanat Kurumu EnBaşarılı
Yazar ödüllerini, oyunu
sahneleyen Can Gürzap'a da
Sanat Kurumu En Başarılı
Yönetmen Ödülü'nü getirdi.
3. Istanbul Uluslararası Tiyatro
Festivali'nde sunulacak o lan
Maskeli Süvarİ ( 1 990) Baydur'un
yedinci oyunu.
Baydur'un bu yeni yapıtı, Baydur
tiyatrosunun gelişim çizgisi içine
rahatça yerleştirilebilecek bir
oyun. Yazarın yapıtlarının
vazgeçilmez özelli�i. sahnedeki
devinimin, 'dil'in 'oyunsu/oynak'
kullanımlarının baştan so na
de�erlendirildi�i bir 'söyleşim'
düzeni üstüne kurulmuş o lması.
Baydur, oyunlarını Türk dilinin
çeşitli kullanım bo yutlarında
görülen ça�rışım zenginli�i içinde

o luşan gülmece ö�eleriyle
do kuyot . 'Tersinleyici' (iro nik) bir
gülmece anlayışını yansıtan
'söyleşim' düzenine eşlik eden
temel hareket ö�esi ise genellikle
' içki içme'. Umon, Cumhuriyet
Kız ı, Yangın Yerinde ürkideler ve
Maskeli Süvari' de, 'söyleşerek
içmek' ya da 'içerek söyleşmek',
bireysel ya da to plumsal
'eylemsizli�in' göstergesi o larak
'törensel' bir özellik kazanıyo r ve
o yunların temel eylemini
oluşturuyo r.
Baydur'un oyunlarında özellikle,
'aydın' yaftası taşıyan o rta
sınıftan insanların, kendilerine,
çevrelerine ve tüm dünyaya
yabancılaşmalarının 'dramı'
yansıtılır. Baydur' un kişileri
ço�unlukla, 'geçmiş'
deneyimlerin do nuk birikintisi
içinde debelenip durdukları bir
'şimdi'de, 'geleceksizlikleri'ne
söyleşim yo luyla a�ıt yakan
kişiler. Tüm o yunlarda, uçsuz
bucaksız bir söyleşim o rtamında,
kimi zaman so mutlaşan kimi
zaman da yalnızca sezilen bir 'iç
hesaplaşma' eylemi o luşur;
çünkü Baydur tiyatro sunun
insanları bir türlü
no ktalayamadıkları bir
'kimlikarayışı' içindedir. Tek
kişilik P. ir o yun o lan Gün
Gece/Oiüm Oyun'da ( 1 982)
kahramanı uykularından eden,
-to plumla ve kendisiyle
hesaplaşma eylemi; Yalnızlıöın
Oyuncakları'nda, yüz yaşına
yaklaşmış o yun kişilerinin, öznel
ko numlarından çıkarak, 20.
yüzyılla yaptıkları bir
hesaplaşmaya dönüşür. Kadın
Istasyonu, erkeklerin
biçimlendirdi�i bir dünyaya
bo yun e�miş kadınların iç
hesaplaşmasını yansıtır.
Cumhuriyet Kız ı ' nda ise bir adım
daha öteye gidilerek,
erkeklerden, yarattıkları 'erkekler
dünyası'nın hesabı so rulur.
Baydur tiyatro su, bir anlamda,
baştan so na aldatıcı görüntüler
ardına bilinçli o larak gizlenilerek
sürdürülmüş, 'aldanış'ların en
azından bir o yun süresince su
yüzüne çıkışının anlatımıdır.
Ilk üç çyunu Umon, Gün Gece 1
Oyun Olüm ve Yalnızlıöın
Oyuncakları'nda hesaplaşma

o lgusunu; 'tanıdık' insanların
birarada bulundu�u özel bir
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to plumsal o rtam oluşturan 'ev'
uzamında işleyen Memet Baydur,
'Kadın lstasyonu yla, birbirini
tanımayan kişilerin biraraya
geldi�i 'genel' uzamlara açılır. Bu
genel uzamlarda birbirine yabancı
o lan dünyalar karşı karşıya gelir.
(Oysa Umon' un 'tanıdık' ev
uzamında, içeri giren 'yabancı'
bile, kısa sürede, evde
yaşayanların 'tanıdık' dünyasına
katılır). Kadın lstasyonu 'nda, bir
istasyo n tokantasında karşılaşan
iki 'yabancı' , erkeklerden
ba�ımsız o larak yaşanabilecek bir
dünya adına etkileşirken;
Cumhuriyet Kız ı ' nda, yedi erkek
bilim adamının büro o larak
kullandı�ı apartman dairesine
rastlantıyla giren 'yabancı' { bar
kızı) , ansiklopedi yazarlarını
'erkek' kimlikleri içinde gizlenmiş
zayıflıklarıyla yüzyüze getirir.
'

Cumhuriyet Kız ı ' yla,

Baydur'unoyunlarında iki yeni
çizgi belirir. Bu çizgilerden ilki;
birbirini yakından tanıyan
kişilerin, bilinçli aldanışiarını
sürdürdükleri o rtama ansızın
katılıveren ve geçici bir süre için
de o lsa o nların 'tanıdık'
dünyalarını sarsan 'yabancı'nın
eylemlerinin bir 'masal'
bo yutunda dile gelmesidir.
Cumhuriyet Kız ı'nın temelinde,
Baydur o yunlarının 'oyunsu'
özelli�ini pekiştiren "Pamuk
Prenses ve Yedi Cüceler" masalı
yatmaktadır. Oyunun so nunda
hiçbir şey de�işmedi�ine göre de
sahnede yaşanan, bir 'masal'dan,
bir 'düş'ten başka birşey de�ildir.

Cumhuriyet Kız ı'yla o luşan ikinci
yeni çizgi ise, o yun o rtamının,
'aydın' kesimle 'aydın o lmayan'
kesiminin karşı karşıya
getirilmesidir; bu rastlantısal
buluşma o rtamında, aydın
o lmayan kesimin yaşam
deneyimiyle o luşmuş
'bilgeli�iyle', aydın kesimin
'o kumuşlu�u· ama
'yaşamamışl ı�ı' çatıştırılır. Bu
ikinci çizgi, Yangın Yerinde
Orkideler'de, o yun uzarnm a genel
bir to plumsal ko num
kazandırılmasıyla o lanaklı kılınan
'yabancı dünyalar'ı buluşturma
eylemiyle bütünlenir. Baydur,
büyük bir kentin ıssız köprüaltı
o rtamında, bu uzarnın bir parçası
o lan serseri takımıyla, bir e�lence
gecesini e�lenceli bir biçimde

noktalamak için oraya gelen
paralı küçük burjuva kesiminden
'yabancı'ları biraraya getirir.
'Serseri' kesimin Nuri'sinin,
esrarlı yaşam öyküsü ve şaşırtıcı
bilgeli!)iyle, paralı küçük burjuva
kesiminin 'koflu!)u'nu çeliştiren
Baydur, her iki kesim ba!)lamında
da umutsuz bir portre çizer.
Oyunun sonunda de!)işen hiçbir
şey yoktur. Belki de bu nedenle,
köprüaltı uzarnm a kendisini
vurmak için gelmiş olan Adam
(yabancılaşmış aydın) oyun
sonunda gerçekten de kendisini
vurur.

Maskeli Süvarİ bir anlamda,

Baydur tiyatrosunun gelişim
çizgisi içinde belirlemeye
çalıştı!)ımız genel özelliklerin
hemen hemen tümünü içeren bir
yapıt. Geniş, açık, genel bir
uzam: antik bir tiyatroda sunulan
bir Donizetti operasının seyircileri
için kurulmuş ça!)daş bir bar
tezgahı. Küçük burj uva
kesiminin, 'aydın' oldu!)u
varsayılan üç üyesi: Melda, Mine,
Atilla. Bir de Aşkın: yaz tatilinde
barmenlik yapan bir üniversite
ö!)rencisi. Donizetti operasının ilk
perdesinin tümünü
seyretmektense, çok sevdikleri
son bölüm gelene dek barda
birşeyler içmeyi ye!)leyen Melda,
Mine ve Atilla, Aşkın'ın sundu!)u
içkiler eşli!)inde 'aydın
gevezeli!)i'ne başlarlar: şiir,
tiyatro, sinema, kültür yaşamına
katılma üstüne günümüzde
yinelenip duran 'klişe' duyarlıklar
ardarda sıralanır. Atilla,
paralıolmayı başarmış biri
olmanın hazınedilmemiş
mutlulu!)u içinde iş yaşamından
olaylar anlatır. Dilin tüm
oyunsulu!)unun 1 oynaklı!)ının
seferber edildi!)i Baydurca bir
söylem başlamıştır. . .
Işte tam bu sırada Cumhuriyet
Kızı'nın Pamuk Prensesi'ne
oranla daha somut bir ça!)rışım
yaptıran görüntüsü içinde, masal
kahramanı 'yabancı' girer
sahneye: Maskeli Süvari . . . (hem
de sahnede yansıtılan uzarnın
içeri girilmesi olanaksız bir
noktasından girer. Böylece yalnız
'maskeli' oldu!)u için de!)il, 'düş'
boyutunda oluştu!)u için de esrarlı
bir oyun kişisidir.) Maskeli
Süvari'nin gi rmesiyle yaşanan
şaşkınlık . . . Ozellikle Atilla'nın,
sanki kendisine ve çevresine
ilişkin tüm gerçeklerin
bilincindeymiş gibi, karşıianna
çıkan bu yabancının 'gerçek
kimli!)i'ni ortaya çıkarmaya
çalışması . . . Maskeli Süvari'nin
katılımıyla süren söyleşim

dizilerinin su yüzüne çıkardı!)ı
gerçekler. .. Barda demlenen üç
'opera sey ircisi'nin, 'aydın
kimli!)i'ni beyinlerinde ve
yüreklerinde de!)il de i!)reti bir süs
gibi yakalarında taşıdıklarının
yavaş yavaş anlaşılması.
Atilla'nın sonradan küçük
burjuvalaşmışlı!)ının, kof erkek
kişi tutumlarının, Melda'nın
vicdan azabının, Mine'nin çarpıcı
yabancı karşısında şahlanan
kadınsılı!)ının 'kara' görüntüleriyle
kaplanan sahne ortamı. Söyleşim
yoluyla 'üç opera seyircisi'nin
çeşitli 'maskeler'ini kat kat
sıyıran, kendisi de kat kat
maskeli olan Maskeli Süvari'nin,
insanlı!)ın çeşitli ça!)larında
yaşamış bir 'masal' kişisi (biraz
Demir Maske, biraz Zoro, biraz
Yalnız Kovboy dahası biraz da
Operadaki Hayalet) olarak insan
adına ça!)lar boyunca yaptı!)ı
hesaplaşma . . . Insanın hiç bir
ça!)da kendisini temize
çıkaramayışı. . . Gelece!)in 'aydın'ı
Aşkın, söyleşimiere oyunsu bir
yaklaşımla katılan bir gözlemci,
büyüyünce, Yangın Yerinde
Orkideler 'deki Adam gibi, o da
mı vuracak kendini? . . .

Maskeli Süvari, Memet

Baydur'un, oyunlarının
'oyunsu'lu!)unu vurgulama
yolunda gitgide daha çok ö!)eyi
üstüste bindirdi!)ini gösteriyor.
Hem geçmişi hem de bugünü
yansıtan bir antik tiyatroda
sahnelenen ve oyun kişilerince
bütünüyle izlenmeyen (ama tüm
'sessizlik' anlarında sahneye
dolan) Donizetti operası, oyuna
bir girilip bir çıkılabildi!)inin bir
göstergesi. Operanın sunuldu!)u
sahnenin dışında yer alan oyun
uzarnm a nasıl ve nereden geldi!)i
belli olmayan Maskeli Süvari'nin
masalsı, teatral konumu da başka
düzeyde bir 'oyunsuluk' içeriyor.
Kaldı ki tüm öteki oyun kişileri de
'oyun' oynuyorlar baştan
sona.Aşkın'ın sahnede tek başına
oldu!)u ilk sahnede barmen
tavırları provası yapması da
oyunun çok katmanlı
'oyunsulu!)u'nu dile getiren bir
önseme ö!)esi. Bütün bu
özellikler, Baydur'un, kişilerini ve
olaylarını, 'zaman'ın ve 'uzam'ın
tarihsel düzlemdeki
belirleyicili!)inden koparıp, onları
çeşitli zamanlara ve uzamlara
gönderilebilir kılabilece!)i bir
'soyutlama' işleminden
geçirdi!)ini gösteriyor. Baydur'un
çabası, Türk toplumunun
bugününde yansıyan görüntü
zenginli!)inden ve Türk dilinin
bugününde yansıyan zengin
ça!)rışım olanaklarından yola
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çıkılarak, insanlar ve toplumlar
ba!)lamında 'ge nel' ve 'evrensel'
olanı yakalamak. Bunda başarılı
olup olmadı!)ını zaman
gösterecek. Baydur'un açık uçlu
oyunsu oyunları, büyük olasılıkla,
'zaman'ın gelece!)e do!)ru akışı
içinde oluşan 'güncellikler'
ba!)lamında, 'de!)işen' yorumlarla
de!)erlendirilebilecek. . .
Prof. Ayşegül YÜKSEL

Çelmesi ( Pokuşent- 1 985} ' dir.
Havel, 1 975'teki Dilenci Operası

(Zebracka Opera) ve bir yıl so nra
yazdı�ı Tepedeki Otel ( Ho rsky
Hotel} adlı o yunları ile Avrupa 'nın
birçok tiyatro sunun
repertuarlarında sürekli yer
almıştır. Onun tek bölümlük
o yunlarının sayısı da bir haylidir.
Ne ki Türk seyircisi bu yazarı
ancak Do �u ile Batı arasındaki
buzlar eridikten ve Have!
Çeko slovakya Cumhurbaşkanı
o lduktan so nra tanıyabilmiştir.
Demo krasi için büyük savaşım
veren, siyasal düşünceleri
yüzünden tekrar tekrar hapse
giren, Lech Walesa gibi etkin bir
siyaset adamı ve Jacek Kuro n
gibi bir aydın o lan Havel'in
sahnelerimize bu kadar geç
çıkması pek ba�ışlanacak gibi
de�ildir. Ama Havel'in tiyatro
repartuvarlarımızda arka arkaya
yer almaya başlaması da
sevinilecek bir
gelişmedir.Büyükbabası inşaat
mühendisi, babası mimar, amcası
film yapımcısı; anneannesi ünlü
bir yayıncı, büyükelçi ve kısa bir
süre için bakan o lan Havel'in
yetişişi o nun yaşama bakışını
biçimlendirrn iştir. Iyi bir e�itim
gören, ama 1 948'den itibaren de,
o dönemin yetkililerince bir
to plum düşmanının o �lu o larak
kabul edilen yazarın e�itimi
içinde kimya labo rantlı�ı. iktisat
uzmanlı�ı. sahne işçili�i.
dramaturgluk da vardır.

Vaclav Havel ve "Şeytan
Çelmesi"
Uzun yıllar onurlu bir savaşım
verdikten so nra perestro ika ile
yakın bir zaman önce
Çeko slovakya Cumhurbaşkanı
o lan Vaclav Have! , daha altmışlı
yıllarda, tiyatro dünyasının
tanınmış bir yazarıydı. 1 963'te,
ilk o yunu Bahçe Şenli�i
(Zahradnf Slavno st) Prag'da ünlü
Çek yönetmen Otto mar Krejca
tarafından ilk kez
sahnelendi�inde tiyatro
çevresinin hemen dikkatini
çekmiş ve yazar kendinden
sözettirmeye başlamıştır. Iki yıl
so nra, büro krasinin defo rme etti�i
to plumun eleştirisini getiren ikinci
oyunu, Bildirim (Vyrozumeni) ,
Jan Gro ssman tarafından
sahnelenmiş ve Havel'in adı, Çek
o yun yazarları arasında en önde
yer almıştır. 1 968'deki New Yo rk
Shakespeare Şenli�inde büyük
bir başarı getiren bu o yun, Obie
Ödülü'nü kazanmıştır. Yazarın,
1 970'de, A.B.D. 'de ikinci kez

Obie Ödülü'nü kazanan başka bir
o yunu ise, 1 968'de, yine
Gro ssman tarafından sahnelenen

Dikkati Toplamanın Giderek
Zorlaşması (Ztizene Mo zno st

So ustredeni) adını verdi�i
yapıtıdır. Bu o yunda, büro kratik,
anonimleşmiş sistemlerde
memurların ve aydınların
yabancılaşması ko nu edilir. 1 969
yılında, Avusturya hükümeti
tarafından kendisine verilen
"'Avrupa Ödülü" o nun kendi
ülkesindeki özverili ve saygın
savaşımını simgeler. Yetmişli
yılların o rtasında 1 969'daki
o layları, her biri tek bölümlük,
Vanek üçlemesinde
(Söyleşi- Vemisaz-Protesto ) ı
anlatan Have!, burada biyografık
bir e�ilim içindedir; bira işçisi
o ldu�u. so nra yazmaya başladı�ı
yıllar, o yunlarına ko nulan
yasaklamalar bu yapıtta yer alır.
Onun biyo grafı k izler taşıyan
di�er iki o yunu da Buruk Ezgi
(Largo Deso lato - 1 984) ile Şeytan
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Havel'in o yunlarındaki 'absurd'
durumlar o nun asal gereçleridir,
ama o nun o yunlarının dramatik
yapısı, 'Absurd Tiyatro 'nun
dramaturjisinden de�işik ve
uzaktır. Beckett'ten, Adamav'dan
ve lo nesco 'dan, hatta Leh yazar
Mro zek'ten farklı o larak, Have! ,
yaşamın kendini saçma ve
mantıkdışı bulmaz. O,
entellektüel düşünce sistemi
içinde, insanları nesne durumuna
indirgeyen geneliemelere ve tek
tip insan yaratma anlayışına karşı
eleştirel gözle bakan bir
mantıkçıdır. Onun için saçma
o lan, insanı tek bo yutlu yapmaya
çalışan to plum yaşamı
anlayışıdır. O, to plumundaki
küçük burj uva anlayışının, Ikinci
Dünya Savaşı'ndan so nra
"Stalinizm" adını almasını ve
bunun sınıf bilinci o larak
uygulanmasını 'saçma' bulur.
Ona göre, önceki burj uva
yaşamının yerine, daha katı,
zo rba, faşist bir baskı rejimi
getirilmiş ve bireylerin kişilikleri
silinerek partinin ro botları

durumuna getirilmek istenmiştir.
Yazarın bu yaklaşımı, ilk
yapıtlarından başlayarak giderek
daha belirginleşmiştir.
'Insancıl Yüzlü Sosyalizm' ütopisi
ile Havel, bir aydın kişi ve yazar
olarak parti entellektüelleriyle
birlikte, yaşanan saçmalı!)a karşı
savaş açmıştır. Hem bir Çek
vatandaşı, hem de bir yazar
olarak bütün güçlüklere gö!)üs
gererek insan olarak yaşamanın
savaşını vermiştir. Ayrıca bu
güçlüklere dayanamayıp, başka
ülkelere yerleşen Çek aydınlarının
ve yazarlarının tersine, o,
ülkesinde kalıp sonuna kadar
savaşmayı seçmiştir. Hiçbir
hareketini politik bir taktikle
yapmamış, dosdo!)ru, açıksözlü
davranmış ve Çek halkının
sevgisini kazanmıştır. 1 977
yılındaki, halk hareketinin
sözcülü!)ünü yapan Havel,
özellikle genç kuşaklara
yönelerek onlara insancıl bir ülke
umudunu aşılamıştır. Nitekim,
Çekoslovakya' nın başına
geçmeden önce, bir gazetecinin
kendisiyle yaptı!)ı söyleşide şöyle
demiştir:
"Batılı gazeteciler yalnızca
yaşlanmakta olan benim gibi
kurulu düzene karşı kişilerle
gör üşüyorlari (. . . ) Ama bu görüş
tamamıyle yanlış! Gösterilerde, 68
yıllannda dogmuş olan gençler
toplulugun yüzde seksenini
o luşturuyor. (. .. ) Şimdilik bu
kuşakla benim kuşagım, Parti'ye
karşı elele ilerliyor. Ama
Çekoslovakya 'daki tutuculuktan
öfkelenen bu gençlerin tıpkı
Polanya 'da oldugu gibi köktenci
olabileceklerini de hesaplamıyor
degilim (. . .) "2
Yazarın her oyununda onun bu
dürüst ve korkusuz eleştirilerini
izleriz. Ankara Devlet Tiyatrosu
tarafından oynanan Şeytan
Çelmesi onun "absurd" durumları
eleştirdi!)i bir oyunudur. Oyunun
dünya prömiyeri 23 Mayıs
1 986'da Viyana 'daki
Akademietheater' da3
Versuchung adıyla yapılmış,
Angelika Hurwicz tarafından
sahnelenmiş, sahne tasarımı Hans
Kleher tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu ilk
gösteride, önemli oyuncular rol
almıştır: Foustka' yı Emst Jacobi,
Fistula'yı Rudolf Wessely
canlandırmıştır.4

Burada Faust, bilimi irrasyonel
etkilerden kurtarın ayı amaç
edinmiş bir enstitüde çalışan bir
bilim adamıdır. Mefıstofeles,
ayaklarındaki mantar
hastalı!)ından dolayı ekşimiş
peynir gibi kokan bir ajan
provokatör'dür. Margret ise, o
enstitüde çalışan ve Faust'a aşık
bir sekreter olarak oyundaki
yerini alır. Fistula, yani bu
oyundaki şeytan, Foustka 'nın,
büyücülük alanında onunla birlik
.olmasına karşılık Maggie'nin
aşkını sunar. Fistula, aslında,
enstitü yönetimi tarafından
Foustka'yı tuza!)a düşürmek
üzere tutulmuş bir kışkırtıcıdır. Ve
Foustka da bu tuza!)a düşer.

Daha oyunun başlarında, konunun
geçti!)i yE:rin bir do!)u bloku ülkesi
oldu!)u hemen anlaşılır. Foustka'nın
Fistula ile yaptı!)ı felsefi tartışma,
onun içinde yaşadı!)ı toplumun
anatamisini verir. Baskı altındaki bu
insanların özvarlıklarına nasıl
yabancılaştıkları ve yaranmak için
nasıl tepeden aşılanan, inanmadıkları
düşünceleri birbirlerine aktardıklarına
tanık olunur.
Havel'in yazar olarak dikkati çeken
niteliklerinden biri, özeleştiriyi, buruk
alayı, tersinlemeyi tek yanlı
kullanmaması, dürüst bir biçimde,
bireyi yokeden kalıplaşmış ve
dondurulmuş toplum düzeni
anlayışına içtenlikle karşı çıkmasıdır.
Onu bir oyun yazarı olarak evrensel
yapan, şu ya da bu rejimi
suçlamaktan çok, insan onuruna
yakışan bir düzenin gelmesinde
insanları uyarmak ve onları
düşünmeye sevketmektir.

Bugün Çekoslovakya'nın başında
bulunan Yıktav Havel, yazarlı!)ında
oldu!)u gibi siyaset yaşamında da
efsanesinden hareket ederek
dürüst ve açık oynamayı seviyor.
yazdı!)ı bir oyundur. Nitekim
Daha önce, ona Çekoslovakya'nın
oyunun baş kişisi Foustka adını
Faust'tan, Fistula Mefıstofeles'ten, Walesa'sı olmaya hazır olup olmadı!)ı
Maggie Margret'ten almıştır.

Şeytan Çelmesi, Havel'in Faust
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soruldu!)unda:
"Ülkeyi yönetenler/e tar tışmaya
hazınm. Ama herkesin önünde.
Gizlice iktidar kulis/erindeki gizli
kapaklı anlaşmalarla degil!"
demiştir. Yazarlı!)ı ile siyasetçili!)i
arasında kendini parçalanmış
hissetmeyen Havel,
"Temelde tutarlı hissediyorum
kendimi ve yazgım karşısında bir
geri çekilme yetenegini de
yitirmedif}imi düşünüyorum.
Olaylan bir mizah havası içinde
yaşıyorum. "5
diye de ekler. Evrensel boyutta
düşünen, sözlerinde ve
eylemlerinde do!)ruya yönelen,
açıksözlü ve korkusuz bir yazarın
bir ülkenin başına geçmesi ne

kadar ola!)anüstü bir şeyse,
dünyamız açısından da o kadar umut
veren büyük bir de!)işimdir. Havel
ça!)daş dünyadaki de!)işimin
habercisidir.
Prof. Özdemir NUTKU
1 Dilimize Esin T. Çelikkan tarafından
Görüşme-Kutlama-Çagn olarak
çevrilmiştir; /st. 1 990.
2 Bkz. Le Nouvel Observateur'de
Elizabeth Schemla ile yapılan söyleşi, çev.
S. Rıfat; Şeytan Çelmesi, çev. S. Sanlı, /st.
1 989, s. I I .
3 Devlet Tiyatrosu'nun bu oyun için
çıkardıgı broşürde yanlış olarak 22 Mayıs
tarihi verilmiş, oyunun da Burgtheater'da
oynandıgı belirtilmiş. Burgtheater'da
Havel'in Bildirim adlı oyunu
oynanmıştır. Şeytan Çeimesl
Akademietheater'da seyirci karşısına
çıkmıştır; bkz. Viyana 'da yayımlanan
Bühne dergisinin Mayıs, Haziran ve
Temmuz 1986 tarihli sayılan. Aynı yaniışı
Theater Heute'de Havel üzerine bir yazı
yazan Paul Kruntorad'da görüyoruz; bkz.
adı geçen derginin Kasım 1 989 tarihli
say ısı, s.45.
4 Oteki oyuncular Gautier, Augustin,
Sutter, Borek, Langer ve Liewehr'dir.
S Le Nouvel Observateur, aynı çevirisi,
s. 12.
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Aydın Kimliöini
Sorgulayan Bir Oyun
Largo Desolato (Buruk Ezgi) :
Toplumsal v e psikolojik
süreçlerdeki mekanizmayı ve
modem dünyada insanın nasıl
güdüldüQünü açıQa çıkartan bir
baskı yönetimi yergisi, baskılı bir
ortamda kendisine ve çevresine
yabancılaşan bir aydının kimlik
arayışı, korku ve kaygının
yıpratıcı etkilerini dile getiren
buruk bir gülmece, düşünce ve
dil kalıplarının insanı sürüklediQi
kısır döngüye alaycı bir yaklaşım,
insanlar arası yabancılaşma,
kopukluk ve iletişimsizliQin
eleştirisi. . .
Böylesine çok temayı açık seçik
ve duru bir tiyatro diliyle
neredeyse matematiksel bir
düzen içinde biraraya getiren
Largo Desolato'yu çoksesli bir
oyun olarak tanımlamak yanlış
olmaz sanırım. Gerek içiçe
girerek birbirini bütünleyen
temaların yoQunluQu, gerek
bunların biçimlendirilişindeki
düzen, bu oyunu Havel'in
kendisinin de vurguladıQı gibi
müzik diline, müziksel düşüneeye

yaklaştırıyor. "Repliklerin geri
alınması, yinelenmesi,
degiştirilmesi, bir kişiden ötekine
geçiş, karşılıklı bir alışveriş,
geriye dogru giden ya da ileriye
dogru akarak birbiriyle çatışan
diyaloglar, konuşma
motifZerindeki ritm degişimi,
zamansal boyut, tüm bunlan
oyunlanmda bulabilirsiniz. Daha
ilk bakışta oyunlanmın açık
biçimi ve şematik düzeni göze
çarpıyor " diyor Havel, " Yazar
olarak bir konstrüktörüm ben.
Oyunlanm ın kurgusu çok
önemli, bunu bilinç/e, açık seçik
bir biçimde göstermeye,
vurgulamaya, açıga çıkarmaya
çalışıyorum, çogu kez neredeyse
geometrik çizgilerle . . ''1
.

Largo Desolato'nun doruk
noktasında direnişi simgeleyen
filozof Leopold Kopika' nın içine
düştüQü kısır döngü, çok sesli bir
boyut kazanır. Çevresindekiler,
onun yaşamında uzak yakın yer
alan herkes, karısı, sevgilisi,
arkadaşı, polisler, işçiler, vb. aynı
anda onun çevresini sararak,

kendi görüşlerini, düşüncelerini
beklentilerini yinelerler. Leopold
onlar için hem bir güvence ve
inanç kaynaQıdır, hem de bir
kurban. Tüm sorumlulukları ona
yükteyerek kendi
vurdumduymazlıklarını sürdüren
bu insanlar, bu sahnede uyumsuz
seslerden oluşan bir bütünü
oluştururlar. Sıkıntılı, bunalımlı
dönemlerimizde beynimize
hücum eden karmaşık imgelerin
ve seslerin etkisiyle kendimizi
kapana sıkıştırılmış gibi
duyumsadıQımız anlar olmuştur.
Ne var ki, Havel böylesine bir
çıkmazı sergilerken, gerçeQi
öykünme yoluyla olduQu gibi
yansıtan benzetmed tiyatro
geleneQine baQlı kalmıyor.
"Benim oyunlanmda ne atmosfer
yaratılıyor. ne psikoloji k
betimlemelere yer veriliyor, ne de
insan ruhunun gizemli
derinliklerine iniliyor. Oyun/ann
kurgusu, nasılı ustaca
gizlendirmeye çalışmadıgı gibi,
yaşamın dogal akışına uygun
düşen olaylara da yer
vermiyor ".2

Ça�daşları Brecht gibi, Pinter
gibi, Beckett gibi, Havel de
düşünmeye ve kurmacaya a�ırlık
veren bir yazardır. To plumsal
mekanizmadaki çelişkiterin
sergilenmesi o nu epik tiyatro ya
yaklaştırırken, bu çelişkiterin
bireyi içine sürükledi�i absürd
döngü, uyumsuz tiyatro yu
anımsatıyo r. Havel'in amacı,
izieyenin özdeşebilece�i tipler ya
da kendisini kaptırabilece�i
o laylar yaratmak de�il, o nu bir
düşünce sürecinin içine so karak
uyandırmak, bilinçlendirmektir.
Gerçekten de, Buruk Ezgi'nin baş
kişisi Leo po ld'a kendimizi ne
denli yakın duyarsak duyalım, bir
türlü özdeşleşemeyiz o nunla.
Tam o nun duygularını,
kaygılarını paylaştı�ımız, o nun
için üzüldü�ümüz, o na acıdı�ımız
anda, düşüncelerindeki,
sözlerindeki sahteli�i ve yapaylı�ı
sezip uzaklaşırız o ndan. Kimdir
Leo po ld? . . . Insanların o nda
gördükleri, görmek istedikleri biri
mi, yo ksa yıpranmış, tükenmiş
bir insan mı? Çaresizli�ini, tüm
içtenli�i ile dile getiren acınası bir
insan mı, yo ksa hep başkalarının
kendisi hakkındaki görüşlerini
yineleyen, kendisine ait duygu ve
düşünceleri bile kalmamış,
özgünlü�ünü bütünüyle yitirmiş
bir kişi mi? Direnişin ve umudun
sözcüsü mü, yo ksa kendi dışında
güçlerin elinde o yuncak o lan bir
kukla mı?
Özdeşleşme ve yabancılaştırma
arasındaki gelgitler, o kuyucuya
ya da izleyiciye sürekli o larak
yeni yeni so rular yüklüyo r.
"/zleyic(nin, içerdigi gerçeklikle
kolaylıkla özdeşebilecegi, ama
yine de belli bir yapaylıgı ve
sahteligi sezebilecegi, dengesini
bıçagın ucunda bulan diyaloglar
yazmak hoşuma gidiyor " diyo r
Havel kendisiyle yapılan bir
röpo rtajda. "Bazı gerçeklerin
inandıncı bir biçimde dile

getirildigi, ama temelinde baştan
sona yalan olan monologlar
hoşuma gidiyor. ''3

Havel'in dile getirdi�i çelişkiler
yer yer buruk bir gülmeceye
dönüşerek, absürd bir bo yut
kazanıyo r: Leo po ld'un sevgilisiyle
başbaşa kaldı�ı anlarda bile
felsefi bir söylev çekiyormuş gibi
sürdürdü�ü ko nuşmaları;
po lislerin baskısından so nra
yaşadı�ı ko rkuyu dile
getirdi�inde, karısının o nu yarı
kulak dinleyip mutfaktaki
kapkaçakla ilgilenmesi;
Leo po ld'ün arkadaşının o nun
hakkındaki görüşlerini,
Leo po ld'un önceleri sevgilisinden
bıktı�ı için, o yunun so nuna do �ru
ise �renci kızı tavlamak
amacıyla de�işik ba�lamlarda
kullanması; çevresindekiler gezip
to zarlarken, öme�in karısı
sevgilisi ile sinemalara, balo lara
giderken, Leo po ld'un dört duvar
arasında tutsakmış gibi
yaşaması; karısının sevgilisinin
Leo po ld'la uzak yakın hiç ilgisi
o lmamasına karşın, büyük bir
ilgiyle o nun sa�lı�ıyla ilgilenmesi;
arkadaşının o nun hal ve hatırını
so rmak için söyledi�i sözlerin,
po tisli sahnelerde yinelenerek, bu
kez bir baskı aracı o larak
kullanılması; Leo po ld ko rkular
içinde bo calarken ikide birde
evine gelen iki işçinin o nu bir
kahraman gibi görüp göklere
çıkarmaları, ve so nunda tüm
tehditlere karşı gö�üs gerip
tutukevine gitmeye razı
o ldu�unda po lislerin o na hiç
aldırmamaları . . . Tüm bu
çelişkiler, durmadan yinetenerek
bo ş kalıplara düşen sözcükler
aracılı�ıyla veriliyo r.
Havel'e göre, bu çelişkiler, en
çarpıcı biçimde düşüncelerimizde
ve düşüncelerimizi belirleyen
dilde o rtaya çıkar. Dil, yaratıcı bir
güç o larak harikalar

yaratabilece�i gibi bo ş bir kalıba
da dönüşebilir. Yapıcı o labilece�i
gibi, yıkıcı da o labilir. "Dil gizemli,
çokanlamlı ve sinsi bir
göstergedir. Karanlıkta parlayan
bir ışık olabilecegi gibi, aldatıcılıgı
ve fanatizmi ile insanı ipnotize
,
ederek, ölümcül tehlikelere de yol
açabilir . "4
..

Bu bakımdan, eleştirel
düşünceyiyaşamımızı yönlendiren
temel davranış o larak savunur
Havel. Havel'in eleştirel
düşünceden anladı�ı, her tür
kısırlıktan, atbakışından,
sapiantıdan arınmış, ço k anlamlı
ve ço k bo yutlu bir düşüncedir. Bu
düşünce, temelini kuşkuda bulur.
"Sözlere duyulan kuşku olumsuz
olanı ön/erken, aşın güvence
felaketiere yol açabilir " diyo r
Havel Frankfurt Kitap Fuarı için
hazırladı�ı ko nuşmasında.s Ve
kendi to plumunun yaşadı�ı uzun
ve baskılı dönemin so nucu
genellemelere, ideo lojik deyişlere,
kalıplaşmış laflara, insanın
duygularını hedef alan aldatıcı,
tatlı sözlere, demagojiye karşı
ba�ışıklık kazandı�ını söylüyo r.
Kuşkusuz, bu ba�ışıklık dünden
bugüne kazanılmamış. Ancak
tarihsel bir süreç so nunda türlü
baskılar yaşandıktan, türlü acılar
çekildikten so nra elde edilmiş. Bu
bakımdan Çeko slo vakya'nın
bugün vardı�ı aşamayı; yıllarca
tutukevinde sürünen Havel'in
bugün Cumhurbaşkanı
o labilmesini bir rastlantı de�il,
tarihsel bir birikimin ve gelişimin
so nucu o larak görmeliyiz.
Doç. Dr. Zehra IPŞIROÖLU
1. Vaclav Have/, Femverhör, Rohwolt
1987.
2. Aynı Yapıt.
3. Aynı Yapıt.
4. Theater Heute, Kasım 1 989.
5. Aynı Yapıt.
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Heiner .Müller Tiyatrosu
Heiner Müller ça�ımızın en önemli
ve tartışmalı o yun yazarlarından
biri. "Ben ne afyo n da�ıtıcısıyım,
ne de umut" diyen, çarpıcı
o yunlarıyla bir ulusa, bir sınıfa ya
da bir kültüre de�il. tüm insanlı�ı
sarsan gerçekiere de�inen yazar,
tiyatro nun kendine özgü bir
gerçe�i oldu�unu vurgular.
"Tiyatroda zaman ve mekan
önemlidir" derken gerçek
bo yutların ötesindedir. Kendi
de�erlerini kendi içinde yaşatan
evrensel bo yutlarda bir o lgudur
Müller'in tiyatro su. Insanı sanki
başka bir gezegendeymiş gibi
güçlü bir telesko pla inceleyen bir
tiyatro .
1 929'da Sakso nya'da işçi kökenli
bir ailede do�an Heiner Müller,
1 933'de Hitler'in Şansölye o ldu�u
sırada dört yaşındadır. 1 958'de
Baba adlı öyküsünde şunları
yazar; " 3 1 Aralık 1 933 sabaha
karşı dörtte, So syal Demokrat
Parti üyesi o lan babam
yata�ından kaldırılarak
tutuklandı. Uyanmıştım. Gökyüzü
simsiyahtı, ayak sesleri ve
ko nuşmalar duydum. Yan odada
kitaplar yerlere fırlatılıyo rdu.
Usulca kapıya gittim ve tahtalar
arasındaki çatlaktan o nlardan
birinin babamın suratm a
vurdu�unu gördüm . . . Titreyerek
yata�ıma döndüm. Battaniyeyi
yüzüme çektim . . . Babam kapıda
duruyo rdu, arkasında kahverengi
ünifo rmalı askerler. .. Yavaşça
seslendi bana. Cevap vermedim.
'Uyuyor' dedi. Kapı kapandı ve
gittiler." Bu anısıyla ilgili o larak
bir söyleşide ( semiotext) şöyle

der; "Bu benim ilk ihanetimdi. . .
Bu, benim tiyatro mun ilk
sahnesiydi." Nitekim, ihanet
teması o yunlarında varlı�ını
gösterir. Medeamaterial'de Jaso n
bir barbar o lan karısına ihanet
eder. Aşa�ılanan kadın o na
verdiklerini kendi yöntemleriyle
geri alacaktır. Bu mito lojik
temayla Avrupa ve özellikle
Alman tarihi arasında atılan
köprü; sömürgecilikten Hitler
terörizmine, bugünün nükleer
so ykırım tehdidine dek uzanır.
Jaso n'un öyküsünün Yunan
mito loj isinde sömürgecili�e
yönelik en eski öykü o ldu�u
görüşündedir yazar. Müller'e göre
öykünün bitimi mito lojiden tarihe
dönüşümdür. Jaso n'un ölümüne
gemisi neden olurken,
sömürgecilik aracı sömürgeciyi
yo k etmektedir. Müller, buradan
yo la çıkarak Avrupa tarihinin de
sömürgecilikle başladı�ını ve bizi
bekleyen tehlikenin de
Jason' ınkiyle aynı o ldu�unu ileri
sürer. Genişlemenin kaçınılmaz
so nu . . . "Sentetik fragmanlar"dan
o luşan o yunda; mito loj i, tarih,
ça�ımız gerçeklerine gösterilen
tepki, anımsanan rüyalar
karmaşık bir şiirsel bütünde
to planır. Bu, izleyicinin bilgisini,
düş gücünü zo rlayan bir
mo zaiktir. Mitoloj iyi yeniden
biçimlendirme�i batının ko llektif
anılarını arayış o larak nitelendirir
Müller. Klasikleri parçalayarak,
segmenlere ayırarak yeni metinler
elde edişi o nun "sentetik
fragmanlar"ını o luşturur.
Mito loj inin günümüz
tiyatro sundaki işlevi so rusuna
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yanıtı ise ho ş ve anlamlıdır;
"Demo kratik bir yaklaşımdır bu,
çünkü evrenimizde ölülerin sayısı
yaşayanlardan fazla. Insan
ço�unluk için yazmalıdır. So �yal
gerçekçilik bunu gerektirir." Once
faşist yönetimde, so nra inandı�ı
so syalist düzende sa�lam bir
Marxist o larak yetişen Heiner
Müller yine de Marx'ın tarihsel
do�rusunun insanlı�ın bugün
içinde bulundu�u karmaşayı
açıklayamayaca�ı
kaygusundadır. Gezegenimizin
yörüngesine oturmamış po litik ve
eko no mik ro tasında kendi kendini
yo k etmekten başka birşey
yapamayaca�ı görüşündedir. Bu
görüşünü Ya�malanmış Kıyı,
Medeamaterial ve Argonotlar'la
Kır Manzarası'nda şöyle savunur.
" . . . insanlı�ın hızla felakete gidişi
gösteriliyo r. Tiyatro bu gidişi
ancak bu felaketi sergileyerek
engelleyebilir."
1 949'da Almanya'nın bölünüşü
Müller'in daha so nraki
yapıtlarında, ülkenin tarihiyle
hesaplaşmasında vurgulayaca�ı
"Alman şizofrenisi"nin
başlangıcıdır.
1 953'te yo l işçileri grevinin
Almanya'ya yayılması ve So vyet
o rdusu tarafından üç gün içinde
bastırılması Müller üzerinde derin
izler bırakır. 1 97 1 'de, aşa�ı yukarı
?.O yıl so nra, Germanya: Berlin'de
Olüm adlı oyununda bu o laylara
geri dönecektir.
1 956 Müller için önemli
tarihlerden biridir. Şubat'ta

So vyet Parti Ko ngresi'nde
Kruşçev, Stalin dönemini yerer.
A�ustos'ta Brecht ölür. Ekim'de
Macaristan'da girişilen refo rm
hareketleri So vyet o rdularının
ülkeye girmesiyle so nuçlanır.
Hamletmaschine'in ön
çalışmaları bu o laylar sırasında
başlar. Bir bedende iki kişili�in
varlı�ı ve yaşamakta o lan "Alman
Şizofrenisi"nin tipik öme�idir bu
oyun.
1 960'ların so nlarından başlayarak
Alman tarihini irdeler Müller.
Arthur Ho lmberg ile yaptı�ı bir
ko nuşmada "Sahne üstünde bir
düşman gerekli insana" der,
"Benim düşmanım da Almanya
tarihi. Gözünün içine baka baka
u�raşıyorum o nunla, çünkü
yaşamım bo yunca O, hep
benimle u�raştı. " Devrimci
ideallerin çöküşü ve büro kratik
mantık sürecinin başlaması o nu
tarihle yüzleşmeye iter. Sistemin
Do�u Almanya'daki baskıcı
uygulamalarını, ülkenin faşist
geçmişini, geleneksel yapısını,
düzenle safdışı o lamayan
ekono mik biçimlerini ele alır. Bir
yazar o larak bu gerçekleri
görmezden gelen izleyiciye
varlıklarını gösterebilme so rununu
çözmeye yönelir. Sistemi
tartışmaya açar ve gerçe�in
de�işebilirli�ini belirler. Burada
yo lu Beckett, Genet, Fo reman,
Wilso n gibi po st-modem
yazartarla çakışır. Almanya
tarihindeki vahşet, acımasızlık
Müller'de bir saplantıdır. Brecht
gibi o da insanlı�a karşı temel bir
tehdidin varo ldu�unu kabul eder.
Bu ba�lamda onun da didaktik bir
yanı vardır, ama Müller şaşkınlık
ve şo k sürecinden geçerek
ö�renme o lgusundan söz eder.
Müller için tarih barbar davranış
biçimleriyle kendini tekrar eder ve
bu davranış biçimleri
so mutluklarıyla belli kalıplara

uymayı reddederler.
Heiner Müller'in ilk o yunlarında
f?.recht'in etkisi belirgindir.
Ome�in Correction o nun epik
mo deline uygundur. So nraları
Brecht' in diyalektik tiyatro
dramaturj isindeki do�rulara
yönelen Müller uyarlarnalarında
(mito loji, Sheakspeare, Brecht)
vahşetin gereklili�i ile aşırılı�ı
arasındaki çelişkileri irdeler.
( Philoctetes, The Ho ratian,
Mauser) . Mo deli Brecht'in
" Lehrstück" üdür ama bunu
yaparken amacı Brecht'inkinden
farklıdır. Izleyicinin devrimin
kalıcılı�ı adına vahşetin
kaçınılmazlı�ı karşısında o nunla
aynı şo ku yaşamasını ister.
Brecht'in aydınlanma tiyatro sunu,
artık ça�ımızın karmaşık
gerçekleriyle yüzleşrnek için
mo dası geçmiş bir araç o larak
görür. Yeni bir dramaturjinin, yeni
bir tiyatro anlayışının, yeni bir
perfo rmans stratejisinin
yaratılması gerekti�ine inanır.
Müller, Brecht tiyatro sunun
amacını de�il. metodunu so rgular
ve o nun tek do �ru o larak
gördü�ü yanıtı karşısındakilere
o nayiatma tavrına karşı çıkar.
Müller o yunlarında so rulara yanıt
vermeyi reddeder. Tartışmaya
açıktır, izleyici özgürdür. Yazar
o yun kahramanlarından daha
fazla bildi�i iddiasında de�ildir.
"Oyun yazarken sürekli o larak
de�işik maskeler takıyo r, ro llere
bürünüyo rsunuz. " der. "O
masketerin arkasından
ko nuşuyo rsunuz. Tiyatro yu işte
o nun için seviyo rum. Bir şey
söyleyebilirim, ardından bu
söyledi�ime karşı çıkabilirim.
Çelişkilerden kurtulmanın yo lu
tartışmaktan ve tiyatrodan geçer.
Bu nedenle de tiyatroda söz ön
plandadır. Fikirler sözcüklerin
içindedir ve o nlar tarafından
yönlendirilir". Müller, sahne

üstünde kendi ko ntro lünde bir
dünyanın peygamberi de�il.
aksine, yaşamın insanlı�ın sırtına
yükledi�i çelişkilerden o nlara ses
ve vücut vererek kurtulmaya
çalışan bir insan o larak
tartışmanın gereklili�ine
inandı�ını vurgular. "Oyunlarımda
tartışmaları, yüzleşmeleri
güçlendirmeye çalışırım.
Onerecek çözümüm yo k. Beni
ilgilendiren tartışmak ,
hesaplaşmak." Brecht'in so n
yapıtlarında tartışmaktan
kaçındı�ını ve salt çözümlerle
izleyiciyi e�itme yo luna gitti�ini
öne sürer. Müller, Brecht'in
kendisi için sanki dev bir arıtma
tesisi o ldu�unu söylüyo r.
Düşüncelerini arıtan bir tesis. Ve
"Brecht'i eleştirmeden kullanmak
o na ihanettir." diyo r.
Iki Almanya arasındaki duvarın
kalkması Heiner Müller'in ününe
ün kattı. 1 990 Mayıs'ında Batı'da
düzenlenen bir festivalde Müller'in
o yunları çeşitli gruplar tarafından
yo rumlandı. Kırk de�işik yo rum
izlendi. Müller "Nitelik en güçlü
silahım" diyo r haklı o larak. Yazar
Batı Almanları kendini
be�enmişlikle suçluyo r. "Eski
Naziler ama umurlarında bile
de�il bu gerçek. Suçluluk
duymuyo rlar. Olanlardan
kendilerini so rumlu tutmuyo rlar.
So n gelişmeler karşısında beni
şaşkına çeviren duvarın yıkılınası
de�il; milliyetçili�in, ırkçılı�ın.
yahudi düşmanlı�ının yeniden
ho rtlaması. Demek kötü
to humların kökleri sökülüp
atılmamış. Birleşmiş bir Almanya
ko mşuları için yaşamı
zo rlaştıracaktır." Yönetmen
Steckel'in dedi�i gibi Heiner
Müller insanları tarihle,
geçmişleriyle, suçlarıyla,
ihanetleriyle sürekli yüzleştiriyo r.
Dikmen GÜRÜN UÇARER
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Maliere'den Hindistan'a
Bir Geçit: Yeni Bir
"Tartuffe" Oyarlaması
Istanbul Uluslararası Tiyatro
Festivali'nin bu yılki
ko nuklarından Ingilizierin ünlü
Ro yal Natio nal Theatre to plulu!)u
lstanbullu tiyatro severiere ilginç
bir Mo liere uyarlaması sunuyo r:
Hindistan'da geçen bir Tartuffe.
Daha önce Ahmet Vefık Paşa,
Teo do r Kasap, Direktör Ali Bey
ve Küçük Kemal'in uyarlamaları
ve Cumhuriyet dönemi çevirileri
ile sahnelerimizde bo y gösteren
Mo liere kahramanları şimdi de
Hint giysileriyle karşımıza
çıkacaklar. Maliere'in sahte
dindartarla bir dine ya da din
yerine geçen bir ö!)retiye körü
körüne inananları acımasızca
taşladı!)ı bu o yun, 1 7. yüzyıl
Fransa'sında ve Hindistan'ında
o ldu!)u kadar, günümüzde de
birço k to plumda geçerlili!)ini
ko rudu!)u için, büyük bir o lasılıkla
burada da gerçek bir ilgiyle
izlenecektir.

Tartuffe 1 664'te Versailles'da ilk
kez XIV. Lo uis'nin huzurunda
o ynandı!)ı zaman, büyük fırtınalar
ko pmuş; Kral, Maliere'in iyi
niyetine saygı duymakla birlikte,
kilisenin yıldırımlarını daha fazla
üstüne çekmernek için
o yununhalka gösterilmesini
yasaklamıştı. Bu yasak ancak
Maliere'in o yununu yeniden
elden geçirmesinden so nra, 1 669
yılında kaldırıldı ve Palais
Ro yal'deki temsilleri büyük başarı
kazandı.
Maliere'in özgün metninde
Tartuffe'ün, varlıklı bir kişi o lan
Organ'un evine saygın ve dindar
bir ko nuk o larak yerleşti!)ini
görürüz. Gerçekte iki yüzlü ve
sahte bir dindar o lan Tartuffe, çok
geçmeden evin hanımını baştan
çıkarmaya kalkışır. Orgo n kutsal
bir din adamı o larak gördü!)ü bu
sahtekara öylesine ba!)lanmıştır
ki, bütün uyanlara karşın duruma
el ko yaca!)ı yerde, hem kızını
hem de mal varlı!)ını Tartuffe'e
vermeyi kararlaşbrmıştır. Ancak
karısının kumazlı!)ı sayesinde
gerçe!)i anlar ve bu din
bezirganını evden kovmaya
kalkar. Tartuffe ise elindeki ba!)ış
belgesini göstererek Orgon'u
kendi evinden atmaya, hatta
hapse attırmaya yeltenecektir.
Kral'ın araya girmesiyle durum
aydıntanır ve Organ'la ailesi
düzenbaz Tartuffe'ün elinden
kurtulur, Tartuffe de cezasını
çeker.

Tartu ffe'ü Philippe
Cherbonnier'nin aslına ba�lı
Ingilizce çevirisinden yararlanarak
uyariayan oyun yönetmeni
Jatinder Verma, olayları 1 7.
yüzyıl Hindistan'ında geçen bir
oyun çıkarmış ortaya. Bunu
yaparken de Maliere'in liseden
arkadaşı olan François
Bemier'nin "Mo�ol
lmparatorlu�u'na Yolculuk" adlı
yapıtından esinlenmiş. Bemier bu
kitabında, Hindistan'da görünüşü
insana güven veren 'fakir'ler
oldu�unu, bunları evinde
a�ırlamanın hayırlı bir davranış
sayıldı�ını belirttikten sonra, bu
kutsal kişilerle evdeki kadınlar
arasında olup bitenleri herkes
bilse bile, bunları açıklamaya
kimsenin gücünün yetmeyece�ini
yazıyor.
Jatinder Verma, aynı dönemde
yaşayan Fransa Kralı XIV. Louis
ile Mo�ol Imparatoru Evrengzib'in

uyguladıkları din politikaları
arasında benzerlikler buluyor ve
Fransa'da Protestanların
karşılaştıkları baskılara benzer
baskıların Hindistan'da da
Hindulara ve Sihlere
uygulandı�ını hatırlatıyor.
Verma'nın uyarlamasında
belirledi�i ortak özellikler
arasında hem Fransız, hem de
Hint toplumlarında klasik sanat
biçimleri ile halk sanatının daha
kaba çizgili biçimlerinin uzlaşması
da unutulmamalı. Sözgelimi
Comeille'in ve Maliere'in saray
komedilerinde söz sanatlarının
incelikleriyle, pazar yerlerinde ve
panayırlardaki "commedia
dell'arte" gelene�inin daha kaba
ö�eleri nasıl biraraya geliyorsa,
Hindistan'da da Katak Dansı ve
Hayal Müzi�i ile Bhavsi ve benzeri
halk sanatları aynı oranda
birbirini destekliyordu. Işte
Jatinder Verma da sözü edilen
bütün bu geleneklerdeki müzik,
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hareket, giysi ve maskelerden
yararlanarak Ingiltere'de yaşayan
Asyalı bir tiyatro toplulu�una
özgü bir oyun sunacak Istanbul
seyircisine.
Jatinder Verma ile bu ilginç
Tartu ffe'de görev alan öbür
arkadaşları, kültürlerarası
etkileşim ürünü olan bu oyuola
ulusallık kavramının tanımını da
tartışma gündemine getiriyorlar.
Çünkü sınırları aşan bir sanat
anlayışının benimsenmesini
özleyen bir yeniden yapılanma
döneminde, bir Fransız oyununun
Ingiltere'ye yerleşmiş Asyalı
oyuncular tarafından Hindistan'da
geçen bir olay görünümüyle
Istanbul'da Ingilizce oynanması
en azından özlenilen ço�ulcu bir
sanat anlayışının parlak bir öme�i
olmaya adaydır sanıyorum.
Prof. Cevat ÇAPAN

JATINDER VERMA

Ingiltere'ye 1 968 yılının
"Sevgililer Günü:nde ayak bastı.
Yo rk ve Sussex Universitelerinde
tarih okuduktan so nra, 1 976'da
Ingiltere'nin önde gelen Asya
kökenli tiyatro grubu Tara Art'ı
oluşturdu. Bu to pluluk, birço !:)u
Verma tarafından yazılmış ya da
uyarlanmış kırkı aşkın oyun
gerçekleştirdi. Genellikle Asya'yla
ilgili çeşitli deneyimleri kapsayan
bu oyunlar arasında "Salt o f
Earth" (Gandi'nin Lo ndra'daki
yaşamı) , "Chilli in Yo ur Eyes"
(Newham'deki Asyalı işsiz
gençler hakkında ), 4. yüzyıl
Sanskrit klasi!:)i "The Bro ken
Thigh"dan uyarlamalar ve
Gogo l 'ün "Müfettiş"i sayılabilir.
Aşa!:)ıda Jatinder Verma'nın Nadir
Tharani ile yaptı!:)ı bir söyleşi
yeralmaktadır:

Avrupa klasikleri üzerine
çalışmalar olan son üç
oyununuzda hem Avrupa hem
Hint tiyatrosundan ööeler var .
Bunun sebebi nedir?
Tiyatro edebiyatı ile büyüdüm.
1.0. 4. yüzyıl kadar gerilere
uzanan Hint tiyatro sunda benim
ilgimi en ço k çeken unsur ise
yazılı metinlerin, hareket, ko stüm
ve makyaj 'dan daha a!:)ırlıklı bir
yer kaplıyo r o lmasıdır. Kültürler
arasında daima karş),lıklı bir
etkileşim o lmuştur. Ome!:)in,
Gogo l'ü etkileyen Rus kukla
gelene!:)inin benzerini Kuzey ve
Orta Hindistan'da bulmak
mümkündür. Aynı şekilde
Maliere'in üzerinde durdu!:)u
ltalyan Commedia dell'arte, Hint
halk tiyatro su ile Bhavai ile
benzerlikler taşır. Avrupa ve
Hindistan arasındaki bu temel
ba!:)lar beni ço k etkiliyo r. . . ve
bugün Ingiltere'deki hayatıının
gerçekli!:)ini o luşturuyo r. Bu
bakımdan Avrupa metinleri ile
çalışmak bir zo runluluk o luyo r.

Ingiltere'de bir Asya Tiyatrosu
oluşturmak mümkün mü?
Evet. Ancak Asya Tiyatro su'ndan
söz etti!:)imiz zaman, sadece
oyuncuların rengiyle iş bitmiyo r.
Aynı şekilde metnin çıkış no ktası,
ya da kapsaJ!lından da söz
etmiyo rum. Onemli o lan
kullanılan fo rmlar ve sahne
üzerinde yaratılan farklı dildir.
Tiyatro yu algılamanın, dünyadaki
tiyatro tanımları ve tiyatro
yo rumları kadar farklı birço k yo lu
vardır. Sadece 'Ingiliz' terimi de
bazı pro blemleri beraberinde

getirir. Ingiltere'deki Asyalıların
da aynı zamanda 'Ingiliz'
o ldukları, po litik ve kültürel
alanlarda ender o larak dikkate
alınır. Kanımca bu yapım,
Asyalıların da ulusal kültürün bir
parçası o ldu!:)unun kabulüne
do !:)ru bir adımdır. . . ve yine
günümüzde ulusal ile ne
kastedildi!:)ini yeniden
tanımlamakta bir araçtır.

Son zamanlarda metne baölı
kalmak yerine onu yorumlamak
gibi bir eöilim var. Sizce bu çeşit
deöişimlere neden ihtiyaç
duyuluyor?
Bence tiyatro so n dakikaya kadar
süren bir yaratıcılıktır. Yazılı
metin o lgulardan sadece biridir.
Oyuncunun yo rumu ise bir di!:)eri.
Bu karşılıklı etkileşim, yani
metinle yüzleşrnek ço k önemlidir.
Do layısıyla yazılı metinler ister
istemez o yuncunun elinde
"tercüme" edilir. Yazarın sundu!:)u
biçime her zaman sadık kalmak
gerekmez. Ayrıca Asyalılar göç
etmekle zaten kendi içlerinde bir
de!:)işim geçirmişlerdir. Bir Asyalı
için verilen bir metni de!:)iştirmek,
Ingiltere'de yaşadı!:)ı gerçeklerin
sesli ifadesinden başka bir şey
de!:)ildir.
Mo liere "Tartuffe"ü Alexandrine
denilen özel bir nazım biçiminde
yazdı. Müzikle eşlik
edilmedi!:)inde, böyle bir metin
Hint tiyatro gelene!:)ine aykırı
düşer. E!:)er nazımdan ritmik bir
ko nuşma biçimini kastediyo rsak,
işte bu tip bir tiyatro Hint Tiyatro
gelene!:)ini güçlendirmektediL
Do layısıyla Maliere'in metnine
Hint gelene!:)iyle yaklaştım. Bir
müzisyen kullanarak metni
yalnızca söylenen sözler
o lmaktan çıkarıp, so nsuz
varyasyo nları o lan bir ritim
yarattım.

kurulabilir. Kanımca Mo liere, bir
ideoloji edinerek daha iyiye
gideceklerine kendilerini
inandıran, günümüzün
'yuppie'leri benzeri, sınıf atlama
kaygısı içinde o lan kişilerin
ikiyüzlülüklerini de gözler önüne
sermeye çalışmıştır.

Gençler arasında pop müzik ve
televizyon en popüler medyayı
oluşturmakta. Belki de bildiöimiz
en eski kültürel biçim olan
tiyatro sizce niye günümüzde
hala önemini koruyor?
Herşeyden önce 'canlı' o lması
nedeniyle. Bütün geçeriiliıli
o ynandı!:)ı andadır, ve bu da o nun
tek gerçekli!:)idir. Televizyo nda
ise anı yeniden yaşayabilirsiniz.
Tiyatro nun temel ö!:)esi izleyici ile
o yuncu arasındaki etkileşim, o
co şkulu ve parlak meydan
o kuma ... ve ihtiras. Tiyatro nun
zenginli!:)i, hataların
silinemeyece!:)i ama dahiyane
buluşların - kahkaha, gözyaşı ve
bilginin de yadsınamayaca!:)ı
gerçe!:)inde yatmaktadır.

Toplutunun Festivale
katılmasındaki denerli destek ve
işbirliklerinden dolayı British
Council ile 1. T.B.A. 'ye teşekkür
ederiz.
We would Like to thank the British
Council and the/. T.B.A. {or their kind
support and cooperation in the
realization o{ the participation of this
company at the festival.

The
•
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o Brıtısh
� � g : g � � Council
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"Tartuffe"e olan ilginizin başka
nedenleri var mı?
Dindarlı!:)ın ikiyüzlülü!:)ü üzerine
bir o yun o lması. Oyunun 1 664 'te
ilk o larak sahnelendi!:)inde din
adamlarının önerileri üzerine XIV.
Lo uis tarafından yasaklanmış
o lması. (Mo liere o yunu yeniden
yazmak zo runda kalmış, 1 669
tarihli üçüncü versiyo nu o ndan
so nraki tüm yapımiara temel
o lmuştur.) Burada, dünyanın
birçok yerinde ve A.B.D. 'de
görülen, dini tarikatlardaki
tutuculu!:)un artış ve Ingiltere'de
ço k güncellik kazanan Salman
Rüştü o layı ile belirgin ba!:)lantılar
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Insan Nasıl Olmalıdır
Ya da
Yitik Insanlar Arasında
Ayaktakımı Arasında, Gorki'nin
oyun türünde ikinci ürünüdür. Ilk
oyunu Küçük Burjuvalar'ın
arkasından bu yapıtı da 1902
yılında yazılmıştır. Daha önceki
yapıtı yazara büyük bir ün
kazandıran Yaşanmış
Hikayeler' dir.
Yaşanmış Hikayeler'in ko nusu,
tek sözcükle, insandır. Insan
nedir, nasıl bir şeydir, nasıl
o lmalıdır? Her yazar için bu
so ruların geçerli o ldu!}u
�.öylenebilir mi? Pek sanmıyo rum.
Omeklerimizi Rus edebiyatından
seçecek o lursak, Puşkin'i ve
Gogo l 'ü, bu iki büyük çı!}ır
açıcıyı, insanın nasıl o lması
gerekti!}i so rusunun ilgilendirdi!}i
pek te söylenemez. Puşkin'de şen
bir alaycılık, Gogo l'de iro ni ve
belki karamsarlık vardır insanla
ilgili o larak. Bunun ötesinde bir
şeyi tartışmazlar. Rus
edebiyatında insanın nasıl o lması
gerekti!}ini tartışan ve bu ko nuda
belirgin bir tavrı da o lan ilk yazar
Do stoyevski'dir denebilir. . .
"Budala", "Karamazof Kardeşler" ,
"Suç ve Ceza" v.b . . . .
Do sto yevski'nin ça!}daşlarından
Turgenyev, Go nçaro v gibi
yazarlar için de insanın nasıl
o lması gerekti!}i so rusu açıkça
tartışılan bir so run de!}ildir. (Belki
"Oblomo v"da Gonçaro v'un ters
bir örnekle bunu bir bakıma
yapmış o ldu!}u söylenebilir). Lev
To lstoy'da, Do stoyevski 'deki
kadar belirgin, çizgilerle o lmasa
da ana so runsal (hiç de!}ilse ana
so runsaliardan biri) budur.
Ayaktakımı Arasında 'daki tipleri

ve temaları daha yakından
irdeleyebilmek için Yaşanmış
Hikayeler'i oluşturan öykülere
göz atmak gerekir. Bu öykülerin
kahramanları, to plumun
'dibindeki' insanlardır. Bir Kere

Sonbaharda 'ki Küçük
Orospucuk, Boles, Yemelyan
Pilyay, Çelkaş, Konovalov adlı

öykülere adlarını veren serseriler,
o rospular, garibanlar, yitik
insanlar. . . Yirmialtı Adam ve Bir
Kız 'daki fırın işçileri, Boz kı r' daki
marangoz, asker, ö!}renci, ve
bütün öykülerin tanı!)ı o lan
yazarın kendisi.. . .
Gorki to plumun 'dibindeki' bu
insanları anlamaya ve
yansıtmaya çalışır. Yargılamaz
o nları. Ne yüceltir, ne yerer.
Çünkü ne iyi, ne de kötüdür bu

insanlar. Nasılsa öyledirler. Fakat
hemen hepsi, nedenini pek de
bilmeksizin, acı çekmektedirler.
Çektikleri acıların to plumsal,
sınıfsal vb. nedenleri kendilerine
anlatıldı!)ında da pek kulak
asmazlar. ("Ko no valov" bunun
ço k belirgin bir öme!}idir. )
Kişiliklerini, bulundukları ko numu
bir yazgı o larak kabul etmişlerdir
ve bu yazgının de!}işmesi
ko nusunda bir çabaları, hatta
özlemleri bile yo ktur. Iyilik
kıvılcımları yer de!}iştirir durur
içlerinde . . . Bu öykülerde
Go rki'nin köylülere, bir de
'entellektüel'lere ho şgörüsü
duyumsanır, hatta açıkça dile
getirilir. Bozkır'da da, marangozu
geceleyin bo !)up kaçan 'ö!}renci'
için, "Işte . . . o kumuş adam . . . "
sözlerini ho şgörüyle kullanır
asker.

Ayaktakımı Arasında bir tipler
galerisidir. Herbirini tek tek
irdelemeye kalkışmak bu yazının
sınırlarını aşar. Sadece bir kaç
sahnede bir kaç repli!}i o lan
kunduracı çıra!}ı Alyo şka, bence
ço k önemli, çok ilginç bir tiptir. . .
Rusya'nın dizginlenemez bir
yaşama enerjisiyle do lu, ba!)ıran,
çıldıran, azıp duran yanıdır o . . .
Içip içip so ka!}ın o rtasına yatan,
türküden matem marşma geçen,
birbirine do laşan karmakarışık
cümlelerle " . . . ben bir şey
istemiyo rum. Ben ümitsizli!}e
düşmüş bir insanım. Bana milyo n
verilse istemem. Aniatın bana
anlatın, ben başkalarından daha
mı kötüyüm? Niçin daha kötü
o ldu!}umu da anlatın.", deyip
duran bu ço cu!}a dikkat!

yo k girecek! Işte gerçek!. .. Neme
yarar ki? Do !}rulu!}u nedeyim?
Neye karşılık do !}ruluk.
Dayanılmaz bir ömür. .. Işte
gerçek!" Kleşç'e dikkat! Rusya'da
so nraki yıllarda o lacak o lumlu ve
o lumsuz bir ço k şeyin nedeni bu
sözlerin altında gizli dinamittedir. . .
Ve başkaları . . . Yitik insanlar. . .
To plumun dibindekiler. . . Düşkün
baro n, alko lik aktör, ne idü!}ü
belirsiz ve üçka!}ıtçı Satin, hırsızın
o!}lu Vaska ( Pepel) , filo zo f
şapkacı Bubnof, ro mantik ve yitik
Nastia, öteki kadınlar, ve o garip
ihtiyar, Luka . . .
Oyunun bir yerinde, Pepel' le Luka
arasındaki bir diyalog, hem
önemli, hem tartışmaya ço k açık:
"Pepel - Kuzum ihtiyar, Allah var
mıdır? . . .
Luka (Aiçak sesle) - E!}er o na
inanırsan bir Allah var;
inanmazsan hiç yo k, neye
inanırsan o var."
Luka, bir ermişten, inanmış bir
dindardan ço k, fele!}in sillesini
yemiş, çemberinden geçmiş bir
halk bilgesidir. Insanların acıya
daha ko lay katlanabilmelerini
sa!}lamaya çalışan biridir.
Tanrının varlı!}ı ya da yo klu!}uyla
ilgili sözleri, ya da iyi o lmak
gerekti!}ine, do !}rulu!}a ilişkin
ö!}ütleri bir hayli tartışma götürse
ve zaman zaman fazlaca didaktik
görünse de, yine Pepel 'le (oyunun
bu ço k ilginç, sözgelimi Kleşç'den
ço k daha aydınlık ve ilginç
tipiyle) bir başka diyaloglarında
söyledikleri, Go rki'nin Ayaktakımı
Arasında ki temel bir yaklaşımını
anlamada önemli bir ipucudur:
'

Kleşç sinik ve kaba bir tiptir
bence . . . Karısı can
çekişmekteyken suskundur,
o rtalarda görünmez. Zalim ve
kaba biridir bu 'işçi'. So nra
birden, oyun kahramanlarından
Nataşa'nın "Kim hayatından
memnun? Herkes azap içinde.
Benim tanıdıklarıının hepsi
öyle . . . " sözlerine karşı, şu
sözlerisöyleyiverir: " Herkes mi?
Hayır! Yalan . . . E!}er herkes
o lsaydı bir şey demezdim.
Içedenecek bir şey o lmazdı o
zaman, evet!" Bir başka yerde
şöyle haykırır: "Ne do !}rusu,
do !}ru nerde? (Sırtındaki
paçavraları sallayıp gösterir) Işte
gerçek! Iş yo k, takat yo k. Işte
gerçek!. .. Barınak yo k, sı!}ınak
33

"Pepel - Insanları anlamak öyle
güç ki. . . Hangisi iyi, hangisi kötü,
bir türlü kestirilemiyo r.
Luka - Aniayıp da ne o lacak? . . .
Insan öyle d e yaşar, böyle de.
Kalbinin emretti!}ini yapar. Bugün
iyidir, yarın kötü o lur. .. "
Oyunun so nunda Aktör kendini
asacak, ve Satin' in a!}zından
(neden o nun?) yazarın
'entellektüel'lerle ilgili yargısının
yinelenmesine fırsat do !}acaktır:
"Hay aptal, şarkımızı yarıda
bıraktı!"
Atao l BEHRAMOÖLU
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BIRINCI BÖLÜM 1

PART ONE

ı . MERHABA 1 Aziz Nesin
2. ONLAR KI 1 Nazım Hikmet

(Onlar/Kadınlarımız/EIIeriniz ve Yalana Dair/Dünyanın En Tuhaf Mahluku 1
Var Bu Işin Hikmeti ( Haldun Taner)
3. TAHTEREVALLI 1 Bertolt Brecht
4. KÖPEK BAUKLARI INSAN OLSAYOl 1 Bertolt Brecht
Çebin Doluysa Yaşamak Rahat (B.B.)/ En Güzel Sermaye Özel Sermaye (A.N . )/
Uç Kuruşluk Opera'dan son deyiş (B.B. )/ Büyük Insanlık ( N . H . ) 1 Topraktan Ateşten . . . ( N .H.) 1
Okuyan Bir Işçi So.�uyor. (ey.. B.) 1 Kerem Gibi ( N . H . )
5. MAHPUSHANE TURKUSU 1 Nazım Hikmet
Bugün Pazar 1 Karıma Mektup 1 Diz Boyu Karlı Bir Gece 1 Mahpushane Kapısı 1
Saat 2 1 -22 Şiirlerinden 1 Ayşe'nin Mektupları'ndan 1 Rubailer'den
Hapiste Yatacak Olana Bazı Ögütler
Mahpusun Karısı : Zeynep IRGAT
6. GÖZLERIMI KAPARlM VAZIFEMI YAPARlM 1 Haldun Taner
Profesör : ]:eynep IRGAT
Asistan : Omer ÇOLAKOÖLU
·

IKINCI BÖLÜM 1

PART

1WO

Insanın Ceddi ( Haldun Taner) 1
Zat hastalıgı ve Tedavisi (Aziz Nesin)

ı . SAVAŞ 1 Bertolt Brectıt
Savaş Alfabesinden 1 Olü Askerin Destanı 1 Tankınız Ne Güçlü Generalim 1 Topların Türküsü
2. YAŞAMAYA DAIR 1 Nazım Hikmet

Kuralla Kuraldışı'ndan son deyiş (Bertolt Brecht)

3. ALACAKARANUK 1 Aziz Nesin

Insan Hakları Üstüne Sözlük (A. N . ) 1
Alacakaranlıga llenç (A. N . ) 1 Insan Çabasının Yetersizligi (B.B.)
4. HAVADAN SUDAN 1 Aziz Nesin
5. GURBETLIK ZOR..ZANAAT/ Nazım Hikmet Bor Oteli 1 Vapur 1 Tuna Üstüne Söylenmiştir 1
Yine f"emleketim Ustüne Söylenmiştir 1 Iyimserlik 1 Kurtuluş Düşü Son Mektup 1 Vasiyet
SELAM 1 Aziz Nesin

"Merhaba"

"Sayın bayanlar baylar merhaba.
Sayın olmayan bayanlar ve baylar, sizlere de merhaba.
�indigi dalı kesenler
Oksürüge göre esenler
Çabuk kıntıp küsenler
Kendi yaglarıyla kavrulanlar
El kapılarına savrulanlar, merhaba.
Konuşurken mangalda kül bırakmayanlar
Halka tatkın verip kendileri salkım yutanlar
Dönme dolaplar, çarkıfelekler,
Sayın dönek, bay fırıldak,
llericiler, gericiler,
Ben demiştimciler, neme gerekçiler
Hepinize merhaba.
(. .)
Merhaba özgürlük yolunda yaratanıp yitenler
Merhaba bu yola dökülüp bitenler
Merhaba söyleomemiş en güzel söz
Merhaba güzel yarınlar.
Işte girdik alana
Selam verdik dört yana
Sözümüz anlayana
Merhaba."
.
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Işte o yun başladı.
Genco Erkal nicedir "alana"
girmiş bile.
Alan dedi�im sahnedir. . .
Alan dedi�im sahne, şimdi,
biliyorum, gözlerimin önünde
yeryüzüne, dönüşecek: Uçsuz
bucaksız yeryüzüne, sahneden
gelen ışıkla kucaklamaya hazır
o ldu�um yeryüzüne . . .
Alan dedi�im sahne, şimdi,
biliyo rum, gözlerimin önünde,
içinden asla çıkamayaca�ım,
nicedir tutsak o ldu�um bir
hücreye dönüşecek: Karanlı�ında,
bo �ulmamak için sahneden
fırlatılan ipuçlarına, umut
parçacıkianna sımsıkı sarılaca�ım
bir hücreye . . .
Alan dedi�im sahneyi (uçsuz
bucaksız yeryüzünü ya da
kapkaranlık hücreyi) Genco
Erkal, her an yeni baştan
yo �uracak, yeni baştan
biçimlendirecek, yeni baştan var
edecek. Tüm mekan/zaman
kurallarına meydan o kuyarak . . .
Mekan, zaman kurallarına
meydan o kumaya, zamanı ve
mekanı yeniden biçimlendirip
yeniden var etmeye, bu 'Aian'a
çıktı�ı an başlamadı Genco
Erka l . . . Çok daha önce,
Nazım'dan Haldun Taner'e
Brecht'den Aziz Nesin' e se imini
yaparken başladı.

Ç

Yazarlarını seçerken, seçtiklerini
tiyatro adamı kimli�iyle yeniden
kurgularken, seçtiklerini dünyaya
bakışıyla, kültür birikimiyle
bütünlerken başlamıştı
yüre�imizdeki dünyaları ya da
hücreleri denetlemeye. . . Bundan
öte gerekli o lan tek şey sahne
ustalı�ıydı.
Insan kimli�iyle, tiyatro cu,
oyuncu, yönetmen kimli�i (yoksa
yetene�i mi demeliyim?)
bütünleşince, seçti�i sözcükler
o nun, bizim sözcüklerimiz o ldu.
Seçti�i susuşlar, o nun, bizim
susuşlarımız o ldu. Sevincimiz,
umudumuz, acılarımız,
ko rkularımız, hasretimiz,
özlemimiz o ldu.

Yüzünün dili, bedeninin dili,
devinimin ya da devinimsizli�in
dili, sözcüklerin dili o ldu,
söylenenin ve söylenmeyenin dili
o ldu.
Bu dil, müzi�in diliyle, ışı�ın
diliyle bütünleşti.
E�er tiyatro sanatı dili, zamanı,
mekanı her an yeniden
yaratmaksa;
E�er müzi�i, sesi, sessizli�i
yeniden yo rumlamaksa;
E�er karanlı�ı ışı�a, ışı�ı renge
dönüştürmekse . . .
E�er tiyatro sanatı b u yaratma, bu
yo rumlama, bu dönüştürme
eylemine, ben ko ltu�umda oturan
seyirciyi de katmaksa . . .
E�er tiyatro sanatı, bu
katılımımla, yüre�imi ve aklımı
yeniden yo �uruyorsa . . .
E�er tiyatro sanatı, bu katılımımla
bana so nsuz tad veriyo rsa, beni
yeryüzünü kucaklamaya
itiyo rsa . . .
E�er tiyatro sanatı, sahnede
izlediklerimle, bana "insano �lu
harika, insano�lunun
yapabilecekleri so nsuz,
insano �lunun yetene�i müthiş"
dedirtiyo rsa . . .
E�er tiyatro sanatı bütün bunlar
ya da bunlardan hiç o lmazsa
biriyse, iyi ki Merhaba var, iyi ki
Genco Erkal var.
Tiyatro ya, yeryüzüne, yaşama
Merhaba.
"Işte girdik alana
Selam verdik dört yana
Sözümüz anlayana
Merhaba"
Zeynep ORAL

Sahnede hepimizin ne anlama
geldi�ini ço k iyi bildi�imiz
sözcükleri söylerken Genco Erkal,
yepyeni anlamlar keşfettik.
Söyleyiş biçimiyle yeni bir dil
yarattı.
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GENCO ERKAL
1 938 yılıf!.da dogan Genco Erkal
Istanbul Universilesi Psikoloji
bölümünü bitirdi. Kent
Oyuncuları, Arena Tiyatrosu,
Ankara Sanat Tiyatrosu gibi
Türkiye 'nin saygın tiyatro
topluluklarında oyuncu ve
yönetmen olarak çalıştıktan sonra
1 969 yılında kendi toplulugu olan
Dostlar Tiyatrosunu kurdu.
Bugün de sanat yönetmeni
oldugu bu toplulukta Gorki,
Brecht, Sartre, Peter Weiss,
Steinbeck 'in yapıtlannı
sahne/edi. Ayrıca Yaşar Kemal,
Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım
Hikmet, Refik Erduran, Vasıf
Öngören, Orhan Asena gibi Türk
yazarlarının oyunlarını yönetti.
Roman, öykü, şiir gibi degişik
türlerden tiyatroya uyarlamalar
yaptı, oyunlar çevirdi.

Çeşitli öd üller kazandıgı ünlü
rolleri arasında Haşek 'in "Aslan
Asker Svayk"ı, Gogol 'ün "Bir
Delinin Hatırla Defteri ", Brecht 'in
"Galileo "su, Maxwell
Anderson 'un "Yalınayak
Sokrates "i ve Jarry 'den "Üzbik
Baba " sayılabilir. Sen{onik
konserlerde Proko{iev 'in "Peter ile
Kurt ", ve Stravinski 'nin "Askerin
Öyküsü " adlı yapıtlannı anlatıcı
olarak seslendirdi.
Genco Erkal ayrıca önemli
uluslararası festivallerde
gösterilen ve birçok öd ül kazanan
dört {ilmin baş rolünde oynadı.
Son olarak TRT için Haldun
Taner 'in ünlü müzik/i oyunu
Keşanlı Ali Destanı 'nı yönetti ve
oynadı.
Genco Erkal degişik yıllarda altı
kez "yılın en iyi erkek
oyuncusu ", iki kez "en iyi tiyatro
yönetmeni " seçildi. 1 982 ve 1 983
yıllarında "en iyi sinema
oyuncusu " olarak Antalya Film
Festivalinde iki kez Altın Portakal
aldı.

(Türkiye 1 Turkey)

KENT OYONCOLARI 1 KENT PLAYERS

" Sevgili Yelena Sergeyevna "
" De ar Yelena Sergeyevna "
Ludmila RAZOMOVSKAVA
Çeviri 1 Translation ....................... Belgi PAKSOY
Yöneten 1 Directed by ...................Yıldız KENTER
Y. Yardımcısı 1 Ass. to Director .....Mehmet BIRKIVE
Dekor, Kostüm 1
Set, Costume Design .................... Süha ÖZTARTAR
Işık 1 Lighting .............................. Hasan BITNEL
Atacan KOŞ
Efekt 1 Effects .............................. Cavit ÇOLAK

OYNAYANLAR/CAST
Yelena Sergeyevna ........................ Yıldı�.KENTER
Lalya ............................................ Aslı OYKEN
Paşa ............................................ Bora SEÇKIN
Vitya ............................................ Hakan GERÇEK
Volodya ........................................ Ziya KÖRKiıT

"Sevgili Yelena
Sergeyevna"
"Sovyet gençli�i böyle
davranmaz."
Ne tuhaf, ne aykırı ve ne kadar
bildik bir cümle.
198 1 yılında
Sovyetler Birli�i
Kültür Bakanlı�ı
yetkilileri ile edebi ve
politik sansür
kurulları, Ludmila
Razumovskaya'nın

Baltık bölgesinde, Riga'da
dünyaya geldi. Çok ufak yaşta
babasını yitirdikten sonra
çocuklu�u ve yetişme dönemi
Leningrad'da geçti. O kültür
ortamında büyüyen
Razumovs��ya, 1974 yılında
Leningrad Universitesi Tiyatro

Sevgili Yelena
Sergeyevna adlı

oyununu bu
gerekçeyle geri
çevirdiler.

Oysa kendileri sipariş
etmişlerdi; gençlik
sorunları üzerine bir
oyun yazmasını
yazardan kendileri
istemişlerdi. Razumovskaya,
Kültür Bakanlı�ı'ndan oyun
siparişi almak ve sonra da
yasaklı yazarlar arasına girmek
noktasına nasıl geldi?
Ludmila, bir subay kızı olarak

eleştırmenli�i bölümünü bitirerek
eleştiriler yazmaya başladı. Iki yıl
sonra, e�ilimleri onu tiyatronun
bir başka alanına yöneltti ve ilk
oyunu Simya (Aile) ı 976-77
tiyatro döneminde Leninci
Komsomol Tiyatrosu'nda provaya

alındı.Razumovskaya'nın kendi
ailesini çıkış noktası alarak, aile
yapısı içindeki karşılıklı etkileri,
baskıları, sorunları ve zorlukları
irdeledi�i bu oyuna sansür
kurullarınca izin verilmemesi,
genç yazarı yazarlıkta direnme
kararına vardırdı.
"Bir yazar
yetenekliyse,
söyleyecek sözü
varsa, yazdıklarına
inancı, direnecek
gücü varsa, ergeç
tiyatrosunu bulur."
diyerek ı 978'de Aynı
Çatı Altında, ı 979'da
Eski Evin Rüyası adlı
oyunları yazan
Ludmila
Razumovskaya, bir
yandan da Moskova
Tiyatro Yazarlı�ı
Yüksek Okulu'na
devam etmeye
başladı. (Burada
sistemden söz açmak gerekiyor.
Sovyetler Birli�i'nde Tiyatro
Yazarlı�ı Yüksek Okulu'ndan
diploma alan kişiler, devlet
deste�inden yararlanabiliyorlar.
Kültür Bakanlı�ı diplomalı
yazariara kendi belirledi�i konular

üzerinde oyun sipariş ediyor ve
bu oyunların tiyatrolarda
oynanması için destek ve
kolaylık sa�lıyor. Böylece
yasallık kazanan yazarlar,
seyirciye ulaşma olana�ını daha
korkusuz yakalıyorlar.
Perestroika öncesinden söz
ediyoruz kuşkusuz. )
Ludmila Razumovskaya, 1 980'de
Moskova Tiyatro Yazarları
Yüksek Okulu'ndan diplomasını
alıp Kültür Bakanlı�ı ile "Yazarlık
Anlaşması"nı imzaladıktan sonra
ilk resmi siparişini aldı: Gençlik
sorunlarını konu eden bir oyun.
Ve Sevgili Yelena Sergeyevna
dünyaya geldi. Ne var ki,
siparişin bu sonucu yetkililer
üzerinde bir şok etkisi yaptı.
"Sovyet gençli�inin böyle
sorunları yoktur" kararı, oyunun
desteklenmek şöyle dursun,
sakıncalı olması için yetip arttı.
Ancak 'sakıncalı' damgası,
merkezden hayli uzak Baltık
Cumhuriyetleri'nde pek de etkili
olmadı�ından, Talin'deki Estonya
Gençlik Tiyatrosu 1 98 1 ' de oyunu
sahneledi.
Oyunun büyük başarı kazanması
üzerine, Sevgili Yelena
Sergeyevna çok sayıda tiyatroda
repertuvara alındı ve provalar
başladı. Ama oyunun ilk
sahnelenişi, alkışlarla birlikte
devlet yasa�ını da getirdi ve
Ludmila Razumovskaya'nın oyun
yazması yetkililer tarafından
yasaklandı. Bu yasak yalnızca
Yelena'yı de�il.
Razumovskaya'nın tüm
oyunlarını kapsayan bir yayın ve
sahneleme yasa�ıydı. Yasaklı
yazar olarak zor ve kara bir
dönem yaşayan Ludmila, 1 98 1 'e
kadar altı oyun yazdı. Bu arada
yasaklanan oyunları üzerinde
açık oturumlar düzenleniyor ve
bütün tiyatrolar, bu yasa�a karşı
yönetimle mücadeleye giriyordu.
Topraksız Bahçe oyunu
Leningrad 'da
yasaklanırken, Kızkardeşler
oyunu için ayda bir gün ve en
çok 1 20 seyirciye oynanmak
üzere sınırlı bir izin verildi.
Razumovskaya, 1 98 1 'de ça�daş
bir mesaj ve içerikle işledi�i
Medea'da yaşamın tek gerçe�i ve
barışın tek yolu olarak sevgiyi
temel aldı. Bütün oyunlarında ve
yaşama bakışında sevgi
kavramından hareket eden yazar,
1 984'te yazdı�ı Maya oyununda
kendi kuşa�ının sanatçılarını ele
aldı. Bu sanatçıların, ödün
vermemek adına kendi meslekleri
dışında işlere yönelmelerini,

kapıcılık, tamircilik gibi u�raşlara
girerek sanatçı onurlarını
koruyuşiarını anlattı.
Razumovskaya, büyükleri de
ilgilendiren çocuk oyunları ve çok
sayıda film senaryosu yazdı.
Sevgili Y�lena Sergeyevna Eldar
Rizanof'un, Komedyenler llyiç
Heifıtz'in yönetmenli�inde filme
alındı.
Şimdilerde Marie Stuart adlı bir
oyun üzerinde çalışan
Razumovskaya, Perestroika
öncesi yasaklara serinkanlılıkla
bakıyor ve Perestroika'yı yalnızca
kendi ülkesi için de�il, tüm dünya
için önemli bir süreç olarak
tanımlıyor. Ancak, bu sürecin
nasıl bitece�ini ve ortaya çıkan
acıklı durumun nasıl bir sonuca
ulaşaca�ını kestiremiyor. Yazar
bu konudaki görüşlerini ça�daş
bir komedi çerçevesinde
yansıtmayı tasarlıyor ve bu yeni
oyunda ülkesinin trajedisini ve
de�işimlerini görmüş 70'lik bir
baba ile iki o�lunun öykülerini
anlatmaya hazırlanıyor.

Sevgili Yelena Sergeyevna'yı

dilimize çeviren Belgi Paksoy'un
"Genelde kuşaklararası
farklılıkların trajik uç noktalarının
ça�daş tiyatroya yansıması" diye
tanımladı�ı bu oyunda,
kuşaklararası çatışmalarda
toplumun her döneminin,
yüzyılların, geleneklerin,
ö�retilerin bir arada tartışıldı�ını
görüyoruz. Ancak, sahnede
izleyece�imiz kişiler, belli
toplumların, belli sistemlerin
üretti�i kuşaklar de�il. evrensel
boyutta sorunları yaşayan kişiler.

Ve "Yelena . . .

"

"lnitiation" törenleri, insanın en
temel gereksinimleriyle ilintili
oldı..ı�u için, sınavların en
hakçasıydı galiba.
Yer yer ve yerel nüanslara karşın,
genelde dünya toplulu�unun
de�işen de�er yargıları ve de�er
ölçütleri, yalnızca 'kuşaklararası
çatışma' yorumuyla
geçiştirilemeyecek sonuçlar
yaratıyor günümüzde.
E�itim sürecinin sıradan
aşamalarından olması gereken
sınavlar, pek çok ülkede kişinin
yarınını, o yarınları
yaşamayacakolanların iki duda�ı
arasına sıkıştırıveriyor. Sevgili
Yelena Sergeyevna ' da bu yüzden
köşeye sıkışmış dört genci
t�nıyoruz. Bir de �retmenlerini.
O�retmen, yaşı ne olursa olsun
(öme�in Sovyetler Birli�i'ndeki
38

sahnelenişierinden bazısında çok
genç ) , yerleşik düzenin bir
parçası konumuna gelmekle farklı
bir kuşa�ın temsilcisi durumunda.
Bu fark, yaştan de�il, daha çok
yaşam koşullarından ve
koşullandırılmışl.!klarından
kaynaklanıyor. O�renciler de
yalnız sistemin de�il. bir
paradaksun içine sıkışmışlar.
Belki ço�unluktan daha iyi yaşam
koşulları adına, ama yine de
yerleşik düzende yer alabilmek
için çaba veriyorlar. Bu çabayı
verirken de, yerleşik düzenin
de�er yargıianna ve ölçütlerine
ters düşüyorlar.
Ludmila Razumovskaya,
olabildi�ince nesnel bir açıdan
bakıyor sahnedeki kişilerine.
Karşımızdaki beş kişinin
özgeçmişleriyle
koşullandırılmadan, sahnede yer
alan olaya tanık oluyoruz
yalnızca. Yazar, de�işik kişilerin
de�işik yaklaşımlarını, bu olayın
yalınlı�ı ve çarpıcılı�ı içinde
aktarıyor. Yargılama, suçlama,
savunma ve son yargı yazardan
gelmiyor; yorum ve sentez
izleyiciye bırakılıyor.

Sevgili Yelena Sergeyevna,

Perestroika öncesi yasaklanmış
bir Rus oyunu olarak elbette
önemli. Ama görece�iniz gibi,
oyunun konusu yalnızca Rus
insanlarına, o toplum yapısına, o
siyasal sisteme özgü de�il. Bugün
adları Lalya, Paşa, Vitya, Volodya
olmayan daha binlerce,
yüzbinlerce genç aynı sorunu
yaşıyor dünyanın çeşitli
yerlerinde.
Oyundaki ö�renciler, ister
bireysel de�erlendirmelerimizden,
ister genel geçer yargılar
açısından bakalım, pek de do�ru
ve hoş görünmeyen işler
yapıyorlar. Yine de, sonuçta fazla
ayıplamıyor, hele hele hiç öfke
duymuyoruz onlara. Çünkü birey
ve toplum olarak içten içe
biliyoruz ki, çocuklarımızı,
gençlerimizi kendi de�er
yargılarımı�a, kendi
özlemlerimize, kendi
hesaplarımıza uygun yarınlar için
(sevecenlik ve iyi niyetle bile
olsa) zorlarken birer ucube
yaratmaktayız.

Sevgili Yelena Sergeyevna,

teknik olarak güçlü bir yazarlık
ürünü, konu olarak evrensel
boyutu yakalamış bir yapıt ve
e�itim sisteminin çıkmazlarında
dönenen ülkemiz için önemli bir
oyun.
Seçkin SELVI

(Türkiye 1 Turkey)

BAKlRKÖY BELEDiYE TİYATROSO/
BAKlRKÖY MONICIPAL THEATRE

" ivan İvanoviç
Var Mıydı, Yok Muydu? "
" Has Ivan lvanovich Existed, or Not? "
Nazım

HİK.MET

Sahneye Koyan 1 Staged by . . . . . . . . . . Kenan IŞI�.
Dekor 1 Set Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali Cem KOROÖLO
Kostüm 1 Costume Design . . . . . . . . . . . . Gönül SIPAHIOÖLO
Reji Asistanları 1
Director Assistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali DÖŞENKAJ.KAR
Turgay KANTORK
Genel Sanat Yönetmeni 1
General A rt Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeliha BERKSOY

OYNAVANLAR/ CAST

ivan ivanoiç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aytekin ÖZEN
!van ! vanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )'urgay KANTÜRK
Ivan lvanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llyas ILBEY
ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nurhayat ATASOY
ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sevim ORAL
ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şefik KlRAN
Ka tip 1 ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunca AYDOGAN
Şoför 1 ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erkan CAN
Heykettraş 1 ivan ivanoviç . . . . . . . . . . . . . Gürdal TOSON
Petrof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ragıp S�VAŞ
Kasket li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munis DO ŞENKALKAR
Hasırşapkalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boran KAXA
Fotoğrafçı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sait SEÇKIN
Muhabir 1 Garson Kız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cihan BIKMAZ
Orkestra Şefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Münir AKÇA
Anna Nikolayevna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sem iha BE�!< SOY
Tatyana Vasilevna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gülümser GOLHAN
Lüsya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidan TEK
Katip Kız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayşe DEMiREL
Memurlar
Garda Gençler

"Ivan lvanoviç Var Mıydı,
Yok Muydu?"
"Nazım Hikmet, Hikmet �lu
Nazım Ran . . . Cancazım . . Biliyorum
Sovyetler Birli�i ikinci yurdundur.
Sovyet insanlarını seversiniz,
sayarsınız . . . Eski partilisiniz, iyi,
güzel, ama Sovyetlerde geçen bir
hikayeyi anlatan ilk piyesiniz
hicviye mi olmalıydı? Tipik Sovyet
insanı Petrof mudur? Ben miyim?

Niye Petrofun itibarını kırmaya
kalkışıyorsunuz? Ne diye bizimle
u�raşıyorsunuzl Zaten işimiz
gücümüz başımızdan aşkın . . .
Rahat bırakın bizi . . . Hani n e de
olsa yakışık almıyor. . . Ne de olsa
misafırsiniz şurda . . . Sovyet
halkının konukseverli�ini kötüye
kullanmak d�ru ml.i?

39

Sonra konu�un kusuruna
bakılmaz ama, bir hadde kadar . . .
Demek istedi�im b u piyesi
yazmaktan vazgeçin . . . Hem sizin
için, hem bizim için, hem de bunu
oynamaya kalkışacak tiyatrolar
için, e�er böylesi bulunursa, daha
iyi. .. yok ille de yazacaksanız
sonunu tatlıya ba�layın . . .

"

Nazım Hikmet'in yazdıgı Ivan
lvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

oyunda Nazım Hikmet, simgesel
bir anlatımla oyun kişilerini
tipleştirme yoluna gitmiştir. Ivan
lvanoviç insanları iyi tanıyan,
onların zayıf yanlarını koruyarak,
dostça yaklaşıp kötülük yapan bir
tiptir, sosyalist sisteme dadanan
Mefısto'dur. Ivan lvanoviç aslında
insanlara dogrudan kötülük
yapmaz, onun yaptıgı tek şey
insanların içindeki kötülükleri,
bencillikleri, hırsı; diger insanları
aşagılayarak kendini üstün
görme komplekslerini ortaya
çıkarmaktır, insanoglunun kendi
içindeki şeytandır. Bu şeytanın
elinde oyuncak olup olmamak ise
bizim kendi elimizdedir.

oyununun başkişisi Ivan, yazarı
bu oyunu yazmaktan
vazgeçirmeye çalışır, ama
çabaları boşunadır. 1 956 yılında
Moskova'da yazdıgı oyunda
sosyalist sistemdeki
bürokratlaşmayı eleştirir Nazım
Hikmet.

Sovyet kasabalarından birinde
üst düzey yöneticisi olan Petrof,
yanında çalışanlara dostça
davranan, formaliteleri
beklemeden işlerin yürümesini
saglayan, 'insanlara kagıtlardan
daha çok inanan' bir kişidir.
Düşmanı Ivan lvanoviç ise
Petrof' a yapabilecegi en büyük
kötülügü düşünmektedir. Petrof
bir gün bürosuna geldiginde,
duvarların kendi portreleriyle
kaplandıgını görerek şaşırır. Ivan
lvanoviç, Petrof gibi kasabada
herkes tarafından sevilen
böylesine önemli bir kişinin
insanlar üzerinde otorite kurması,
saygı uyandırması gerektigini
söyleyerek, onu ikna etmeye
çalışır. Duvardaki portreler bunun
ilk adımıdır. Ivan lvanoviç'in
Petrof'u bürokratlaştırma
yolundaki çabalarına aydın
geçinen, oportunist, dalkavuk
Hasırşapkalı da tüm hünerleriyle
katılır. Böylece çevresindekilerin
destegi ve onayıyla Petraf'daki
bu degişimi onaylamayan tek
kişi, tipik Sovyet vatandaşını
simgeleyen Kasketli'dir.
Düşüncelerini çekinmeden
söyleyen, çıkar gözetmeden
yalnızca gerçegi dile getiren
Kasketli, degişimi süresince
Petrof'u uyarmaya çalışır; bu
y üzden de Hasırşapkalı'yla ve
Ivan lvanoviç'le çatışır.
Kasketli'nin tüm uyarılarına,
gerçegi gösterme çabalarına
karşın, bulundugu mevkiin
yüksekliginden başı dönmüş döndürülmüş - olan Petrof,
çevresindekilerin
pohpohlamalarıyla kendini

önemli saydıgı ölçüde gülünçleşir
ve onların oyuncagı haline gelir.
Havuzdaki yüzme yarışmaları
sırasında Petraf'taki degişimin
doruk noktasını izleriz: "Spor
herşeyden önce saglıgı saglar. . .
Kulaç atmayı severim. Yüzme,
gerek tatlı suda, gerekse tuzlu
suda, en iyi spordur." Gazetelere
geçen bu önemli sözleri söyleyen
bir devlet adamının halkın içinde
mayoyla g örünmesi dogru olur
mu? Ivan l vanoviç'in keskin
zekasıyla buna bir çözüm
bulunacak, havuz bir tahta
perdeyle ikiye bölünerek
Petraf'un halka çıplak göbegini
göstermeden havuza girmesi
saglanacaktır.
Merkezden aldıgı çagrı üzerine
şehre inen Petrof, orada sıradan
bir yurttaş gibi halkın bindigi
tramvay, troleybüs gibi taşıtlara
binmek, kayıt olmak için
kuyruga girmek zorunda kalır.
Uzun süredir yabancılaştıgı halkın
içine girmek, unuttugu yaşantıları
tatmak, Petraf'un gözlerinin
açılmasına, kendi benligine
dönmesine neden olur. Artık
Petrof için yapılacak en önemli
iş, kasabaya geri dönüp Ivan
lvanoviç'i ortadan kaldırmaktır.
Göstermed tarzı kullandıgı bu

Bir konuşmasında, Ivan lvanoviç
Var Mıydı, Yok Muydu?

oyununun sosyalist topluma karşı
degil, sosyalist bir toplum için
yazdıgı bir hiciv olduguna
deginen Nazım Hikmet, Petrof'u
Ivan lvanoviç'in kuklası olmaktan
kurtararak sonunu umutla
bitirdigi oyunu, sosyalist bir
toplum yerine Türkiye'de yazmış
olsaydı durum degişir miydi?
"Ivan lvanoviç'i bir Türk kişisi
olarak yarı feodal, yarı kapitalist
olan Türkiye'de yaratmış
olsaydım, Türk toplumunun
koşulları i ç inde, Petraf'un
kesinlikle I van lvanoviç'in elinde
oyuncak olacagı postulatından
çıkan tam karşıt bir duruma
ulaşılırdı. Hiçbirşey degişemezdi o
zaman, oysa sosyalist bir
toplumda şimdiden Ivan
lvanoviç'in degişmekte oldugu ve
daha da degişecegi
gözlemlenebilir. "

Ivan lvanoviç Var Mıydı, Yok
Muydu? adlı oyunu, Moskova

Satır Tiyatrosu'ndaki ilk
oynanışından 35 yıl sonra,
yurdumuzda ilk kez Bakırköy
Belediye Tiyatroları prodüksiyonu
olarak Kenan Işık'ın rejisiyle
izleyecegiz.
Sibel PEKÇE
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Bertolt Brecht ve
" Kafkas Tebeşir Dairesi "
"Ister Berlin, Buenos Aires ya da
Lagos, ister Moskova, Pekin,
Istanbul ya da New York, nerede
olursa olsun, modem dram ve
tiyatrodan söz edildi!)inde,
karşımıza zorunlu olarak Brecht
adı ve 'yabancılaştırma', 'Epik
Tiyatro', 'Bilim Ça!)ının Tiyatrosu'
gibi Brecht'e özgü kavramlar
çıkar. " 1 Yazar, yönetmen ve
kurarncı olarak Bertolt Brecht'in
tiyatroyu gerek zamanında,
gerekse kendisinden sonra
derinden etkiledi!)i kuşku
götürmez bir gerçek. Brecht'in,
Benjamin'in deyişiyle "ilerici yazın
tekni!)i" ve "politik e!)ilimi" yazın
ve politika karşıtlı!)ının ortadan
kalktı!)ı işlevsel bir ba!)ıntı
içindedir.
·

Hemen tüm oyunlarında, gerek ilk
dönem ö!)retici oyunlarında,
gerekse Ikinci Dünya Savaşı
sırasında yazdı!)ı sürgün
yapıtlarında Brecht, tipleri ve
olayları tarihselli!)i ve
de!)işebilirli!)i içinde ele alarak,
kapitalist toplum düzenindeki
çelişkili, kişili!)i bölücü insan
ilişkilerini anlatır. Brecht'in
kişilerinin davranış biçimlerini ve
içine düştükleri durumları onların
karakterleri de!)il, toplumsal
koşullar, başka bir deyişle toplum
düzeni ve düzen içinde
bulundukları konum belirler.
Ilişkiler ve bu ilişkilerin biçimi,
içinde yaşanılan sistemin zorunlu
sonucudur. Düzen de!)işti!)inde,
ilişkiler de de!)işecektir. Düzeni
de!)iştirecek başlıca güç
kayna!)ını ise, görüşü gere!)i
emekçi sınıfında görür Brecht.
Brecht'in yapıtlarında temel izlek
olan, ezen-ezilen,
sömüren-sömürülen, zayıf-güçlü
karşıtlı!)ı yazarın oluşturup
geliştirdi!)i epik ya da diyalektik
tiyatro tekni!)iyle sunulur. Epik
tiyatrodaki biçimsel ö!)elerin
amacı; geleneksel Aristo
tiyatrosunda izleyicinin içine
çekildi!)i yanılma ve buna ba!)lı
olarak da özdeşleşme yaşantısını
kırmak, onun sahnede
gösterilenle içinde yaşadı!)ı
gerçeklik arasında ba!)ıntı kurarak
var olan düzeni eleştirmesini,
giderek de!)iştirmesini sa!)lamaya
çalışmaktır. Bu nedenle açık
dramaturji, başka bir de!)işle dış
gerçekli!)e açık ya da örtük
göndermeler yapan mesel'den
yararlanma-bu ba!)lamda Brecht
bazı yapıtlarında tarihsel

malzemeden yararlanarak onu
güncelleştirmiş ve çal) ile
hesaplaşma yoluna gitmiştir- ;
eylemin kesintiye u!)raması
(songs, anlatıcı, vb.) ve sahnede
iki ayrı düzlemin, epik ve
dramatik düzlernin oluşması;
sahneler arasında konu
bakımından zorunlu bir
ardardalı!)ın bulunmaması;
Brecht'in birçok oyununda
karşımıza çıkan mahkeme
sahneleri ve izleyiciye yönelik
yabancılaştıncı oyun biçimi epik
tiyatronun en temel biçimsel
ö!)eleridir.
Brecht'in son dönem
oyunlarından olan Kafkas
Tebeşir D�iresi bir oyun içinde
oyundur. On oyunda
Kafkasya'da Ikinci Dünya
Savaşı'ndan sonra iki komşu
köy, 'Galinsk' ve 'Rosa
Luxemburg' köylüleri karşı
karşıya gelirler. Iki köy de bir
vadi üzerinde hak öne
sürmektedir. Sorun vadinin hangi
köye ait olaca!)ıdır. 'Galinsk'
köylülerinin savaş sırasında
köylerini terk etmeleri gerekmiş,
partizanların bulundu!)u di!)er köy
sakinleri ise savaşa katılmışlar,
bir yandan savaşırken, di!)er
yandan da vadinin verimli
kullanımı için bir sulama projesi
hazırlamışlardır. Bu nedenle
vadinin kendilerinde kalmasında
ısrar ederler. Ancak bu tartışma
uzlaşmaz çelişkiterin var oldu!)u
düşmanca bir ortamda geçmez,
çünkü Kafkasya'da çoktandır
toplumcu düzen egemendir.
Şakalarla, gülüşmelerle süren
tartışmanın sonucunda 'Galinsk'
köylüleri, vadinin kullanımı
açısından daha iyi ve akılcı bir
öneri getiren 'Rosa
Luxemburg'un iste!)ini kabul
eder. Anlaşmadan sonra 'Rosa
Luxemburg' köylüleri
'Galinsk'lilere aralarındaki vadi
tartışmasına dotaylı bir gönderme
yapan bir oyun sunarlar. Böylece
asıl oyun, yani Kafkas Tebeşir
Dairesi köylülerce sahnelenir.
Bir Çin söylencesinden yola
çıkan Kafkas Tebeşir Dairesi'nin
temel tipleri, halk insanları olan
Grusche ile Azdak'tır. Prensierin
ayaklanması sonucu öldürülen
vali Georgi Abaschwili'nin karısı
Natella sarayından kaçarken
küçük o!)lu Michel'i unutur.
Hizmetçi kız Grusche çocu!)a
sahip çıkar. Ona bakabilmek için
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türlü zorluklara katianan Grusche
hiçbir özveriden kaçınmaz. Bu
arada köy katibi Azdak bir
rastlantı sonucu yargıç olur.
Ancak kurnaz bir halk adamı
olan Azdak, egemen sınıfın
varlı!)ını sürdürmesi ve çıkarlarını
koruması için bir araç olarak
kullanılan yasalarla ve yargı
mekanizmasıyla ustaca
oynamakta ve onları sürekli
ezilenlerin lehine çevirmektedir.
Toplumsal çalkantı yatışıp eski
düzen yeniden kuruldu!)unda,
çocu!)un kendilerine ait oldu!)unu
öne süren Natella ile Grusche
Azdak'ın karşısına çıkarlar.
Çocu!)un kimin oldu!)una karar
vermek, Azdak'ın son yargısı
olacaktır. Çocuk yere çizilen bir
dairenin ortasına konur. Kim
çocu!)u kendi tarafına çekmeyi
başarırsa, gerçek anne odur.
Natella bütün gücüyle çocu!)u
kendine çekerken, Grusche canı
yanacak kaygısıyla onu bırakır.
Azdak gerçek annenin Grusche
oldu!)una karar verir. Oyunun
özü son sözlerle vurgulanır:
"Herşey ona iyi bakanın
olmalıdır.
Omefjin, anaç davrananlann
olmalıdır çocuklar, iyi
büy ümeleri için,
Arabalar iyi şö{örlerin olmalıdır,
iyi sür ülmeleri için,
Vadi onu sulayanlann olmalıdır,
iyi ürün vennesi için. " 2

Kafkas Tebeşir Dairesi'nde vadi
tartışmasını içeren önoyun,
Kafkasya' da gerçekleşti!)i
varsayılan idealize bir düzeni
betimlemesi bakımından oldukça
tartışmaya açıktır. Bu tartışmanın
oda!)ını hiç kuşkusuz 'sosyalist'
ülkeler olarak adlandırdı!)ımız
Do!)u Bloku'nun günümüzde
yaşadı!)ı toplumsal çalkantılar
oluşturacaktır. Bu ba!)Iamda
Brecht'in Kafkas Tebeşir
Dairesi'nde gerçekleşti!)ini öne
sürdü!)ü düzen ne derece
oturmuştur sorusu gündeme
gelmektedir. Oyunla ba!)ıntısl
bakımından bu soruyla ilgili iki
yönelim belirebilir. Birinci görüş,
Brecht'in sanatına yansıttı!)ı
dünya görüşünde yanıldı!)ı savını
temel alır. Ikinci görüş ise,
Brecht'in anladı!)ı anlamda bir
toplumculu!)un dünyada
uygulanmadı!)ı ve önoyunda
çizilen ütopyanın hala insanlık
için geçerli bir çıkış yolu
olabilece!)idir. Bu noktada ikinci

teatral, dinamik ve çoksesli olma
özellikleriyle ön plana
çıkmaktadır. Bugün Robert
Sturua profesyonel çizgisini
bulmuş bir yaratıcıdır. 1970-80
yılları arasında P. Kakabadze'nin
"Kvarkvare11 ve Shakespeare'in
"Richard lll. ll ve "King Learll adlı
eserlerinin dünya çapında
yankılar uyandıran yapımiarını
üstlendi.
Ilk kez 1 975 yılında sahneledif)i
Kafkas Tebeşir Dairesi, ustanın
yetenef)ini ortaya koya� :n iyi
örnektir. Sanatçının artıstık
düşünce yapısı ve gücü burada
en açık şekilde ifade edilmektedir.

görüş baskın çıkacaktır, çünkü
Brecht, adı ve yöntemleri ne
olursa olsun, öncelikle insanca ve
hakça bir düzenin savunucusu ve
onun kurulabilmesi uf)runda çaba
vermiş gelecef)e umutla bakan bir
sanatçıdır. Bu bakımdan da
Brecht, tiyatroya getirdif)i
estetik-biçimsel yenilikler bir
yana, yapıtlarındaki izleklerle de
hala günceldir, sarsıcıdır,
uyarıcıdır . . .

Kafkas Tebeşir Dairesi 'ni Istanbul
Tiyatro Festivali çerçevesinde
Sovyetler Birlif)i, Gürcistan
yorumundan izlemek hiç
kuşkusuz ilginç olacaktır.
Çaf)lar TANYERI ERGAND
1 Prof. Dr. Reinhold Grimm/Bertolt
Brecht und das modeme
Welllheater/Universitas, Nisan 86, No:
479
2 Bertolt Brechl/Halkın Ekmegi/Çev:
A. Kadir-A. Bezirci, 5.35

Robert Sturua

( Rustaveli Tiyatrosu Sanat
Direktörü/Rusztaveli Theater Art
Director)
1938 dof)umlu olan Robert
Sturua, 196 1 'de Tiflis Devlet
Tiyatro Enstitüsü Yapımcılık
Fakültesi'nden mezun olduktan
sonra, aynı yıl Rustaveli
Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.
Daha sonra uzun bir süre bu
tiyatronun Yöneticilif)ini ve Sanat
Direktörlüf)ünü üstlendi. Halen
tiyatronun Sanat Direktörlüf)ünü
yürütmektedir.
Çok yönlü bir sanatçı olan Robert
Sturua, zamanla sanatsal
düşüneeye hakim profesyonel bir
usta oldu. Deneysel çalışmalara
olan tutkusu ve tükenmeyen
araştırmacı ruhu onu her zaman
en zor sorunlara dof)ru yöneltti.
Onun yapımiarı derin düşünse
.
altyapıları, güçlü duygusal etkılerı,

�

Robert Sturua Gürcistan'ın yanı
sıra, Yunanistan, Ingiltere ve
Almanya'da da eserler sahneye
koydu. Yapımcı halen üretken
yaratıcılıf)ına devam etmektedir.
"Insanın içinde çok şeyler vardır,
ve ondan çok şey çıkartılabilir.
Olduf)u gibi kalması gerekmez
insanın, onu olduf)u gibi def)il,
olabilecef)i, olması gerektif)i g bi
.
görmeliyiz . . . Bu nedenle kendı mı
onun yerine def)il, türnümüzün
sözcüsü olarak onun karşısına
koyuyorum. Bu bakımdan tiyatro
gösterdif)i şeyi
yabancılaştırmalıdır. ll (B. Brecht)

!

Z. /pşiroglu, Tiyatroda Devrim, 5.59.

" . . . (Epik tiyatroda) oyuncu,
karakterlerin özelliklerini onların
olaylar süreci içindeki
davranışlarından çıkarıyor ve
böylece karakterler üzerine bir
takım sonuçlara varıyor ve fikir
yürütebiliyor. Bu tür bir _tiya�ro
anlayışı, belli karakter tiplerınden
hareket ederek, olayları bir
dof)a-yasası gibi def)işmez bir
şekilde yansıtan geleneksel
tiyatro anlayışından _ku�arıyor
bizi. Biz bir karakterın tum
özelliklerini bütünüyle veremeyiz.
Ancak belli bir durum, belli bir
sınırlar içinde bu veya şu şekilde
bir davranışa işaret edebiliriz. ll
( B. Brecht)
Z. lpşiroglu, Uyumsuz Tiyatroda
Gerçekçilik, 5. 1 7-18

(Türkiye 1 Turkey)
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'!.aşamı ve Yapıtlan
Ustüne . . .
Nikolay Vasilyeviç Gogol, yoksul
ama soylu bir ailenin çocu!)u
olarak, 1 809 yılında do!)du.
Çocuklu!)u, Ukrayna'nın küçük
çiftlik sahipleri arasında geçti.
Lise yıllarından itibaren aktörlü!)e
ilgi duydu, okul gösterilerinde
komik rollerde başarılı oldu.
Liseyi bitirdi!)inde aktör olarak
hayatına devam etmek istedi.
Ancak rollerini sade ve do!)al
oynamak düşüncesinde oldu!)u
için, abartmalı bir sahne dilinden
yana olan tiyatro müdürleri
tarafından be!)enilmedi.
Sevmedi!)i işler yaptı; ancak tüm
talihsizlikler onu edebiyata daha
çok ba!)ladı.
Ilk önemli yapıtı, do!)du!)u
Ukrayna'yı anlatan Dikanka
Akşamları, Puşkin'in ilgisini
çekti. Gogol'ün yapıtlarının
önemli özelli!)i olan hüzünle
neşenin içiçeli!)i, ilk öykülerinde
bile vardır. 1 833- 1 835 yılları
arasında Gogol, önemli
Y.apıtlarından sayılan Mirgorod
Oyküleri' ni yazdı. Yazar, bu
kitabında, Ukrayna'nın küçük
çiftlik sahiplerini, kasaba
yaşamını, gerçekçi bir yaklaşımla
anlattı.
Gogol'ün yapıtları yaşamın
aynasıdır. Onun öykülerinde,
romanlarında, komedyalarında
sadece çiftlik beyleri de!)il, şehirli
tüccarlar, sanatkarlar, memurlar,
sıradan insanlar günlük yaşamı
paylaşırlar, içiçe yaşarlar.
Petersburg'da kaldı!)ı dönemde,
yakından görüp tanıdı!)ı para,
yükselme hırsı, sosyal �� itsizlik
sorunlarını Petersburg Oyküleri
kitabında işlemiştir. Bu yapıtın en
güzel öyküsü Kaput, Rus
Edebiyatı 'nda yepyeni bir
dönemin başlangıcı olmuştur.
Toplumun alt katlarında yaşayan
insanlara duyulan derin sevgi bu
dönemin özelli!)idir.
Dostoyevski'nin XIX. yüzyılın
yazarlarından söz ederken;
"Hepimiz Kaput'tan çıktık",
demesi boşuna de!)ildir.
Gogol giderek tiyatroya ilgisini
arttırmış, 1 833'te Bir Evlenme,
1 835'te Müfettiş'i yazmıştır.

Müfettiş'in ilk oynandı!)ında

tepkilerle karşılaşması, kendi
davaları için kullanmaya
kalkışmaları yazarı üzmüş; onun
Rusya'yı terkederek ltalya'ya

gitmesine neden olmuştur. Oysa
Gogol, �!-' sırada, en önemli yapıtı
sayılan Olü Canlar ' ın konusunu
Puşkin'den almış, onu
yazmaktaydı.

Ölü Canlar' ın birinci cildi 1 842

yılında yayınlandı, büyük başarı
kazandı. Ancak yazar, yapıtından
memnun kalmadı. Ona göre,
birinci cilt, Rusya'nın kötü bir
yanını gösteriyordu. Ikinci ve
üçüncü ciltler ise, Rus
toplumunun olumlu yönlerini
anlatacak, iyi olmanın çıkış
yollarını gösterecekti. Ancak
Gogol, yazdıklarını yaktı. Bugün
okudu!)umuz ikinci cilt, yazarın
evinde bulunan bazı notlar ve
bölümlerden oluşmuştur.
Gogol, dünyadaki bütün
kötülüklerin insanlardaki kötü
niyetlerden ileri geldi!)ini ve bu
kötü niyetierin temizlenme işini,

(Müfettiş ve Olü Canlar'da

yaptı!)ı gibi) kötü insanları
yererek de!)il, iyi insanları
anlatarak başarabilece!)ini
düşünüyordu. Oysa Gogol,
gerçekçi bir yazar oldu!)u için,

dünyadaki kötülükleri görmeye
alışmıştı. Ne kadar istese de, iyi
insanlar iyi gidişler yaratamazdı.
Bu düşüncelerle yazdı!)ı
yapıtlarını yeni biçimlerde
yorumlamaya kalkıştı. Müfettiş'e
yeni bölümler ekledi. Bu ekierde
Gogol, aktörlerin bakışından
Müfettiş'i inceliyor, yapıtını devlet
düzenini yıkmak de!)il, insan
ruhunun temizlenmesi niyetiyle
yazdı!)ını savunuyordu.

Tiyatro'dan Çıkış, bu amacını

anlatmak için yazılmıştır. Gogol,
toplumda kökten bir de!)işim
olsun istemiyor; gösterdi!)i
kötülüklerin, giderilmesi kolay
kötülükler oldu!)una insanları
inandırmak istiyordu. Sonuçta,
Gogol'ün ulaştı!)ı nokta, onu
sevenlerde Jıoşnutsuzluk
uyandırdı. ünceleri onu çok
seven, savunan, dönemin ünlü
eleştirmeni Belinski bile, ona
şiddetle saldırdı. Bu durum,
Gogol'e büsbütün dokundu.
Hastalı!)ı giderek arttı, son yıllarını
dinsel kaygılar içinde geçirdi. 4
Mart 1 852'de sinir bunalımları
içinde öldü.

Komedya..Anlayışı ve
Müfettiş Qstüne . . .
- Gogol'e göre komedya,
herşeyden önce insanları
neşelendiren, güldüren bir
sanattır. Oysa o dönemde
gülme/güldürme kaba ve cahil
halkın e�lenmesine yarayan
baya�ı bir şey sayılıyordu.
- Gülünçlük, gülünç durumlar
aramızda/çevremizde her yerde
vardır. Bu gizli gülünçlü�ün
ortaya çıkarılması gülünç
karakterlerle olur.
- Gülünç karakterler yeterli
de�ildir, bir de sosyal gerçe�i
ortaya koymak gereklidir. Bu da
yergi (yerme) kullanılarak
yapılabilir.

·aogol, Müfettiş'in konusunu
Puşkin'den almıştır. Puşkin, ona
yaşadı�ı/gördü�ü çevreden aldı�ı
bir olayı önermiştir. O dönemde,
Rusya'da, kendisine mütfettiş
süsü veren kişilere rastlanıyordu.
Hükümet yeni düzenlemelere
girişti�i için, devlet dairelerini sık
sık denetliyordu. Hatta Puşkin'i de
bir gün, mütfettiş sanmışlardı. Bu
müfettişierin pek ço�u. kendilerini
tanıtmadan geziyordu.
Gogol, Müfettiş oyununa 1 835
yılının Ekim ayında başladı.
Aralık ayında bitirdi. Ancak oyun
Nisan 1 836'da oynandı . . . Gogol,
oyununu üç kez yeniden yazdı, ilk
oynanışından sonra iki kez
de�iştirdi.

- Komedya, herşeyden önce bir
sahne yapıtıdır.

Yazar, Müfettiş' le devlet
mekanizmasını alaya almadı�ını
söylemesine karşın devleti de
hiçbir zaman savunmamıştır.
Gogol, Müfettiş'in geçti�i
kasabayı, 'ruhumuzun karanlık
kenti' diye tanımlamış, onun
çirkinliklerini/baya�ılıklarını
ortaya serrnek gerekti�ine
inanmıştır. Bunu da ancak gerçek
bir mütfettişle, yani insanın kendi
kendisini yererek/i�neleyerek
yapabilece�ini göstermiştir.

Müfettiş'teki karakterler, kötü

kişilikler de�ildir. Dönemin
eleştirmeni Belinski, oyundaki
kaymakamdan söz ederken,
"Şuna dikkat ediniz ki,
kaymakam ahlaksız bir adam
sayılamaz. Bütün bunlar onun
ahlak gelişiminin, ödevlerini
kavrayış tarzının do�al
sonucudur" diyor. Kaymakam da
kendisini bu yolda savunuyor;
"Ben böyle davrananların ne
birincisi, ne de sonuncusuyum;
herkes böyle yapıyor."
Ancak Gogol, insan ruhunun
karanlık kentinden dışarıya hiçbir
ümit ışı�ı da göstermemiştir.
Oyunda, adaletli bir mutlu son
yoktur. Sahici müfettişin geldi�ini
haber veren jandarma,
do�rulu�un ve umudun henüz
ölmedi�ini müjdeler.
Gogol, Müfettiş'in ilk
oynandı�ında, nasıl karşılandı�ına
ilişkin yazdı�ı bir mektubunda
şöyle diyor; "Seyirciler oyundan
genellikle memnun kaldılar. Yarısı
piyesi çok iyi karşıladı. Yarısı da
bastı küfrü. Ama bu küfrün
nedeni sanatta ilgili de�ildir."
Oyunda kaymakam rolünü
oynayan aktör Sçepkin, piyese
karşı yapılan saldırıları açıklıyor;
"Bu piyesi seyretmeye gelenlerin
yarısı rüşvet vermeye, yarısı da
rüşvet almaya alışmıştır. Eh,
onlardan daha iyi bir karşılık
beklemek de anlamsız olur."
Çehov ise yıllar sonra, hem
oyunun yazarım, hem de
aktörünü yanıtlıyor; "Bir oyun,
seyredenleri iyi ya da kötü
dedirterek ikiye bölebiliyorsa, o
oyunu dikkatlice izlemek gerekir."
Dün oldu�u gibi, bugün de
Çehov'a inanmak, "Gogol'ü
alkışlamak" insana keyif veriyor!
Mehmet KÖK
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Übü Yaşıyor
A. Jarry 1876'da yazdığı Kral Übü
ile hiçbir sınır, hiçbir kural
tanımayan, astığı astık, kestiği
kestik bir diktatör tipi yaratır. Ağız
dolusu sövüp sayarak
çevresindeki herkesi, herşeyi
kıyasıya aşağılayan bu armut
kafalı, faraş ağızlı, pis kokulu yağ
ve et yumağı tam anlamıyla
iğrenç bir yaratıktır. Bayağıdır,
utanmazdır, korkaktır,
onursuzdur, aynı zamanda
inandamayacak derecede
acımasızdır. Beş kuruş için göz
kırpmadan anasını bile satar.
"Zengin olacağım, sonra da
herkesi gebertip çekip gideceğim
t?.uralardan", boş bir laf değildir
Ubü' nün ağzında. Çünkü yeme,
içme, para ve iktidar tutkusundan
başka hiçbir şeyi görmez gözü.
l,şin tuhaf ya da şaşırtıcı yanı,
Ubü'nün yıkıcı olduğu oranda
güçlü oluşudur. Kimse karşı
koya11'1!3Z, kimse dur diyemez ona.
Nedir Ubü tipini yaratan?
Insanların korkaklıkları mı,
umursamazlıkları ve
vurdumduyf!!a zlıkları mı, yoksa
içlerindeki 'Ubülük' mü?
"Küçük çocukları güldüren,
yetişkinleri ürkütür", diyor Jarry.
Gerçekten de W. Butler Yeats'in
deyişiyle "oyuncakların
kurbağalar gibi hoplayıp
sıçrayarak bebeklere dönüştüğü
garip ve gülünç bir kukla
oyununu" ı andıran bu oyun
1876'da sahnelendiğinde,
öylesine yoğun bir izleyici
tepkisiyle karşılaşmıştı ki,
yasaklanmıştı. "Bu oyunla
izleyiciye ayna tutmayı
amaçladım" diyordu Jarry,
"Oyunda kendi iğrenç
görüntüsünü, budalalığını,
alçaklığını, içgüdülerin pervasızca
ortaya dökülüşünü gören
izleyicinin canevinden
sarsılmasına hiç şaşmadım".2

Avrupa'yı sarsacak olan büyük
patlamaları, birbirini izieyecek
olan savaşları ve Hitler
diktatörlüğünü haber veriyordu
sanki. 50'1i yıllarda uyumsuz
(absurd) tiyatro akımı ortaya
çıktığında, Jarry yeniden
güncellik kazandı. Bugün Jarry
lonesco'nun, Beckett'in ve diğer
uyumsuz tiyatro yazarlarının
öncüsü sayılıyor.
Aradan yüzyıl geçti. Kral Übü
hala yaşıyor. Ilk ortaya çıktığında
dehşet ve tiksintiyle karşılanmıştı.
Şimdi ise yaşamımızın doğal bir
parçası o. Hele bizim izleyicimiz
onu iyi tanır. Daha bundan iki yıl
önce Orhan Duru'nun hazırladığı,
D.�stlar Tiyatrosu'nda oynanan
"Uzbik Baba" uyarlamasında
oyunun güncelliğinin önemle altı
çizilmişti.3 Bu uyarlamada hem
izleyicimizin yaşadığı ortam ve
koşullarla somut göndermeler
yapması kolaylaştırılmış, hem de
oyunun soyut yapısı korunarak
her zaman her yerde geçerli
olabilecek olan evrensel yanı
vurgulanmıştı. Nitekim oyunun
geçtiği dönem ve ülke
belirtilmediğinden, oyun kişilerin
toplumumuzda yaşayan kişilere
benzetilmemesine özen
gösterilmişti. Oyun çeşitli
dönemlerden alınmış kostümler
ve müzik parçalarıyla izleyicide
değişik çağırışımlar
uyandırabilecek renkli bir kolaj
nite\jğini taşıyordu. Genco Erkal
ise Ubü rolünde diğer rollerine
benzemeyen kuklamsı, yapay bir

Jarry'nin tiyatrosu grotesk bir
tiyatrodur. Grotesk tiyatroda
gerçekler benzetmed tiyatro
geleneği doğrultusunda görüldüğü
gibi, olduğu gibi yansıtılmıyor;
çarpıtılarak, karikatürleştirilerek,
çirkinleştirilerek özüne iniliyordu.
Korkuların, düşlerin,
karabasanların, bastırılmış
içgüdülerin sahnede SOrl}Utlaştığı,
ürkütücü bir tiyatrodur. Urkütücü
olduğu denli gülünçtür de. Insan
varlığının ilkelliğini ve
gülünçlüğünü gösteriyor Jarry.
Tıpkı diğer çağdaşları gibi, Kafka
gibi, Kubin gibi Jarry de yapıtıyla
büyük bir duyarlılık ve önseziyle
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tipi canlandırıyordu; hem tanıdık,
bildik gelen, hem de yadırgatan
garip bir yaratığı.
O dönemde oyunu izleyenierin
P.ek çoğu oyunun ikinci yarısını,
Uzbik Baba'nın ilkel çıkar
hesaplarıyla göz göre göre
ülkesini savaşa sokup, felakete
sürüklemesini aşırı abartılı ve
uçuk bulmuştu . . . Ya bugün?
Oyunun giderek daha da
güneelleşen gerçekçi boyutu
irkiltiyor, şaşırtıyor insanı.
Unutmamamız gereken bir şey
daha var ama: Ubü'ler mantar
gibi yerden bitmiyor, gökten
zembille de inmiyor. Bu nedenle
yaşaması önüne geçilmez bir
yazgı değil. Onu yaratan da
yaşatan da biziz, bizleriz.
Jarry'nin izleyiciye ayna
tuttuğunu dile getiren sözleri
bugün her zamankinden çok
güncellik kazanıyor. Ne var ki bu
aynada kendini gören izleyici
1876'nın naif izleyicisi değil,
irkilme ve tepki gösterme
duyarlılığını çoktan yitirmiş
çünkü. "Küçük çocukları
güldüren, yetişkinleri
ürkütmüyor" artık.
Doç. Dr. Zehra IPŞIROGLU

1 Sinn ader Unsinn, das Groteske im
modemen Drama, Stuttgart 1 962,
s. 96.
2 A.y., s.97
3 Zehra lpşiroglu, Kral Übü 'den Üzbik
Baba 'ya, Gösteri, Şubat 1 989.

N.A.D.A. Theatre ve "Obu"
'Olay Polanya 'da geçer, yani hiçbir
yerde... '

Jarry Übü'yü 1876'da yazdı�ında,
Polanya artık yoktu; haritadan
silinmişti. Oyunun yazıldı�ı
dönemden bir yüzyıl sonra bile
şaşırtıcı politik tepkilere neden
olması ve konusunun evrenselli�i
ilgimi�! çeken en ö��mli unsur
oldu. Ubü Baba ile Ubü Ana çifti,
yaşayan, nefes alan ve özellikle
güzel olan herşeyi yoketmek için
yönetimi ele g�çirmenin
simgesidirler. Ubü Baba
Afrika'nın çeşitli diktatörlerini,
Übü Ana ise Lady Macbeth veya
Mao'nun dul eşini bizlere
anımsatır hemen. Dolayısıyla olay
hiçbir yerde geçmeyip, her yerde
geçecektir; özellikle güzelin
yokedildi�i her yerde. . .
Yarı karanlıkta, bir masanın
ziyaret için hazırlandı�ı
farkedilir. .. Son hazırlıklar. . .
Adamın biri şarkı mırıldanır:
"Erkek kardeşim veterinerdi. .. "
Bir kadın, arada sırada aynı
şarkıdan bölümleri tekrarlar . . .
Aniden, "Sibirli Sözcük" duyulur
duyulmaz, Ubü destanı harekete
geçer ve hızla gelişir. . .

Bu uyarlamamız için Jarry'nin
çeşitli. oyunlarından �.sinlendik:
Kral Obü, Teped�ki Obü ve
Zincire Vurulan Obü.

canlançlırırken, görünen el
işlemleri aracılı�ıyla harekete
geçirilen anlam belirsizli�inden
yararlanacaklardır.

Yorumumuzda Übü Ana ile Übü
Baba iki oyuncu tarafından
canlandırılır. Konuklar, askerler,
generaller, saray erkanı, halk ve
di�er tüm kişiler, iki oyuncu
tarafından oynatılan kuklalardır
ve ziyafetin tamamlayıcı
unsurlarıdır. Bir salkım üzüm
Yüzbaşı Bordüre'ü, çorba kasesi
ile kapa�ı bir generali, taba�ın
içindeki kabuklu deniz mahsulleri
ise yürüyen bir orquyu
canlandıracaktır. Ubü'nün asası
olan 'aşa�ılık süpürge', yerine
göre ya bir atı, ya da geçit
halindeki bir tümeni
simgelemektedir. Bir asilzadenin
yerini tutan büyük bir et
çatalından daha karmaşık
kuklalara geçilir; yine de bunların
tümü ziyafette yer alan
..
unsurlardan oluşmaktadır. Ubü
Baba ile Ana, kişiliklerini asla
bırakmayarak hikayeterindeki
bütün kahramanları sırayla

Jarry'nin dili, Rabelais gibi
Fransız edebiyatının büyük
klasiklerini anımsatacak
güzelliktedir. Agrippa d 'Aubigne
ile Gargantua 'nın metinleri de
uyariamamııda yerini aldı ve
sanki Jarry'nin kendisi tarafından
yazılmış gibi yerine oturdu.
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N.A.D.A. Tiyatro toplulugunun
Festivale katılmalan için gösterdikleri
degerli yardım ve işbirliklerinden
dolayı Fransız Sanatsal Etkinlikler
Birligi (AFAA) ile Fransa
Büyükelçiligi Istanbul Kültür
Servisi'ne teşekkür ederiz.
We would like to thank the
Assodation Française d 'Action
Artistique (AFAA) and the French
Embassy Istanbul Cultural Service for
their valuable cooperation, which
made the participation of the N.A.D.A.
Theatre at the Festival possible.
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No Tiyatrosu
Japonya'nın en eski geleneksel
sanatlarından biri sayılan No
Tiyatrosu, her kültürde oldu�u
gibi kökenini dini ayinlerden ve
halk destanlarından almış ve 14.
yüzyılda şekillenmiştir. Bir tür
stilize edilmiş dans tiyatrosu
sayılan No, şarkı, dans ve m.üzik
eşli�inde icra edilmektedir.
"Kabuki" tiyatrosu hızlı tempolu,
görsel ve dışa dönük
sahnelenirken, No Tiyatrosu
temposu a�ır, ciddi ve mistik bir
gösteridir. Eski ça�Jarda No,
asiilere hitap ederken, Kabuki
daha çok halk kesimi tarafından
benimsenmekteydi.
Dekor ve hareketlerde sadeli�in
önemli oldu�u No sahnesinde, dil
hakimiyet kazanır. Bu stil, Antik
Yunan şiirine yakınlı�ı ile dikkat
çeker. Her ikisi de pastaral
nazmın en eski ömekleridir. No,
do�a güçleri, do�al çevre ve do�a
olaylarıyla örülü animistik bir
tiyatrodur. Kullanılan dilde oldu�u
kadar, sahneyi kaplayan görkemli
çam a�acında ve kostümlerde de
tüm renk ve biçimleriyle do�ayı
izlemek mümkündür.
No oyunlarının karakterleri
herhangi bir insan de�illerdir;
bazen insan bile de�illerdir.
Kaybolmuş veya kötü ruhlar,
aklını yitirmiş kadınlar, hatta
bazen bitki ve hayvanlar bu
fantastik tiyatronun baş
kahramanlarıdır. No, insan
yüzünün arkasında gizlenen
tatminsiz şiddeti, kalbindeki
karanlık duyguları, alışılagelmiş
yaşam kurallarının ötesinde, dans
aracılı�ıyla açı�a çıkarır. Bu bir
anlamda insanın yabancilaşması
üzerine bir tiyatrodur.
Kabuki tiyatrosunda oldu�u gibi,
No oyuncularının hepsi erkektir.
Başoyuncu (shite) yüzünü bir
maskeyle örterken, yardımcı
oyuncular (waki ve tsure)
maskesizdirler. Tipik bir No
oyunu, bir baş ve bir veya iki
yardımcı karakterden oluşur;
oyun, yardımcı karakterin, kılık
de�iştirmiş rahiple karşılaşması
ile başlar; daha sonra rahibin
gerçek yüzünün, tüm dünya
ihtirasları ile birlikte açı�a
çıkarılması ile son bulur.
Gösterinin temposu, başlangıçta
saatin akrebini izlereesine
a�ırken, giderek hızlanır ve
No'nun kalbi sayılan "dans"la
(mai) doru�a ulaşır. Bu,
"gerçe�in" gözler önüne serildi�i

andır. Oyuncuların hareketleri bir
ayini andırırcasına a�ır, ölçülü ve
son derece stilizedir.
No oy.unlarına bir büyük (taiko),
bir orta (otsuzumi) , bir küçük
(kotsuzumi) büyüklükte üç davul
ve bir flütten (fue) oluşan bir
orkestra eşlik eder. Müzi�i zaman
zaman şarkılar (utai veya
yokyoku) tamamlar.
Insanı insanüstü yapan ölümsüz
tutkuların teatral bir gösterisi olan
No, do�rudan yaşam ve ölümle
ilgilidir; gerçe�in aranması ve
sergilenmesi, temel konularıdır.
Bir taraftan ait oldu�u dönemin
şamanist izlerini taşırken, bir
taraftan da XX. yüzyılın
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"minimalist" sanat anlayışına ışık
tutan No tiyatrosu, bu özelli�iyle
W.B. Yeats, Paul Claudel, Bertolt
Brecht gibi birçok batılı yazarı
etkilemiştir.

Not: Festival dışında
gerçekleştirilecek olan bu gösterinin
biletleri 6 Haziran tarihinden itibaren
A tatürk Kültür Merkezi gişelerinde
satışa sunulacaktır.
The tickets for this special
per{ormance will be sold at the
A tatürk Cultural Center Box Office
a{ter June 6th.

l l l . U 1 uslararas1
Tiyatro
Festival i ne
başari d i lekl e ri m izle . . .
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Kopenh ag'a hergün
saat 17.00'de

SAS hergün 1 7 .OO'de istanbul'dan kalkarak
1 9.25'de Kopenhag'a var1r.
Avrupa'nin ve dünyan in önem l i merkezleri ne
en uygun bağlant1lar1 sağlar.
Bizleri, istanbu l 'da 1 46 60 75'den,
Ankara'da 1 25 5 1 90'dan arayabi l i r
veya seyahat acentenizle temas kurab i l i rsi n iz.

C U M H U R i YET CADDESi 26A, HARBiYE, iSTANBUL TEL: 1 46 60 75
ATATÜRK BULVARI 1 27, KAT 4, NO: 4 1 7 , BAKANLlKLAR, AN KARA TEL: 1 25 51 90

Cumhuriyet'te perde hiç kapanmaz.

C

umhuriyet

68 yıldır tiyatroyu

izliyor. Bu köklü sanat dalına

sayfalannda en çok yer ayıran
gazete Cumhuriyet. Türk ve Dünya
tiyatrolanndan güncel haberler,
röportajlar, oyun eleştirileri

Cumhuriyet'te. Sezon boyunca
tiyatro rehberiniz Cumhuriyet'tir.
Sezon
dışında da ...
Tiyatroyu

Cumhuriyet'ten
izleyin.

a room

with a view...

Sheraton Istanbul Hotel & Towers.

In one of the world's most breathtaking
cities, the view from our rooms
is guaranteed to take your breath away.
So, if you want your stay in Istanbul
to be one to remember, just ca ll us and
*
book, 'a room with a view'

Sheraton Istanbul
HOTEL & TOWERS
• We actual/y have 316

rooms that enjoy a view simi/ar
to that in the picture above.

80174 TAKSIM PARK. ISTANBUL,TURKEY
PHONE 90- 1 - 1 31-21-21 FAX; 90- 1 - 1 3 1 -21-80 TELEX: 22729 SHER TR

Günümüzde haberler
smlf tamm1yor.
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Dünyamn bir köşesinde
yaşanan bir olay, anmda yansiyor,
kişisel hayat1m1z1 etkiliyor.
Muhabirin sorumluluğu,
olayi kaynağmdan araştirmak,
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Dr. N EJAT F.

Toplumsal Belgeler Dizisi

ECZACl BAŞI

VAKF I
YAY l N lA R I

Modem Türk tiyatrosunun kurucusu
Muhsin Ertu ğrul'un anıları

onra
-------

Çağdaş Türk tiyatrosunun ve
Türk sinemasının az bilinen
dönemlerine ışık tutan,
anıtsal değerde bir yapıt

���asın!

_
·

Anılar

Muhsin

E RTUGRUL

DOYORO
lll. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde
Tiyatro Eleştirmenleri Birli�i tarafından,
'Tiyatro Söyleşileri' aşa�ıda belirtilen tarih ve mekanlarda düzenlenecektir:
25

Mayıs, Cumartesi

Konu: "Maskeli Süvari" ve Memet Baydur
Monitör: Prof. C:evat ÇAPAN
30

Kenter Tiyatrosu, saat

Mayıs, Perşembe
AKM Fuayesi, saat

1 1 . 00

Taksim Sahnesi, saat

1 8 .00

AKM Fuayesi, saat

1 1 .00

Konu: "Şeytan Çelmesi", "Buruk Ezgi",
"Tartuffe"
Monitör: Orhan ALKAYA
2

Haziran, Pazar

Konu: "Ivan lvanoviı; Var Mıydı, Yok Muydu?"
Monitör: Mehmet KOK
5

1 8.00

Haziran, Çarşamba

Konu: "Übü", "Müfettiş", "Kafkas Tebeşir Dairesi"
ve Festivalin genel de�erlendirmesi
Monitör: Prof. Cevat ÇAPAN

Sanatçıların da katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu söyleşiler,
tiyatro sanatçılarına, yazarlarına, basına ve tüm tiyatroseverlere açıktır.
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3. ULUSLARARASI İSTANBUL TiYATRO FESTiVALi PROGRAMI
3rd I NTERNATIONAL ISTANBUL TH EATRE FESTIVAL PROGRAMM E
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI
ATATURK CULTURAL CENTER

Tarih 1 Dare

BOyOk Salon

Konser Salonu

Oda Tiyatrosu

Grand Hall

Concert Hall

Chamber Theatre

TAKSIM SAHNESI

KENTER ı1YATROSU
Theatı e

Munıcıpal Theatre
•

19'MAYIS 1 May
1 SUnday

HARBIYE MUHSIN
ERTUCRUL ı1YATROSU

Açılış Temsili

Paur

"Kafesten Bir
Kuş Uçtu"

ZO MAYIS 1 May

"Kafesten Bir
Kuş Uçtu"

Devlet Tıyatrolan

Paıarıesl / Manday

Devlet Tıyatrolan

20.30

·Jşte Baş, Işte
Gövde. Işte Kanatlar·

Z1 MAYIS 1 May
Salı 1 Tuesday

Bılsak Tıyatro Atoıy�ı
20.30

"Işte Baş, Işte
Gövde. Işte Kanatlar·

22 MAYIS 1 May
1 weonesday

l;lrş�mbl

Bılsak Tıyatro Atolyesı
20 30

"Kafesten Bir
Kuş Uçtu"

23 MAYIS 1 May
Ptl'$f!mbe 1 Thursday

Z4 MAYIS 1 May
1 Fnday

Cuma

ZS MAYIS 1 May
Cuma rtesi 1 Saturoay

"Maskeli Süvari"
Kent Oyuncutan
2030

Devlet Tıyatrotan
20.30

"Kafesten Bir
Kuş Uçtu"

"Şeytan Çelmesi "
Devlet Tıyarroıarı
2030

·Maskeli Süvari•
Kent Oyunculan
20.30

Devlet Tıyatroıan
20 30

"Şeytan Çelmesl"

"Buruk Ezgi"

Devlet Tıyatrolan
2030

Dostlar Tıyatrosu
20.30

·Kafesten Bir
Kuş Uçtu"
Devlet Tıyatrolan
20.30

"Medeamaterial"

"Buruk Ezgi"

Z6 MAYIS 1 May
Pıur 1 Sunday

"Medeamaterial "
Anıs Theater
(Yunanıstan)
20.30

Attıs Theater
(Yunanıstan)
20.30

DostlarTiyatrosu
1 5 30

"Maskeli Süvari"
Kent Oyuf\Cuları
ı5.30

"Maskeli Süvarl"
Kent Oyunculan
ı 5.30

Z1 MAYIS 1 May
Pazartesi 1 Monaay

"Tartuffe "

2B MAYIS 1 May
Salı 1 Tuesday

Royal Natıorıal nıearre
(lngıltere)
20.30

"Tartuffe"

29 MAYIS 1 May
Çarşamba 1 Wearıesday

Royal Natıonal Theatre
{lngııtere)
20.30

"Merhaba"

30 MAYIS 1 May
Pt!'lembe 1 Thursday

Dostlar Tıyauosu

20.30

31 MAYIS 1 May
Cuma 1 Fnday

1 HAZIRAN 1 June
1 Sarurday

Cumartesi

2 HA1.1RAH 1 June
Paur 1 Sı.ınday

3 HAliRAN 1 June
Pilurtesl / Manday

"Kafl<as Tebeşlr
Dairesi"
Rustaveh Tiyatrosu

i55C8 1 20.30

"Merhaba"
Dostlar Tıyatrosu
2 0 30

S HAZIRAN 1 June
Çarşambil 1 Weanesaay

•

ı 8.00 1 20.30

(ıngıltere)

A5T

"Sevgili Yelena
Sergeyevna •

20.30

20.30

Kem Oyunculan
20.30

Royal Natıor-ıal Theatre

·ivan lvanoviç
Var Mıydı. Yok Muydu?

•Ayaktakımı
Arasında"

"Sevgili Yelena
Sergeyevna •

BakırkOy 6eledıye
Tıyatrolan 20.30

AST

Kent Oyuncuları
20.30

ı8.00 1 20.30

·Jvan lvanoviç
Var Mıydı. Yok Muydu?

"Sevgili Yelena
Sergeyevna •

Bakırkoy Beledıye
Tıyatrolan 20.30

Kent Oyunculan

·Ivan lvanoviç
Var Mıydı. Yok Muydu?

Rustaveli Tıyaırosu

Bakırköy Beledıye
Tiyatrolan IS.�

ı 5.30

"Müfettiş"

ÖZEL GÖSTERI

SehırTıyatrolan
20.30

SPECIAL EVENT
13 Haziran 1 June

4 HAliRAN 1 June
Salı 1 Tuesaay

AST

•Ayaktakımı
Arasında"

"Tartuffe"

"Kafl<as Tebeşir
Dairesi�
i S S C B ) 20 30

"Ayaktakımı
Arasında"

20.30

·u Bu·

"Müfettiş"

JAPONYA GELENEKSEL
"NO" TIYATROSU

N.A.DA Thearre
(Fransa) 20 30

Settır Tiyatrolan
20.30

·uBU"

"Müfettiş"

N.A.DA. Theatre
(Fransa) 20.30

Şehır Tıyauoları
ı5.30 1 20.30

JAPANESE TRADITıONAL
"NCH" THEATRE

Açılış Temsiline bilet satışı yapılmayacaktır.

M U HT
TA B L O : i z l e di k l e r i
�n s u·· re
da h a u z u
k a d a ş gr u b u ,
b ir a r
J

2 TA B L O : B i
�
so h b e t e t m ey e
sev i n ç l e yo l a
N e fes l i s a z l

�

t a s v i ri n i ç
üz e rl eri n d e

ge c e , d a h a
M üj d e
d uy u l ur.

