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Bertolt brecht " Elestirel toplumcu gercekci tiyatro olarak epik tiyatroyu
kuramsal ve uygulayimsal olarak temellendirmis ; bashcahkla Meyerhold ve Piscator
deneyimlerini ozumseyerek, yepyeni bir tiyatro deneyiminin ufuklanru acrmstir.
"Aristotelesci

olmayan

tiyatro"

ve

dramaturgi

anlayisun

temellendirmis,

kuramsallastmms ve yontemlestirmis olan Brecht, bu baglamda, ogretisel oyun
kavramim getirdigi kadar, epik sahneleme, epik sahne tasanrm.epik muzik ve epik
dramaturginin ilkelerini de koymus; epik tiyatro ile Aristotelesci tiyatro arasmdaki
karsitlan kuramsal olarak gerceklestirmis, sahneyi degistirebilirliginin ortami olarak
alrmstir."
Brecht, getirdigi" kuramlar ve oyunlan ile tiyatroya yeni bir bakis a91s1
getirmistir. Brecht kendisine kadar suregelen tiyatro anlayismi kokunden yikrms,
epik tiyatro kuramlan ile Gostermeci Epik tiyatronun temellerini atmistir. Brecht' in
soyleyecek 90k sozii seyirciye gostermek istedigi pek 90k seyi vardi. Brecht,
seyircinin gozunt; boyayip alkis toplamak degil, seyircinin kafasma yonelmek
istiyordu. Seyirciyi koltugunda uyutmak yerine her an seyirciyi ayik tutmak,
seyircinin kafa yormasim, dusunmesini, fikir uretmesinl, olaya elestirel bir gozle
bakmasmi istiyordu. Bu yuzden Cin ve Japon tiyatrosundan esinlenerek cagdas
verilerde kullamlarak epik tiyatronun kuramlanru olusturdu,

V

Brecht Oyunun sonunda seyirciyi dunya icinde aktif yapmaya cahsir. Bu,
Brecht' in "Aristoteles Dramasi" dedigi etkiden farkhdir. Bu tur oyunlar seyirciyi
"isin icine katar" onlan oyunun eylemiyle butunlestirir, onlan kisisel karakterlerle
tammlar, politik yargi icin kapasitelerini duyguyla golgeler, Brecht, daha fazla
iyimser olanaklar sunan, ilerici ve belirleyici olmayan bir oyun tercih eder. Bu
yiizden dramlanm seyircinin ozgurlugune cagnda bulunan, sahneleri birbirinden
zaman arahklanyla ayiran bir yapida yaratrmstir, boylece oyunlan Alman yazann
belirttigi gibi konuya bagh ve seyircinin dustmmeye zamam olacak sekildedir.

Brecht, "bir sahne digerini hazrrlar" yerine ;"Her sahne kendi ieindedir" der.
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Bertolt Brecht "has found epic theatre both theoretically and practically as
critical socialist realist theater; by assimilating the experience of Meyerhold and
Piscator mainly, he has opened the horizon of a new theatre. Brecht who has found,
theorized and methodized a" Non- Aristotelian" approach to theatre, in this context,
as he introduced the concept of doctrinal plays, he also put the principles of epic
staging, epic stage design, and epic music and epic dramaturgy; by theorizing the
contradictions between Aristotelian drama and epic theater, he took the stage as the
deform-ability of the environment."
Brecht has brought a new perspective to theatre throungh his theories and
plays. Brecht has demolished the concept of conventional theater and with the help
of epic theater theory he has laid the foundations of the demonstrative theater. Brecht
had a lot to say and a lot to show the audience. Brecht did not aim to paint the eyes
of the audience to be applauded, he targeted the audience 's head. Rather than
keeping the audience in sleep at their seats, he instead wanted to keep the audience
awake in every moment, he wanted the audiences to meditate, generate an idea and

vii

look with a critical eye. So he created the theory of the epic theater usmg
contemporary data inspired by the Chinese and Japanese theater.
Brecht tries to make the audience active in the world at the end of the
play.This is different from the effect of "Aristotelian drama". Such plays try to
integrate the audience with the action of the play, identifies them with personal
character and cloud their capacity for political judgment by their feelings.Brecht
offered more optimistic possibilities , prefered a non- progressive and decisive play.
So as the German author-specified, he created his dramas to establish distinctive
structure dependent on the theme which separates the scenes with the time interval to
allow a calling for the audience's freedom to think.

Brecht, instead of "every scene prepares another" says "Each scene is in itself''.
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ONSOZ
Bertolt Brecht'i anlamak ve anlatmak ... Tiyatroda bir devrim yaratmis bu
adami ozumsemek . . . Kitaplanm , oyunlanm okudugum ve hayranhk duydugum ,
hem siyasi hem de diinya gorii~il olarak da benimsedigim adam BERTOLT
BRECHT ... Sanati ve sanatcryi , toplumlan , siyasileri ve hatta kendini bile elestiren
biri O ... Hitler rejimine karsi 91km1~ , onu alkislayan sanatcilara da soyle demistir
'' Sizler su anda batmakta olan bir geminin duvarlanna cicek resimleri ciziyorsunuz
ve bunun da adma sanat diyorsunuz ! " ...Bertolt Brecht herseyin insamn elinde
oldugunu dusunen bir yazardi ve bunu da su sozuyle dogrulayabiliriz '' Yaziklar
olsun kurtanci bekleyenlere ;

Kurtulus yok tek basma ya hep beraber ; ya hie

birimiz" ...
Bu cahsmada bana yardimci olan ve tezimin damsmanhgnu tistlenen sevgili
hocam D09.Dr. Zerrin Akdenizli'ye tesekkurlerimi bir bore bilirim ...
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"Tarafsiz ozne yoktur"

1

Tiyatronun islevi, eylemi toplumsallastiran bir dinamik olmasmdan gecer , bu
tiyatronun devasa oneminin altmm defalarca vurgulanmasi anlamma gelir ...
Bertolt Brecht'in tiyatrosu, ezilenlerin devrimci-politik tiyatrosudur. Bu
ua1;;rn.111ua

nasil olur da, sanat siyasetten, insanhgm kurtulusundan, devrimden soz

Albert Camus'niln, "Dunya aydmhk olsaydi, sanat olmazdi" ... demistir, fikir
sava~1m ortaya atarken ...
Siyasal iktidar sanata gecit vermiyorken; mesela tiyatro konusunda ekliyor
Aysegul Yiiksel: "Bir yandan sanatci ozgurlilgil, ote yandan sahneler yok
ediliyor" ... Siyasal erkin 'sahne sanatlan'ru denetim altma alma eylemi, yaratici
ozgurlilgil simrlama yontmde de silrilyor... "2
Hocalarm Hocasi" Sevda Sener ~oyle demistir :3 "Her zamankinden daha 90k
devrimci tiyatroya, sanata muhtaciz,"
Evet, tiyatro politiktir. Tiyatro toplum icin; ozgurluk, esitlik ve adalet
eylemidir. Devrimci tiyatronun dili her zaman politiktir. Toplumdan uzak kalamaz,
toplumdan kopuk ele almamaz. Ezilenlerin devrimci-politik tiyatrosu, toplumu
savunmadan politika yapamaz; yapmamahdir ... Aydmlanma ile ortaya cikan burjuva
tiyatrosuna dair agdah soylenceler bizlere devrimsiz bir devrimci tiyatro, politikasiz
bir politik tiyatroyu anlanp dururken; "Tiyatronun siyasal-politik bir misyonu olabilir
mi?" sorusuna: "Evet, elbette ve kesinlikle olur; olmahdir da ... " yanrti verilmelidir.

1
Aysegul Yuksel, "Siyasal Erk Sanata Gecit Vermiyor", Cumhuriyet Gazetesi, 22 Temmuz 2014,
s.16.
2
Tiyatro dunyasmda "Hocalann hocasi" lakabiyla tamnan Sevda Sener 86 yasmda yasama veda etti.
("Hocalann Hocasi Sevda Sener Hayatim Kaybetti", Hiirriyet Gazetesi, 23 Temmuz 2014, s.7.)
3
Bahar Cuhadar, "Artik Sokak da Tiyatronun Araclanm Kullaruyor", Radikal Gazetesi, 16 Mayis
2014, s.21.

2

Tiyatro sahnesi hicbir zaman politikaya

sirt donemez; kaldi ki, tiyatro dusunce

uretmekle yukumlndur. Onun icin Brecht'in oyunlan hala yasiyor,
Cehov'un,

Meyerhold'un,

Piscator'un,

Muhsin Ertugrul'un,

Dario Fo'nun,

Beckett'in, Augusto Boal'm, Ciyiltepe'nin, Erkan Yucel'in, vb'lerinin oldugu yerde
siyaset elbette vardir.
Tiyatronun siyasetten soyutlanmasi gerektiginden soz edenler, onu islevsizlestiren,
apolitiklestirerek egemenlerin hizmetine sokanlardir ...
Hannah Price, "Tiyatronun

en iyi yaptigi sey, bir sfuii. insanm aym anda

empati kurabilecegi anlar yaratmaktir," der.
Davey Anderson: "Dunya daha performatif bir yer haline geliyor; sokak,
tiyatrodan etkileniyor. Sokagm daha sanatsal olmasi cok guzel, Tabii insanlann bir
tiyatro oyununa gitmek ya da bir protestoya
gereken

anlar

da

olacaktir.

Belki

katilmak

oyundan

cikip

arasmda secim yapmasi
bir

protestoya

katilmak

isteyecekler ... Tam da bu yuzden tiyatro hence su anda en canh sanat formu.
insanlardan gelip bir seye tamkhk etmesini istemiyoruz sadece; 'Gelin, bu isi bizimle
yapm' diyoruz. Sahnede, yazdigmnz sozleri soyleyecek sanatcilar olacak am.a siz de
hirer performansci olabilir, farkh mekanlarda soziinii.zii soyleyebilirsiniz"!"
Tiyatro sanati,
••.•. 5 •.•.•..u.•.•.•. m

her donemde, guclunun karsismda hakhmn yanmda olup,

siddetine karsi evrensel insanhk degerlerini savunan, tum baskilara

karsi kendi dilini konusma hakkim odtmsuz bir bicimde savunmak zorundadir, c;iinkii
tiyatro sanati acismdan varolussal bir sorundur.
Sanat, ozellikle de tiyatro sanati, toplumsal anlamim, yerini, varolusunu
kendi estetik normlan icinde boyle sorular sormayi surdurdukce koruyabilir.
icin hie; kimse, hicbir siyasal iktidar sanatcidan, hele tiyatro sanatcismdan
sormaktan vazgecmesini beklememeli; tiyatro sanatmi temsil etme
sanat kurumlan da siyasal iktidarlara empati cagnlan yapmamahdir.
Burada konu, iktidarda sunun veya bunun olmasi degildir; sanat tum siyasi erk

4

Nese tau, "12 Milyar Dolarhk Miizayede Rekoru", Taraf Gazetesi, 16 Subat 2014, s.7.

3

mekanizmalarmm

dismda kalmasi gereken ozerk alamm kendi elleriyle uzlasma

batakhgma siirill<leyemez, cunku uzlasan sanat, sanat olmaktan cikar ...

hiikiimetlerin
a.L.ll.lA.n.

savas yapnklari

kadar

lnzh yazamazlar,

~iinkii

dustmmeyl gerektirir.''

BERTOLTBRECHT

4

BERTOLT BRECHT'iN TiYATRO ESTETiGi
K«>rto11"

Brecht'in Sanatmm Bieimlenmesine Etki Eden Siyasal Toplumsal Ve

"Bertolt Brecht, 1898-1956 yillan arasmda yasamis, tiyatronun islevini
politize eden bir estetigin, epik tiyatronun kurucusu, oyun yazan, yonetmen ve sair."
Herhangi bir tiyatro ansiklopedisinde Brecht hakkmda karsimiza cikabilecek bilgiler
bu sekilde ozetlenebilir. Brecht amldigmda akla ilk gelen Epik Tiyatro kavrarm ve bu
kavramla iliskili bir takim tammlamalardir. Bertolt Brecht, asil adi Eugen Berthold
Friedrich Brecht; (10 Subat 1898 Augsburg-14 Agustos 1956 Berlin). Brecht,
Almanya'nm tasra kentlerinden Augsburg'ta bir kag1t fabrikasi mudurunun oglu
olarak di.inyaya gelir. Genclik yillannda icinde yasadigi kent-soylu dunyamn aktorel
ol9iitlerine baskaldirmak ister.6 Ortaogrenimini Almanya'mn savasa hazirlandigi
yillarda yapar. Lise yillannda anarsist siirler yazar ve kentin radikal dergilerinde
yaymlamr. Bu ilk edebi girisimi, Alman milliyetciligini kii9iik dusuren bir denemedir
ve karsihgi bir kmama cezasidir. Edebiyata ve tiyatroya buyuk ilgi duymasma karsm
1917'de Munih'te tip fakultesine kaydolur. Savas sirasmda cephe gerisindedir, bir
hastanede gorev yapar. Bu sirada edebiyatla ilgilenmeye devam eder. Prof. Dr. Esra
Biryildiz'm, "Sinemada Akimlar" adh eserinde Almanya'yla bu donemle ilgili
tespitleri ~oyledir: "Almanya'da ytlzyillar suren feodal yapi, basansiz Alman
Cumhuriyeti, ardmdan gelen Hitler, kisacasi uzun suren totaliter yapi bireylerin
bilinclerini, benliklerini derinden kusatrms ve onlann yasadiklan reel-yasami yanhs
algilar duruma dusmelerine neden olmustur, insanlar arasi dogrudan iliskilerin
bulunmadigi, gitgide seylesmis bir toplumda her insamn sosyal bir atom durumuna
geldigi bir yapida hie yakalayamadiklan ozgurlesim umitlerini de yitirmistir,
Kapitalizmin kati kurallan

icinde yogun

otoritenin yasandigi durumlarda

insanlararasi nasil yasami algilayacak ve ozgurlesecektir."

50zdemir

7

Nutku, Tiirkiye'de Brecht: Ozdemir Nutku'nun Tiirkiye'de oynanan tiim Brecht
oyunlan iistiine elestirmelerl ve Brecht'in oyunlarmdan ezgiler, Istanbul: Mitos Boyut Yaymlan,
1999, ss. 12-43'den derlenerek yazilmisnr,
6 "Bertolt Brecht'in 102. Degum Y1h Kurlandi''Cumhurtyet Gazetesi
7 Esra Biryildiz, "Sinemada Akunlar" 3. Baski, Istanbul: Betas Yaymlan, 2002, s. 3 8 .

5

Bilimsel atilimlardaki cahsmalar, Brecht'in dogumundan hemen hemen 3-4
;yil kadar once Kopernik-Brach-Kepler Evren Teoremleri ile baslarmstir ve
recht'e kadar smai-toplumbilim gibi dallarda kullarulmissa da, sanatlarda ya hie
llamlmarms ya da 90k az kullamlrmstir. Brecht bilimsel sanati ilk var
denlerdendir ve onun biiyukliigii temel olarak buradan kaynaklanmaktadir. Brecht,
arksist estetikle temellenmis bir dram kurami gelistiren ve boylelikle toplumda
y1mi:1.:si:I.

bile modem tiyatroda devrim yapan Alman yazar ve yonetmendir."
Brecht'in komunist egilimleri ve II. Dunya Savasi sonrasmm Dogu

erlini'nde gecirdigi yasami, onu dunya genelinde Marksistler icin kulturel bir ikon
.haline getirmistir," Brecht'in Marksizm'le iliskisi son derece onemli ve ileri derecede
karmasiktir, 1920'lerden, oldiigi.i 1956 yihna kadar kendisini Marksist olarak
tammladi, II. Dunya Savasi'nm ardmdan Almanya'ya dondugunde Demokratik
Almanya tarafmi tercih etti, burada aktris esi Helene Weigel ile birlikte unlu Berliner
Ensemble tiyatrosunu kurdu ve sonunda kendisine bir devlet tiyatrosunun yonetimi
verildi. Yine de Brecht'in Ortodoks Marksist yetkililer ve doktrinle iliskisi genellikle
bir catisma banndirdi ve eserleri ve isi de ileri derecede kendisine ozguydu.
Gencliginden beri gelen anti-burjuva bir yapiya sahip olan Brecht, gene bir
adamken Bolsevizm'i de reddediyordu. 1918 Almanya Devrimi'ne kararsizhkla
yaklasnns ve cumhuriyetin firtmah ilk yillannda kendisini edebiyata ve politik
olmayan faaliyetlere adarmsti. Ornegin, Gunluklet'inde, 1920 yilmda Sovyetler
Birligi'nde tartisildigim duydugu sosyalist duzen konseptiyle ilgili olarak duydugu
tepkiyi dile getirmistir, Bolsevizme karsi negatif izlenimlerini ifade ederek
sosyalizm'dense yeni bir otomobili tercih edecegini soyluyordu!"
1920'lerin ortalannda, Berlin'de, Brecht Marksizme ilgi duymaya basladi. Seckin
solcu arkadaslar ve sanatcilardan olusan genis bir cevre ile iliski kurdu ve Leon
Feuchtwanger, Fritz Sternberg, John Heartfield, Wieland Herzfelde, Alfred Doblin,
Hans Eisler, ve Erwin Piscator gibi arkadas ve katihmcilarla yaptrgi tartismalarla
Marksizm hakkmda bilgi sahibi oldu. Kendi sozlerine gore, Piscador ile birlikte
8

Elizabeth Wright, Postmodern Brecht, Ankara: Dost
Elizabeth Wright, a.g.e. s. 9.
10 Douglas Kellner, Brecht'in Marksist Estetig], http://www.uta.edu/huma/illuminations/ke1l3.html
(erisim tarihi: 8.03.2005).

9

6

sezonunda oynanmasim planladigi, Chicago tahil piyasasma dair bir
a ilgili olarak iktisat bilgisine ihtiyaci vardi. Bitmeyen oyun "Wheat clay", bugdaym sansi ve dagrtmn ile ilgili bilgiye ihtiyac duyuyordu. Brecht,
komisyonculan ile fazlasiyla konusmus olmasma ragmen.onlann kendisine
clay piyasasmm nasil isledigini ve tahil piyasasmm standart ekonomi ve is
yas1 diliyle halen anlasilmaz kaldigmi soyluyordu.'!
Toplumsal kavgalarm ve donusumlerin cok ani yasandigi, gundelik hayata da,
ata da dogrudan etkide bulundugu bir donemde yasamis ve yazrms olan Brecht;
atro anlayismi surekli gozden gecirmek zorunda kalrmsur. Tiyatro yapma kosullan
ekli degisir. Onun farkh tarihlerde yazilrms iki yazismi okudugunda, insan iki ayn
polemigiyle karsilasiyor hissine kapihr, Y ani, Brecht, Brecht'i yadsiyacaktir.
Brecht'in oyun yazarhgi ve tiyatro anlayisi uzerine cahsihrken referans
f-Lmua.,i

gereken nokta, onun teorik yazilanndan cok oyunlan olmahdir.

Bertolt Brecht'in Epik Tiyatro Kuranu
Brecht, estetik kurammi 1920'lerden baslayarak, 1956'daki erken olumune
kesintisiz surdurdtigtl pratik cahsmalar icinde olusturmustur, Brecht'in estetik
arm bugtm "epik tiyatro" ya da "diyalektik tiyatro" deyisleriyle amlmaktadir .
.11~kusuz, "diyalektik tiyatro" kavrami, Brecht'in

estetik kurarmm anlatma

l:l.kimmdan, "epik tiyatro" kavrammdan daha yetkin ve verimlidir. Temelinde
·yalektik tarihi materyalizmin yasalanmn yer aldigi dusunulurse, "diyalektik
iyatro" olarak adlandmlmasi en uygun olacaknr. Ancak, "epik tiyatro" kavrammi
µmuyle terk etmek mumkun degildir, Cunkn onun onerdigi tiyatronun bicimi, ancak
~pik tur icinde vucut bulabilmektedir. Denebilir ki, Brecht'in estetik kurammm
l'Uhunu diyalektik ve tarihi materyalist felsefe, bedenini ise epik tiyatro
olusturmaktadir. 12
Brecht'in estetik sunumu "tarihten yola cikan bir tasanmlayimm (imaginatin)
µrunudfu." Tarihe farkli acidan bakabilmek icin, tarihin

surecinin farkh

degerlendirilmesi gerekirdi, Brecht bunun da ancak trajedi I trajik olamn elestirisiyle
11Douglas
i:i Douglas

Kellner, a.g.m. s. 3.
Kellner, a.g.m. s. 4.
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akh olacagnu gosterdi, Ona gore W. Benjamin'e

"tarih gecmis teki gibi buyuk

arlarla, dramatik davramslarla degil; onemsiz gibi gorunen, tek tek kalrms gibi
davramslarla

degistirilebilecektir

gunumuzde.t'"

Platon,

gedyayr sona erdirmisti, Brecht, Platon'un yapitlanndan yola cikarak epik tiyatro
.~uncesini olusturdugunda, sadece sanatciya siyasal bir rol kazandirmakla kalmaz,
atctyi toplumdan

dislanmis biri olma durumunda

kurtanr."

Dogu iceriginin

~sland1g1 anlanm teknigini bulan sanatm gorevi, sanatciyi oldugu kadar toplum
.yat1m

da

ozgttrlestirmeye

yardimci

olmasi,

hayatm

olgulan

arasmdaki

griilemeyen siyasal baglantilan ortaya cikarmasidir.!"
Brecht, kendi tiyatro turunu 1920'li yillarda "Epik Tiyatro" diye adlandirdi;

l:,µ tur tiyatro yapmamn 91kI~ noktasi oyuncunun oyunuyla izleyiciyi de anlatiya
onu~turen oykuler anlatmasiydi, Daha anlatmm, yani oykunun, tiyatronun yuregi
plduguydu. Bu noktada Brecht, Aristoteles ile uzlasir. Daha sonralan 1950'li
y1llarda, Almanya'nm dogusunda gerceklesen toplumcu donusumlere yonelik siirsel
lDir bicim bulmak amaciyla ugras verdiginde "Diyalektik Tiyatro''dan soz etti Brecht.
'Tiyatro cahsmalannm son yillannda dusunsel izlenimlerle temel hazlan (yani safhk)
birlestirmeyi denedi, "Diyalektik Tiyatro" tammlamasi da dusundukleriyle tam bir
ortu~me saglarmyordu, Son olarak Brecht, her halukarda buyuk bir ozenle "Dusunsel
Halk Tiyatrosu"ndan soz ediyordu. 15 Brecht tiyatrosu, ister ahskanliktan gelsin, ister
gundelik yasamdan, rutin ve ideolojiden olsun, duragan olan her seyi devinime
gecirme denemesidir.

16

Devingenlik ilkesi, Brecht'in son olarak konusmayi sevdigi

konulardan biri de, "diyalektize etmek"ti aslmda onun tiyatroda ve tiyatroya iliskin
tum cabalannm temel odagi bu olmustur . Oyuncunun rolune yaklasirken yasadigi
merakh bakis, izleyicinin sahneyi incelerken merakh bakisi, gosterilen her seyi bir
olay gibi gosterebilir, yani devinime gecirebilir. Hatta duraganhgi bile ... 17
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Bu gelisme, bir acidan, Roland Barthes'm ifade ettigi gibi, "Temel olarak
biiyiikliigii, essizligi, Marksizm' i gelistirmesidir." dusuncesine vanlmasma
Belki bu nedenle Marksci (diyalektik materyalizmle tamsrms) bir
gorii~ii, felsefi donanmu olmayan izleyici acismdan, Brecht oyunlarmm
asilmasi da zor olmustur. "Marx, bugilne dek tam benim oyunlanmm seyircisi
nitelendirebilecegim tek kisiydi," sozii bu zorlugun gerisindeki sorunsah
sitir. Ancak belirtmeli ki, sanatsal goruntude, tumuyle karsi oldugu kavramm
atharsis oldugu 90k acik olmasma karsm, Einfuhlung (duygu temeli iizerinde
1:1.~ant1 birligi) basta olmak iizere geleneksel tiyatronun tasidigi estetik deger I
avramlara tumuyle karsi cikmamis uretkenligi eglencenin temel kaynagi kilan bir
iyatronun, onu aym zamanda kendine konu yapmasmi onaylanusnr.P Kaldi ki,
kurami, temelinde yabancilastirma icermekle birlikte, epizotik
tarihsellestirme anlanmci yapi, gostermeci oyunculuk gibi
siralanabilecek temel ozellikleriyle diyalektik bir butunluk olusturur, 0 izleyiciden
t9plumdaki ve tarihteki roltmu anlamak icin, sanat yapitim bir arac olarak
lrullanmas1m bekler. 19 Brecht "Tiyatro icin Kucuk Bilgi Araci" adim verdigi ve
.Aristoteles'in Poetika'sma paralel olarak 77 paragrafta butunledigi ve dusuncelerini
ilettigi kitabmi 1948 yilmda bitirdi. Bu kitabm Onsozu'nde, o, yapilan savas m,
tiyatronun bilimsel caga uygun yolda ele almmasi icin gerekli oldugunu belirtir.
"Tiyatroyu, estetik bir tarnsma acismdan uygun oldugu oranda, bir eglence yeri
olarak kabul edelim, ama ne cesit bir eglencenin bize en uygun oldugunu
kesfedelim." 1950 yihndan sonra "Epik" terimini "Diyalektik" olarak degistirmenin
daha dogru olacagma inanan Brecht, hangi cesit eglencenin dogru olacagmi da soyle
belirtir: Bu, "dilnyamn degiskenligini" gosterecek olan bir "eglencedir "; kisacasi
diyalektik tiyatrosunun kesin belirgin bir eregi olacak ve "ozellikleri bilincli bir
yolda diyalektik birimler olarak tiyatronun ilk bicimlerinden gelistirerek yeni bastan
varetmek ve onlan eglenceli bir duruma getirmek" gerekecektir. Boylece, "Bilim
cagmm tiyatrosu diyalektigi hoslamhr bir duruma getirecektir" cunku "biitiln sanatlar
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stun sanat olan yasama sanatma hizmet eder."20 Bu 77 paragrafhk cahsmasmm
de sunlan soyluyor: Bunun gibi eskiler, Aristoteles'e
art eglendirmesini beklemislerdir

gore, tiyatrolarmdan

yalmz, ona bundan ne daha yuce, ne daha

bir islev yuklemislerdir. Tiyatro dinsel torenlerden cikrmstir denmekle, tiyatro
ligini dinsel torenlerden aynhp cikmakla kazandigi belirtilmektedir;

bu aynhp

~strasmda tiyatronun dinsel torenlerin islevini degil, salt bunlardan duyulan hazzi
paberinde gotilrdugi.i. kuskusuzdur. Aristoteles'in

katharsis'i, yani korku ve acima

.ygusuyla ya da korku ve acima duygusundan annmak da, yalmz eglenceli bicimde
jnlmayip daha 90k eglendirme amacma yonelik olarak gerceklestirilen bir yikarup
pmadtr.

Tiyatrodan

bundan

fazlasmi

istemek

ya da ona bundan

fazlasmi

.g1~lamak, tiyatronun amac.1m hayli du~uk duzeyde saptamak demektir.21 Aynca, 9.
agrafa da goz atmakta yarar goruyoruz, Surasi da goz onunde tutulmalidir ki,
.flyli degisik turdeki goruntulerden
erecesine
ykmhk,

bagh

olmamistir,

duyulan haz, asla goruntulenene

Gercekle

yeter ki uyusmazhklar

uyusmazhklar,

belli bir tutarhhk

hatta

gercege

benzerlik
dupeduz

gostersin ve aykmlik

aym

tj.irdenligini korusun, seyircileri pek, hatta hie rahatsiz etmemistir. Bin bir edebi ve
iyatral aracla saglanan

olaym akismm

bir zorunluluk

yarulsamasim

seyircide

yandirmasi yeterli sayilrmstir. Oykulenen olaydaki baskisilerin guzelim ve yuce
uygulanm

kendimize maletmeye

l:lacine'nin ozveri ve Shakespeare'in

cahsarak,

Sophokles'in

ruhsal anndirmalanru,

cin carprmshk tasan sahnelerinin bir asalak bir

zevkini cikarmaya cahsirken bizlerin de yaptigi soz konusu uyumsuzluklan

seve

seve gormezden gelmektir22
Ozdemir Nutku, "Galileo'nin Yasanu" bashkh makalesinde Brecht'in "Epik"
teriminin yerine "Diyalektik" teriminin kullammi ile ilgili sunlan soyler: "Brecht'in
Epik Tiyatro kavrammi "Diyalektik Tiyatro" olarak degistirme istegi 1950 yilmda
baslar, Diyalektik Tiyatro, anlanm ogesini yine kullanacak, am.a kesin ve belirgin bir
eregi olacakti, Ozellikleri bilincli bir yolda diyalektik birimler olarak tiyatronun ilk
bicimlerinde

20

gelistirilerek

yeni bastan ortaya cikartmak

ve onlan eglenceli bir

Ozdemir Nutku, "Epik Tiyatro Uzerine", 19 Haziran - 3 ve 17 Temmuz 1976 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi yazilanndan aktaran Nutku, s. 12.
21 Bertolt Brecht, Sanat Uzerine Yazilar, s. 10.
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a getirmek zorunluydu; gelistirme islemi, "sosyalizm klasiklerinin diyalektigi
y11pilacak ve boylece "dunyanm degiskenligi eglenceli bir yolda gosterilecekti,"
un icin de, insanlara ve eylemlere iliskin celiskiler anlasihr ve kesin bir yolda
,terilmeliydi.

Cunku

yabancilastirma

teknikleri

ile

"insanlann

birlikte

alarmdaki celiskiler ve gelismeler" belirtilecek ve diyalektik, "ogrenmenin,
ncenin bir kaynagi" durumuna getirilecekti.

Brecht, bu konuda Kucuk Bilgi

"Bilim cagmm tiyatrosu diyalektigi hoslamhr

bir

a getirecektir. Butun sanatlar en usttm sanata hizmet eder. Bu en usttm sanat da
ama sanatidir." Y azarm, sonradan "Diyalektik Tiyatro" olarak uzerinde cahsmaya
~lad1g1 turtm bazi dusunceleri daha onun 1931 'de yazdigi Diyalektik Dram Sanati
erine

Notlar

bashkh

denemesinde

yalektik ve Yabancilastirma
atronun cagdas gercekleri
durulur."23

ve

1939-1941

yillan

arasmda

yazdigi

admi verdigi tezinde vardir, Bu yazilarda cagdas
yansrtmasi

yonunden

diyalektigin

zorunlu

oldugu

Epik Tiyatro'nun simrlan en belirsiz, en kaba tanmnyla

"Insanlarm toplu eylemlerinin savas , cikar kavgalan, tarihsel olaylar,
gda~ sorunlar omeklendirildigi ve tartisildigi tiyatro." Bu tiyatro anlayismda
~abancila~t1rma biricik kosuldur ve tiyatronun oyunculuk, reji, dekor, muzik gibi
i.itil.n ogelerine nufuz etmelidir. Brecht, tiyatroda bir usluplasurmaya gidilmesi
i.i~il.ncesinden "Tiyatro lcin Kucuk Bilgi Araci adim verdigi denemesinin 73.
paragrafmda soz eder: "Koreografiyi de yeni tiyatroda gercekci nitelikte gorevler
beklemektedir. 'Insanlann gercekteki gibi' yansrtilmasmda koreografinin hicbir rol
oynamayacag1 goru~u, son zamanlarda icine dusulen bir yamlgidir. Yasami yansitan
sanat, bunu ozel birtakim aynalarla yapar. Oranlan degistiren degil, sahnedeki
goruntulerden pratikte bir bilgi ve uyan kaynagi olarak yararlanan seyircilerin gercek
yasamda basansizhga ugramasma yol acacak gibi bunlan degistiren sanat gercekci
sayilmaz. Ancak, stilizasyonun dogalhgi yok etmeyip, tersine bunu gttclendirmesi
gerekir. Her seyi gestus'tan alan bir tiyatronun koreografisiz yapamayacagi
kuskusuzdur, Deviminlerdeki zarafet ve gruplandirmalardaki carpicihk, tek basma

23
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oyunu

yabancilastirabilir,

pantomim

konusundaki

buluslar

ise

oykunun

~rgilenmesine hayli yardim eder."24

Baska bir deyisle, eger sanat, yasami yansrtiyorsa, bunu ozel aynalarla yapar.
~anat, boyutlan degisse bile, gercek d1~1 olmamak; bu degisimi oyle yapmah ki,
seyirci bunu gercek yasantisi ile karsilayabilsin. Surasi kesin ki, usluplasurma dogal
ogeyi yok etmemeli, tersine yogunlasnrmahdir.t'Jestik olan" (Gestus) diyor Eisler,
'.'Brecht'in dahiyane buluslanndan biridir. T1pk1 Einstein'in unlu formulu gibi bir
'bulu~ yaprmstir o." Tiyatronun dili "Gestus"tur, (aynca bu sozii de Brecht bulmustur)
(}estus, bir insanm belirli bir durumda diger bir insan karsismda aldigi ve o insanm
tum anlatim araclanm belirledigi bir durustur bu: Bedenin durusunu, sesin tonunu,
yapt1g1 el kol hareketleri ve yuz ifadesini, yani her seyi belirleyen bir durus . Ancak
bcylelikle, altma belirli bir gestus, yani somut bir duruma uygun dusen bir gestus
yerlestirildiginde, dil sahne uzerinde etkisini gostermeye baslar: kavga edilir, ikna
edici olunur, asagilamr, rica edilir, talep edilir, reddedilir, davet edilir, kacinhr,
uyanhr, emredilir, yagcihk yapihr, yargilamhr, guleryuzlu olunur.25
Oyuncunun sahne tekniginin,

dramaturginin,

sahne muziginin,

film

kurgusunun aynntih bir yolda ele almmasi zorunludur ona gore, ctmktl "Epik
Tiyatro 'nun temel dusuncesi seyircinin duygusundan 90k aklma yonelmesi ile ortaya
cikabilir ... Arna boyle bir tiyatro turn icinde duyguyu tumden yadsimak da 90k yanhs
bir tutumdur." ("Schwiergkeiten des epischen Theaters" Frankfurter Zeitung, 27
Kasim 1927).26
Brecht'in epik kavramiyla anlatmak istedigi sudur: bicimsel olaylar dizisi
dusuncesiyle zaman, yer ve konu birligi gibi yapay smirlamalar olmadan olaylarm
dizisel kurguda anlanlmasi. 0, henuz kuramlanm ortaya koymadan once, epik tiyatro
kavrarm "anti-Reinhardt" ya da "anti-ekspresyonist" gibi dar anlamdaki bazi
egilimleri kapsayan belirsiz bir deyimdi. Brecht acismdan bu kavramm acikhk ve
kesinlik kazanmasi ancak 1930 yilmdan sonra olabildi. Brecht, o tarihlerde

24
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aynlrms ,

l\: Kurusluk Opera' dan sonra ilk ogretici musikili yapitlanm

bu kavrarm kesin temeller uzerine oturtabilmistir ... Epik Tiyatro
vrammm temelinde, seyirciyi, sahnede gosterilecek olanlardan elestirisel sonuclar
a yoluna goturme dusuncesi vardir, Duygular, bu yargisal isleme ancak
.d1mc1d1rlar. Brecht'in en icten eregi, toplumsal geregi somut bir bicimde, yasayan
lolar halinde canlandirmak, seyredeni bu gercekler uzerine dusunmeye ve yargi
eye cekmek yozlasmis toplum duzenini degistirme dogrusuna eristirmekti.F
ik Tiyatro kavrarmm Brecht acismdan gelistiren tic; onemli tiyatro anlayisi izleriz:
ar, "Gercekcilik", "Drsavurumculuk akimlan" ve "Cin Tiyatrosu"dur. Bunlarm
i, yani "Gercekcilik", Epik Tiyatro'nun oz-bicim alamna etkin olmustur.
ve soyleyis yonunden bu tiyatroyu etkilemistir. "Cin
atrosu" ise kavram ve teknik yonunden fikir vermistir, Ozde gercekcilik aym
anda dekor ve sahne esyalannda bicimsel butilnu getirmistir. Episodik yapi,
deksiyon ve sinema, yararci olma dtisuncesi disavurumcu anlayistan almrms ve
listirilmistir. Yabancilastirma Etmeni, baska deyisle, duygulandirmak degil
stmdurmek, illuzyon degil, bir davayi savunmak icin gerekli kavram ve teknikler
in Cin Tiyatrosu omeklik etmistir. Cin Tiyatrosu'nda oyuncu, bir karakteri
andirmaz, anlatir. Kendisiyle rolu arasma bir uzakhk koyar.28
Epik kavrammm tammlamasma, Aristoteles'in "Epik" aciklamasi ile girmek
ogru olur. Ona gore, "Epik siirin ozelliklerinden biri istendigi kadar uzatilmahdir;
obur yanda, tragedya aym anda gecen bircok olayi yansilayamaz, yalmzca sahnede
yuncular tarafmdan canlandmlan tek olayi verebilir. Epik, bir anlatim oldugu icin,
ym anda ortaya cikan bircok olay hep birden gcsterilebilir, ama bu olaylarm tumu
konuyla ilintilidir. Bu olaylann ve durumlarm bir araya gelisi siiri uzanr. Boylece,
epik, konuyu zenginlestirir, dinleyiciyi cesitli yerlere gottlrttr ve siir, birbirinden ayn
episodlarla susler."29
Epik, Goethe'ye gore, "her seyden once hareketi (faaliyeti) kapsar; tragedya
act cekmeyitduyguyu), Epik siir insanlan kendi dismda ve otesinde verir

27
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ancilaetmna): soz gelimi, savaslar, yolculuklar, fiziksel yoldan yapilan herhangi
faaliyet gosterilir. Tragedya ise insanm kendi icine birakilrmshgnu

verir; bunun

de tragedyamn aksiyonu daha dar bir cerceve icine sigdmlabilir.r'"

Episodlardan

lu olan Epik Tiyatro, genel olarak anlatilan bir hikayeyi ele ahr; ama aynntilar
dramatiktir.

Her episod kendi icinde surekli bir akim yaranr. Hareketler ve

ramslar on diizeydedir; kisinin i<; yasamma ancak bu distaki davramslar yoluyla
ilir. Oysa dramatik tiyatroda bastan sona butunlenen surekli bir psikolojik gelisim
·Hur. ilk bakista dramatik olan bu turtle, icten disa dogru bir gelisim vardir.
~ilerin psikolojilerinden distaki davramslanna gidilebilir.

Brecht'in,

Aristoteles'in

dustincelerinin

31

karsisma

91k1~1

"katharsis"

rammdan dolayidir. Katharsis (sozluk anlami "tedavi"dir), seyircinin duygulanm
ayan ve damrtan bir estetik etkendir. Brecht, Aristoteles'in katharsis dtlstmcesini
.ghks1z bulur; c;iinku katharsis tek basma, seyircinin durumuna en ufak bir sey
leyemez: Katharsis ancak, pratik bilgi aracihgr, nesnel ve yargiya dayanan bir
91klamaile anlam kazanabilir. Aristoteles ile Brecht'in dram sanati anlayisim ayiran
mel dusuncenin rsrgmda, Brecht'in seyircinin salt duygu yonelisini yeterli bulmayis
hatta bunun seyirciye zarar verdigine olan inancidrr. Brecht'in, usu on diizeye alan
tumu bazi on yargih elestirmenler tarafmdan baslarda yanhs yorumlanrmsnr.
unlar, Aristoteles'in temel yonelisini duygusal cekime baglarken, Brecht'in usu on
iizeye ahsnn "sogurulmus , kuru mantik" olarak nitelendirmislerdir, Ancak bu
temelden yanhs bir dusuncedir; c;iinkii Epik oyun boyle "kuru mantik" ile ortaya
91kar1lmayaelverisli degildir. Baska deyisle, · Epik Tiyatro yazanmn "kuru mantik"
kullanmasi hem dtlnya gornsune, hem de eregine aykmdir. Brecht'in Aristoteles'e
kars; cikmasmm bir nedeni, tiyatroda olaylara karsi on yargilarla ve onceden
saptanmis degerlerle cikan dramatik teknigi kullanmak yerine, seyirciyi olaydan
uzaklastirarak ve degerleri inceleme konusu yaparak, ona usunu kullanacak yetenegi,
nesnelligi vermeyi yeg tutmasidir, Aynca, epik tiyatro kurallan, oyle duygusal ve
mantiksal dusunce diye bir kategorilestirmeye gitmez (boyle bir dustmce sistemi
ancak metafizik burjuva anlayismda vardir), Epik Tiyatro, ancak genis dusunce ile

30
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dusunce ( duygulann
32

ardmda gizlenen dusnnce) arasmda bir bag bulmaya

Oyleyse, Epik Tiyatro, dram sanatmda psikolojinin temeli degistirmektedir.

lece, dramatik tiyatronun karakter gorii~ii de degisir. Soz gelimi, Stanislavski,
ilerin kendi ic ve dis durumlanna bagh oldugunu belirtir ve bir oyuncuya rol
rirken, "bu karaktere gecmisini de ekle," der. Bu yontem, Brecht'e gore, dural
,tfl.tik)

olma

tehlikesiyle karsi

karsiyadir;

9unkii oyunculann

kendilerini

az1rlay1~lan, davramslarla ve hareketlerle degil, dusuncelerdir. Bu yontemde nesnel
Jandan degil, oznel olandan hareket edilir. Oysa Epik Tiyatro kurallarma gore, insan
sikolojisi ancak "taktik" (tavn getiren hareket) ile dogru olarak anlasilabilir; cunku
ygular, dusunceler ve ruh durumlan ancak bilincaltmda kalrms insan psikolojisini
~rir; oysa "taktik" kafanm ve govdenin gercege uygun olarak aktif cahsmasim
.glar. Ornegin, bir yuruyen serit uzerinde cahsan fabrika iscilerini ele alan dramatik
atro, bu iscilerin birbirlerine olan psikolojik, kisisel iliskilerini ve bunahmlanm
erir (on dtizeyde kisiler). Obttr yanda, Epik Tiyatro on duzeyde iscilerin
sikolojilerini degil, yuruyen seridi koyar (on duzeyde sorunu yaratan olay). Bu
" --·yen serit yoluyla, iscilerin en onemli psikolojik noktalanm ortaya cikanr.
Asri Zamanlar adh filmi). . . Epik Tiyatro, Alman sagduyusunu
icin dar anlamdaki ahlakm degil, dogrunun onemli oldugunu ileri

Brecht (kendi donemindeki bircok sanatci gibi) simflar arasi iliskileri ve
celiskileri aciklamaya calisti, bunu da diyalektik ile basarabilecegini dusundu ve
uygulamalanna yansrtti. Fakat Brecht'in tiyatroya asil katkisi, yaklasimmm politik ya
da anti-kapitalist olmasi degil, Yabancilastirma etkisi'ne dayah diyalektik/epik
tiyatro anlayisidrr. Yabancilastirma-etkisi kurami tiyatroda anlam uretimi uzaymm
etkinliginin bir kamtidir, Sonucta, Brecht'in tiyatroya getirdigi

sey, bicimsel

yenilikler olmustur; Brecht'le birlikte reji, gestus ya da sahne duzenini vurgulayan
karakterlerin toplumsal baglantilanm gorsel hale getirmeyi saglarmstir: Oyunculukta
ve sahne kullammmda yeni yollar bulmaya cahsrms; eskiye ait butun mesajlar ve
gorusler, anlam, islev, gosteri vb. kavramlar sorgulanrmsnr. Berliner Ensemble'in

32
33

Ozdemir Nutku, Tiirkiye'de Brecht
Ozdemir Nutku, "Galileo'nun Yasami", s. 48.
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Brecht'in

kendisinin

halde Brecht'in

oldugu donemde bile, bicimsel acidan Brechtiyen

ideolojisine tumuyle yabanci bazi oyunlar sahnelenmistir,

a tipik omegi de Cesaret Ana'dir, Oyunun eksen kisisi olan Cesaret Ana,
in arzuladigi olc;fide asagihk bir karakter olarak yorumlanmarmstir. Yani

]in kendisinin bile Brecht'iyen bir sonuca ulasip ulasmadigi sorusu, hatta bazi
da ulamadigi soz konusudur. Bu soru hala yamtmi bulmus degildir.i"
Postyapisalci yazar/elestirmen ile ortak bir sekilde Brecht, ozgun yaraticismm
qlmad1g1m;fakat yazarm, tarihin materyallerinden fireten kisi oldugunu iddia
;E-1:em sahnelenmesi hem de yazilmasi bakimmdan Brecht, deneysel "metinlerin"
isrdir... Onun epik tiyatrosu, izleyiciye mudahalenin gercek bir olasihk
n fark ettirmek icin tasarlanrmstir ve bu amaca hizmet edebilmek icin hem
.gµlar hem izleyiciler tarihin bugune kadar ahmlanan yorumunun sundugunun

.<la . · bir anlatmm yapilandmlmasmda rollerini oynamaya davet edilir ...
kuram diliyle konusacak olursak, unlu yabancilasnrma etkisi
emdungseffekt), jest tarzi, izleyiciye seslenis, ureten ile metin, oyuncu ile rol,
icdile sahne arasmdaki hayali birligi bozmak icin tasarlanmis sembolik araclar

Elizabeth Wright, Postmodern Brecht kitabmdaki "Brecht Anlasmazhgi:
Hrel Tabla" bashkh yazismda sunlan soyler: "Brecht elestirilerine onu bir
111.odem olarak tayin etme konusundaki kendi projem baglammda elestirel bir
~· getirmek istiyorum.36 Lehrstuck, 1929-1930 yillan arasmda yazilan ve Onlem
Massnahme, 1930) gibi aym donemde yazilan baska oyunlardan ayirt etmek
Brecht tarafmdan boyle adlandmlan ve dokuz oyundan olusan bir gruptur.
Kanalm ve Duvarm her iki yanmdaki elestirel ahmlama, genelde bu oyunlan
ijksist ogretinin pazarlayicilan olarak gormustur, Marx icin diyalektik, temelde
ihsel bir surectir, Bu surecin dinamigi ekonomik sistemlerin yapilanmasindan
:ynaklanan ve bu sistemlerin kacmilmaz olarak yeniden duzenlenmesine ve yerini
Iizabeth Wright, Postmodern Brecht, cev: Aysegnl Bahcrvan, Dost Kitabevi Yaymlan, Ankara
98.ss. 10-11.
JE:lizabeth Wright, Postmodern Brecht, cev: Aysegul Bahcrvan, Dost Kitabevi Yaymlan, Ankara
98.a.g.e. s. 20.
Elizabeth Wright, a.g.e. s. 23.

16

sisteme birakmasma varan celiskilerdir. 0 ve Engels diyalektigin mantik ve
roblemlerinde

de ortaya cikngmi

kabul etseler bile, bunlan

diyalektigin

selligine iliskin kamtlar olarak gorduler. Fakat diyalektik, insan iletisiminin
sma onlan kabul ettiginden daha dogrudan bir sekilde atfedilebilir: Diyalektik,
flillS

kaynagmm yeni bir ilgi baglamma, yeni bir perspektife yerlestirilmesinden

aklanan herhangi bir kavram ya da anlam degisikliginin sablonudur. 0 halde
ektigin zorunlu olarak ilerledigini cikarsayamayiz.F
Brecht'in tiyatrosu bedendeki ahenksizligi aciga cikanr, cunku gestus
thgiyla bedenin hareketlerinin daima baska nedenlerle olan iliskisini de
sadignu gorur; tipki Artaud'nun tiyatrosu gibi Brecht de Yasa'dan yola cikarak
ene uygulanan siddet uzerinde durur. Her iki durumda da beden kendisini, kendi
µde biitiinliigii saglamis bir sey olarak sunamaz, fakat sahip oldugu kimlik ona
plumsal iliskiler kodundaki yerini veren bir sistemden dogar.38 Bir diyalektik okulu
c.lugu icin Lehrstuk, Stephen Heath gibi sinema kuramcilan tarafmdan toplumsal ve
litik uygulama ornegi olarak benimsenmistir ... Brecht, izleyiciyi aktif olarak
istirmak icin ozel teknikleri ve stratejileriyle bir topluluk tarafmdan tasarlanan,
zilan ve uretilen filmi Kuhle Wampe ile devrimci bir sinema uygulamasma katkida
lundugu halde sinema kuramcilanm ilgilendiren aslmda bu degildir, Heath'in
ikkat cektigi gibi, bunun yerine Brecht, sinema hakkmdaki ozellikle sanatsal
.ygulamalarm yapacagr mudahaleler konusuyla daha yakm iliskileri olan sorulara
ol acmistrr. Brecht'in "mudahaleci dusunme" (eingreifendes Denken) olarak
a.dland1rd1g1 sureci tesvik eden bu uygulamalar, ideolojide urettigi temsillere karsi
genel bir mucadelenin bir parcasi olarak gorulmektedir. Sinemada Brecht'iyen bir
uygulama, sinemamn kurucu ideolojisi olan, izleyiciye her seyi algilayan bir goz
amlsamasmi bahsetmeye ve boylelikle Lacan'm ayna evresindeki gibi imgesel bir
ego olusturmaya dogrudan karsi 91kacakt1r."39
Prof. Dr. Mutlu Parkan, "Brecht Estetigi ve Sinema" adh kitabmda Brecht'in
estetik kurammm temelinde naivite bulundugunu ve eksenini de yabancilasnrmanm

37 Elizabeth

Wright, a.g.e. s. 31.
Wright, a.g.e. s. 33.
39 Elizabeth Wright, a.g.e. s. 36.
38 Elizabeth
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birbiriyle ayn kategoride olmayan, ancak diyalektik bir butunluk
an sekiz temel kavramdan olustugunu belirtir. Bu sekiz temel kavram, Naivite,
el Meselesi, Epizodik Anlatim, Gestus, Yabancilastirma, Tarihsellestirme,
1:1t1mc1 Yapi ve Gosterimci Oyunculuk'tur.t" Yine Prof. Dr. Mutlu Parkan'm aym
smasmdan bu temel kavramlan inceleyelim.41
Naivete: Brecht'in estetik kurammm temelini bu kavram olusturmaktadir,
'\Vton, elmanm yere dusme olaymi, "yabanci" bir olay olarak gozlemlemis ve
en dusuyor?", "nasil dusuyor?" sorulanm kendi kendine sormustur. Apacik bir
i;9ek olan elmanm yere dus u~u olgusunun, aslmda gercegin sadece bir ytlztl
gu, daha dogrusu, gortinen yuzu oldugu ortaya cikmrstir. Brecht'in estetik
bu tutum, Newton'un, "bilimsel naivete" olarak
andmlabilecek tutumdur.
Eylul 2006'da Alman Kultur Merkezi'nin konugu olarak gelen Brecht'in
stam Manfred Werkferd'in "Brecht'le Havana'da" kitabmdaki naivite ilgili
iime yer verelim ~imdi.42 "Brecht, cabuk verilen yamtlardan nefret ederdi. Bir
t bulmus olsa da, bu hosuna gidiyor olsa da, yamti hep kuskuyla karsilardi,
llikle hosuna gittigi zamanlarda. Bu tavn, 'elestirel durus' diye adlandmrdi;
lmzca onun dusunce ve davramslannm anahtan degildi bu, aym zamanda
atrosunun da. Kusku duymasi, insan turunun temel sorunsah olarak gorurdu,
.ydu ilk once, insan olmayi olasi kilan ve bugune dek de olsa kilan. Kuskuya ovgu
gusuna Brecht, en guzel siirlerinden bazilanm ithaf etmisti, Ancak, genellikle
ogabilimsel bir tartisma olarak gorulen Galileo Galile oyununda Brecht, 90k seyrek
yapt1g1 bir seyi yapiyor; dtmyayi algilama ve degistirmeye iliskin, kendisinin son
gerece ozel olan yontemi uzerine dolaysiz bilgiler veriyor. Bu, Engizisyonun
oydugu yasaga karsm Galile'nin arastirmalanm sfudurdugu 9. Sahne'dir. Gunesin
urdugunu diinyamn dondugiinu kamtlayabilecek olan, yeni kesfettikleri gunesteki
1€!kelere iliskin acele goru~ bildirmesi icin ogrencilerinin baskisiyla karsilasan Galilei

40

Mutlu Parkan, Brecht Estetigi ve Sinema, Donkisot Yaymlan, 3. Baski, Istanbul, 2004.a.g.e. ss.
:9-50.
1~ Mutlu Parkan, a.g.e. s. 50-68.
42Manfred
Werkwerth, Brecht'le Havana'da, Tnrkcesi: Yalcm Baykul, Istanbul: Mitos-Bo yut
Yaymlan, Tiyatro/Ku ltur Dizisi 69, 2006, ss. 28-29.
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§oyle yarutlar onlan: 'Niyetim, bugune degin hakh oldugumu karutlamak degil,
acaba. Diyorum ki: Bullin umutlan serbest birakm, gozlem yapmaya yeni baslayan
sizler. Onlar belki cikan dumanlar, belki lekelerdir, ama leke olduklanm kabul
etmeden once ki isimize gelen de budur, gelin onlann bahk kuyruklan oldugundan
yola cikahm,
Evet, her seyi bir kez daha kusku suzgecinden geciriyoruz. Ve bize yedi mil
yaptiran cizmelerle ilerlemeyecegiz, tersine salyangoz hiziyla gidecegiz. Ve bugun
buldugumuzu yann tahtadan silecegiz, ancak bir kez daha aym seyi bulursak tahtaya
o zaman yazacagiz. Eger bulmayi

arzu ettigimiz seyi buldugumuzda, bunu

basaracagiz da, ozel bir kuskuyla bakacagiz ona. Oyleyse gunesi gozlemleme isine
acimasiz bir kararla yaklasacagiz, yani dunyan durdugu tezini kamtlamakla. Ve once

basansizliga ugradigmuz zaman, tumuyle ve umutsuz bir bicimde, yaralanrmzi
yalayarak ve son derece kederli, iste o zaman sormaya baslayacagiz, acaba gercekten
de hakh olamaz miydik, dunyamn dondugu konusunda diye! Ancak bu kabul
ettigimizin dismda her gorfi§ ellerimizden hirer hirer kayarsa, iste o zaman
arasnrmadiklan halde 90k konusanlara insaf etmeyin .. Teleskopun uzerindeki ortuyu
kaldmn ve gunese dogru cevirinl"
Mesel Meselesi: Brecht, mesel cahsmasini burjuva tiyatrosunda "yorumlama"
olarak ele alman surecin karsihgi olarak gorttlmektedir. "Mesel, oyuncular,
dekoratorler, maskcilar, kostumculer, muzikciler ve koreograflar dahil, tiyatronun
tumu tarafmdan anlatilacak, aciga cikanlacak ve sergilenecektir." "Meselin ortaya
konmasi ve uygun yabancila§t1rmalarlaaktarilmasi, tiyatronun ana islevidir." Brecht,
meseli tiyatronun ana islevi olarak ele almaktadir, Mesel olmaksizm ne
yabencilastnrna ne gestus ne de Brecht'in estetik kurammm oteki ogeleri olabilir.
Ozetle, mesel, bir yapitm ilk bakista ve duz bir okumayla bulgulanmasi mumkun

olmayan toplumsal anlamdir. Mesel cahsmasi boyunca surdurulen naif tutum
aracrligiyla toplumlar ve insanlar arasi iliskileri yoneten yasalar tamrur kilunr.
Episotik anlatnn: Epik, konuyu zenginlestirir, dinleyiciyi cesitli yerlere
gotlirur ve siiri birbirinden ayn episotlarla susler. Aristoteles, epik turu
"episot" ve "anlatim" kavramlarmm her ikisini birden

n..u.uruu.uaa

ayuu41
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epik tiyatro sistematiginin sahnesel kurulusu ise epizotik anlatim kavrarmyla
anabilir, Ozdeslesmeye dayah dramatik anlatima karsihk, epizotik anlatimda

x~~me denetim altma almrmstir; seyirci, ozdeslesmeye tutsak edilmez. Ozdesles
¢yirciyi katharsise goturecek boyutlara vardmlmaz. Seyirci, yapay olarak icine
n;f(gerilimden kurtulduktan sonra (katharsis) yasamma, birakngi yerden aym
.µzerinden Yl noktasmdan aynen devam edecektir. Gestuslar, yabancilastirma
'p.§elle~tirmeefektleri de epizotik bir yapi icinde islev kazanabilirler.
(}estus: Naiv tutumun oyunculuk duzeyindeki ifadesi olarak tammlanabilir.
I11. .. estetik

n.!

kurammda, anlatilacak olaylarm toplumsal anlami demek olan

seyirciye aktanlmasmda 91kl~ noktasi soz degil, daima toplumsal bir anlami

g~n davramstir. Soztt ifade edecek davrams (mimemis, taklit) yerine, sozun
ci.aki gorunmeyen anlarm gosterecek davrams gestustur. Gercek yasamda

gprulur

durumda olmayan jest, dil iliskisi ve celiskiler, yasamm yeniden

olan estetik uygulamada oyuncu tarafmdan aciga cikanlarak, gozle gortiltlr
getirilmelidir. Dille jest arasmdaki iliskide ifadesini bulan bu karmasik sureci
un aciga cikartarak gorulebilir kilmasmm estetik araci gestustur. Basit bir
otesinde, bir davrams uygulamasim gerektiren gestus, oyuncunun rolu icinde
~sizin, mesele dayah arastirmalara girmesini gerektirmektedir. Epik tiyatro,
}a.91smdan gestusa dayah bir tiyatrodur.
Brecht ise "Sanat D zerine Yazilar" cahsmasmda gestus hakkmda sunlan
"Gestus deyince, birbirinden alabildigince degisik jestlerle sozlu
Ia.rdan olusan bir insamn baskalan tarafmdan yargilanmasi, bir damsip
~. bir savas gibi otekilerden aynlabilir bir olaym temelinde sakh yatan ve
:fol sahibi butun kisilerin toplu tavir ve tutumlanm belirleyen butun bir yapiyi
amlet'in duraksayan tavn, Galile'nin itirafi gibi tek tek insanlarda gorulup
laylara yol acan bir jest ve sozler bntununu ya da memnunluk gibi, bekleme
f'insanm temel tutumunu anlanz, Gestus, insanlann birbiriyle olan iliskilerini
. Ornegin, yapilacak bir is, bir somuru ya da isbirligi gibi toplumsal bir
gestus sayilamaz. Bir oyunun toplu olarak gestusu ancak silik bir
belirlenebilir, bir gestusu belirlemek icin ne gibi sorulann sorulacagi
H?lll~L..

Bir kez oyun yazarmm seyirci karsismdaki tutumu vardir ortada. Oyun
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yazan, seyirciye bir seyler mi ogretmeye cahsmaktadir. Onu tesvik edici bir tutum
icinde midir? Seyirciyi kiskrrnci bir rol mil ustlenmistir? Onu uyarmak rm
istemektedir? Nesnel olmayi nu amachyor? Oznel bir tutumu mu sergiliyor?
Seyirciyi bir hosnutluk ya da hosnutsuzluk havasma stiruklemeyi mi planhyor?
Yoksa onun boyle bir havaya yalmzca katilmasiru mi diliyor? Icgudulerine mi
yoneliyor seyircinin, usuna mi? Yoksa her ikisine birden mi yonelmekte? Ve daha
bilmem neler? ikincisi, bir donemin tutumu vardir ortada, yazann yasadigi donemin
ve yazilan oyunun icerisine yerlestirildigi donemin tutumu vardrr, Ornegin yazar,
kendi donemini temsil rolunu tistleniyor mu? Oyundaki kisilere boyle bir rol verilmis
midir? U9uncusu, olaylarla aradaki uzakhk sorunudur. Oyun, ilgili donemin bir
portresini mi sunmaktadir, yoksa ic dtmyayi rm sergilemektedir? Dorduncusu,
olaylarla aradaki her iki uzakhkta da belli bir oyun turu soz konusudur. Oyun belli
bir seyi kamtlayan bir mesel midir? Bunlarm tumu sorulacak sorulardir, ama bir
gestusu belirlemek icin daha baska sorulann da sorulmasi gerekir kuskusuz. Bu arada
onemli olan,

soru sorulacak kisinin birbiriyle

celisen yamtlar

almaktan

korkmamasidir, cunku bir oyunu canh kilan icerdigi celiskilerdir, Beri yandan, soru
soran bu celiskileri acikhga kavusturmak, hesapta nasil olsa bir yanhshk var diyerek
isin kolayma kacip silik ve belirsiz cizgilerle cahsmaktan kacmmak zorundadrr.v'"

:SOLUM 2: BERTOLT BRECHT OYUNLARINA GENEL BAKI~
Oyunlarmdaki arayislan uzerinden Brecht'i donemsellestirmek istersek,
Brechtiyen bir tiyatronun gelisimi soyle asamalandmlabilir:
1-1 lk Siirler, Ilk Oyunlar, Ilk Girisimler - 1898-1930

4-Didaktik Oyunlar ve Ilk Surgun Y11lar1 - 1930-1938
3-Buyuk Oyunlar, Amerika Surgunu, Snrgunden Donus ve Berliner Ensemble'nin
Kurulusu -1938-1956

43

Bertolt Brecht, Sanat Uzerine Yazilar, ss. 138-139.
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Elizabeth Wright da Brecht'i donemlere su sekilde aymr: "Kanal'm her iki
~fmda da ha.la yaygm olan bir goruse gore ise Brecht'in Uy evreden gectigi kabul
ilir: Baal ile birlikte erken bir oznelci anarsist ya da nihilist bir evreden (dunyayi
11

olusturuyorum); orta-donem akilci, davramsci ya da mekanik bir evreye (dunya

ni olusturuyor); oradan da uyiincu ve daha olgun bir evreyi baslattigi varsayilan
a gee oyunlarmda birinci ve ikinci evrenin ikilemelerinin sozde diyalektik
zumlerine (kendisi ve dunya arasmdaki diyalektik) gecer ... Uy evre kuramlannm
tmde ortak olan bir kam, nihai devamhhk fikridir. Brecht'in gelisiminde bir
inum noktasi olarak gorulen 1920'lerin ortasmda Marksizmle karsilasmasi

ve

un sonrasmda ilk oznelci evreyi ikinci nesnelci evreye cevirmesi, kaba bir
yalektik dusunceye ozensizce uydurulmustur."

44

Ozdemir Nutku ise Brecht'i 3 evreye aymrken, aymmi su cercevede yapar:
Yazan "diyalektik tiyatro" asamasma getiren yol, daha dogrusu onun gelismesi Uy
samakhdir. ilk basamakta, karamsar, anarsist ve nihilist bir gene yazar, ikincide
endini disipline sokmak icin maddeci dunya gorti~unu kabul etmis bir deneyci ve
yiincude de gtlcltl, etkin bir kuramci, uygulayici ve yazardir. Ancak bu Uy evre kesin
.onemler icinde ele almmaz,

baska

deyisle bunlar

kesinkes birbirinden

y1rabilecegimiz evreler degildir, Bu evrelerdeki ozellikler oyunlarmda azala cogala

7.1 . ilk Siirler ilk Oyunlar ilk Giri~imler(1898-1930)
Bertolt Brecht "Olu Askerin Oykusu" adh bir siir yazdi. Bu siiri, yillar sonra
Nazilerce suclanarak Alman yurttashgmdan atilmasma neden oldu. 1919 siir
cahsmalan acismdan verimli bir yildi, Siirlerini Die Hauspostille'de (Dua Kitabi)
toplar. Bu donem yikim yillanm yasayan Almanya'da ekspresyonist anlatimm,
sanatm her alanmda doruk noktasmda oldugu bir donemdir. Grotesk bir duygusalhga
yer veren oyunlar tiyatro piyasasim allak bullak eder. "Dtinya anlasilmaz, karanhk
ve olumcul bir dunyadir, Realite aldaticidir ve bu aldatici gortintlmtln altmdaki
gercekligi ancak yikim ortaya cikarabilir. Hayatm asaleti ancak yikmtilar arasmdan
44

s Elizabeth Wright, Postmodern Brecht, cev: Aysegul Bahcrvan, Dost Kitabevi Yaymlan, Ankara
1998.. 24.
45 45 Arnolt Bronnen, Brecht'li Giinler, cev: Ayse Selen, Istanbul: Mitos Yaymlan, 1994, s. 22
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isigma cikabilir." Bu ifadeler, ekspresyonist anlatimm kabul gord-Ug-U ifadelerdir.
ikicihk sanatta kendisini formsuzluk, uyumsuzluk ve irrasyonalite olarak gosterir,
asik teknikler terkedilir. Grotesk bir oyunculuk tarzi, plastik kullamm -mask,
1'

akyaj vb.- on plana cikar ve olay org-Us-U kesinlikle tutarh, rasyonel bir bakis
?Jlemez. Brecht'in ilk oyunu "Baal" (1918) iste bu donemde yazihr, Siirsel bir
yundur. Dogal icgudnlere ve anarsik bir cinsellige ovgu niteligi tasir. Baal, auk
addeleri, yeni bir turun yetismesi icin gerekli gubreyi icerdigi icin, surekli yok
lmak zorunda olan bir "on-insan" turtm dramatik biyografisiydi. Bronnen, Baal'in
almzca yazm tarihi acismdan bir degeri olacagim hemen anladi; ancak bu yaprti
kuyunca, yazma yetenegi olan gene adamm pmltisuu ve biiyukliigtinii de kavradi.
ik ona tamamen baglanrmsti. 46
1922 yihnda ikinci oyunu "Gece Calan Davullar"i yazar. Bu, klasik oyun
knigine 90k aykm dusmeyen bir oyundur. Serim, dug-um ve 9oztim bolumleri
vardir. Bildik bir temayi icerir: aynhk ve askerin dorrusu. Bir ktictik burjuva ailesi
la.zlarm1 gelecek vaat eden bir delikanhyla evlendirme hazirhgmdadir. Derken kizm
savasta old-Ugunii sandigi eski sevgilisi yara bere icerisinde yasayan bir ol-U gibi
ikagelir, damat adayi ile gecirilmesi beklenen keyifli dakikalar suya duser, Oyun
buraya kadar klasik bir oyun tekniginin 90k uzagmda degildir. Ancak, bu oyktl ondan
l,ag1ms1z ikinci bir olay tarafmdan kusatildigmda klasik cercevenin disma cikihr.
Geceyi tehdit eden bir baska olay da, kentteki politik bir ayaklanmadir, Bu
ayaklanma kendisini, oyunun akisma eslik eden davul sesleriyle ifade eder. Gece
Calan Davullar'm asil carpicihgi sahnelenmesindedir. Plastik bir kullamm hakimdir.
Eski sevgili korkutucu bir makyaj icerisinde sergilenir. Salonun girisinde, sahne
ontmdeki pankartlarda "Burasi bir sahne ve siz de izleyicisiniz" yazrsi vardir. Bu
oyundan sonra Brecht, fasizmin siyasal bir ikna araci olarak duyusal kiskirtmaya
yoneldigi donemde, sanatm bunun tersini yapmasi gerektigini soyleyerek; duru, zihni
kiskirtan bir oyun teknigi arayisma koyulur. Spor Tiyatrosu kavrammi gelistirir ve
bir boks maci metaforuna basvurur, Iki boksor ve bir seyirci bir araya gelir.Seyirci
butun kurallan, teknikleri, stilleri bilir. Bu metafor, Brecht'in yeni tiyatro modelidir.
Bu modelin ilk ve tek oyunu bir laboratuar cahsmasi olan "Kentlerin
46

Arnolt Bronnen, Brecht'li Giinler, cev: Ayse Selen, Istanbul: Mitos Yaymlan, 1994, s. 23.
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daligmda'tdir

(1923). Oyunda iki gangster arsmdaki mucadele sergilenir. Bu

µcadelenin gelisimi sergilenirken, mucadelenin nedeni uzerinde durulmaz. Brecht,
nraki yillannda bu tarz bir oyuna pek yer vermeyecektir.
mayan

bir oyun uzerinde

cahsir.

Arayislan

1924' de kendisinin

onu Elizabethyen

lll.silcilerinden Marlow'a yoneltir. Marlow'un tarihi oyunlarmdan

Tiyatro'nun

"Edward II"yi

arlar, Her sahnenin bashgi bir projektor ya da tabelayla seyircilere iletilir. Artik
yirci ne oldugunu degil, nasil oldugunu merak edecektir ve pasif bir seyirciden
bir seyirci konumuna gelebilecektir. Bu srrada tiyatroya olan ilgisi de devam
1924'te Berlin'e gider. Burada Carl Zuckmayer, Max Reinhardt ve Helena
eigel gibi donemin unlu sanatcilanyla tarusir ve birlikte cahs ma olanagi bulur. Bir
sonra yetenekli bir oyuncu olan Helena Weigel'le evlenir ve bu evlilik omrunun
nuna kadar surer. Brecht'in oyunlarm pek cogunda Weigel basrolde oynarmstir,
925'de Politik Tiyatro'nun kurucusu Erwin Piscator ile ilis kileri gelisir, Kadrosunda
amaturg olarak cahsrr. Besteci Kurt Weill

47

ile tamstiktan sonra Brecht tiyatro yas

mda yeni bir adim atmis tir, Sosyalizan bir kimlige bnrunur. Piscator'la birlikte
aroslav Hasekin unlu romam Asian Asker Svayk'i sahneye uyarladiktan sonra
azdigi "Adam Adamdir" (1926) adh oyunu "epik tiyatro" anlayismm ilk
enemesiydi. Bu ogretici bir tiyatro tilril olup, olaylar geleneksel tiyatrodakinin
sine, dramatik bir bicimde canlandmlacak yerde, izleyiciye anlatihr. Izleyici
ahnede olup biteni bir gozlemci gibi izler. Epik Tiyatro'da amac dusundurmek,
izleyicinin akhm kullanarak bir karara varmasim, harekete gecmesini saglamaktrr,
Brecht dtmyanm degismesinden; insanlann firsat esitligine, dusunce ozgfulilgilne
sahip oldugu, adaletli bir duzenin kurulmasmdan yanaydi,
Benimsemis oldugu Marksist dunya goril~il dogrultusunda, boylesine bir
donustuntln gerceklesecegine inamyordu. Tiyatronun bu amaca ulasmak icin etkili
araclardan biri oldugu kamsmdaydi.
47

Brecht'in Piscator Tiyatrosu ile en ciddi

Kurt Weill (1900-1950): Kesk in bir toplumsal elestiri getiren devrimci bir milzik ve opera bicimi
kurmayi amaclayan Alman bestecisi. Once d1~ avurumcu yolda gelis en verimi, Brecht'le tamstiktan
ve i~ birligine gectikten sonra en basanh nrunlerini v erdi. 1927'de "Mahagonny Kentinin Yukselisi
ve <;okil~ u" ile bas layan bu isbirligi, "U9 Kurusluk Opera" ile doruguna 91kt1. Weill, diger bircok
Alman sanatcisr gibi, Nazilerin iktidara gelisi ile ulkesini terketti, Amerika'da basanh bir opera ve
muzikal bestecisi olarak yasadi, Mnzigi, Ikinci Dunya Savasi'nm bitimine dek Almanya'da
yasaklandi. (Bertolt Brecht, Sinema Yazilarr ve Brecht, Sinema, Sanat Ills kileri Ostune Yazdar,
cev: Bertan Onaran, Yurdanur Salman, Istanbu I: GorselYaymlan, 197 7, s. 286.)
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neyimi, sonrasmda yol aynhklannm gerceklestigi

"Asian Asker Svayk" (1927)

Bu oyun sonrasmda Brecht, "Tiyatro, edindigi teknik olanaklarla, ya biitiin
istik amaclardan kendisini armdiracak ve politikamn hizmetine girecektir, ya da
disini yasadigi cagm toplumsal sorunlanni derinlemesine tartismaktan ahkoyacak
biitiiniiyle artistik amaclara ycncleceknr,"
glendirici ve ogretici amaclanmn

diye dusunmektedir. Y ani tiyatro arnk

ikilemindedir.

Brecht, nasil bir oyun estetigi

'yatronun islevini arttmr diye dttstmur ve onerdigi ilk bicim: Montaj Teknigi'dir. Bu
eknik, ogretici ogeler ile eglendirici ogeledn

catismasr tiirii bir yapi icerir, Bu

knikle yazilmis iki oyun "-09 Kurusluk Opera" (1928) ve "Mahagonny Kenti'nin
iikseli~i ve Dii~ii~ii Operasr'drr

(1930). Brecht bu iki oyunu Yabancilastmna

eknigi ile yazilmis ve sergilenmis ilk oyunlan olarak tamtir ve artik Epik Tiyatro
avramiru gelistirir. Brecht'in

bicimciligi

aciklamaya

cahsirken

sik sik fasizme

gondermede bulunmasi, bicimciligin Brecht'in tasavvurunda ne kadar olumsuz bir
anlama sahip oldugunu anlamamiz acismdan bize onemli bir ipucu saglar. Brecht' e
gore bicimcilik, oz yerine bicime onem verme hali degildir; cnnku bu kavrayis, bicim
ve oz ikiligine dayanan "ilkel" ve "metafizik"
Arslan'm

bir aynmi ifade eder. 48 Halbuki,

deyisiyle, "oz ve bicim arasmda tarihsel olarak kurulmus karmasik ve

dinamik bir iliski vardir." Dolayisiyla Brecht'in

anlam haritasmda bicimcilik, oz

yerine bicime onem vermek olarak degil, bicimin oze dissal kalmasi olarak ortaya
cikar. Brecht'e

gore, "Bir sanatm bicimi, iceriginin (ozunnn) diizenlenmesinden

baska bir sey degildir. Bicim bir dis oge, sanatcmm icerige kazandirdigi bir sey
degildir; tersine oylesine icerige aittir ki, sanatcmm kendisi bile ona bir icerik
gozuyle bakar."49 S0nu9 olarak bicim, ozden bagimsiz olarak, kendinden menkul bir
anlayisla ~ekillendiriliyorsa "bicimci" bir yorum ortaya cikar, Bu anlamda oze dissal
kalan bicim, bicimcilige yol acar,

48

50

Bertolt Brecht, Sosyalist Ger~ek~ilik ve Toplum, cev: Ahmet Cemal - Kayahan Guven, Istanbul:
Altm Yaymlan, 180, s. 72.
49
Bertolt Brecht, Sosyalist Ger~ek~ilik ve Toplum, ss. 224-233.
so Sezai Kos tu, "Brecht'le yabancilas madan Brecht'te
Dergisi, 2004, sayi: 6, s. 46.
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"Mahagonny" sozciigiinii bulur. Bu sozcuk, ellerinde yanhs boyanrms, delikli
1z1 bayrak tasiyan kahverengi gomlekli kucuk burjuva kitlelerini gordiigii zaman
ma gelmisti, Kavram bu sozcukten eikarak gelisti, sozcukle birlikte degisti; ancak
az bu kavram, yalmzca dar kafalilann utopyasr anlamma geliyor ve bu iitopya
pa'nm o · gune kadar gordiigii en tehlikeli cadi kazanmda anarsi ve alkolu
.ynat1yordu.

51

Bu iki oyunundan sonra Brecht'in arayislan farkhlasacaktir, Buraya kadar
ilkel bir Epik Tiyatro'nun gelisimidir. Simdilik Brecht'in hanesinde sadece
deslesme yerine, yabancilastirma teknigi slogam vardir. Bu teknik oyun
zimmdaki butnn degisikliklerin anahtandir, Sahnelemede ise, isiklann, dekor
gisikliklerinin gizlenmemesi, sahne bashklannm kullamlmasi, muzigin yadirgatici
:tkisi

gibi

buluslar

yabancilastirmaya

hizmet

eder.

Diger

donemlerinde

abancilastirma farkh tammlanmaya baslamr, Oyun yazimmda opera formundan,
cmtaj tekniginden gorece uzaklasihr. Sahneleme buluslan kadar oyuncunun tutumu
erinde de durulur.
Ozdemir Nutku ise evrelere ayirdigi Brecht'in yasammdaki ilk evrenm
zelliklerini ~oyle dile getirir:

"ilk evresinde duygusalhk onun tum yapitlanna

gemendir. Onun temel yasantilanndan biri: insanhgm caresizligi, cevresindeki
.iinyaya ilgisiz kalmasi., Brecht'in kendini belli bir disipline almadan once de
plaganiistii bir dustmce yontemi vardir, Am.a bu dusunce yontemi, olgunluk
evresinde kesin cizgilerle ve saglam bir diyalektik dogurganhk icinde karsnmza
91kar ... Onun bu ilk evresinde, onun karakterlerini iki bolumde ele alabiliriz: aktif
karakterler, yani vahseti yaratanlar, somurenler, kurban edenler, vb; pasif karakterler,
baska

deyisle

vahsetten

korunamayanlar,

siiriiklenenler, kurban

edilenler,

somurulenler, vb. Ancak bunlar aktif de olsalar icgudulerinin iiriiniidiirler. Brecht'in
hemen her oyununda bir mahkeme sahnesi vardir; yazar, insanlann hemcinsleri icin
adaletli olabilecekleri dttsuncesini kabul etmez." 52

s Selen Korad (2007)Uzun Yolda Bir Mola (Tii.rk Tiyatrosu Ustiine Notlar), Istanbul:
Cumhuriyet Kitaplan. 100.
52
Ozdemir Nutku, Tiirkiye'de oynanan tiim Brecht oyunlari iistiine elestirmeleri ve Brecht'in
oyunlarmdan ezgiler, Mitos Boyut Yaymlan, Istanbul, 1999.
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. Didaktik Oyunlar Ve ilk Siirgiin Yillarr (1930)
Nazilerin yonetime gelmesiyle birlikte Brecht'in Almanya'da cahsma olanagi
adan kalkar. 1933'te Almanya'yi terk etti. Once lsvicre'ye, oradan Danimarka'ya
i. 1939'a kadar kaldigi Danimarka'da Tak-tik, Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti,
lileo'nun Y asami, Cesaret Ana ve Cocuklan gibi her biri bas yapit olan oyunlar
di. Sezuan'm lyi insam"m da burada yazmaya basladi, 1930'larda Brecht sasirtici
girisimde bulunur. Fasizan egilimlerin guclendigi, insanlann hayatma dogrudan
· de bulundugu bir donemde sanatsal olma kaygismdan 90k politik olma kaygismm
vunulmasi gerektigini iddia eder. "Estetik arayislan, politik bir tiyatronun oni.inii
kamaktadir,"

oyleyse,

"estetik,

tiyatrodan

kapi disan

edilecektir."

brikalarda, sendikalarda insanlar oynayip sergileyebileceklerdi.(Baden

Liselerde,
Baden, Evet

iyen Adam, Onlemler, Kuralla Kuraldisi gibi) Birey kavrami yerine, toplumsal bir
ucadelenin i.iriinii olan yigm-insan

kavrarmm eksen ahr. Oyuncular surekli rol

degi~tirerek oynar; oyuncular olaym tamgi, seyirciler ise yarg1ya varacak insanlardir,
recht sonradan,
plabilecegine

bu oyunlan

politika

iliskin birtakim egzersizler

ile tiyatronun

arasmdaki

olarak degerlendirir.

iliskinin

nasil

Didaktik oyunlar

yazar. Bunlar iyilik, vatanseverlik, dindarhk temalan iceren kisa oyunlardir.
Brecht'in didaktisizmi ilk kez estetik bir form icinde kurgulamaya cahstig;
"Mezbahalarm

Johannasi'tdir

(1932). 0 doneme kadar yazdigi en uzun

oyundur. Dramatik bir nitelik tasir. 1929 Chicago'sunda, yoksul kesimlerle yonetici
kesimin mucadelesi konu edilir. Oyunda, Johanna adh, iyiliksever, dindar bir kadm
tasvir

edilir.

Yoksul

kesimlerden

yanadir,

ne var

ki, hicbir

zaman

onlan

yoksullastiran insanlann karsismda yer almaz. Cunku dindarhgm, tann sevgisinin ve
ahiret inancmm insanlan durustluge tesvik edebilecegine inamr. Y oksullarm

siddet

iceren eylemlerine karsi hiristiyanhk inancmi, yumusakhgi ve insan sevgisini onerir.
Son nefesini
hakimiyetini

verirken,

bu tavnyla

surdurmesine

ashnda

yoneticilerin

katkida bulundugunu

farkeder.

yoksullar

i.izerindeki

Vicdan azabi icinde

olurken siddeti savunur. Dini bir iyilige, durustluge ve inamsa karsi takimlan bu
siyasal tavir, Brecht'in diger oyunlannda

da sikca yer ahr, ama hicbir oyunda bu

oyundaki gibi bashbasma konu edilmez. 1932'de Brecht benzer bir oyun girisiminde
daha bulunur; "Ana". Bir Gorki uyarlamasidir, Bir devrimci annesinin smif bilinci
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azanmasim konu edinir. Annenin icindeki 'Johanna' oyun boyunca donu~ur ve bir
.s'Vrimci haline gelir. Oyunun gosterimi yasaklamr. Cunku Naziler iktidara gelir ve
qylece Brecht'in ilk surgun yillan baslar, Amerika'ya

gidene kadar iki onemli

enemede daha bulunur. Birincisi; anti-fasist oyunlar, ikincisi; Aristotelesci bir oyun:
(Sarrar Anamn Tufekleri"(l937).
Yuvarlak

Kafalar,

akespeare'in

Sivri

"Kisasa

Ancak 1936'da Danimarka'da

Kafalar"

Kisas"

Brecht'in

ilk anti-fasist

oyunundan uyarlanma,

sahnelenebilen

oyunudur.

Oyun,

fasizmin uygulamalanrun

vedildigi bir guldurudur. Hitler benzeri 1rk91 bir dtik insanlan yuvarlak ve sivri
falar olarak ikiye aymr, Bu oyun ile birlikte, populer bir anlatim teknigi olarak
izaha basvurulmasi tekrar gtmdeme gelir. 1938'de yazilan "3. Reich'in Korku ve
faleti" ise propagandist bir yon icerir; mizahm yerini politik saldm ahr. 1941 'de
amlayacagi,

ama fasizm karsrti oyunlan

arasmda degerlendirilebilecek

olan

f\.rturo Ui'nin Onlenebilir Yukselisi" ise bu oyunlann en niteliklisidir. Dramatik bir
urgu olusturulur ve fasizan egilimin yukselisi kacimlmaz bir durum olarak degil,
ihsel olarak engellenebilir bir gelisim olarak gosterilir.

Yukarda da belirtildigi

ibi, 1973'te yazilan "Carrar Ana'nm Tufekleri", Aristotelesci bir yapr icerir, Brecht,
u oyunda Aristotelesci

Tiyatro'nun

olanaklan

uzerinde

politik

bir denemede

ulunur. Aristotelesci bir oyunun gerekli toplumsal kosullar icerisinde provoke edici
ir

nitelige

burunebilecegini

dtlstinttr.

Carrar

Ana'nm

Tufekleri

uzerindeki

ahsmalarmdan sonra Brecht'in buyuk oyunlanna girisecek olmasi, bu oyunun ilginc
ir deney oldugunu gosterir,
Ozdemir Nutku ise bu evreyi su sekilde belirtir: "Bir sure sonra yazan
µisiplin sorunu ilgilendirmeye

basladi; duygusal yammn, bilimsel ilkelere gore,

bilincli bir denetime ahmp almamayacagr uzerinde durdu. ilk evredeki olumsuz ve
lcaramsar tutumuyla ortaya cikan nihilizmini bogabilmek icin, onun bir disipline ve
plumlu sonuclara goturecek bir inanca gereksinmesi vardir, Bunun icin de, politik
baglanmayi

secti, Bu politik gorunu~u de Marx'm

ogretilerinde

buldu. Maddeci

dtmya goru~u ona kendini denetleme, disiplin ve akilci yontemi ogretecekti. Aynca,
bu baglanma, her turlu asm duygululugu yadsiyor ve bilimsel bir yol seciyordu,
Maddeci dunya gornsundcki kesin disiplin ve ozgecillik onun anarsist yarundan bir
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lus demekti;

iistelik nihilist

Brecht'in

ayakta durabilmek

iein bir inanca

ksinmesi vardi, Bunun da bilimsel diyalektlgin dtlstlnce yonteminde buldu."

53

"Brecht ile uzun bir sure birlikte cahsrms olan Lion Feuchtwanger, roman
itninde yazdigi Brecht'in biyografisinde, "O, kendi kisiliginden gercekten acr
erdi ve hep kendinden kacmak isterdi," dedikten sonra da, "toplumsal sezgi
iinden de yoksundu," (Feuchtwanger, Success, London 1930, 500.) diye ekler.
le kendi icinde parcalanmis ve hicbir seye inanmayan biri icin maddeci diinya
p.i§ii iyilestirici bir yoldu. Cunku Brecht gibi, toplum-disi kisileri toplumla
ilendiren ve gercek toplum umudu veren bir dusunce diizeyiydi bu. Sonra kisinin
:1.1.dinden fedakarhk etmesini gerektiren ve ayru zamanda (ilk H1ristiyanhk
neminden bu yana) da ilk kez en 90k bencil olmayan, ozge9illigi savunan bir
siplini getiriyordu bu g6rii§. Robert Brustein, "Brecht'in Marksci ogretiyi
buliinde hemen hemen dinsel bir baglams var," (Brustein, The Theatre of Revolt,
ston/Toronto, 1964, 250.) Gercekten de yazar, Markscihgr kabul ettigi ilk
pnemde dar ve kati bir g6rii§ icindeydi, Yillar gectikce, bu disiplini ozumsedikes
eni§ ve yaranci yannn da yapnlanna getirdi. Boylece, maddeci diinya g6rii§iiniin
ii§iince sistemi icinde, Brecht, artik deliligi degil, "delilige son vermeyi", karmasay,
egil, "karmasaya son verecek yeni bir diizenin savunucusu" olmayi benimsedi.
recht, "Ana" oyununda "Deliligi degil, delilige son vermeyi," "karmasayi degil,
armasayi yok etmeyi" belirtir.) Artik icgudusel ve duygusal cikislar yerine, bilincli
enetim onun varmak istedigi noktadrr."54 "Yazann ikinci evresinde yazdigr
pyunlarda, kisiler ilk evrenin kahramanlanmn tam karstsmdayrnrs, yani tamamen
aktiflermi§ gibi gorunurler. Oysa dikkat edilince, ilk evrenin yumusak ve ikinci
evrenin sert karakterleri arasmda pek de ayncalik yoktur. Cunku bu sert karakterler
de, karsmyrms gibi gorunen yumusak karakterler gibi pasiftirler. Aralarmdaki tek
ayncahk; ilk evrenin yumusak karakterleri suclulanyla siiriiklenirken, bu evrenin sert
karakterleri baskalan tarafmdan oldurulttrler ... Brecht, Marx'm ii9iincii yamndan
90k, elestirel yamndan etkilenmistir, . . Ancak bu evrenin butun oyunlannda vanlan
sonuc sudur: insan iyi, ama sistem kotiidiir; sistemin diizeltilmesi gerekir.
53

Ozdemir Nutku, Tiirkiye'de oynanan tiim Brecht oyunlan iistiine ele~tirmeleri ve Brecht'in
oyunlarmdan
ezgiler, Mitos Boyut Yaymlan, Istanbul, 1999.
54
OzdemirNutku, a.g.e. ss. 21-22.
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Markscihgm elestirel yamru vurgulayan Brecht, bir tiyatro ozam olarak da, kahci bir
asan saglamisur; ctmktl o bilimsel diyalektik yoluyla senteze yonelmistir. Bilimsel
gu~iincenin

temelinde

de, dondurulmus,

kahplasmis,

ilerlemeyen,

degismeyen

sleganlar degil, kuskuyla gelistirilen ve daha ileriye goturulen dusunce birimleri ve
bu birimlerin birlesimi vardir. Ona gore, toplumsal duzeni yenilemek, degistirmek ve
gelistirmek
enetlenebilir.

icin

kusku

Galile'nin,

asal

tavirdir,

Antigone'nin

Ancak
ve

boyle

daha

toplum

bircok

ogrenebilir

Brecht

ve

karakterinin

zelliklerinden biri de budur." 55

Brecht, dtmyaya bakismdaki nihilizmi, bu diyalektik yonteminin yardmn ile
~tm1~ ve olumsuz karamsarhgmdan da bu evrede kurtulmustur. Martin Esslin, Bertolt
1:3fecht kitabmda sunlan soyler "O, bu dtlnyanm degismesi gerektigini seyirciye
l;lll}atmak istedi. Bu cabasi onu asm karamsarhktan kurtardi; toplumcu oldugu kadar,
lci~iselyaratislara da goturdu." Bu baglamda ic ice giden iki yonelis oldugu izlenir.
(Sl bir yandan kapitalizme, i~ hayatmm suclanna, ticari toplumun adaletsizligine ve
zorbahga karsi cikarken, bir yandan da bu bozuk duzen icindeki insamn kisisel
tragedyasma derinlemesine uzamr. Bu genislemesine ve derinlemesine olan ikili
yoneli~ de onun oyunlan acismdan onemli bir ozelliktir. ilk baslardaki, yani ilk
evresindeki baskaldirmasmda iscilere adeta bohem bir anlayisla yonelen yazar, bu
evreden itibaren emekci sirufmm tumune ilgi duymus , onlarm sorunlanyla yakmdan
iIgilenmistir. Bunun icin de kisileri ureticiler, emekcilerdir, konulan da uretim
ili~kilerini ve kisisel Iliskileri kapsar."

56

2.3. Epik Oyunlar, Amerika Siirgiinii, Donii~ Ve Berliner Ensemble'nin
Kurulusu (1938-1956)
Brecht'in Avrupa'daki son yillan, epik bir tiyatronun olanaklanm arttirmaya
yonelik cabalarla gecer. Epik bir tiyatronun sahnelemede gelistirilecek teknik
yontemlerin zenginlestirilmesi sorunu oldugu dtlstmcesinin disma cikar ve politik
konjoktiir ile dogrudan iliskisi olmayan am.a arayislannm yolunu acan buyuk
55

Ozdemir Nutku, a.g.e. s. 24.
Ozdemir Nutku, a.g.e. s. 25.
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yazmaya baslar. ilki, "Galile'nin
pm111:sc1

cahsmalanni

devam ettirebilmek

Yasanu'tdrr

(1938). Oyunda, Galile

icin taktik bir davrams ta bulunan bir

amandir, Brecht, Galile'nin kahramanhgmi

epik bir tutum olarak niteler. Cunku

ygusal bir karsi 91k1§m yerini akilh bir baskaldin

almisnr.

Galile cagdaslan

tarafmdan korkak olarak nitelenir, ama yasamayi secmesi bile bash basma devrimci
bir tutumdur. "yasayarak aslmda ortacagm kuyusunu kazar."
Epik Tiyatro artik sadece anlatan ya da sergileyen tiyatro degildir. Epik
Tiyatro'nun sorumlulugu epik insanm olusumuna katkidir. Oyle bir oyun sergilemeli
ki, "tiyatro yine tiyatro" olsun insanlar eglenmeye gelsin ama bu eglence bash basma
bir ogrenme

olsun. Mizaha

basvuruldugunda,

vabancilasnrma

bash basma bir

eglencedir. Cagm insam da en cok bu eglenceden yoksundur, tiyatroda estetik sorunu
arnk alternatif bir eglence tarzmm kesfedilmesidir, Boylece, yabancilasnrma yeniden
tammlamr: "Insanlara toplumsal iliskilerin degisebilirligini ima eden bir yaklasimdir,
oyunun yapisma nufuz etmediginde biitiin cabalar bosunadir."

Oyunun yapisina

nasil nufuz eder? Konu ettigi oykii.yii kendi sizofrenisi icinde kurgulayarak .Brecht,
bunu kendi oyunlarmda

iki yoldan gerceklestirir,

Birincisi, merkeze

alman bir

karakteri bolunmusluk icinde sergileyerek: "Puntilla ve Matti" (1941), "Sezuan'm Iyi
Insam" (1941 ). Sarhosken pirlanta gibi bir insan olan Puntilla, ayikken zalim bir
toprak agasidir, "Hangi durum onun icin zararh bir tutumdur?" ya da "Hangi yonu
onun icin hayirhdir?" Y amti belirsiz birakihr, Sarhosken, iyilikseverdir. Y oksullara,
acizlere

yardim

Cevresindekilere

eder. Ne var ki, ayikken

de, dunyanm

en kotii insamdir.

zarar verir, usagim, iscilerini zalimane cahstmr, Brecht, oyle bir

dunyayi ima eder ki, insani degerlerden yoksunluk bir girisimciliktir,

ama insani

degerlere bireysel bir donii§, bir tur "Johanna olma arzusu" bu girisimcilik karsismda
alternatif degildir, viinkii iyilikte bulunulacak insanlar bu diinyaya muhalif degildir
ve iyilikten yararlanma egilimleri bir tiir yagmalamadir. Aym tema daha belirgin bir
sekilde, Sezuan'm Iyi Insam'nda Shen Te'de de islenir. i yi insan ile kotu ama
"tuccar" insan Shen Te'de pir l1olµnmii§liik icerir, Hicbir zaman ii; ice gecemeyen bu
bolttnmusluk, Brecht'in yasadigi 9ag1 ''soyutlama yoluyla" bir elestirisidir,
karsisma yine bir sizofreni cikanlarak
yargiya varabilecek yasadigi hayatm

elestirilir,

Seyirci, olay

sizofrenisinden

~nnci1r1

HCIA.lUuua

u"'"u."'1.
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endi sizofrenisine tamk olan bir Puntilla ya da Shen Te'dir. Artik, yabancilastirma
lumsuzun

olumsuzlanmasi

olamaz,

cunktt bir yamlsamayi

rlsama karakterin hangi yonudur; Johanna'hgi

da gereksinir.

Bu

rm, tuccarhgi mi? Yoksa ikisi

i.rden mi? Yamti oyun boyunca degisir.
Brecht'in yararlandigi ikinci yol, olaym kendisinin bir tur sizofreni icerdigi
lar kurgulamaktir:

"Cesaret Ana ve Cocuklan"

(1939), "Simone Machard'm

ii~leri" (1942), "Kafkas Tebesir Dairesi" (1944). "Cesaret Ana ve Cocuklan" ise,
donemin en ustahkh oyunlanndandir.

Brecht, bu oyununda otuz yil savaslannda

yyar tuccarhk yapan ve askerler tarafmdan cesaret ana lakabi takilan biri kiz, u.9
cuk sahibi bir kadmm heyecan dolu maceralanndan yararlamr, Anne'yi cocuklanm
oykunun arka planmdaki otuz yil savaslanm ahr, kendi oykusune uyarlayarak,
·k11 bir tarihsel kosulda kendi dcneminin bir modelini olusturur, Kllctik bir insanm
vastan kar etme arzusu hikaye edilir. Cesaret Ana cocuklanm

kaptirmadan

vastan payma duseni ister. Arna cocuklanm teker teker yitirir. "Felaketler hicbir
aman

ogretici

olmarmstir

ve

ku.9uk insanlar

asla

buyuklerin

corbasmdan

·9ememi~tir." Bir savastan cikip, kostura kostura digerine giden cesaret analarm bir
Iestirisidir bu oyun. Cesaret Ana yamlsama icinde davrandikca, onun yamlsamasma
ik olan seyircinin farkh bir davramsi tasarlayabilmesi beklenir. Kacimlmaz olarak,
~mpatiden de yararlamhr, Cunku seyirci, oturdugu koltukta dahi, aym yanilsamayi
.payla~maktadir. Ancak, tamk olmanm verdigi konumsal farkhhk sayesinde empatisi
yer yer bir kizgmhga,

cesaret ana ile beraber davranmaya degil, ama onu yola

etirmeye tahrik eden bir ortakhga donusebilir, Tamk olmamn verdigi konumsal
farkhhk yine bir duygu ortakhgmdan yola cikar, ancak etkileri farkhlasir, tiyatro yine

bir tiyatrodur ama etkileri farkhdir.
Artik Brecht, "ozdesleme
Qzde~le~me yerini
ortakhgma

oyundaki

yerine yabancilastirma"
karakterlerin

birakir. Yabancilastirma

ve onlan

slogamyla acrklanamaz.
seyredenlerin

"ideolojik

ise, bu ortakhk icerisinden hareket eder ve

ortaklardan birinin digeri ile yuzlesmesine olanak vererek, bu karsisma sizofrenik bir
suret cikarmakla gerceklesir, 9ozucu bir etki olusturmaya cahsir.
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afkas Tebesir Dairesi"ne gelince Brecht oyunu Broadway canhhgi ile sergilenen
a Broadway

karsm bir dramaturji anlayisi iceren bir oyun olarak niteler.

valerden, muzikallerden, stilizasyonlardan yararlamlabilecegini, zaten oyunun da
havada yazildignu, ancak asla bir Broadway prodiiksiyonuna donusmemesi
ektigini savunur. "Kafkas Tebesir Dairesi", Brecht'in en uzun oyunudur ve asil
kuden bagimsiz bircok oykuyu icerir. Oyun, Cesaret Ana'dan ve diger
larmdan 90k farkh bir yapi icerir, Yine farkh bir tarihsel donemde model
lµ~turma cabasi vardir, Ancak, bu model evrensel bir nitelik tasir; iyilik, durustluk,
zveri, mulkiyet gibi "insanhk degerlerinin", 90k farkh karsihklar bulabildigi bir
asal"dan hareket ederek birliksiz, butunluksnz, episodik bir dtmya sergilenir.
liskileriyle yasayabilen ama bir katlanma ya da izdirap durumu yerine mucadeleyi
silik edinen bir insan tipi ima edilir. Grusha, cocugun hayatim kurtarma derdine
i~tiik9e kendisininkini riske atar; uretkenligi onu kendi yikimma surukler. Adalet
da hem bir sucluyu, hem bir kurtanciyi gorur. Fukarahgi cocuk icin bir tehlikedir
cocuk bu fukarahgi kiskrrtir. Cocuk icin zorunlu bir evlilik yapar ama bu evlilik
vgilisi icin bir ihanet olabilir. Azdak, oykuyu dinleyenleri hayal kinkhgma
'iriiklemeyen bir karar verebilir. Yine de, karan baskalan icin bir hayal kmkhgidir
yasal adalet, asil anne). Azdak cocugu yetistiren anneyi gercek anne ilan eder ama
rdeminden degil. Cocugun cikarlanyla, Grusha'nm cikarlan artik bir oldugu icin ...
utlu son yoktur. "Oyun, on-oyunda ortaya atilan bir erdemin, tarihsel ve imgesel
bir duzenleme (setting) icerisinde olabilirligini (practicibility) hatta evrimini sergiler.
Hicbir sey kamtlama derdinde degildir, Seyirciler oykude gecen herhangi bir insan
()labilirler. Buttmluklu dtmyalan, degerlerinin celisik karsihklar buldugu episodik bir
dunyada 9ozulmeye terkedilir. Artik, ne, "epik tiyatro" tammmdan bahsedilebilir, ne
de, "bilim 9ag1 tiyatrosu" tammmdan: tiyatro, diyalektik olmak zorundadir.
1939'da Danimarka'mn da Nazi tehdidi altma girmesi uzerine once
Finlandiya'ya, oradan da 1941 'de ABD'ye gitti. Brecht'in oyunlarmdan bazilan bu
donemde ingilizce'ye cevrildi ve ABD de sahnelendi. Ne var ki, bu ulkede izleyici
oyunlarmdan tedirgin oldu ve ilgi gostermedi. 194 7'de ABD'de esen Soguk
Savas ruzgan, Brecht'in Amerika'ya Karst Etkinlikleri Sorusturma Komisyonu'nca
sorguya cekilmesine yol acn, Dunya gorustme iliskin suclamalara karsi 91kt1. ABD'de
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a.rmmayacagm1 anlarmsu. Brecht, 1949'da Dogu Berlin'e yerlesir ve esi Helena
eigel birlikte, sosyalist yonetimin finanse ettigi kendi tiyatrosunu acar: Berliner
nsemble. A91h~, Puntilla ve Matti ile gerceklesir. Berliner Ensemble, sirasiyla Ana,
hakespeare'den

Corilanus (1951), Kafkas Tebesir Dairesi, Cesaret Ana oyunlanm

yrgiler ve turnelere cikar, 14 Agustos 1956'da, hem iki yeni oyun projesi hem de
11.giltere turnesi icin "Cesaret Ana" reproduksiyonu

uzerinde calisirken, Brecht bir

alp krizi gecirir ve oliir. Ancak geriye koca bir miras birakir; siyasal bir tiyatro.
Ozdemir Nutku, Brecht'in

3. evresi icin de sunlan soyluyor: 57 "Bilincalti

"diileri ile kendi kendini akilci denetim arasmdaki surtusme ve cansma Brecht'in
11 temalarmdan biridir. Onun bu tutumu, bazan insamn icgudusel yamna karsi
gun bir bicimde belirir, bazan da Schweik'm arkadasi Baloun'da oldugu gibi,
musak bir ruh durumu icinde ortaya cikar, Nasil olursa olsun insanm bu iki yam
nun oyunlannda surekli bir catisma durumundadir. Soz gelimi "Kuralla Kural
1))1~1'nda (1930), ham.al, onu doven, ezen ve sonra da susayan tuccara matarasun
~:ikanp su vermek ister. Nefret edildiginin bilincinde olan tuccar hamalm matarasmi
Ja~ gibi gorur ve hamahn ona bnynk bir tasla saldirdiguu sanarak tabancasiyla onu
gldiiriir. Yargic, mahkemede nefret ettigi birine su vermenin akil d1~1 olusunu kabul
.~derek tuccan beraat ettirir. Oyleyse, hamalm yaptigi hareket ne kadar insancil olursa
glsun, duygulanyla hareket ettigi icin oliimii haketmistir.
Brecht, icgudusel ve duygusal kaynaklanm onlemede buyuk bir guc
sarfetmistir. Bu tur davrams, yani kendi kendini denetleme, icte bir cansma yarattigr
icin, yazar duru ve sogukkanh dis goriinii~ii ardmda, icte hep siddet gosterme
durtusune boyun eg mistir, Yeni bir diizenin gelmesi icin eylem ve zora basvurmak
gerektigini dustmen Brecht, oyunlannda da bu tutumunu surdurur, Yazara gore,
"siddet" ve "zor kullanma" hem yanhs, hem de dogrudur, "Uc; Kurusluk Opera'da
gangsterlerin, Mahagonny'de altm arayicilanmn, Chicago'daki et toptancilanmn
krah Pierpont Mauler'in siddet kullanmalan yanhs ve kotu; am.a yeni bir duzenin
savunuculanmn amaclanna ulasmak icin kullandiklan siddet dogru ve iyidir.
(Brecht'i izleyen, aym dunya gorusune sahip gene; kusak sanatcilan ise siddet
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Ozdemir Nutku, a.g.e. ss. 26, 28, 29, 32, 33.
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llanmaya karsidirlar. Deneylerine dayanarak uzun bir gelenegi olan burjuvazinin
iddete karsi, daha buyuk etkili bir siddetle karsi koyduklanm
mekcilerden
ilmedigi

daha iyi bildiklerini

silahlarla

savasmanm

savunurlar.

dogruluguna

Egemen
inamrlar.

ve siddet silahlanm

guclere

karsi,

Bu silah

onlarm

da sanatsal

Iemdir.) Ona gore, bugune dek somurmek ve kotuluk etmek icin kullamlan

siddet

baski, nicin iyi bir amac icin kullamlmasm?
Ikinci evrede duygusalhgm yanhshgmdan
lanndaki

diyalektiginin

anahtanm

verir.

soz eden yazar, bu son evresinde
Duygusalhk

cogu

kez

yikima

···dugti halde, temelde insamn iyi yamm yansilar, Obur yanda, akilci tutum, bir
sam kotti yapabildigi halde, bozuk duzende, toplum icinde ayakta kalabilmesinin
ir kosuludur, Y azar, dogru bir duzenin gelmesiyle bu akil- duygu catrsmasmm yok
dilecegine ve her ikisinin de dengeli bir yolda birbirini destekleyecegine
dak

duygulanmn

tutsagi

oldugu

llandigmdan ve insanlan tamdigmdan

icin

yanhs

yapar,

ama

inamr.

sagduyusunu

dogru karar verir. Brecht, bu karakterde

anki kendi portresini cizmistir: karmasik ve paradokslarla dolu bir karakter; sikilgan
saldirgan, zeki ve saf, esprili ve ciddi, alcakgonullu ve kendini Brecht, icgudusel
duygusal kaynaklanm onlemede buyuk bir gti9 sarfetmistir. Bu tiir davrams, yani
endi kendini denetleme, icte bir catisma yarattigr icin, yazar duru ve sogukkanli dis
ortinti~ti ardmda, icte hep siddet gosterme durtusune boyun egmistir. Y eni bir
iizenin gelmesi

icin eylem ve zora basvurmak

gerektigini

dustmen

Brecht,

yunlannda da bu tutumunu surdurur, Y azara gore, "siddet" ve "zor kullanma" hem
anhs, hem de dogrudur. "U9 Kurusluk Opera'da gangsterlerin, Mahagonny'de
ayicilannm,
kullanmalan

Chicago'daki

et toptancilanmn

krah

Pierpont

Mauler'in

yanhs ve kotti; ama yeni bir duzenin savunuculanmn

µla~mak icin kullandiklan

siddet dogru ve iyidir. (Brecht'i

altm
siddet

amaclanna

izleyen, aym dunya

gorti~tine sahip gene kusak sanatcilan ise siddet kullanmaya karsidirlar. Deneylerine
dayanarak uzun bir gelenegi olan burjuvazinin siddete karsi, daha bnynk etkili bir
siddetle karsi koyduklanm
savunurlar.
dogruluguna

Egemen

ve siddet silahlanm emekcilerden daha iyi bildiklerini

guclere

karsi,

onlann

bilmedigi

inamrlar. Bu silah da sanatsal eylemdir.)

silahlarla

savasmanm

Ona gore, bugune

dek
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'-',mfumek ve kotuluk etmek icin kullamlan

siddet ve baski, nicin iyi bir amac icin

ikinci evrede duygusalhgm yanlishgmdan soz eden yazar, bu son evresinde
armdaki

diyalektiginin

anahtanm

verir.

Duygusalhk

cogu

kez

yikima

>tilrdi.igi.i halde, temelde insamn iyi yamm yansilar, Obur yanda, akilci tutum, bir
sam koti.i yapabildigi halde, bozuk di.izende, toplum icinde ayakta kalabilmesinin
r kosuludur, Y azar, dogru bir duzenin gelmesiyle bu akil-duygu catismasmm yok
ilecegine ve her ikisinin de dengeli bir yolda birbirini destekleyecegine
dak

duygularmm

tutsagi

oldugu

icin

Ilandigmdan ve insanlan tamdigmdan

yanhs

yapar,

ama

inamr.

sagduyusunu

dogru karar verir. Brecht, bu karakterde

· kendi portresini cizmistir: karmasik ve paradokslarla dolu bir karakter; sikilgan
saldirgan, zeki ve saf, esprili ve ciddi, alcakgonullu ve kendini begenmis, icten ve
Ve bir deha. Azdak akil (sagduyu) ve duygu catismasmm savas alam gibidir.
onunda sagduyu kazamr. Kahraman-suclu,

Brecht karakterlerinin

bir ozelligidir,

elki de en onemlisi ...
Mahagonny'de

kapitalist sistemi bir randevuevi duzeni olarak gosterir, Sevgi

ile ticaretin kurallanna
uygusalhktan

baghdir. . . Tiyatroda si.irekli olarak duygudan degil, ama

kacmasmm ... Tiyatro sahnesi olarak bir boks ringini, bir konferans

salonunu yeg tutuyordu...

Cinsel haz bizde evlilik gorevine, sanat sevgisi hemen bir

egitim hizmetine donusuverir, Ogrenmekten anladiguruz, arastirma zevki ya da bir
seyler arayip bulma tutkusu degildir."
Douglas Kellner, "Brecht'in
"ikinci Dunya Savasi'ndan

Marksist Estetigi" bashkli makalesinde sunlan
sonra Brecht'in ABD'deki

si.irgi.in yasami sona

erdi ve Dogu Berlin'de bir tiyatro grubunu Berliner Ensemble'i kurmak i.izere davet
edildi, nihayetinde

kendisine bir tiyatro verildi ve Demokratik

Almanya' da bas

dramatist olarak gorev yapti, Brecht her zaman bir ti.ir Ortodoks komi.inist olarak
kalmasma ragmen, Karl Korsch'un kendine ozgi.i Marksizm anlayismdan derinden
etkilenmis ve yaymlanmayan yazilannda Stalin'e sert elestiriler yoneltmistir. 1953'te
Dogu

Berlin'deki

tutumunu

Stalinist

savundugu

rejime

scylenebilecek

karsi

i~9i ayaklanmasmda

ustu kapah

aciklamalarda

Brecht

iscilerin

bulunmus

ama

36

erliner Ensemble'daki

pozisyonunu

korumayi

basarmistir.

Ancak Marksizmin

tkisinin en acik bicimde ve onemli oldugu esas eserinde, elestirel tabiatma ragmen,
arksizm'den

etkilenen estetik teori ve pratigin onemli bir omegidir.

Aslmda,

Brecht'in Sovyetler Birligi'nde sosyalizmin insasma olan inancmm yerine Korsch'un
Stalinizm elestirisi gecmistir ve Sovyet blogunda sosyalizmin deformasyonu somut

bir hal almistir. Artik Brecht'in kendi estetik teorisi ve iiretiminin kilit motivlerini
$aglayan Marksci teorinin Korsch yorumu 90k degerliydi ve bircok ulkede
kemtmizmin yikilmasma ragmen, Marksci gorusler bugun halen yararh olmaya
evam ediyor. Son yillarda Sovyet sosyalist blogunun butununun yikilmasi goz
pnilnde tutuldugunda, Marksci teorinin Marksci politikadan daha degerli oldugunu
anrtlamasi ironiktir. Yine de Bertolt Brecht Marksizmi eserleri anlamak ve sanati
gevrimcile~tirmek icin uretici bir fikir kaynagi olarak degerlendirmistir. Bu nedenle
Marksizmin teori ve kulturel pratik alanlannda gercek politikada oldugundan daha
verimli sonuclar vermis olmasi, ironiktir."58
2.4.

Epik Tiyatro'da Yabancrlasnrma,

Dramatik Yapr, Sahneye Koyma Ve

Sahne Diizeni, Miizik, Y eni Oynayis Bieimi
Yabancilasnrmar Cagdas toplumlan tammlayan kavram, "metafetisizm'dir,
Meta fetisizmi kavranu, Marx'm ilk donem yapimlannda kullandigi yabancilasma
kavrammm, meta iiretimi, dolasmu ve tuketimi siirecini inceledigi Kapital' de,
bilimsel bir temel uzerinde ifade edilmesinden baska bir sey degildir. Marx,
yabancilasma olgusunun, toplumlan yoneten ekonomi-politigin yasalanyla dogrudan
baglantismi somut olarak gcsterebilecek meta fetis izmi kavramma "buttm insanhk
tarihinin en buyuk il9 bilimsel bulgusundan birini iceren devasa yapm Kapital ile
varmistrr, lste, Brecht'in yabancilastirma kurammm bilimsel temeli buradadir,
Yabancilasnrmanm naivete (safhk,toyluk) ile baglantisi da bu temel uzerinde
kurulabilir. "Modem toplumlarda yabancilasma, insancil anlamlann yitirilmisligidir.
Brecht ise insancil anlamlan bulmak icin yabancilastirma kavramma yonelir. Brecht,
"Oyunlanmi Marx'm Kapital'ini okudugumda anladim, Marx, bugtlne dek tam
benim oyunlanmm seyircisi diye nitelendirebilecegim kisiydi." der. Oyunlannda

58

Douglas Kellner ,Brecht 'in Marksist Esteti~i s. 4.
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elirgin bir kavrayis gilcii degil, fakat Marx'm kavrayis giiciiydii. "Kavrayis giicii",
erek kendi oyunlannm ve estetik kurammm gerek Marx'm Kapital'inin,

gerekse

aha once sozunil ettigimiz Newton'un bilimsel cabalannm temelinde bulunan naif
.tumdan baska bir sey degildir, Ve Brecht'in

yabancilastirma

.tumun sanatsal ifadeleridir. "Brecht'e gore, yabancilastirma
anmi'tdir.
endiliginden

"Bir olayi ya da karakteri yabancilastirmak
anlasihrhgmdan,
merak

tammrhgmdan,

uyandiracak

bir

gortmur

duruma

efektleri de bu

islemi naivetenin bir
demek, onu oncelikle

seklinden

sokmaktir."

uzaklastmp,

Sonsuz

sayida

abancilastmna efekti vardir ve epik ya da diyalektik tiyatroya zenginligini veren de

Tarlhsellestirme:
lmak demektir.
ga olaganlan

Tarihsel olsun olmasm biitiin olaylan tarihsel olarak ele

"Ozdeslesmenin ozel olaylan olagan kilmasi gibi, yabancilastirma

ozel kilar." Tarihsellestirme

ortaya cikanhrlar.

Tarihsellestirmeyle

belirli bir tarihi momentin
c;ah~mas1yla elde edilmis

efektleri, yabancilastirma

efektleriyle

giincel olamn, giincel olmaktan cikanlarak,

iiriinii oldugu sergilenebilir.

Tarihsellestirme,

mesel

toplumsal anlamm, tarihsel boyutunu vermenin sanatsal

araci olarak da tammlanabilir.
Anlanmci yapu Betimlemeyi tiimiiyle reddetmeksizin,

anlatma (narration)

egilimine agirhk verdigi, anlasilmaktadir. Brecht icin gercekci sanat ideolojilere karsi
realitenin yonlendirdigi gercekci duygulan, dusunceleri ve eylemleri miimkiin kilan
bir sanatti, Iste, Brecht'in estetik kurammda cok onemli bir yer tutan anlatimci yapi,
Brecht'in bu dusuncesinden kaynaklanmaktadir,

Yasamm realitesi, sanatm realitesini

yonlendirmelidir. Anlatimci yapi, estetik ifadesini epizotik anlatimda bulur.

Gosterimci oyunculuk: Gosterimci oyunculuk anlayisi, Brecht oncesi Cin
tiyatrosu olmak uzere, Uzakdogu tiyatrosunda da vardi. Oyuncuyla seyirci arasmdaki
baglanti telkinle degil, bir baska yoldan gerceklestirilecektir. Seyirci, hipnoz
durumundan ahmp, esenlige cikanlacak ve oyuncu bir tumdegisim gecirecek
yansilayacagi kisilige donusme yiikiimliiliigiinden kurtulacaknr. Boylece, Cin
tiyatrosundaki gosterimci oyunculuk anlayisi vardir. Ancak, Brecht gosterimci
oyunculuk anlayismi, eskisinden farkh bir diizeyde kavnyor ve ozdeslesmeyi
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uyle reddetmeyip, sadece denetim altma almayi saglayacak diyalektik bir
culuk anlayisi diizeyine yukseltmeyi hedefliyordu.
Sahne Etmeni Olarak Yabancilasnrma
insan dikkatini ahskanhklardan otfuii azaltan boylesi dogalhklar karsismda ve
ekilligin vahsetine karsi, yani her tttrlu baglarm hice sayan aynntilara karsi, kisaca
lece duran dunyaya karsi Brecht, Aristotelesci olmayan diye adlandirdigi kendi
iyatrosunu gelistirdi. Dogal olarak Arisoteles, Poetika'smda tragedyanm etkisinin
ir eylemi taklit ederek izleyicileri korku ve merhamet yoluyla anndirma amaciyla
leyicide korku ve merhamet duygusu uyandirmasmda yatttgmi dusunur. Buna
yonelik olarak oyuncu, canlandirdigi figurle tepeden timaga ozdeslesir; izleyicinin de
ym seyi yapmasim, kahramanm yasammi kendi yasamiyrms gibi yasamasmi
:saglard1; boylelikle birlikte aci cekme yoluyla zamanla korku ve tiztlnttl yoluyla
~nma hedefi gudulurdu,59
Anlatildigma gore, Galileo, gunlerden bir gun Pisa' daki katedralde salmim
urumuna gecen bir avizeyi gozlemlemistir. Galile'nin "boyle bir seyi beklemezmis
gibi, bunu akh almazrms" gibi avizenin sahmmlanm izleyen unlu bakisim, Brecht,
yabancila~t1rmanm kokeni gorur, Bilim cagmm bakisidir bu. Bacon ile onun
seyisligini yapan oglanm donmus tavuk uzerine yonelttikleri bakistir, uyanci,
arastmci, pek dogal gorulup herkesce benimsenen dogrulan sarsici bir bakistir.
Boyle bir bakis sayesinde sahmm yasalanm ele gecirmistir Galile. "Uretken oldugu
kadar edinilmesi gil9 bu bakis 1, insanlarm toplu yasamalanna iliskin goruntulerin
uyanci (provoke edici) gucuyle seyircilere benimsetilmesi gerekir." Ancak o zaman
seyirciler toplum yasalanm ele gecirebilecektir, Daha sonra su tammlamada bulunur
Brecht: "Yabancilastirrna oyunlastirma, oyunlastmlan nesnenin tamnmasma olanak
vermekle birlikte, aym zamanda onu yabanci gosterir." Bunun da anlami sudur:
Sahneye cikanlan olay ve kisiler gorecelestirilmekte, pek dogal, herkesce bilinen,
anlasilmayacak yam bulunmayan ozelliklerinden soyulup almmaktadir, Bunun
sonucu olarak, ama hep boyle miydi bakahm? diye ister istemez soracaktir seyirci.
Arna hep boyle mi kalacaktir? Kosullar degisirse, olay ve kisiler de degisemez mi
59
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eki?

Sorulanm

yoneltecektir.

'iirdfuiir aciklamalanm

"Yabancilastirma

bir

tarihsellestirmedir"

diye

Brecht, "olay ve kisileri tarihsel, yani kalicihktan uzak bir

erdan sahneye cikarmaktir. Aym islem cagdas kisiler uzerinde de uygulanabilir
skusuz, onlann da tutum ve davramslan zamana bagh, tarihsel, yani kahcihktan
ak bir acidan sunulabilir

seyirciye."

Tiyatroya

uygulanacak

yabancilastirma

fektleriyle soru sorar duruma getirilen seyirci, doga ve toplumbilimlerin
tumunu benimser; ki bu da elestirel tutumudur.
arsisma cikanlan

kisilerle ozdeslesmeyi,

Bu esriklige kapihp sahnede

bu kisilerin ruh dtmyalanna

itmeyi birakir, onlardan geride tutar kendini. Geleneksel tiyatrodaki
zincire vurulmaya yanasmaz,

gerginliklerden

ortak

gomulup
gibi adeta

uzak durumda bulunur. Adeta one

dogru egilmis durumda oturmaz, arkasma yaslamr, gozlerini dikip sahneye bakmaz
ve kulak kabartarak konusulanlan

dinlemez, dikkatli bir bicimde konusmalan izler,

merak ve hayretle sahnede olup bitenleri gozlemler. Boylece gorilp isittiklerinin leh
ve aleyhinde kafasmda uyanan dustmceleri sakin sakin tartiya vurur ve sonunda
serinkanhhkla karanm verir. Yabancilastirma efektlerinin yer almadigi oyunlarda ise
oyunu sanki bir bayiltilrmshk

durumundan

uyamp kendine

gelir sonunda, bir

sersemlik icinde saga sola tutunarak srralar arasmdan gecip kapiya yonelir. Epik
tiyatrodaki o ahsmadigi konumu kolay edinebilmesi
ciddi, sigara ve puro gibi seyler tutturulmesini

icin, Brecht, yan saka, yan

sahk verir kendisine. 60 Brecht unlu

Yabancilastmna-etkisi yontemiyle insanlann olaylar, durumlar ve seyler karsismdaki
durus ,dii~unii~ ve davrams bicimlerinde koklesen ahskanhklanm
hedeflemisti.f

kirmayi

Brecht Yabancilastirma kavrammi ilk kez 1936'da yazdigi "Cin

Oyununda Yabancilastirma Etkileri" adh yazismda kullanrmstir. Getirdigi tammlama
ise soyledir: "Anlasilmasi amaclanan olgunun, ahsildik bildik olandan soyutlanarak,
sasrrtici, beklenilmedik olana donustnrulmesi." Boylece seyirci oyunu izledigi
bilincini yitirmeden sahnede gosterilenler uzerine dtlstmme olanagim bulur.62
Brecht, dunyayi o gune degin gosterilmemis gorunii~ii ile tamtmak ister. 0,
bir karakteri psikolojik olmayan bir kisi olarak kabul eder. Karakterleri, davramslan,

60
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ilgileri, karmasik dusunceleri

ile ele ahr, tipki bugunun dunyasmm insanlannda

oldugu gibi; cunku yazara gore, bugunun dtinyasmm insanlan
kurala gore kesin sudur ya da budur diye degerlendirilemez.

hicbir psikolojik

Boyle bir degerlendirme

de ancak havada kalnus, oznel bir degerlendirmeden ileri gidemez.

63

Brecht, tiyatroda yabancilastmna etmenini yalmzca estetik kaygilarla ele
aldigmi belirtir. Bu yabancilastirma yoluyla .seyirci nesnel bir uzakhk kazamr ve
oyun kisilerinde kendini gormez, Yabancilastirma su yonden onemli: Bir kimse bir
oyuncuyla kendini ozdes kilarsa, neler olup bittigini tam olarak goremez. Oysa
olaym icinde degil de, olayi disardan seyreden biri durumunda olursa saghkh bir
karara gitmesi olanaklidir. Boylece, seyirci her an tiyatro binasmm icinde oldugunu
ye bir tiyatro seyrettiginin bilincinde olmahdrr, Bunun icin de, duygunun desteginde,
on duzeyde akrl olmalidir, Sozgelimi Fieling basta soyledigi sarkiyi soyler. Savasta
ii9 cocugunu da yitirdigi icin durumu yonunden bu nokta iclilik tasir, Brecht, bu
j91iligi geri duzeye atmak icin Anna'mn sarkismi giirultulii savas borulanyla keser.
Oyunun sonunda duygululuk onlenemezse Anna Fierling'in oyun icindeki anlami da
yok olur. Cunku o bir tragedya kahramam degil, ii9 cocugunu da yitirdigi halde,
savasm egemen simflar yararma yoksul halkm sirtmdan surdtlrtlldtlgtlntl ha.la
anlamanus olan bir kucuk tuccardir; acmmasi degil, elestirilmesi ve suclanmasi
ereken bir karakterdir.64 iki bin yil kadar once Longinus, "onemli olan seyirciyi
inandirmak degil, kendilerinden oteye goturmektir," demistir, Brecht de, "onemli
Olan seyirciye karar vermesini ogretmektir," der. Baska deyisle, seyirciyi coskulan
duygulanyla korlestirmeden, ama onlann da yardirm ile aklmi kullanarak bir
argiyi getirecektir. Onemli olan nokta, Epik Tiyatro'nun didaktizme karsi olmasidir;
.finkfi seyirciyi dusunmeye, elestirmeye ve karar vermeye ahstirmak ister.65 Kisiler,
yunun basmda kendilerini muzik esliginde tanrtirlar, Ortaoyununda oldugu gibi,
arikaturlestirilmis ,kurmaca figiirlerdir. Halk tiyatrosuna ozgu olan bu ozellikler
agda~ tiyatroyu belirleyen ti.irlii yabancilastirma etkileriyle, omegin bir sonraki
ahnenin ozetini veren ve yazann bu sahneye iliskin yorumunu iceren koro ve oyun
olgusunu
63

vurgulayan

bir

dekorla

butunlestirilmistir.
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abancilastirma vardir: Yabancilastirma nasil aciga vurur kendini ve nerede sesini
uyurur? Brecht Kucuk Organon'da, Kosebasi Sahnesi'nde ve Oyunculuk Sanatmm
eni Teknigi'nde ve daha bircok kuramsal yazismda birbirinden degisik sozcuk ve
meklerle anlatrmsnr bunu. 1939 Mayisi'nda Isvecli ogrencilerin onunde ve ertesi yil
elsinki' de

yapip

olumunden

sonra

yaymlanan

kii<;ilk

konusmasmda

abancilastirmayla ne demek istedigini belki hepsinden acik ve yalm bir dille acrga
u~tur.66 Oyle gorunuyor ki Brecht, Deneysel Tiyatro bashgim tasiyan bu
onusmasiyla, yabancilastirma efektinin kuramcisi olarak ilk kez sanat dunyasma
.yak basmistir. 67 Ilgili yazida hepsi ii<; cesit yabancilastirma "tekniginin"
arolabilecegini belirtir Brecht. Bunlardan biri oyun metninin yapismda, ikincisi
.e duzeninde, ii<;iinciisii de oyunculuktadir. Sahne duzeniyle muzik, koreografi ve
iklandirma da icinde olmak uzere oyunun tumuyle sahneye konmasmm anlatilmak
endigi aciktir. Bir baska deyisle oyun yazan uygular yabancilastirma teknigini,
onetmen ve dekorator uygular, oyuncular uygular. Her biri kendince ve kendi
aclanyla gerceklestirir bunu. Bazen Brecht'in aciklamalanrun, yabancilastirma
'imuyle ya da en azmdan buyuk bolumuyle yonetmen ve oyuncularm isiymis gibi bir
lenim uyandirmasi bizi sasirtmamalidrr. 68 Cunku nedeni aciknr bunun: Brecht hem
azar hem de yonetmendi; yillar yih hatta denebilir ki daha Augsburg'daki ogrencilik
illanndan beri en yakm dostlanndan biri sayilan Caspar Neher'le alabildigine
erimli bir cahsmayi gerceklestirmisti; aynca,
tek

baslanna

bir

onem

savundugu tezler

tasnmyordu

her

zaman,

Brecht icin
uygulamada

egerlendirilebilirlik acismdan kaleme almrmslardi, Yazdigi ve pek sik olarak
onradan sahne icin degistirdigi oyunlarda yeni teknigin kullamlmasi Brecht icin
dogal bir seydi.69
l.2.2 Epik Tiyatroda Dramatik Yapi
Yabancilastirmanm degisik bicimlerini birbiri uzerine binen jeolojik katmanlar gibi
tasarlayabiliriz. Her katman, kendi altmdaki baska katmanlarm varhgim gerektirir.
Boylece ilgili katmanlar degisik kalmhkta olmak uzere kayalar, taslar icinde uzamp
66
67
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kimi birbirinden belirgin olarak aynhr, kimi birbirinin icine gecer, gecrs
ise belli olmaz, bazen de aralanndan biri tumuyle yitip gider gozden, ama
onradan daha bir gorkemli yeniden ortaya cikar, Dramatik yapi, bu i.ic; katmandan en
lttakidir, otekileri tasir i.izerinde. Oyun metni yeni teknigin kurallarma uygun bir
am gostermedi mi, yabancilastirma teknigiyle sahneye konmasi ya da oyuncular
arafmdan oynanmasmm, oyunun irzma gecmekten kahr yeri yoktur.
Ornegin, Racine ya da Schiller'in oyunlan, yabancilastirma teknigiyle
ergilenemez, oyunlarm dramatik yapisi izin vermez buna. N eden mi? Cunku ilgili
yunlar,

Aristoteles'in

koydugu

ilkelere

gore

kaleme

ahnrmstir.

Brecht,

istoteles'in Poetika'sim pek el i.isti.inde tutmasa da, oykuyu oyunun fiskrrdrgi
'kaynak ve can daman" olarak nitelemesine hak verir onun yalmz, geri kalan butun
lmnularda Aristoteles'ten aynhr, "Ozdeslesme" olarak annmayi (katharsis) sirt
c;evirir, parcalan islevsel acidan birbirine bagh, kendi icinde bi.iti.in ve eksiksiz olayi
atarak yerine birbirini izleyen epik sahneleri gecirir; kendi icinde tutarh karakterler
parcalayip celiskili ozelliklerine aymr. Brecht'in olaylan, Aristoteles'in ogrettigi gibi
bir zorunlulukla birbirinden cikmaz, kendi yasalarma uygun olarak birbirini izler.
Dolayisiyla, Brecht'in oyunlarmdan bazi parcalan cikanp atabilir ya da baska yerlere
yerlestirebiliriz, oyun icin bi.iyi.ik bir sakmca dogurmaz bu; ne var ki, Aristoteles'e
gore bundan sakimlmasi gerekir. Brecht, yeni dramatik yapiyt "Aristotelesci olmayan
oyun yapisi" diye nitelemekte yerden goge kadar hakhdir. 70 Ozdeslesme tiyatrosunun
doruk noktasi kuskusuz, bi.iyi.ik Rus tiyatro reformcusu K.S. Stanislavski'nin
"sistemidir. Stanislavski, sahnede, "duyumsamalann gercekligine" olan talebiyle
zamanmm saray tiyatrosunun kemiklesmis kahplanna karsi isyan etmis ve bi.iyi.ik
gercekci etkileri hedeflemisti, 0 bile Rusya' daki devrimci bi.iyi.ik alti.ist oluslardan
sonra, yeni toplumsal karsithklan canlandirmada salt ozdeslesmenin yetersiz
kalacagim saptamakta gecikmemisti. Daha sonraki sahnelemelerinde Stanislavski,
oyuncudan ozdeslesmenin yam sira canlandmlan figure elestirel yaklasmayi,
ozdeslesmeden once ise, figi.iri.in duygu dunyasmi ilk olarak arastirabilmek icin
"fiziksel eylemler"i istedi.71 Brecht, oyunun dramatik yapismi ilgilendiren bu
70
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aynmlan, bircok kez tezler halinde ozetlemistir. 1930'da yazilan Mahagonny
Kentinin Yukselis i ve Du~u~u operasiyla ilgili olarak kaleme aldigi tmlu notlarda,
eleneksel oyun bicimi konusunda ~oyle der: "Eylemlerle cahsir - seyircinin ilgisi
yunun son uzerinde toplarnr - organik buyume- olaylar duz bir cizgi uzerinde
elisir -olaylann akisi evrimsel bir zorunlugu icerir." Yeni oyun bicimiyle ilgili
larak da soyle soyler: "Anlatiya basvurur - seyircinin ilgisi oyunun yuruyu~u
izerine cekilir, her sahne kendisi icin vardir - montaj teknigi - olaylar egriler cizer laylar sicramahdir." Oyunda butun olup bitenleri onceden bilir anlanci, ozgur bir
avrams icinde du~unup tasmarak ve usavurarak ramp isigma, sahnedeki olayla
seyirci salonu arasma gelip dikilir (Kafkas Tebesir Dairesi). Oyuncular hie;
eekinmeden seyircilerle soylesilerde bulunabildigi icin, bir yamlsama (illuzyon)
urumu kalkar ortadan, oyunun akisi kesilmelere ugrar (Sezuan'm Iyi Insam).
)ndeyi~ler (prolog) ve bashklar, olaym nasil sonlanacagmi onceden seyirciye
bildirir. (Cesaret Ana ve Cocuklan). Karsit iki karakter ozelligi birbirine zorla monte
edilir, dolayisiyla "bireydeki" catlaklar bir dikkati cekicilikle donatilir (Bay Puntila
ye U ~ag1 Matti) ya da ilgili ozellikler adeta sizofrenik bir bolunme sonucu karsi
karsiya getirilir (Sezuan'm Iyi Insam ve Yedi Buyuk Gunah). Kimi oyunlar, tnmuyle
oyun icinde oyun ve oyun icinde mahkeme modeline gore kurulmustur (Onlem ve
Lukullus'un Yargilanmasi), kimi de balad modeline gore kurulup catilmistrr (Baal).
sacasi, yabancilastiran dramatik yapi, "acik" oyun biciminden baska bir sey
degildir; ilgili oyun bicimi, estetik kabul etse de etmese de, ytizyillardir klasikklasistik "kapah" oyun biciminin yarn sira onunla aym hakki paylasarak, varhgmi
surdurmustur. Bu bicimi geriye dogru izlersek, De; Kurusluk Opera'daki gibi,
kokeninde elindeki degnekle resimli levhalardaki tuyler urpertici olaylan gosteren
(Bir levha nzerindeki resimlerle anlatilan acikh ya da korkunc bir olayi konu
ahp latema esliginde monoton bir sesle soylenen sarki.) sarkicilanm buluruz.F
1.2.3 Oyun Dilinde Yabancila~t1rma
Yabancilastirma temeline dayah dramatik bir yapiya saglanan olanak nedir? Boyle
bir yontemle dis gerilim azaltilmakta, seyircinin dikkati oyunun sonundan oyunun

72 Bertolt
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isma, olaym kendisinden durumlara 9ekilmektedir; oyun yer yer duraklamakta,
zlem ve actklarnalarda huhmmaktadtr. Yabanc1la~tiran oyun yapisi, oyundaki
esne, kisi ve olaylara dikkati cekerlik damgasim vurmakta, dunya bu yoldan "bir
afhk", "bir sorunsalhk ozelligiyle" donanlmaktadtr. T1pk1 bu yeni dramatik yapi
ibi, dil de aym islevi gorur, Dil de yabancilas tirmamn en alttaki ilk katmanmm bir
arcasidir, 9unkii o da oyunun yapisi gibi yazann etkinlik alammn icinde kahr.
recht, dilde pek 90k sayida yabanc1la~t1rma efektinden yararlamr. Ne var ki,
epsinin de dayandigi ilke ayrudir ve surekli 9ozfun bekleyen i9 celiskilerin
etilmesi diye tammlanabilir.

73

Bir omek verelim:
e boyle sfuiip gitti mi?
ilki gibi kimin ne yaptigmm izlendigi su sira
uzun tutar mi bu yoksulluktan
Payma diisen eti kesip almaya?
Soruyu soran, Sikago'nun et krah Pierpont Mauler'dir (Mezbahalar Kutsal Jandarki),
kirli bir borsa oyunu cevirmeyi tasarlamakta, ama bunu gizlemeye cahsmaktadir. Ne
yar ki, agizdan cikan celiskili sozler kendisini ele verir, sozum ona insancil
eumledeki koflugu aciga cikanr, Kimi durumlarda da yabanc1la~t1rmanm,dildeki o
kati kitabilikten kaynaklandigi gorulur.
Mahagonny

Kentinin

Yukselisi

ve

Dus

ii~ii

iddianamesinde yer alan su sozlere kulak verelim ornegin:
lslenmedi simdiye dek
Boyle bir cinayet asla
incitti duygulanm
Tum insanlarm rezilce.
73
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Ayaklar altmda adalet
Haykmyor: Sucluya ceza!
Bu ofke tasan konusma, "eski bir revolveri denemek bahanesiyle"

adam

oldurdiigii ileri siiriilen Tobby Higgins admda bir adami hedef almaktadir. Higgins
aklamr. Bunun hemen ardmdan aym iddianame, hicbir sozciigii degistirilmeksizin,
ormanda odun kesen Paul Ackermann' a yoneltilir;

adam sadece icki borcunu

odemedigi ve lokaldeki bir perdeye hasar verdigi icin yargic onune cikanlmistir ve
muhakemesinin
basvurarak,

sonunda olume mahkum edilir. Bu ve benzer bicimde kontrastlarla

cifte bakis

a91s1 uygulayarak,

beklentileri

dii~ kinkhklanna

mantik kurallanm tepe taklak ederek, Brecht, dili yabancilasnrmanm

ugratip

hizmetinde

kullamr. Belki de Hasek, Valentin, Incil Almancasi ve anglisizm'lerden

(lngiliz

iline ozgii bir ozelligin bir baska dile aktanmi) beslenen iizerinde parodi isiklannm
sondiigii

Brecht'in

dilini

boylesine

essiz

ve

oykunulmez

abancilastirmadaki bu gostericilik ozelligi ve celiski havasidir.

kilan,
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.2.4 Sahneye Koyma Ve Sahne Diizeni
Denebilir ki, Brecht'te oyunun dramatik yapisi yumusadigi olcude ciimlelerin
erilim yiikii artar. lste yiizeyde kalan biri icin iki olay ne denli birbirine karsit
goriiniirse gorunstm, yabancilastirma kapsarm icinde yer ahr. Dilin bicimi de aciktir.
recht'te adeta catlaklan ve kink yerleri icerir ve bu yoldan, tipki oyunun dramatik
apisi gibi, seyirciye verecegi yargilarla "olaylara miidahale" firsatnu saglar, Oyunun
bicimi

de

ilgili

olaya

yogunluk

kazandmr,

genisletir

oyutlanm.Boylece yabancilastirmanm ikinci (ve genel olarak en gii9lii ve zengin)
katmanma gelmis oluyoruz. Daha once belirtildigi gibi, ilgili katmamn kapsarm
i9inde yalmz oyunun yonetimi ve sahne diizeni degil, muzik, isiklandirma ve
oreografi de yer ahr, Ornegin, gercek devlerden kalir yeri olmayan askerleryakhklar iizerinde yiiriir, ici doldurulmus devcileyin omuzlan vardir, canh silah
eposundan farksizdirlar cikanhr sahneye, "o nese dolu savascihk meslegi"
abancilastmhr ve gercekteki kimligiyle sergilenir (Adam Adamdir), Uzak Matti
alabildigine uzun bir cah supurgesini avluya diker ve Viborg'un yiice mahkemesi
Bertolt Brecht "Deneysel Tiyatro, Cev, Kaya Oztas, DostKitabevi Yaymlan, Ankara(l981)
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diye hitap eder ona; boylece ilgili mekan yabancilastmlarak
kusku uyandiracak bicimde somutlastmhr.

Puntula sahneye ciktigmda geride bir

perde asihdir, uzerine timsah, kaplan ve kopekbahgi
yam basinda da Puntula'nm

insanda son derece

resimleri cizilmistir, onlarm

hie de pek sevimli denemeyecek portresi gorulur ve

altmda ~oyle yazar: "Tarih oncesi caglardan kalma bir hayvan, estatium possessor,
Almanca: Malikane sahibi" (Bay Puntula ve Usagi Matti). Daha baska oyunlarda,
Brecht ve cahsma arkadaslan,

daha baska yabancilastirma

yollarma basvururlar

sahnelemede. Her ne kadar az bucuk belirli bir sema gozetilirse de, bu konudaki esin
kaynagi tuketilecek

gibi degildir, Ornegin,

isiklar ve orkestra gereken yerlere

herkesin gorebilecegi bir konumda yerlestirilir (Cesaret Ana ve Cocuklan). Caspar
Neher'in kurdugu sahne iki parcadan olusur, onde bir oda, bir avlu ve bir cahsma
vardir; arkada ise projeksiyonla perde uzerine yansitilrms ya da perde uzerine
yi.<.mm~

bir baska cevre secilir. Sahnede olup bitenler icin cevrenin onemi vurgulamr

yoldan; hele belgeler sergilenmek istendi mi, tumuyle bu yola gidilir.75
1.2.5. Yabancilasnrmayr Saglayan Bir Baska

Oge:

Miizik

Brecht, "ogelerin birbirinden aynlmasi" diye niteler; muzik oyunun yam
basmdaki yerini ahr, hatta karsisma gecip kurulur onun, oyuncu hie kuskuya yer
birakmayacak gibi aciktan a91ga sarki soyleyen birine donusur, Oyun sanatma kardes
sanatlar, oyun sanatiyla kaynasarak kabanp dalgalanan bir "toplu yapit" olusturmaz,
her biri otekilerden bagimsiz, her biri kendilerinin ortak gorevini yerine getirilmesine
cahsir ve "birbirleriyle olan butun iliskileri birbirlerini yabancilastirmaktir."
Romah baskomutanm cenaze alayi, oluye ovguler dosenenlerin, olunun sanh
zaferlerini coskuyla arumsayanlann esliginde sahneden gecerken, nefesli sazlann sesi
duyulur gerilerden, bir mars muziginden kopup gelen dagimk tema parcalan sanki
uluyan bir boru sesiyle carprtihr ; beri yanda orkestradan gelen boguk sesler, ishk
gibi oten zil vuruslan, tam tam sesleri, marimba sangirtisi, tom tom gurttltusu isitilir.
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Bertolt Brecht "Deneysel Tiyatro, Cev, Kaya Oztas, DostKitabevi Yaymlan, Ankara(1981)
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l.2.6 Yeni Bir Oynay1~Bieimi
Yabancilastirma ilkesini benimseyen oyunculuk, yabancilastirmanm en
iistteki, yani iic;iincii katmarnm olusturur. Jeolojik katmanlar omeglmize bagh
kahrsak diyebiliriz ki, adeta stirekli goz onttndedir bu katman, dolayisiyla hepsinden
daha iyi tammlanabilir. Brecht'in yabancilastirmaya iliskin kuramsal yazilannda,
yabancilastirma siirecinin kendisinde noktalandigi oyuncudan hepsinden sik ve
ayrmtlh bicimde soz edilir. Kotu sigaralann tiryakisi olan Brecht, Kucak
()rganon'unda pek sevdigi bir ornege el atar: Bir adam sigara iciyor, derken
sigarasmi bir kenara birakip ayaga kalkiyor ve oyundaki bir kisinin belli davrams
Ianni oradakilere gosteriyor, arkadan yine oturuyor yerine, sigarasim icmeye devam
ediyor, Kosebasi Sahnesi'nde yabancrlastiran oynayis bicimi, giinliik yasamm
kendisinden cikanhr: Bir trafik kazasmm gorgu tamgi, kaza yerinde toplanan
kalabaliga kazarnn nasil oldugunu gosterir, Yine bir baska yerde Brecht, provayi belli
bir yerinde kesen, sahneye gelip oyuncuya roluntm nasil oynanacagim gosteren bir
yonetmen ornegine basvurur. Kosebasi Sahnesi'ndeki gosterici-gorgu tarugi icin soz
konusu olan sey, yonetmen ve De; Kurusluk Opera'daki sigara icerek oyunu izleyen
seyircinin bir esit gozuyle bakilabilecek sigara icen gosterici icin de soz konusudur:
''Oyuncu gosterilen kisi degil, gosteren kisi oldugunu asla unutmaz ve unutulmasma
izin vermez." Bir baska yerde ise ~oyle der Brecht: "Kosebasi Sahnesi'ndeki
gostericinin sunumu bir tekrar niteligi tasir." Yabancilastiran oynayis bicimi, "ilke
olarak Kosebasi Sahnesi'ndekilerden baska ogeleri icermediginden", oyuncu sahnede
biri gosterilen, obiirii gosteren olmak uzere her zaman iki ayn kimlikle karsisma
cikar seyircinin. Dolayisiyla, oynadigi kisi, geleneksel tiyatrodaki gibi kenar cizgileri
silinip kaybolarak olusmus celiskisiz bir iic;iincii kisi degil, "yasayan biiyiik bir
eeliskidir". Bu noktada, Brecht, Stanislawski'den kesinlikle aynhr. Oyuncu, der,
oynadigi kisinin varhgmda eriyip yok olmayacak, onu yalmzca gosterecek ve bunu o
turlu yapacaktir ki seyirci sahnede olup bitenler konusunda bir yargiya varabilsin.
Galile'nin duygulanyla Galile'yi oynayan Charles Laughtonun duygulan ozdes
degildir ornegin; gosteren ile gosterilen arasmda c;oziimlenmemi~bir yigm sorun
vardir. Yeni oyunculukta genellikle onemli olan duygular degil, bilgidir. Yani tek
kelimeyle, yabancilastiran oynayis bicimi elestirel nitelik tasir; gerek kendisini gerek
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bizi olup bitenlerin gerisinde tutar. Bu yuzden, eski tiyatrodaki yamlsama ogesi daha
bastan kapi disan edilir: "Oyundaki prova ogesi dnpeduz aciga vurur kendini, ezber
"gesi, btrttin mekanizma, bttttm hazirhk seyircinin gozleri onune serilir." "Benim
iyatrom", diye soztintl baglar Brecht, "surasi bilinmelidir

ki, dogrudan dogruya

slevsel bir degisikligi gerceklestirir."?"
Oyle goruluyor ki, yabancilastirma
i9ermektedir.

-09 basamakh

u9 sayisma karsi gizli bir yakmhgi

bir stirec kimliginde

kendini aciga vuruyor 9iinku

irbirinden farkh u9 katman halinde boy gosteriyor, olusumu da "epik tiyatro",
fyabanc1la~t1rma"

ve

"dialeklestirme"

iciminde gerceklesiyor.

kavramlanyla

Y abancilastrrmanm

nitelenebilecek

u9 adim

kuram ve pratigini doguran kosullar

arastmldigmda, bunlarda da yine u9 sayisma rastlanz. Birincisi: Brecht, Ibsen'den bu
yana butun oyun yazarlan

gibi, alabildigine

genis

kapsamh toplumsal iliskileri

seyirci onune cikarmak zorunda olduguna inamyordu. Ne var ki, o karmasikhgi
l9inde cagdas dtmyanm geleneksel bicimde yazilip kaleme ahnmis oyunlarla arnk
ergilenemeyecegini

anlamis,

buradan

durumuna uygun dusmemektedir"

"geleneksel

oyun,

dunyanm

bugunku

sonucuna varrmstir. Brecht'in 1926'da soylenmis

u soziinu bize ulastiran Elisabeth

Hauptmann

soyle der: "Bu konuya iliskin

incelemeler sirasmda Brecht epik oyun kurammi ortaya atmisti."

Ikincisi: Brecht,

kendi tiyatrosunda dunyanm yalmz toplumsal temellere dayanan, daha yerinde bir
soyleyi~le Marksist bir goruntusuna yansitmayi degil, aym zamanda bunu ogretmeyi
amaclamaktaydi.
reformasyon

Tiyatroya

ynkledigi,

ve Cizvit tiyatrolan

tiyatroda kapsamh degisiklikleri

humanizm

doneminin

okul oyunlanyla

du~iiniiliirse yeniden yukledigi
gidilmesini gerektirmekteydi.

ogretici islev,

Ucuncusu: Brecht,

"hayal gucune", oyun icgudusune ve gercek sanatsala eski donemlerdeki
yeniden

kazandirmak,

boylece

oyunun

yazarhgi

ve oyunculugun

onemini

kahplasmis

uretkenligini

yitirmis bicimini yeniden o baslangictaki

gercek tiyatro kimligine

kavusturmak

istiyordu. Buna karsm, daha dogrusu ozellikle bu ytizden, tiyatrosu

"yuksek duzeyde bir artistik" gucu icermekte, aslmda -09 Kurusluk Opera'yla ilgili
notlarda

itiraf

Nietzsche'nin
76

ettigi gibi "uzmanlar"

icin bir kurum

niteligini

tasimaktaydi,

bir sozuyle, Brecht'in tutumu "sanat yaprti karsismda takimlan estetik

Bertolt Brecht, Sanat Uzerine Yaztlar, ss. 223-224
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bir tutum, bir yaratici sanatcmm tutumu" idi. Yine Nietzsche'ye
tutumla

"halkm"

salt konuya

yonelik

ilgisini

bagdastirmak,

gore, boyle bir
belki

de yerine

getirilmesi olanaksiz buyuk bir istekti. 77

Yabancilastirmanm estetik temel ilkesi, ideolojiye dayah bir sanat ogretisinin
hayli otesine tasar. "Toplumsal gercekcilik" denen sanat akimiyla dogrudan pek bir
ahp verecegi yoktur (bu ynzden degil midir ki, Brecht, kurnazca bir ifadeyle,
"gercekciligini bicimden kalkarak smrrlandirma" egilimine bircok kez karsi
cikrmsnr.) Ne var ki, yabancilastirma ilkesi, zorunlu olarak ideolojinin smirlanm
acip gecer, Oyle ya, yabancilastrrmanm nedir anlanu? "Tarihsellestirme" demektir,
"olay ve kisileri tarihselligi icinde, yani gecici nesneler" dolayisryla degistirilebilir
nesneler gibi anlatmaktadir. Bu hem gecmis hem de simdiki zaman icin gecerli bir
kuraldir: Simdiki zaman da "zamana bagimh, tarihsel, gecici" bir bakis acismdan
sergilenebilir c;ilnku. Bilimin elestirel tutumuna ve diyalektigin yontemine dayanan
yabancilastirma, celiskileri yakalayip goz onune serer ve boylece gorilp isittiklerini
bir bagimsizhk icinde dusunmeye cagmr seyirciyi, mudahalede bulumnaya yoneltir,
Yani uretken kusku ve diyalektik tutum, yabancilastirmamn felsefi temel ilkesini
olusturur. Buradan cikan sonuc ise ortadadir: Brecht'in yabancilastmnah Marksist
tiyatrosu, hicbir zaman kati ideolojik-dogmatik nitelik tasiyamaz, Boyle olmaya
kalkti mi, bir bolumu ya da tumuyle yabancilasnrmadan el cekmek ya da yabancilas
tirmamn kendine karsi ycnelmesini, bir bakima kendi kendini yabancilasnrmasnu
sineye cekmek zorundadir. Brecht'in kesinlikle "ozdeslesmeli oyun" diye niteledigi
tek perdelik Carrar Ana'nm Silahlan bunlardan birincisine, ogretici oyun Onlem ise
ikincisine omektir.
Son olarak, Brecht'in "Modern Tiyatro Epik Tiyatrodur" yazismdaki bilinen
karsilastirmasi yerine, onun dusuncelerinden ozumledigimiz diyalektik tiyatronun,
iluzyon tiyatrosu ile karsilastirmasnu yapahm. Brecht, iluzyonist ve bireyci estetik
egilimler (ayna olma) yerine, elestirisel ve diyalektik estetik egilimleri (dinamo
olma) kabul eder. Bu dusuncelerle ~oyle bir cizelgede bu karsilastirmayi
ozetleyebiliriz:
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Bertolt Brecht, Sanat Ozerine Yazilar, ss. 236-237.
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1) Gercek (realite) gorUnUr ve hesaplanabilir
ticaret esvasmm bir toplarrudrr (insan da
i~inde)
2) Doga -insan huyu dahil- evrensel, sonsuz ve
pegi~ mez bir degerdlr: yUzeydeki aynhklar
yoresel renklerden gelir.

1) Ger9ek (realite) act dolu bir lnsanlas tirma
eyleminin cellsklll lslernlvle gosterlllr.
2) Doga -insan huyu dahil- tarihsel gellslrnle
lllskllldlr, degi~kendir; cesltll davrarus blclrnlerl
lnsanlas trrrna olas1hg1 ile belli toplumsal
vabancrlastirrnanm arasmdaki gerilimle ortaya

cikar.
3) Mimesis, tek gercek olarak dogay1 taklit
eder; sanat (tiyatro) antrlrrus doga, van-doga
ile vansrtihr. Degi~meyen doga.
4) Sanat vaprti, bilinen nesnelerin varhgrru

asuar.
5) Sanat (tiyatro), esinlenmeyi oznel bir yolda
yans1t1lan nesnel gerceklerle iletir. Onceden
dondurulrnus degerler vardrr: sartlandirrna
6) ldea'lar ve ideoloji estetik varolusun
temelidir: felsefi idealizm
7) Evren tekilci ve determinist acidan ele
ahrur: tek yonlO gorO~ . Evrende her s ey nedenscnu; vasasi ile denetim altmdadir dO~Oncesi
egemendir.
8) En bOyOk ideal: Sonsuzluk (nirvana); soylu
bir blclmde olebtlrnek.

3) Mimesis, belli bir ger9egi ortaya surer;
sanat (tiyatro) dogarun paralelindedir, bir
deg_~en dogadtr.
4) Sanat vaprtr, kendi varhgm1 varatici bir
imge ve nesne olarak karutlar.
5) Sanat (tiyatro) esinlenmeyi olasth
gerceklerln oznel-nesnel lllskllerl ile var eder.
Degerler incelemeye goturUIOr: vargilarna
6) Tarihsel gercek estetik varolus un temelidir:
felsefi materyalizm.
7) Evren 9ogulcu acrdan ve olasrhklar goz
onunde bulundurularak ele ahrur: Evrenin
temeli birbiri arasmda etklleslrni olan cesltll
nedenler davarur. 1 lerdeki olasrhklar
gecrnls teki deneylerle anlasrlablllr,
8) En yOksek ideal: OzgOrlOk (srrufsrz
toplum); yararh bir blclmde vasarnak.

9) Ataerkil, otorite gOcO

9) Anaerkil, dogurganhk ve ozgOrle~ tiren
esneklik

10) lnsanm sonsuzlugu uzanan ya~ antisma
inebilmek lcln sOsleyici bir estetik; ilOzyonu
duyurmak.
11) "I yi Kurulu Oyun"un kapah blcirni lclnde,
deterrnlnlst nedenlerle gellserek doruk noktaya
avru dOzeyde varan zincirleme durumlardan
ortaya cikar
12) Zorunlu vargi bas oyun ki~ isi ile elde
edilir.

10) I nsan ya~ antismrn olasrhklartm ve
toplumsal krsrtlarnalarrru anlamak lcln
ele§_tirisel bir estetik gosterlllr.
11) "lyi Kurulu Oyun"un acik blclm lclnde,
9e~itli dOzeylere dag1t1lm1~ ve doruk noktasi
seyircinin usunda ortaya cikan bir lslernln
sa_etanm1~ noktalan ile kurulur.
12) Zorunlu vargi ozelllk tasivan oyun
klsllerlnln lllskllerl (olaylar) ile elde edilir

13) Karakterler psikolojik olup cevrelerl ile
catrsma dururnundadirlar: bovlece karakterlerin
bOtOnlOgO metafizik belitlerle ortaya ctkar.

13) I nsan, cesltll olastliklann ve niceliklerin
lclnde birbirlerine karsi davraruslarda cellsklll
olarak verilir; bovle klsllerfn bOtOnlOgO
toplumsal eylemin verileriyle belirlenir.

14) Oyunun ideal bakrs noktasi: bas oyun

14) Oyunun ideal bak1~ noktasr: butun oyun

klsllerlnln (kahraman) gozlerlvle bakrhr
(ozde~ lesme). Oyunun demek lstedlgl seyirciye
kabul ettirilir.
15) Ideal seyirci: yakmdan tan1mad1g1 ~ eylere
tarudrkrms gibi bakan kimse; 90nkO sonsuzluk
kavrarmrn yOzeydeki gorOnO~leriyle kabul
eder.

klsllerlne disardan bakthr (vabanolasnrma).
Oyunda demek istenilenler smarur.

15) I deal seyirci: butun tarudik sevlere tarudik
degilmi~ gibi bakan kimse; 90nkO insan
gellslmlnln her evresindeki fark edllmernls
g0_9leri anlamak ister.
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OLUM: 3 TURK TiYATROSUNDA BRECHT ETKiLERi
Brecht, Birinci Dunya savasi'ndan sonra yasanan politik, sosyal ve ekonomik
kmtilann sonucunda Erwin Piscator'un ortaya koydugu politik tiyatro anlayismdan
:tkilenmi~tir. Epik tiyatro ahsageldigimiz tiyatro anlayismdan farkhdir .Politik
yatro anlayismdan beslendigi icin toplumsal ve politik konulan ele alrr, Seyircinin
u konular uzerinde du~uniip fikir yunrtmesini tartismasim ve yargiya varmasmi
Piscator'un politik/belgesel/total tiyatro anlayismdan etkilenen Brecht'in
koydugu epik tiyatro anlayisi Almanya'da 1930'lu yillarda gorulmeye
aslanmistir. Turk oyun yazarligmm cagdas ban tiyatrosunun onctt yazarlan ile
amsmasi ve kendi geleneksel gosteri sanatlanmizdaki estetikle 9agda~ tiyatro
stetigini birlestirme cabalan ise daha 90k 60'h yillardan sonra baslarmstir. Bu
aglamda dunya tiyatrosunda en ilgi ceken isim olarak Bertolt Brecht adi ve onun
tiyatrosu olarak "epik tiyatro" one cikmaktadir. Almanya'da 1920'li yillarda admdan
soz ettirmeye baslayan ve gerek ortaya koydugu kuram ve bunu kamtlamak icin
yaptlg1 uygulamalanyla tiyatro sanatmda bir devrim yaratan Brecht, tiyatroya
getirdigi bu yaklasumyla tum dunya tiyatrosunu derinden etkiledigi gibi sancih bir
Olu~um sureci yasayan Turk Tiyatrosu'nu da oldukca fazla etkilemistir. Gerek
Cumhuriyet oncesinde gerekse Cumhuriyet yillannda, salt Ban tiyatrosunun
ol9utlerini kabullenme ve bu yonde yapitlar verme egiliminin baskm oldugu Turk
Tiyatrosu'nun geleneksel turlerin tam anlarmyla karalandigi bir donemin ardmdan
Brecht ile tamsmasi, benzer bir bilesimin bizde de yakalanabilecegi olasihgmm
du~unulmesini saglamrstir. Turk oyun yazarlanmn geleneksel turlerdeki estetigi
algilamasi, anlamasi, arastirmasi ve bu estetigi yeni yapitlarda uygulamaya baslamasi
50'li yillann sonunda baslamis 60'h 70'li yillar boyunca da surmusttlr. Bu sure9
icinde Haldun Taner'i Sermet Cagan ve Vasif Ongoren izlemistir.i"
Bu etki Vasif Ongoren'den sonra da gene kusak icerisinde surmus, kimi
yazarlar bu etki isigmda denemelere girismistir. Donemin gene kusagi icerisinde
Oktay Arayici bu yonelisin en onemli ismi olmustur, Oktay Arayicmm Rumuz
Goncagul ve Bir Olumun Toplumsal Anatomisi gibi oyunlan ile Basar Sabuncu'nun
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Cark ve Zemberek adh oyunlan Brecht' ci etkinin rsigmda geleneksel ti~

o~~\>-

~

ogelerle bicimlenmis oyunlar olarak sayilabilir. 70'li yillar boyunca bircok yazar yfoe
aym etki isigmda yapitlar vermistir, Bu etkinin, 70'li yillann politik agirhk
noktalarmm da isigmda yazilan, belgeci, politik oyunlarda da yansidigi gorulecektir.
Vedat Tiirkali'nin Bu Olu Kalkacak, Omer Polat'm Aladagli Miho, Hasmet
Zeybek'in Diigiin Ya da Davul, Bilgesu Erenus'un El Kapisi ve Nereye Payidar,
Orban iyiler'in Yitik Kopek ve Mehmet Tiirkkan'm Bu Oyun Oynanmamah adh
oyunlan Brecht'in etkisinde geleneksel tiyatronun anlanmci ve epik ogelerinin
egemen oldugu oyunlar olarak sayilabilir. Donem icerisinde yazarlar, gtlncel, politik
toplumsal olaylarm iizerine korkusuzca gitmis ve donemi belgeci bir bicimde
snmaya 9a11$ID1$1ardir. Turk Tiyatrosunda belli ba$11 birka9 donemde bu ozelligi
ek miimkiindiir.
Basta Tanzimat ve Mesrutiyet donemleri olmak uzere, Cumhuriyet'in ilk
annda ve sonrasmda da 60'h yillardan baslamak uzere 70'1i yillar boyunca, oyun
~zarhg1ile guncel politika i9 ice girmistir, 1970'li yillar Turk oyun yazarhgma, 60'h
illarda baslamis bir gelenegin devami olarak damgasnu vuran baska bir yonelis de
oplumsal olana karsi asm duyarhktir. Donem icerisinde tmm veren oyun
yazarlannm cogu, toplumsal olam bireysel olana yeglemislerdir, Doneme egemen
olan toplumcu bakis acismm, bicimsel arayislara, yonelislere ve tartismalara da yon
verdigi gortllmektedir.79
1970-80 doneminde oyun yazan tiyatro etkinliginin, uygulamasmm da onemli
bir parcasi sayilrms, oyun yazanmn konumu ilk kez bu donemde belirginlesmistir,
Onceki yillann masa basmda oturan yazan, 1970'li yillarda, tipki batida oldugu gibi
tiyatro eyleminin bir parcasi haline gelmistir. Turk oyun yazarligmda 1970-80
donemi, 1960'lardan baslayan gelenegin izin-den giden "toplumcu" bir bakis acrsmm
etkisinde, epik ve gostermeci yonelislerin one 91kt1g1, gtmcel, politik ve toplumsal
olamn vurgulandigi bir donem olarak almmahdir, Guncel- politik olaylara yapilan
vurgu ve toplumsal olana karsi asm duyarhgm bicimledigi bu donem oyun yazarhgi,

79

Metin And,Kalemden Sahneye - 1946'dan Giiniimiize Tiirk Oyun Yazarhgmda Egilimler
(1960-1970),

53

bicimsel arayislar ve tartismalann

yazim pratigine yansimasi bakimmdan tipki bir

onceki donemde oldugu gibi yogun ve uretken gecmistir, 70'li yillar Turk Oyun
yazarhgmm kendine ozgii yanlarmdan biri de, donemin baskm anlayismm etkisinde
guncel olana asm derecede

baghhk

ve gtmcel olaylan

sahne uzerine tasuna

egilimidir. Turk toplumu hizli bir sanayilesme stirecini yasarken, bu stirec icerisinde
''i~9i simfi'', "artik deger'', "somuru", "emegin orgutlenmesi",
kavramlarla

da

daha

90k

karsilasmaktadir.

"hakca duzen" gibi

1960'lardan

baslayarak,

1980

mudahalesine dek Turkiye'de toplumcu dusuncenin yiikselmesi, isci simfmm tarihsel
ve toplum-sal olarak one cikmasi ve belirleyici olmasmm bir sonucu olarak gerek
edebiyatta gerekse dram sanatmda bu yukselis yankisuu bulmustur.
Amerika'da

1930'larda yasanan Buyuk Buhran ertesinde ve Avrupa'da ise

1940'lar ve 1950'lerde yasanan ekonomik bunahmlarda isci ekseninde toplumcu bir
bakis a91s1 ile yazilan oyunla-nn cogalmasi gibi, 1960'lardan baslayarak bizim dram
sanatirmzda da i~9i ekseninde sosyalist bir bakis acisiyla yazilan oyunlarda buyuk bir
patlama goriilmii~tiir.
Bu donemdeki oyunlar ve yazarlan soyle siralanabilir: Basar Sabuncu'nun
Cark, Zem-berek, lsgal ya da Talihli Amele Mehmet Ali'nin Maceralan;
Oktay'm

Kurt Disi;

403.Kilometre,

Bilgesu

Oben Guney'in
Erenus'un

Genclerin

Ortak, Nereye

Ahmet

Sucu, Yuk; ismet Kuntay'm
Payidar,

El Kap1S1; Hasmet

Zeybek'in Al-pagut Olayi; Bayazrt Gulercan'm Lodos, Vasif Ongoren'in Almanya
Defteri; Zengin Mutfagi; Omer Polat'm 804 i~9i; Husamettin Cetinkaya'mn Hatboyu
Santiye ve Erol Toy'un Bir lscinin Giinliigii.
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Bu donemden bir onceki ve bir sonraki on yilhk donemlerde bu turden isci
ekseninde sosyalist bakis acisiyla yazilrms oyunlara cokca rastlanmamasi da, bu
turun neredeyse bu doneme ait bir tiir oldugunu dusundurur, Bunun yamnda yine
1960'lardan baslayarak, toplumsal degisimin ve kentleri hizla ve carpik bir bicimde
gelistiren sanayilesme politikalannm bir sonucu olarak, kirsal kesimde 90k koklu bir
ekonomik degisiklik bunun yansimasi olarak buyuk bir toplumsal calkanti
yasanrmstir. 1960'lara gelene degin koy, yazmda ve dram sanatmda cogunlukla saf,
so Belkis, 6 Cumhuriyet Doneml Tiirk Tiyatrosu, Ankara: i~ Bankasi Knltnr Yaymlan. (2003).
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temiz insanlan ve en temel insani degerlerle birlikte "kan davasi" gibi kimi feodal
hukuk ilkelerinin de yasam buldugu, ihmal edilmis, unu-tulmus bir ortam olarak
tasvir edilmistir, 1960'lardan baslayarak ve yogunlukla 1970'lerde ise emek-sermaye
cansmasimn,

somuruntm,

haksizhgm

egemen

oldu-gu,

kacilan, go<; edilen bir ortam olarak anlatilrmstir.
yasantrnm nimetlerinden

degerlerin

kayboldugu,

1970'1i yillarda koy, modem

yoksun, insanlik d1~1 sart-lann hukum sfudligu bir yer

elarak ele ahmr, Bu donem yazilan ve "koy" dekorunda gelisen oyunlann cogunda,
''topraga baghhk"

ile 9ogu kez bir kurtulus umuduyla aym anlama gelen "kent

.ozlemi"nin catiskisi yogun bir bicimde izlenir,
Koydeki
bashcalan
Naciye;

toplumsal

da sunlardir:
Vasfi Uckan'm

degisikligi

ve koy

Turan Oflazoglu'nun

sorunlanm

ele alan oyunlann

Elif Ana; Recep Bilginer'in

Acih Toprak; Erdogan Aytekin'in

Ebekaya;

Sari

Murathan

Mungan'm Mah-mud ile Y ezida; Omer Polat'm Aladagh Miho; Orhan Asena'mn
Toroslardan

Oteye; Oktay Arayici'nm

Hayati Cor-bacioglu'nun

Bir Oltuntln Toplumsal

Anatomisi;

Fazil

Erkek Sati; Nezihe Araz'm Bozkir Guzellemesi; Necati

Cumah'mn Y arah Geyik; Remzi Ozcelik'in Tas Bademler; Ali Yoruk'un Turkmen
Dugt.inu; Hasmet Zeybek'in Dugt.in Ya Da Davul

81

1970-80 donemi icinde baska bir iceriksel egilim de onceki donemlerde
oldugu gibi tarih ve soylenceyi bir malzeme ve sorgulama nesnesi olarak ele alma
egilimidir, Tarihsel ya da mitolojik konular uzerine yazilrms oyunlar, bu donemde
yazilan oyunlar icinde niceliksel olarak onemli bir agirhga sahiptir. Tarihe basvurma
egiliminin ozellikle 70'1i yillann ikinci yansmda giderek artmasmm nedeni ise, ki-mi
yazarlann donemin en baskm egilimi olan "gtlncel olan"m yipranciligmdan kacarak
perspektiflerini genisletme cabasma girmeleridir. Bu obekte de bir Brecht etkisinden
soz edilebilir. Brecht'in epik tiyatrosunda oldugu gibi, oyun konulan tarihsellestirerek seyircinin 9ozilmlemesine ve yargiya gitmesine yardimci olan
tavn,kimi toplumcu yazarlar tarafmdan, tarihten benzes olaylan inceleyerek bugun
icin kosutluklar bulma olarak da anlasilrmstir,
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Mardin, S.Toplumsal Deglsme Kuramlarr ve Tiirkiye Ger~egi, istanbul: Remzi Kitabevi. (1992).
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Bu obekte urtm veren yazarlar ve oyunlar sunlardir: Turan Oflazoglu'nun

osem

Sultan, Gen9 Osman, Bizans

dnan Giz'in Omur Satan Husam
apmahydi;

Turgut Ozakman'm

Dnstn

Dusus;

Ya Da Fatih; Kemal Bekir'in

Celebi,

Kucuk

Esma

Sultan,

Sokullu Ne

Fehim Pasa Konagi; Haldun Taner'in

Sersem

ocanm Kumaz Kansi; Orhan Asena'nm Sili'de Av, Olu Kentin Nabzi, Bir Baskana
git; Yavuzer Cetinkaya'mn Gun Donerken; Ferhan fiensoy'un Sahlan da Vururlar;
eynep Oral'm Adsiz Oyun; lsmet Kuntay'm Tozlu Cizmeler; Erol Toy'un Parti
ehlivan; Fuat lshan'm Kubilay; Isa Coskuner'in Hep Vatan lcin; Erdogan Aytekin'in
rrruzi Sokagm Suzam; Mehmet Akan'm Hikaye-i Mah-mud
ayati

Corbacioglu'nun

Koca

Sinan;

Tank

Bugra'nm

Bedreddin;

Fazil

Rtiyasi; Recep

lbis'in

ilginer'in Yunus Emre; Ugur Mumcu'nun Sakmcah Piya de; Tuncer Cucenoglu'nun
ikmaz Sokak; Gungor Dilmen'in Midas'm Kordu-gumu,

Deli Dumrul; Cengiz

tmdogdu'nun Karar 71
Modem kent yasantismm getirdigi ekonomik ve toplumsal degisikliklerin aile
kurumunda ve insan iliskilerine etkisi ile modem kent yasantisi icinde sikisan bireyin
oplumsal

ve

olusturmustur.
toplumsal

ruhsal

acmazlan

Kent yasantismm

kosullan,

oyun

yazarlan-na

onemli olcude malzeme

giderek bireyi ezmeye baslayan

gerek kentin eski sakinlerini

gerek-se

ekonomik

koydeki

ve

toplumsal

degisimden etkilenen hayallerini karsilayacak bir mekan olarak kenti secenleri buyuk
ol9iide etkilemistir.
mekanlar

olmaktan

1970'li yillarda

kentler,

91km1~, yabancilasmamn

artik insanlarm
egemen oldugu,

birbirini

tamdigi

smifsal cizgilerle

belirlenmis farkh alanlarmda farkh yasam bicimlerinin hukum siirdiigii ve insanlann
duzenin ekonomik isleyis kurallanndan
mekanlar olmaya baslanustir.

ote ortak bir hedef ve amac tasimadigi

1970'li yillann bu icten ice kaynayan kent yasantisi

oyun yazarlanm buyuk olcude etkilemistir. Kimi yazarlar eskinin izinde toplumsal

deger yargilannm ve ge-leneklerin kent yasantisi icinde ezilmesine yonelirken, kimi
yazarlar da bu karma-sik yapidan kacarak kendi i9 dunyasma donen bireyin evrenini
yansitmaya cahsmislardir

82
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Nazim Kursunlu'nun Evler ve insanlar, Baba Evi; Nezihe Araz'm Oyle Bir
evcivan; Vasif Ongoren'in Asiye Nasil Kurtulur, Bu Oyun Nasil Oynanmah;
idayet Sa-ym'm Yabancilar; Recep Bilginer'in Parkta bir Sonbahar Gunuydu;
uzaffer

lzgu'ntm

Recetesi

Pecete;

Adalet

Agaoglu'nun

Cikis;

Tuncer

ucenoglu'nun Ogretmen, Kordogu~u; Ulker Koksel'm Yollar Tukendi, Sacide,
esleme; Dincer Sumer'in Eski Fotograflar; Bilgesu Erenus'un ikili Oyun; Melih
evdet Anday'm Yarm Baska Koruda; Necati Cumah'mn Yuruyen Geceyi Dinle,
Un Neredeydiniz; Oktay Arayici'nm Nafile Dtmya; Basar Sabuncu'nun Mutemet
li Riza Bey'in Yasanmamis Hayat Hikayesi; Aziz Nesinin Gol Krah Sait Hopsait,
¥a-~ar Ne Yasar Ne Yasamaz, Hakkum Ver Hakki, Zubuk; Haldun Taner'in
yisrgmda Samara, Ask-u Sevda, Bu Sehr-i istanbul ki, Astronot Niyazi; Sabahattin
udret Aksal'm Bay Hie, Sonsuzluk Kitabevi; Cetin Altan'm Ishkci; Yildmm
eskinin Akh Basmda Bir Adam; Oguz Atay'm Oyunlarla Yasayanlar,

83

1970-80 donemi oyun yazarhgnmz, gerek toplumsal yasayistaki gerekse
iyatro yasantismdaki calkannlann buyuk olcude etkisinde kalmasma karsm, bu
karmasa icinde bile arayislara girebilmis, bu arayislann sonucu olarak ise nitelikli
ii.riinler ortaya koyabilmistir Sonuc olarak 1970-80 donemi oyun yazarhgmuz icin
bicimsel olarak 1960'11 yil-larda baslayan ve agirhkh olarak bu 70'liy11lardastlren bir
Brecht etkisi izinde, Ba-ti tiyatrosunun ol9uleri icinde "geleneksel tiyatro" ogelerinin
de kullamldigi 9agda~ bicim arayislanmn ve bu baglamda nitelikli denemelerin
ortaya 91kt1g1; iceriksel olarak ise "guncel ve politik olan"m etkisinde, toplumun
sosyoekonomik yasantismm onemli ol9ude izlerini tasiyan, toplumsal yasayis
icindeki hareketliligin hire bir sahnede yansidigi bir donem olmustur.
3.1.Brecht'in Oyunlarmm Tiirkiye'de Ahmlanmasr
Turk tiyatrosu, Alman tiyatrosuyla karsilastmldigmda iki yuzyil geridedir.
Bati'daki tarihsel gelisim snrecinin incelendigi bolumde gordugumuz gibi
Aydmlanma'yi izleyen Klasik, Romantik, Gercekcilik gibi akimlar, tiyatro
anlayisma, diline, anlanmma yeni yeni boyutlar kazandirmislardir. 20 yuzyilm
basmda Disavurumcularla bu gelisimin son asamasma vanldiktan sonra, benzetmeci
83
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atro gelenegi tukenmis, yerini yeni arayislara, yeni denemelere birakrmsn. Turk
yatrosuysa Bati'da dramatik tiyatro geleneginin 9ozillmeye basladrgi bir donemde
,u. gelenegi ozilmsemeye cahsiyordu, Muhsin Ertugrul 1920'lerde cikan "Tiyatro
dabi" yazismda tiyatronun belli kurallar dogrultusunda nasil izlenilmesi gerektigini
ir bir aciklarken, B.Brecht, aym yillarda tum kurallara karsi cikarak yeni bir izleyici
ahne diyalogundan soz ediyordu. Bu gelisim cagdas tiyatro anlayisma uzun yillar
apah kalmamiza neden oluyor. Gerci Ban tiyatrolarmda yeni bir yazann, yeni bir
u sahnelendiginde, cogu kez bizim tiyatrolanrmzda da gosteriliyor, ancak bu
· cbir temele oturtulamadigmdan, kopyacihk duzeyini asamiyor.
Dramatik tiyatronun snurlannm duyulmaya baslamasi ancak 1960'larda
olitik tiyatroya duyulan ilgiyle bashyor. Bu donemde bizi yakmdan ilgilendiren
oplumsal sorunlarla tiyatro aracihgiyla hesaplasan bir anlayism dogmasiyla, 9agda~
iyatronun ilk admu anlrmstir. Brecht'in yaprtlannm bir bolumunun Turkce'ye
.9evrilmesi bu yillara rastlar. Oyunlanndan ilk kez "Carrar Ana'nm Silahlan" (Die
µewehre der Frau Carrar) 1960'da amator bir grup tarafmdan sahnelenir. Bunu gene
amator gruplarca oynanan "Kural ve Kuraldisi" (Die Ausnahme und die Regel),
''Kil9ilk Burjuva Dugtmt;" gibi kisa oyunlar izler. 1962'de ilk kez profesyonel bir
tiyatronun, Sehir Tiyatrosu'nun "Sezuan'm Iyi lnsaru"m sahnelemesiyle Brecht
tiyatro dunyamiza girer. 84
1960'lardan bu yana politik tiyatro yavas yavas eski onemini yitirmis,
toplumsal sorunlan ele alan yerli yabanci bir 90k oyunun unutulmus olmasma karsm,
Brecht'e duyulan ilgi azalrmyor. Cunku Brecht onca yildir benimsemeye cahstigmuz
dramatik tiyatro anlayismm sarsilmasma yol acmistir. Brecht bir kez bulgulandiktan
sonra, o zamana degin geri plana itilmis, onemsenmemis olan Turk halk tiyatrosu
gelenegine de yeni bir gozle bakilmaya baslamyor.
Bu bolumde yabancilastirma tiyatrosunun Ttirkiye'de nasil ahmlandignu il<;
temel nokta uzerinde durarak irdelemeye cahsiyorum:
1- Brecht'in oyunlanmn sahneye koyma acismdan degerlendirilmesi,

84 Bertolt

Brecht, Sanat Uzerine Yazilar
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ve uyarlama cahsmalan acismdan degerlendirilmesi,
Ozgtln

yapitlarda

Brecht'in

etkisi:

nimsemeye cahsan iki yerli yazanmizin

Cagdas

tiyatro

anlayisnn

ilk

olarak

Haldun Taner'in ve Vasif Ongoren'in

pitlanndan hirer omek veriliyor. 85

Benzetmeci tiyatro geleneginin bizde yaklasik 150 yilhk bir gecmisi vardrr,
oyle oldugu halde, bu gelenek oylesine kok salrms ki, dtmden bugune ondan
pmak kolay olmuyor. Gerci politik tiyatroya duyulan ilgi tiyatroya yeni bir soluk
etiriyor, ne var ki kokunden bir degisiklige yol acamiyor. Bu nedenle Brecht'in
apitlannm cogu cevrilmis, sahnelenmis, Brecht uzerine oldukca 90k yazihp cizilmis
lunmasma karsm, onun tiyatrosunun benzetmecilik geleneginden armmis bir
ci.u~unce tiyatrosu oldugunun ozumsendigi soylenemez. Bu nedenle Brecht'in 90k
onlulugu, yapitlannm ogretici, eglendirici, deneysel ozellikleri, iletmek istedigi
.u~fulceninhizmetinde birbirini tamamlayan bir butun olarak algilanarmyor, bu da
recht'in yorumlayanm dunya gorustlne gore kolayhkla tek bir yone cekilmesine yol
aciyor, Asagida son yillarda izledigim Brecht oyunlanndan Brecht'in tiyatro
anlayisma yakm olan ya da uzak dusen cesitli ornekler sunarak, oyunlann sahnelenisi
iizerinde

durmak

istiyorum.

Brecht'in

oyunlarmm

dramatik bir

anlayisla

sahnelenmesi yapilan yanhslann basmda gelir. Ozellikle tek bir kisinin cevresinde
odaklasan oyunlarmda bu durumla karsilasiyoruz. Bu baglamda Brecht'in dusunsel
yarum vurgulayarak dramatik anlayism smirlanm asmayi basaran ve basaramayan iki
degisik "Galilei" yorumunu omek olarak verebiliriz.
Oyun 1983'te Dostlar Tiyatrosu (Yonetmen: Genco Erkal) ve Ankara Sanat
Tiyatrosu (Yonetmen: Rutkay Aziz) tarafmdan sahnelenmisti. Her iki toplulugun da
"Galilei"i secmelerinin bashca nedeni, yasadignmz donemin en onemli, en can ahci
sorununa parmak basmasiydi: Dusunce ozgfulugune. 86
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Bertolt Brecht, Diinden Bugiine Tiyatro Dusuncesl, Dost Yaymlan
Izleri Kaldi, istanbul: Dunya Kitap. (2007)
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Dostlar Tiyatrosu'nda oyunun sosyal boyutu vurgulanarak, aydm sorumlulugu
sorunu on plana almrmsti, Bu nedenle Galilei'le egemen gucler arasmdaki catisma
90k belirgin cizgilerle gosteriliyordu. Galilei'in cevresirrdekilerle olan iliskisi, bu
iliskilerin zaman suresi icinde gosterdigi degisim, yobazlar, cikarcilar ve din
adamlanyla olan savasimi en ufak aynntilanna degin belirtilmisti, Oyle ki izleyici
Galilei'i her an, kendisini ona en yakm duydugu anlarda bile, icinde bulundugu ortam
ve kosullara gore degerlendirme olanaguu buluyordu.
Ankara Sanat Tiyatrosu ise, tum dikkatleri Galilei'in olaganustu kisiliginde
odaklasnrarak dramatik bir yoruma kayrmsti. Amac carpicr bir Galilei tipi
canlandmnakti. Ne var ki Brecht bu oyunu tarihsel bir kisiligin yasammdan dramatik
bir kesiti canlandirmak icin degil, onun aracihgiyla yasadigi donemle hesaplasmak
icin yazmisti. Bu hesaplasmayi cikartabilmek, yani oyunun dustmsel yamm
vurgulayabilmek icin, oyunculuktan muzige, dekordan maskelere degin oyunda
kullamlan her ogenin dusunsel islevini belirtmek gerekiyordu. Bunlar bu yorumda
hesaba kanlmadigmdan, bu oyunda Brecht , Brecht olmaktan 91km1~t1.
Brecht'in sahnelenisinde yapilan baska onemli bir yanhs, ogretici yanmm asm
derecede vurgulanmasidir, 1960'larda Brecht tiyatro yasamnmza girdiginde,
devrimci tiyatro anlayisi modaydi. Boyle oldugu icin oyunlarm ogretici islevi
uzerinde onemle duruluyordu. Brecht'i yer yer slogan tiyatrosuna donusturen bu tur
cahsmalann icinde soztt edilmeye deger Ankara Sanat Tiyatrosu'nun 1976'da
sergiledigi "Ana" verir (Yonetmen: Rutkay Aziz). "Ana"da o donemin bunahmh
ortammda her an cosmaya hazir bir izleyiciye akil duzeyinde sesleniliyordu. Ana'nm
kisiliginin yorumlamsmda epik tiyatro anlayisi dogrultusunda oyun oynama islevini
vurgulayan, altmi cizerek oynayan bilincli bir oyun sunuluyordu. Ancak bilincli
oynama yetersiz kahyordu, 9unku Ana'nm yasadigi celiski ve gecirdigi degisim
belirlenmemisti. Bir baska onemli nokta da Brecht'in tum oyunlannda egemen olan
ince gulduru anlayismm butunuyle gozardi edilmis olunmasiydi. Sonucta bu oyunla,
celiskileri, incelikleri crkaramayan Brecht'in yalmzca ogretici yamm tekduze bir
bicimde vurgulayan asik yuzlu bir Brecht 91km1~tI ortaya. 87
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Bu yorumun tam tersine, Brecht'in politik yamm yan cizerek gulduruye
veren, sulandmlmis bir Brecht'le karsilastigumz olmuyor degil, Buna omek
larak 1984'te "Sade Vatandas Svayk", adi altmda sahnelenen "Schweyk II. Dunya
avasr'uda oyununu vermek istiyorum (Yonetmen: Basar Sabuncu). Bazi kisaltmalar
e Hasek'den almrms bazi eklemelerin dismda belkemigini Brecht'in yaprtmm
olusturdugu bu oyunda, fasizm elestirisi hafif bir muzakile donii~mii~tii. Muzigin
yanhs bicimde kullamlmasi, atmosfer yaratmaya yonelik bir sahne diizenine
gidilmesi, oyunun sosyal boyutunu veren ara oyunlanyla ana oyun arasmdaki
iliskinin belirlenmemis olmasi ve sonunda Hasek'in mutlu son finaline bagh
kahnmasi bunun bashca nedenleriydi. 88
Brecht'in oyununda Cek ve Alman halk sarkilanndan esinlenerek Hanns
Eissler'in besteledigi sarkilar, olaylann

akismi yer yer keserek, izleyiciyi

gosterilenler uzerinde dusundurmenin oteainde oyuna siirsel bir butunluk de
kazandmr. Burada bu muzik, sarkilann icerigini anlasilmazhga hogan playbacklerle
duygusal bir hafif muzige donu~tfuiilmii~tii.Brecht'in tiyatro anlayisma ters dusen
baska bir nokta da atmosfer yaratilrms olunmasiydi, ozellikle oyunun ikinci yansmda
Rus topraklannda yol alan askerler kar yagisr, silah sesleri gibi turlu gorsel ve isitsel
etkilerle canlandmhyordu.

Oyunun bu bolumunde du~ ve gercek birbirine

kanstigmdan, bu tur etkilerden belki yararlamlabilirdi, ama bunlan oyuna sindirmek,
butunun bir parcasi haline getirmek gerekiyordu. Oysa tipki izleyicinin kulaklarmda
cmlayan sarkilar gibi teknik etkiler de ekleme olarak kalrmsti. Gene Brecht'de
Schweyk'm basmdan gecenlerin anlatildigi ana oyunla, grotesk kuklalan andiran
Hitler ve yandaslannm kii9iik adamm savastaki islevi uzerinde tartistig; ara oyunlar
arasmda yakm bir baglann vardir. Bu yorumda bu baglanti da saglanamamisti. Ara
oyunlan oyunun butunu icinde hicbir islevselligi olmayan guldnru sahnelerine
donusmustu, Hasek'in mutlu sonu da bu sulandmlrms Brecht yorumunu pekistirmisti,
Hasek'te Schweyk ulkesine <loner, sevdiklerine kavusur, boylece acilar biter herkes
mutluluga erer. Oysa Brecht'in Schweyk tipinin direnis dustmcesini simgeleyen
kurmaca bir figur oldugunu vurgulayan acik finali, oyunun en onemli ozelliklerinden
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biridir. Sonucta oyundan geriye yalmzca bir askerin basmdan gecen muzikli, dansh
bir dizi ilginc serilven kalrmsti.

89

Brecht'in ozellikle sahneleme alanmda getirdigi yenilik Batt tiyatrolarmda bir
91g1r acrmstir. Bugiln klasik oyunlann sahnelenmesinde bile, yonetmenden dramatik
tiyatro anlayismm smirlanni asan yeni bir yorum, yeni bir bakis bekleniyor. Bizde
daha 90k konuya onem verildiginden, konunun nasil bicimlendirilecegi uzerinde pek
durulmamisnr. Bu egilime tepki olarak kimi ycnetmenlerimiz bicimsel denemelere
girismisler, ancak pek basanli olamarmslardir. istanbul Deneme Sahnesi'nde 1977'de
sahnelenen "Cesaret Ana ve Cocuklan" (Yonetmen: Beklan Algan) buna tipik bir
omek verir. Bu yorumun en belirgin ozelligi izleyiciyle bir diyalog kuramamasiydi.
Atmosfer yaratmaya yonelik carpici bir sahne dtizeni ve playbacklerle islevini yitiren
ucuz bir muzik, oyunu anlasilmaz kihyordu. 90
Yaratici, ozgiin bir sahne yorumuna en carpici ornegi 1980'de Dostlar
Tiyatrosu'nda sahnelenen "Kafkas Tebesir Dairesi" verir (Yonetmen: Mehmet
Ulusoy). Turlu sahne buluslanyla gorsel bir duzeye aktanlan oyunun ilk bolumunu,
metrelerce uzun bir ortuntm icinde, altmda, usttmde, kenarmda geciyordu, Sirasi
geldikce orttmtm icinden cikan, sonra gene gortmmez olan oyunculann kimi kez
yalmzca bir yuz, bir kol, bir bacak gibi bedenlerinin bir kismmi secebiliyorduk, Ortti
sahneye surekli bir devinim getirmisti, her sey kipir kipirdi, Kucagmda bebegiyle
orttlntln kah icinde, kah dismda beliren Grusche'in askerlerden ka91~1, gerginligi,
coskusu hep bu dekorun icinde belirginlesiyordu. Sirasma gore bir ev ya da kapah bir
kapi oluyordu ortti, bir tepe, bir dag ya da bir dere... Kimi kez de belli bir atmosfer
yaratilmasim saghyordu: Valinin evi basildigmda, delice dalgalanan orttmun cirpman
insanlann caresizligini, saskmhgnu dile getirmesi ya da savas sonrasmda Grusche ile
Simon karsilastiklannda, aralannda calkalanan ortunun hem ikisi arasmdaki dereyi,
hem de iclerindeki coskuyu ve kaynasmayi anlatmasi gibi. 91
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Bu yorumda dikkati ceken onemli bir nokta, tip ciziminde belli bir kaliplasmaya
kacirulmamis olunmasidir. Ornegin somurenlerin sozcusu olan vali, yiiziindeki o
bon, saskm ifadeyle astrgi astik kestigi kestik bir canavardan 90k, zavalh bir
yarankn. Celimsiz bedenini . saran siskin araba lastiklerinin icinde zavalhhgi
biisbiitiin vurgulanmisti. V alinin bu bon yiizii oyun boyu zavalhhgi ve ii9kag1t91hg1
temsil eden baska rollerde de karsmuza 91kt1. Grusche'ya kazik atmak isteyen siit9ii
roliinde, birden dirilen koca roliinde vb. A9hg1 simgeleyen catal bicakh maskelerle
valinin

cevresinde

dolasan usaklann

pompalamayla belirtilmisti.
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efendileri

icin

didinmeleriyse

lastik

Onemli bir nokta da maskelerin oyundaki islevidir,

Tek tek kisiler degil de gruplar gosterildiginde, kullamlan teneke maskeler bozuk bir
duzenin insanlanmn ilkelligini vurguluyordu. Sahnede ilk bakista hurda yigmi
izlenimi uyandiran askrya dizilmis bir dizi maske, oyunun ikinci yansmda sahnenin
on kismma getirildiginde asilrms olan kisileri dile getiriyordu. Maskenin dismda bir
de kaplumbaga kabugu biciminde zirh tasiyan askerler, askerlerin dansi sahnesinde
kabuklan onlu arkah kullanarak, hayvammsi, tuhaf yaranklara donusuyorlardi,
Dikkatlerimiz tek tek kisiler iizerinde odaklastigmda, maske kullamlrmyor, ancak
donuk bir yuz, belli bir davramsi simgeleyen bir devinim ya da bir gosterge bu tip en
somut bicimde bize anlatiyordu, Valinin hastahkli yuzu; valinin kansmm
boynundaki tasmanm iistiinden tepeden bakan donuk bakislan ve elindeki catal
(yiyici maskesi; tembelligi), uyusuklugu dile getiren kan ytirekli yengenin araba
lastiginin icine gomulmus hantal bedeni; at bakicismi bastan cikaran kizm Breugel'in
tiplerini ammsatan karikaturumsu gorunumu gibi.
Gorselligin boylesine agir basngi bu oyunun gorsel olmayan ne varsa ikinci
plana itmis olmasi elestirilebilir, Bu nedenle muzik belli belirsiz kaldigi gibi, anlatici
da islevini yitirmisti, Brecht'de iki bolumu birbirine baglayarak biitiinliik saglayan
anlatici, burada sadece ilk bolumde oyuna katilrmsu. Oyunun kah icinde, kah dismda
surekli bir devinim icinde dansederek, saklabanhk yaparak, kimi kez sarki
soyleyerek olaylan dile getiriyordu, tam ortunun bir kosesinden cikrveren yiiziinii
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goruyor ya da sesini duyuyorduk ki, gozden yitiveriyordu. lkinci bolumde anlanci
busbuttm ortadan kalkmis, bu kez anlaticmm gorevini tum oyuncular ustlenmisti,
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Mehmet Ulusoy'un kisaca aciklamaya cahstigim bu yorumu, Ttirkiye'de
izledigimiz Brecht oyunlarmm icinde kuskusuz en ilgincidir. Ulusoy'un "Kafkas
Tebesir Dairesi"ni dil duvarlannm otesinde bir dile, gorsel bir dile aktarmasi, oyunu
tamdik, bildik bir yapit olarak degil de, yarancihga olanak saglayan esnek bir
dnsunce modeli olarak degerlendirdigini gosteriyor. Bu bakimdan anlaticmm islevini
yitirmesi ormegi oyunun btttunlugtmtl bozan bazi aksamalara karsm, bu yorumun
gene de Brecht'in dusuncesi dogrultusunda, Brecht'e ozgii bir yorum oldugunu
soyleyebiliriz.

3.3.<;eviriler
Brecht oyunlarmm yanhs yorumlanmasmda cevirilerin payi buyuktur. Brecht
cevirilerini incelemeye basladigimizda, dikkati ilk ceken hem.en tumunun asm
bagimsiz olusudur, Bunun nedenleri ii<; noktada toplanabilir:
l-Cevirilerde sahne dilinin goz ontmde tutulmasi, baska deyisle Turk izleyicisinin
kolayhkla anlayabilecegi bir dilin benimsenmesi.
2- Turk yazmma damgasmi vurmus kimi yazarlanmiz ya da sairlerimiz tarafmdan
yapilan cevirilerde, yazarlarm kendi dil ve anlatim bicemlerini zorlamalan.
3- Cevirilerin buyuk cogunlugunun aslmdan yapilmayip Ingilizce ya da
Fransizca'dan yapilrms olmasi.
1- Brecht'in dili ilk bakista kolaymis izlenimi uyandiran acik secik, aydmhk bir
dildir. Ancak bu acik secikligin ardmdaki incelikleri tam olarak kavrayabilmek icin,
Ban kultur tarihini iyi bilmek gerekir. Cunku Brecht gecmise elestirel acidan
yaklasir, bunu yaparken de lncil'den, klasik Ban yazmmdan almtilar kullamr.
Alisildik kahplar, deyimler, sozcuklerle surekli oynar, yerlerini degistirir, tersyuz
eder, yeni bir anlam katar vb. Kisaca dil, yer yer parodiye donuserek sahnede
gosterilenleri yabancilasnran bir islev kazamr. Bizde ozellikle sahne icin hazirlanan
Emre Arslan, "Yasama Sanatma Brecbt'in KatkISI: Diyalektik, Hegemonya ve
Yabancilasnrma Kurann"
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cevirilerde, Ban kulturunden yoksun olan izleyicinin anlayamayacagi

kaygisi agir

bastigmdan, dilin bu incelikleri uzerinde pek durulmarmsnr.
Serbest cevirilerin icinde aslma en yakm olma acismdan en nitelikli omekleri,
B. Brecht'in Turkiye'de tanrtilmasmda buyuk katkisi olan Adalet Cimcoz'un cevirileri
verir. 60'larda Almanca aslmdan yaymlanan ilk Brecht cevirileri "Puntila ve Usagi
Matti" (Herr Puntila und sein Knecht Matti), "Galilei" ve "Sezuan'm Iyi lnsaru''
Adalet Cimcoz'undur.

Daha ilk anda sahne diline yakmhgiyla

dikkati ceken bu

cevirilerin en belirgin ozelligi, Brecht'in uzun tumcelerini kisa tumcelere bolerek,
kisaltmalar

ya da eklemelerle

replikler

uzerinde

oynayarak

ya da yerlerini

degistirerek, kolay anlasihrliga agirhk vermesidir. "Galilei"de 14. sahnede Galilei'nin
ozelestirisi iceren uzun konusma buna tipik bir omek vermektedir. Adalet Cimcoz'un
cevirilerinde aslma bagh, sozcugu sozcugtlne bir ceviriden 90k, Brecht'in dunyasmi
Turkce'nin olanaklan icinde dilimize kazandirma cabasi agir basar.
2- Y azarlanmiz tarafmdan yapilan cevirilerin icinde en dikkat cekeni Can Yucel'in
kidir. Bu ceviriler icin, ceviriden 90k yeniden yazma sozcugunu kullanma yerinde
olur samnm. Cunku serbest ceviri yaptigi halde Brecht'in dtmyasma sadik kalan
Adalet Cimcoz'un tersine burada Brecht'den bntunuyle bir kopus soz konusudur.
Ozellikle

"Schweyk"

cevirisi

buna tipik bir omek

verir.

Onceki

boltnnlerde

aciklamaya cahstigrm gibi Brecht'in oyunlannda halk guldurusu azimsanamayacak
bir yer tutar. Ku9uk adamm Hitler yonetimine direnisini iceren "Schweyk II. Dunya
Savasr'nda

gulduruye dayanan bir oyundur. Ancak Brecht gulduru ogelerinden

oyunun dusunsel dengesini bozmayacak bir bicimde yararlannustir. Amaci izleyiciyi
kahkahalara bogmak ya da icini grciklamak degil, onun direnis dusuncesi uzerine
guldurn aracihgiyla dustmmesini saglamaktir, Kisaca Brecht bu oyunda gulduruye
agirhk

vermesine,

yerel motifleri

kullanmasma

ve tarihin

belli bir donemini

canlandirmasma karsm, izleyiciyi dusunsel bir etkinlige yonelten bir soyutlama ve
genellemeye

gitmistir, Bu baglamda

Schweyk direnisi simgeleyen

kurmaca bir
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figurdur, kullandigi dil de her ne denli yerel motiflerle bezenmisse de, gene de stilize
bir dildir. 94
Oysa Can Yucel'in cevirisinde dikkati ilk ceken Schweyk'm bir Tophane serserisi
gibi konusmasidir,

"Agzma s............. vb." gibi metinde olmayan sovgtiler

Schweyk'm agzmdan her nedense hie dusmez . Kimi kez cevirmen "Heitler"in "Hay
itler"e donusmesi, ornegi metinde olmayan bir deyis turetir, sonra turlu sozctik
oyunlan, kaba saba deyisler, sovgulerle bu sozcukle uzun uzun oynar. Gene metinde
olmayan sozcuklerle gunumnz Turkiyesi'ne yapilan gondermeler de Brecht'den
uzaklasmamn baska ornekleridir. Oyun boyu yinelenen it motifi ve Hitler'in yer yer
Basbug'a donusmesi gibi. Sonucta Brecht'in incelmis gulduru anlayrsi bol bol argo
sozcukler, belden a~ag1 sovguler ya da gondermelcrle dolu kaba saba bir halk
gttldurusune donu~mu~tilr.
1- lkinci dilden yapilan cevirilere gelince, bunun sakmcalan 90k acik
oldugundan tlzerinde aynntih durmak istemiyorum. Ozellikle yazmsal metin
bir dilden otekine aktanhrken, aslma ne den1i sadik kahmrsa kalmsm, gene de
90k sey yitirir. Araya ikinci bir dil girdigi anda, ana metinden dogal olarak
busbuttm uzaklasilrms olunacaktir. Bunun en ilginc omeklerinden birini
"K0.9ilk Burjuva Dugunil" cevirisi verir . Cevirinin Fransizca'dan yapilrms
oldugu daha ilk anda, ozel adlarda yapilan degisikliklerden belli olmaktadir
2- Cevirmenin metnin aslma bakmadan bu degisiklikleri oldugu gibi Tnrkce'ye
aktarmis olmasi dikkat cekicidir.
3.4.Uyarlamalar
Brecht tiyatro dunyamiza girdikten sonra Tanzimat'tan bu yana benimsemeye
eahstignmz tiyatro geleneginin bize 90k yabanci oldugu, buna karsihk Brecht'in
tiyatro anlayisiyla halk tiyatrosunun ozunu olusturan gostermelik tiyatro arasmda
bazi ortak noktalar oldugu savi ortaya atilmistir. Bu alanda ozellikle Metin And'm bir
cahsmasmda bizim tiyatromuzun daha usttin oldugu sonucuna vanyor. Ne var ki halk
tiyatrosundaki soyutlama egilimi epik tiyatrodaki soyutlamadan apayndir. Bu aynhk
Sezai Kostu, "Brecht'le yabancilas madan Brecht'te 'yabancila~trnna'y1 anlamak -2 ", Sahne
Dergisi,2004
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kaynagmi 9ag farki ve dunya gorusunde bulur. Bunu yadsiyarak tarihsel degerlerin
ustunlugunu

onaylarsak,

s1g bir

oykiinmeciligin

smirlanm

asamayiz.

Bizim

geleneksel tiyatromuz Commedia dell arte gibi bir Ortacag tiyatrosudur. Cag farkmm
oldugu yerde bir benzerlik olsa bile, kiyaslamadan soz edilemez. Biz geleneksel

tiyatrodan ancak kaynak olarak yararlanabilirsek yaratici olabiliriz. B. Brecht'in
yapitlan bize bu alanda en guzel omekleri veriyor. Kendi kultur birikimimize, 9agda~
bir anlayisla yaklasan oyunlarm icinde dogrudan Brecht'in yapitlanna yonelen
oyunlara da rasthyoruz. Mehmet Akan "Kafkas Tebesir Dairesi"nden uyarladigi
"Anahk Davasi'lnda oyunun konusunu Osmanli tarihinde bir doneme yerlestirerek,
cesitli halk motiflerinden, sunnet toreni, koy dilgilnil gibi yerel motiflerden, halk
danslarmdan, koy oyunlarmdan, calgih sazh bir muzikten esinlenen, arna temelinde
oyunun icerigine ve kurgusuna oldukca bagh kalan bir oyun yazmistir.
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Daha serbest bir uyan ornegini Ferhan Sensoy Brecht'in bir bale oyunundan
uyarladigi "Anna'run Yedi Olumcul Gtlnaht'lnda verir. Kadmm somurulmesi
temasmm ele almdigi bu bale oyunu, koyden kente go9 eden iki kiz kardesin
(Anna'lar) yasammdan cesitli asamalan

sergileyen ozetimsi bir koreografi

metninden, olusur, F: Sensoy bu sarkilardan esinlenerek muzikli dansh bir oyunu
yazrmstir. Brecht'in balesindeki kiz kardesler, bu oyunda somurme-somiirillme,
akilcihk-duygusalhk gibi karsit davramslann 9at1~t1g1 tek bir insana donusur.
Oyundaki en ilginc motif oyunun biltilnilnil saglayan ve Brecht'in
oyunlanndaki anlanciyi ammsatan Parantez tipidir. Ancak Brecht'de anlancmm
islevi yazarm goruslerini dile getirmektir. Parantez'in oyundaki konumuysa farkhdir,
turlu soz oyunlan, saklabanhklar, carnbazhklarla yazann elinden firlayip basma
buyruk hareket eden bir cocuk gibidir. Olaylara a91k11k kazandiran ya da daha
degisik acilardan bakmarmzi saglayan bir anlaticidan 90k, halk tiyatrosu gelenegini
surduren kurmaca bir figurdur. Halk guldurusunun etkisi yalruz Parantez figurunde
degil, yazann dili kullamsmda, soz oyunlannda, tekerlemelerde, ters deyislerde vb.
belirginlesir, Ortaoyununda oldugu gibi burada da sozcuklerle surekli olarak oynarur,
denenir, yeni sozcukler turetilir, Brecht'de anlaticismdan dekora dilinden oynayis
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Semih Celenk, Tiyatro Ansiklopedisi, Ankara: Kultur Bakanhgr Yaymlan, (2003)
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bicimine degin oyundaki her ogenin belli bir dtlstmceyi aydmlatmaya yarayan bir
islevi vardir, F. Sensoy'un oyunundaysa bu islevsellik zaman zaman yiter, oyun
kendi basma bir guldnruye donusur.
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Verdigimiz iki uyarlama ornegi, iki ayn goru~u iceriyor. Mehmet Akan
geleneksel motifleri Brecht'in tiyatro anlayismm dogrultusunda ve konunun
hizmetinde bir illustrasyon gibi kullaruyor. Baska bir deyisle geleneklerden
yararlanarak, Brecht'i izleyicinin kolayca benimseyebilecegi "Dogulu" bir kihfa
sokuyor. F. Sensoy ise tersine Brecht aracihgiyla bir halk guldurusu yaziyor: Her iki
uyarlamanm da ilginc oldugu ve tiyatro yasammuza renk kattigi tartisma goturmez.
Ancak yol a91c1 bir niteligi oldugu da soylenemez, Cunku her iki yazarm da
geleneklere yaklasimlan, geleneksel tiyatromuza yeni boyutlar kazandiracak bir
hesaplasma degildir. Gelenekleri oldugu gibi ele alarak onlardan yararlanrmslardir.
3.5.Yabanclla~tirma Tiyatrosunun Yerli Yazarlar Uzertne Etkisini Anlatan Bir
Inceleme Ornegi
3.5.1 Vas1f ONGOREN -Haldun TANER
1960'lardan bu yana yerli oyun yazarlanmizm da dramatik tiyatro anlayismm
dar smirlanm asan yeni yeni arayislara yoneldiklerini goruyoruz, Bu baglamda
ulkemizde gosterilen ilk epik tiyatro denemeleri olarak Vasif Ongoren'in 60'h
yillarda buyuk bir basanya ulasan "Asiye Nasil Kurtulur"u ve Haldun Taner'in yurt
icinde ve dismda defalarca sahnelenen "Kesanh Ali Destam" uzerinde durmak
istiyorum.
"Asiye Nasil Kurtulur?"da kadmm somurulmesi sorunu kosullar geregi fahise
olan gene bir kizm yasammdan alman kesitlerle irdelenir. Asiye'nin cocuklugu,
ogrenciligi, fabrikadaki yasami, isten cikanhsi, sokaga du~u~u vb. tum olaylar bir
zincirin halkalan gibi ufak ufak sahnelerle verilmistir. Her sahne uzerinde aynntih
bir tartismayi iceren ara sahnelerinde anlanciya "Fuhusla Mucadele Dernegi'tnden bir
kadmm konusmalanm izleriz. Kadmm Asiye'yi kurtarmak icin getirdigi her oneri bir

Sevda Sener, Tiirk Tiyatrosunda Komedyanm Evrimi, Ankara: Knltur Bakanhgi Yaymlan.
(2000)
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sonraki sahnede denenir, ne var ki hicbiri Asiye'ye yardimci olmaz, tersine onun
giderek daha buyuk bir cikmaza dusmesine neden olur. Gerci oyunun sonunda Asiye
kurtulur, kurtulur ama pahahya mal olan bir kurtulustur bu. Cunkn insana insanca
yasama hakkmm tanmmadigi bir diizende, iki secenek kalmistir; ya somnrmek ya da
somurulmek. Asiye de kurtulusunun bedelini yeni Asiyeler yetistirerek odeyecektir.
Oyunun kuskusuz en ilginc tipi, Asiye'nin kurtulusu icin cesitli oneriler
getiren dernekci kadmdir. Denenen oneriler Asiye'nin okumasi, nisanlamp
evlenmesi, kendisini seven ona sahip cikacak birini bulmasi, dogru diiriist bir i~
tutmasi vb. aslmda izleyicinin de dtlsunebilecegi mantiksal 9oziim yollandir, Ne var
ki hicbirinin basanya ulasamamasi, olaylan bir dis gozlemci olarak kadmla birlikte
dii~iiniip degerlendiren izleyiciyi giderek bir ozelestiriye yoneltir. Boylece izleyici
onerilen cozum yollanmn snnf savasmn bilincinden yoksun olan bir kisinin getirdigi
ytizeysel oneriler oldugunu yavas yavas algilayarak, tek kurtulusun insanm insam
somurmeyecegi yeni bir duzenin kurulmasma bagh oldugunun bilincine vanr.
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Konunun ele ahmsmda, yogrulusunda ve kurgusunda Brecht'in etkisinin
yogunlukta duyuldugu bu oyunun 9agda~ tiyatro anlayisma katkida bulunan ozgttn
bir yapit oldugu soylenebilir mi? Bu soruyu yamtlayabilmek icin, ii<; temel nokta
iizerinde durmak gerekiyor:
1. Temel olay orgusuyle tartisma sahnelerinden olusan oyunun kurgusu,
2. Oyun kisilerinin islenisi,
3. Oyun dilinin kullammi.
1. Asiye'nin yasarmmn cesitli asamalanm gosteren tek tek sahnelere tartisma
sahnelerinden bagimsiz olarak baktigirmzda, oyunun benzetmecilige dayanan
dramatik tiyatro gelenegini siirdiirdiigiinii goruruz. 0 kadar ki tartisma sahnelerini
oyundan cikardigumzda, geriye rastlantisal olaylardan dogalci duzeyde gelisen
diyaloglara degin basit bir Yesilcam senaryosu kalmaktadir. Bu bakimdan tartisma
sahnelerinin temel olay orgusuyle butunlesemeyen eklenti sahneler olarak kaldigi
97 Selen Korad, Uzun Yolda Bir Mola (Turk Tiyatrosu Ustune Notlar), Istanbul: Cumhuriyet
Kitaplan(2007)
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soylenebilir. Baska bir deyisle denenen 9oziim yollannm Asiye'yi giderek daha
btiytik bir cikmaza sokmasmm nedeni, toplumsal ortam. ve kosullara degil, art arda
siralanrms yapay bir olaylar dizisine baghdir, Bunlar piyasa edebiyatmdan
tarudigirmz bildik olaylardir: Asiye evlenemez, 9tinkti bir rastlanti sonucu bir sokak
kadmm kizi oldugu ogrenilir, sevdigi adam. Asiye'yi kurtaram.az, cunku kaderin ya da
rastlantmm cilvesine bakm ki evlidir. Asiye fabrikada tutunam.az, i;unkti orada
cahsanlardan biri ona sarkmtihk eder vb. Asiye'nin kurtulusu gene rastlantiya
baghdir, beklenilmedik bir olay sonucu eline buyuk bir para gecer, Olay orgusunun
bu denli cok rastlantilarla dokunmus olmasi, oyunun sosyal elestirel boyutunu dogal
olarak kisrtlamaktadir. Ongoren, belki de oyundaki bu temel aksakhgi bir dereceye
kadar giderebilmek icin oyunun ogretici yanmr vurgulam.ak gereksinimi duymustur.
Bu baglamda ara sahnelerinde kadmla birlikte tartismayi surduren, sorular soran
anlanciya buyuk bir gorev duser. Anlatici olaylan disardan degerlendiren bir kisi
olarak yazann goruslerini dile getirir.
2. Oyun kisileri somuren somurulen cercevesi icinde gelisen tek boyutlu kahplasrms
tiplerden olusurlar, Ornegin Asiye'nin annesi kizmi ortada birakir, fabrika muduru
Asiye'yi goztinti kirpmadan isinden kovar, mezeci Asiye'nin kofil yola dusmesine
neden olur, vb. Bu tipleri belirleyen tek oli;ut cikar ve kardir, bu nedenle hicbir
celiski yasamazlar, Aym sekilde oyunun bas kisisi Asiye'nin de celiskisiz duz bir
kisiligi vardir, Kosullar ya da rastlantilar sonucu kotu yola duser, gene rastlantilar
sonucu kurtulur. Olaylar onu bir kisilik cansmasma stiriiklernez. Somurulmeme
yolunda verdigi savasim (denenen onerileri savasim olarak nitelendirebilirsek)
basansizhkla sonuclandigma gore tek i;oziim yolu kalrmstir: Somurme. Boylece
oyunun sonunda Asiye'nin somurulen rolunden somuren rolune gecisine tamk
oluruz.98
Ongoren'in hicbir esnekligi olmayan, donmus, tek duze kisilerini Brecht'in
oyun kisileriyle, ornegin "Sezuan'm lyi Insam'tndaki tiplerle karsilastirdignmzda,
aradaki aymm somut bicimde ortaya cikmaktadir. Iyi lnsan Shente somuruye
dayanan bir duzende yok olmam.ak icin, zam.an zam.an kofil olmak, baska bir deyisle
Selen Korad, Uzun Yolda Bir Mola (Tiirk Tiyatrosu -0-stiine Notlar), istanbul: Cumhuriyet
Kitaplan(2007)
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duzenin kurallanna gore oynamak zorundadir. Shente'nin icine dii~tiigii bu ikilem ve
kisilik bolunmesiyle insamn boyle bir duzende somtirulmesinin kacmilmaz oldugunu
gosterir Brecht. Ayru sekilde oyundaki oteki tipler de Asiye gibi tek boyutlu degildir,
Ornegin Shente'nin nisanhsi ucucu Sun kotii degildir, yoksullugu ve issiz kalmasi
onu ikiyuzluluge zorlar vb.
3. Brecht'in oyunlannda

dil iletilmek istenen dtlstmcenin hizmetinde

gelisen bir

yabancilastirma etkisi islevi tasir. Y araticiliga tiirlii olanaklar tamyan bir malzemedir
dil. "Sezuan'm lyi Insani'nda

oyuncular yer yer rollerinin gerektirdigi anlanm ve

konusma uslubunun

disma cikarak dogrudan izleyiciye

iizerinde

belirtir, yorumlar

goruslerini

gorduklerimizle

yaparlar.

seslenirler,

Konusmalar

gosterilenler

kimi kez sahnede

celiserek izleyiciyi uyanci bir diizeyde gelisir, Ornegin 8. sahnede

Bayan Wang oglunu ovup onun bilgeliginden soz ederken, sahnede Wang'm sinsice
ve bencil davramsim izleriz.
Ongoren'de
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ise oyun kisileri nasil benzetmeci

tiyatro geleneginin

icinde

tekduze bir bicimde belirlenmislerse, tiirlii yerel motifler, sovguler, kabadayi agziyla
vb. dogaci bir duzeyde gelisen diyaloglar
Kissadan hisse dogrultusunda
kazandirmaya

cahsilan

da aym derecede

bir genellemeye

simrlandmlnustrr.

giderek, oyunu dusunsel boyutu

sarkilarda bile hicbir anlatim degisikligi yoktur. Dogaci

anlayis burada da siirdiiriir etkisini. Somuru dtizenin korkunclugunu
dille vurgulayan final sarkisi buna tipik bir omek verir.
" ... Asiye: Ben de kurtuldum iste
ben de ogrendim artik
insanlann neden birbirlerini yediklerini
dtlsenlere neden tekme vurmak gerektigini
acimanm neden aptalhk oldugunu
ve yigmlann
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Mutlu Parkan, Brecht Estetigilstanbul: Don Kisot Yaymlan, 1963

kiskirtici bir
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neden surunduklerini - kimlerin surunduklerini
biliyorum artik.
Bu di.izende yasamanm sirn: Y oksullan
kader deyin uyutun
Uyanam para verin susturun
Susmayaru zora koyun cektirin
Boyle gelmis boyle gitsin stirdurun
Davranam yokedin-direneni gebertin
Ezin, vurun oldurun
Devam etsin bu hayat "
Sonucta bu oyunda tiplerin islenisinden
tiyatro anlayismm

tum ozelliklerini

oyunun diline degin, benzetmeci

goruruz. Tartisma

sahneleri ve sarkilar bu

baglamda gereksiz bir eklenti gibi kalmakta, baska bir deyisle oyunu dusunsel bir
boyuta oturtamamaktadir,
Vasif Ongoren'in Brecht'in tiyatrosuna ozgii bazi bicimsel ozellikleri oldugu
gibi ahp benzetmeci tiyatro gelenegiyle butunlestirmeye

cahstigim

goruyoruz.l'"

Buna karsihk Haldun Taner benzetmecilik geleneginden uzaklasarak bize ozgii bir
yabancilastirma

tiyatrosu kurmamn yollanm

anyor, Bu baglamda halk tiyatrosu

geleneginden uzak, Dogu tiyatrosuna degin cesitli kultur ve geleneklerden kaynak
olarak yararlanan B. Brecht'i yol gosterici olarak goruyor. 1965'te kaleme aldigr
"Kesanh

Ali Destam"

kendi tiyatro

gelenegimizle

verimli

bir hesaplasmanm

urunudur.
Geleneklerden

kaynak

olarak

yararlanma,

onlan

9agda~ bir

anlayisla

yogurma, bicimlendirme anlamma geliyor: Taner de bu yapitmda halk tiyatrosunun
gostermeci ozelliklerinden
100

ozellikle giilmece, taslama ve turlu soz oyunlanndan

Metin And, Cumhuriyet Ddnemi Tiirk Tiyatrosu, Ankara: Turkiye i~ Bankasi Yaymlan, (1970)
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olusan genis kapsamh bir gulduru anlayismdan yola cikarak, cok gnncel, 90k carpici
bir sorunu gtmdeme getiriyor: Otoriteye bagimhlik.
kapahhgi

Bir gecekondu ortammm

icinde kendilerine bir kahraman miti yaratan insanlar bizim halkirmzi

simgeler. Gercekleri goremeyen ya da gormek istemeyen kurtulusu bos duslerde
arayan halkmuzi.

Oyundaki yan temalar, Yusuf ile Zilha'mn aski, gecekondu

ortamiyla zengin kesimin karsilastmlmasi, burokrasi, rusvet, hile, dolandmcihk
temeli uzerine kurulmus carpik bir politik carkm gosterilmesi, bireysellik bilincinin
gelismemis oldugu bu kurak ortamm gostergeleridir.
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Oyunun basmda Ortaoyununda oldugu gibi kendilerini muzik esliginde
izleyicilere tamtan oyun kisileri, karikaturlestirilmis, kurmaca figurlerdir. Degisik
sosyal

kesimlerden

gelen

kisilerin

aralarmdaki

iletisim

kopuklugu

gene

Ortaoyunundan almmis turlu tekerlemeler ve soz oyunlanyla verilir. Halk tiyatrosuna
ozgil olan bu ozellikler 9agda~ tiyatroyu belirleyen turlti yabancilastirma etkileriyle,
ornegin bir sonraki sahnenin ozetini veren ve yazarm bu sahneye iliskin yorumunu
iceren dil~uncelerini iceren koro ve oyun oynama olgusunu vurgulayan bir dekorla

butunlestirilmistir.
Haldun Taner'in bu yapitmm 9agda~ tiyatro anlayisi dogrultusunda ozgun bir
omek verdigi tartisma goturmemekle birlikte oldukca dagimk bir oyun oldugu da
yadsmamaz. Cunku oyuna temelini veren ana tema, kahramanhk miti butun icinde
dagilmaktadir, Bunun da nedeni Taner'in gostermeci tiyatro geleneginden, ozellikle
halk gulmecesinden yararlamrken, yer yer ana temadan kopmasi ve aynntiya
saplanmasidir. Baska bir deyisle Taner gulmeceyi iletmek istedigi dusunceyi, yani
burada kahramanhk mitini aydmlatmaya yarayan bir yabancilastirma etkisinden 90k,
tipki Ortaoyununda oldugu gibi degisik sosyal kesintilerden gelen insanlann
yasamlanm canlandiran bir atmosfer yaratmak amaciyla kullamliyor, Boylece
kahramanhk temasi dusunsel duzeye tam olarak aktanlamadigmdan carpicrhgun
yitiriyor ve oyunun butunu icinde bir aynnti olarak kahyor. Bu bakimdan Taner'in
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Ismail Tanju, Oyunlar ve Gereekler, Ankara: Dost Kitabevi. (1992)
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gelenege yaklasimmm eksik kaldigmi ve "Kesanh Ali Destam"mn tum carpicihgma
karsm bitmemis bir oyun izlenimini uyandrrdigim soyleyebiliriz.
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Verdigim ornekler yabancilasttrma tiyatrosunun bizde tam anlasilamamis
oldugunu gosteriyor. Benzetmeci tiyatro anlayismm getirdigi kosullandmnadan
kurtulamama ya da geleneklerle hesaplasmanm yetersiz kalmasi bunun bashca
nedenleri. Ne var ki Ongoren'in yapiti oykunmecilik duzeyini asamazken, Haldun
Taner'in geleneklerden yararlanma dogrultusunda attigr adim yol gosterici bir nitelik
tasiyor,
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Ozdemir Nutku ,Ger9eklerin Duslerl, istanbul: Eczacibasr Vakfi Yaymlan
Efdal Sevincli, Diinya Tiyatrosu Tarihi 1--. 2, istanbul: Remzi Kitabevi. (1990)
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Epik Tiyatronun Turk Tiyatrosuna

olan etkileri, tiyatronun degisen sanat

ve dnsuncesiyle birlikte ~ekillendiginin bir gostergesidir.

Sanat disiplinleri

arasmda bu turden iliskiler bizi bugtin ki sanat akrmlanru aciklama yolunda da bize
1~1k tutar. Geleneksel tiyatromuz icerisinde kendiliginden yer alan epik estetik ogeler
ve sonrasmda Turk Tiyatrosunda bir doneme damgasm1 vuran epik oyunlar bugtm
modem Turk Tiyatro' su icerisinde
degerlerdir.

Gunumuz

tiyatro

yeniden yarattlabilecegi

donnstarulerek

anlayisim

de kacnulmaz

kullamlabilecek

gecmisin

temel estetik

kaynaklarmdan

yararlanarak

bir sonuc olarak karsmuzda

durmaktadir.

Bunun sonu9lar1mm bugtm Turk Tiyatrosunda yazilrms olan modem ve modem
sonras1 oyunlarda gozlemekteyiz.
Devrimci-politik
kar~1la~us1mz

tiyatrodan

soz

edince,

"Brecht'ci

misiniz?"

soruyla

ki, bu da diyalektik, epik tiyatrosu ile Bertolt Brecht'in konunun nasil

da merkezinde oldugunu ortaya koyar ...
Gercekten de Brecht, bir kuram haline getirdigi Epik Tiyatro ile tiyatroya
koklt; bir mudahalede

bclunmustur.

Brecht diyalektik-materyalizme

inanrms bir

sanatci olarak 9ah~malanm, eserlerini siirekli geli~tirerek ve degi~tirerek yuruttu.
Ayni sekilde toplumu degi~tiren-donu~turen bir estetik icin ugras verdi. Ona gore
sanat eseri toplumu degi~tirmiyorsa pek bir ise yaram1yordu.
Brecht ve devrimci politik tiyatronun kuruculan,

yasamm degi~tirilebilir

oldugunu ve sanatm bunu mutlaka gostermesi gerektigini israrla vurgularmslardir.
Zira daha onceki simfh toplumlarda oldugu gibi, burjuva sanat ve edebiyati da, verili
toplumsal
celiskilerle

kosullan

degismez

karakterize

burjuva smif cikarlannm

bir mutlaklik

olan kapitalist

icinde

sunmus

sistemi onaylam1~ttr.

ve derin

smifsal

Sanatm bu sekilde,

arabasma kosulmasi; "sanat icin sanat", "saf sanat" ve

"sanata politika kan~ttrmamak gerekir" soylemiyle ortulur. Oysa kendinden menkul,
mutlak, simflar ve cikarlar usili bir sanat yoktur.
Gecmisten

gunumiize, en amtsahndan

eserlerinin konusu Insanlann; ya~amlar1dtr.

en mahremine

kadar btltiln sanat

0 insanlar ki, gnnumnzde derin smifsal
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celiski

ve cansmalann

egemen

oldugu

kapitalist

bir toplumda

yasamaktalar.

Dolayrsiyla sanatm muhtevasim belirleyen de bu toplumsal celiskilerdir. Boyle bir
toplumda, simflar iistii, smiflann cikarlanyla

damgalanmayan

bir sanatm olmasi

mumkun degildir. Bundan otiiriidiir ki, Brecht, "Sanat icin tarafsizhk,
egemen taraftan yana olmak anlarmm ta~iyacaktir,"104

yalmzca

der. Kapitalist toplumda

"tarafsiz sanat"tan soz edilemez. Tersine, sosyal yasamda bir ihtiyac hfiline gelen,
gunluk hayatm bir parcasi olan ve bundan otiirii de kitleleri dogrudan kavrayan sanat,
kitle iletisim araclan aracihgiyla da, gecrnise nazaran 90k daha fazla, burjuvazi
tarafmdan vurucu bir ideolojik silaha donii~tiiriilmii~bulunuyor. Sanatm tumuyle
somurulen kitlelerin cikanna ve toplumsal gelismeye hasredilmesi, ancak bir proleter
devrimle mumkun olacaktir. Brecht'in de dikkat cektigi gibi, o zaman sanat, sadece
toplumsal gelismeye hizmet sunmakla kalmayacak, beraberinde butun eglencelerin
en biiyiigii de olacaktir. Brecht, boyle bir dunya kurulmasi icin sanati proletaryanm
milcadelesinin hizmetine kosma amaciyla cahsti ve geride buyuk bir miras birakti.
Uzerinde yasadigimiz topraklarda "isci tiyatrosu" gelenegini yeniden yesertip
gelistirmeye cahsan bilincli iscilerin, Brecht'in bu biiyiik mirasmdan ogrenecekleri
90k sey vardir.
1927'de 'Epik Tiyatronun Zorluklan' bashkh makalesinde Brecht, epik
tiyatronun farkim ~oyle tammhyordu: "Epik tiyatro iliskisini birkac ahmh soz
kumesi ile ifade edemeyiz. Epik tiyatro kavrarm aynntilan, oyuncunun oyununu,
sahne teknigini, dramaturgiyi, sahne mtizigini, film kullamhsim kapsamahdir. Epik
Tiyatronun asal [temel] konusu seyircinin duygulanndan 90k aklma yonelmesidir.
Seyirci bir yasantiyi paylasmak yerine, olaylarla karsi karsiya gelir, Gene de bu
tiyatronun duyguyu yadsimasi yanli~tir."105
Tiyatronun genel olarak egemen snuflann bir eglence yeri olarak kaldigmi
belirten Brecht'e gore, o dunyarun degistirilmesi icin bir araca donii~tiiriilmelidir.
Nasil bir tiyatro yapilmasi gerektiginin cevabmi vermeden once, nasil bir
dunyada yasandigmm yamtmi "Uretimdeki artislar yoksullugun daha da artmasma
104 Bertolt Brecht, Tiyatro Iein Kii~iik Organon-tarae),
cev: Ahmet Cemal, Mitos Boyut Yay.,
tarihsiz, s.53.
105Sevde Sener, Bertolt Brecht,, Diinden Bugiine Tiyatro Dustmcesi, Dost Yay., s.266.
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neden oluyor; dogamn somfuiihnesinden yalmzca belli bir azmhk, insanlan somurme
yoluyla kazanch cikiyor. Herkesin ilerlemesi olabilecek sey, azmhgm ayncaligma
donusuyor . ve uretimin gittikce daha buyuk bir bolumu, dev savaslar icin yikim

araclan yaratmak hedefine yoneltiliyor," diye veren Brecht, boylece devrimci politik
tiyatronun ustlenmesi gereken misyonu da ortaya koymus oluyordu: Kapitalist
sistemin degi~tirilmesi!
Brecht' e gore, tiyatro, gercege iliskin etkili betimlemeler yaratabilmek ve
yaratma hakkma sahip olabilmek icin kendini gercege adamahdrr. Brecht tiyatronun
neyi sahneye tasimasi gerektigi tizerinde duruyordu: "Bizim gereksindigimiz tiyatro,
belli olaylann ger9ekle~tigi ve insan iliskilerinden olusma, belli tarihsel bir alanm
izin verdigi duygulan, bakis acilanm ve itkilerini sunmakla yetinmeyip, alamn
degisime ugratilmasmda

rol oynayan dustmcelerle duyulan kullanan ve tireten

tiyatrodur."

V arhgmi gercege ve kapitalist sistemin degismesine adayan bu tiyatro, "Daha
90k agir yasam kosullan icerisinde ya~ayanlardan olusan genis kitlelere kapilanm
ardma kadar acik tutar. Amaclanan, bu kitlelerin tiyatroda kendi buyuk sorunlan ile
yararh bir tartisma ortamma girmelerini saglamaknr."
Burjuva yorumculann saldmlannm sanatsal gudulerden

ziyade, devrim

mucadelesinin sahneye tasmrms olmasmdan ileri geldigini bilen Brecht acismdan
onemli olan iscilerin, ezilenlerin tutumlanydi.
"Tiyatro, insanlar arasmda gecen, aktanlmis ya da kurgu urunu olaylara
iliskin canh betimlemelerin eglendirme amaciyla olu~turulmas1d1r,"diyen Brecht'e
gore, tiyatro hem eglendirici hem de ogretici olmahydi. Ona gore ogrenme ve
eglenme
bu soylu bir
deneyimlerine

uu.Lw~uu..

Tiyatro kurumunun en genel islevi eglendirmektir ve
icin, Brecht acismdan, "seslendigi kitlenin bilgi ve

lr,;:itn,,;:ivim

sanatm degeri sifirdir."
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Politik ogreti meselesinin
~oyle

diyordu:

"Sanatla

sanata bulastmlmamasi

ogrenmenin

birbirlerinden

gerektigini sdyleyenlere

aynlabilir

seyler olduguna

inanmiyorum."106

"Gerceklik degisiyor; onu yansitabilmek icin yansitma bicimleri de
degismeli," diyen Brecht'in

gercekcilik

onerisine gelince o

da ~oyledir:

"Gercekciligi varolan belirli eserlerden cekip cikarmaya cahsmamahyiz; insanliga
gercekciligi kendilerinin hakim olabilecegi bir bicim icinde vermek icin eski yeni,
denenmis denenmemis ve isterse sanat d1~1 bir alandan elde edilmis olsun, her turlu
araci kullanmahyiz ... Bizim gercekcilik kavramimiz genis ve siyasi olmahdir, tum
goreneklere egemen olmahdir."
Bunlarm yanmda devrimci tiyatronun onculerine ve Brecht' e gore, sahne ile
seyirci arasma bir duvar orulmesi ve ona tiyatroda oldugunun unutturulmasi,
seyirciyi tumuyle pasif bir konuma itecektir. Pasif konuma itilen seyirci olaylarm
gelisimine ortak olamadigi icin, olaylarm ve dusuncelerin kendisinden ziyade
karaktere yonelecek, onunla ozdesleserek onun duygulanm yasamaya baslayacak,
oyun bittiginde ise bir annma (katharsis), bir rahatlama yasayarak salondan
aynlacaktir. Oysa seyirciyi duygusal ve psikolojik bir rahatlamaya itmekten ziyade,
dusunmeye itmek gereklidir. Brecht'e gore seyirci transa gecerek sahnede gosterilene
kendini kaptirmamah, olaylan yargilamah ve salondan dusuncelerle aynlmahdir.
Epik tiyatronun amaci, "bir neden olmadikca dusunmeyen'' kitleleri olaylar
karsismda tavir almaya itmek ve dusunmeye sevk etmektir. Bunun saglanabilmesi
icinse, seyirciyi pasif konuma iten duvar yikilmah, sahne ile salon arasmdaki ucurum
ortadan kaldmlmahdir.

106 107 Bertolt Brecht, Tiyatro
tarihsiz, s. 2941-32-30.

Iein Kii.;iik Organon-(Ara.;), cev: Ahmet Cemal, Mitos Boyut Yay.,
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Ozgiirliik neye yarar, yasarsa bir arada ozgiirlerle tutsaklar ...
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BERTOLT BRECHT ~iiRLERiNDEN ORNEKLER:
Bir Alman Anasmm Agit1
Bu cizmeleri bendim sana giy diyen, oglum,
bu haki gomlegi bendim sana giy diyen.
N erden bilecektim bu kara gunleri gorecegimi,
bilseydim, giydirmem, derdim, giydirmem,
asm beni, derdim, daha iyi.
Elini gorurdum hani hen senin, oglum,
'Hayl Hitler! ' diyerek kaldirdigm elini,
Hitler' i selamladm diye, nerden bilecektim,
kuruyacagim bir gun elinin.
Duyardim, oglum, soz ettigini senin
iistiln bir irktan,
N asil varacaktim farkma, nerden bilecektim, nerden
celladiyrmssm meger sen kendinin.
Gittigini gorurdum senin, oglum,
uygun adnnla Hitler' in ardmdan.
Nerden bilecektim, onu izleyenin
artik bir daha geri donmeyecegini.
Bana derdin ki, oglum, .derdin ki:Almanya
gelecek bir gun tarunmaz hale.
Nerden bilecektim, oglum, buyerin nerden bilecektim,
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kuller ve kanli taslar arasmda kalacagnu boyle.
Haki gomlek vardi her zaman sirtmda senin.
Giyme su gomlegi demedim sana, demedim, oglum,
Bu gtmleri gorecegimi bilmiyordum, ne yapayim,
sana o gomlegin kefen olacagnu bilmiyordum.

Devrim Askeriyle Alay Ediliyor
1.
Cizmeleri su alan general,
de ban.a: Kimden gelir
bu buyruklar? Laf aramizda:
Bugun ogle yemegi yedin mi?
Kafanda planlar var mi?
Miden bos sadece?
Bir bayragnn var, dersin,
ama ordun hani nerde?
Tek pantolonlu devlet adami,
bir iltli tahtasr ister misin?
Bakanlarm nerde toplamrlar?
Yoksa kopru altmda mi?
Papaz oglam ahr,
as alir papazi.
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Adm tarihe gecer ama
kimligin nerde hani?
Dort ediyorsa iki kere iki,
tamam, gii9 sende olacak,
(ayaklar bas olacak) ama:
Bu gece bir yatagm var mi yatacak?
2.
Eger ben, su almayan cizmeler giymek istiyorsam bir gun,
cunku parmaklanrm bile ortmuyor su ayagimdakiler,
kovmahynn bana cizme vermeyenleri,
ve tum deri piyasasmi diizenlemeliyim.
Pantolonum dokuluyor.
K191mabir pantolon gerek
k1~1 gecirebilmem icin zar zor.
Onun icin, pantolonlarm nerde oldugunu bilmeliyim
ilk pesin,
ve tum tekstil sanayiini diizenlemeliyim
Eger istiyorsam has ekmek yemek,
once kirmahyim tahil borsasrm
ve gidip gorusmeliyim ciftciyle ben kendim
ve traktorler gondermeliyirn tarlalara,
ve ekini genis capta iiretmeliyim.
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istemiyorsam ben mi hor gorenlerin
savaslannda askerlik yapmak,
onlann laflarma giiliip gecmeliyim
ve kendi bayragimi acmahyim,
ve savasmu ilan etmeliyim onlara.

Duvara Tebesirle Yazilan
'Savas istiyoruz! '
En once vuruldu
Bunu yazan.

Hitler Savasuun Tarihini Tasiyan Bir Mezar Ta~1
Hos gordtm, baba, askere gitmemi, anne, beni saklamadm,
kotu ogiitler verdin bana, agabey,
Ablacigim, uyarmadm beni!

Tankmiz ne gii\!lii. generalim
Tankmiz ne gii9lii generalim,
Siler siipiiriir bir ormam,
Yuz insam ezer gecer.
Arna bir kusurcugu var;
ister bir siiriicii.
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Bombardiman uzagimz ne gu.9lu generalim,
Firtmadan tez gider, filden zorlu.
Arna bir kusurcugu var;
U sta ister yapacak.
insan dedigin nice isler gorur, generalim,
Bilir ucurmasim, oldtumesini, insan dedigin,
Arna bir kusurcugu var;
Bilir dusunmesini de.

Halkm Ekmeg!
Bilin: Halkm ekmegidir adalet.
bakarsnuz bol olur bu ekmek,
bakarsmiz kit,
bakarsmiz doyum olmaz tadma,
bakarsimz berbat.
Azaldi mi ekmek.baslar achk,
bozuldumu tadi.baslar hosnutsuzluk boy atmaya.
Bozuk adalet yeter artik!
Acemi ellerle yugurulan.iyi pisirilmemis adalet yeter!
Y eter kanksiz.kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeterl
Bolsa insamn onunde ekmek, lezzetliyse,
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gozler obur yiyeceklere yumulsada olur.
Arna her sey bollasmaz ki birdenbire ...
Bilirsiniz.nasil bolluk dogurur ekmek:
Adaletin ekmegiyle beslene beslene.
Ekmek her gun nasil gerekliyse nasil,
adalet de gerekli her gun,
hem o.gtmde bir 90k kez gerekli.
Sabahtan aksama dek.is yerinde.eglencede,
hele cahsirken canla basla,
kederliyken, sevincliyken,
halkm ihtiyaci var piskin, bol ekmege,
gunluk, has ekmegine adaletin.
madem adaletin ekmegi bu kadar onemli,
onu kim pisirmeli, dostlar, soyleyin?
Oteki ekmegi kim pisiren?
Adaletin ekmegini de
kendisi pisirmeli halkm,
gundelik ekmek gibi, bol,
Piskin,verimli.
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Bir Barts Savaseismm Oliimii Uzerine
Carlvon

ossitzky'nin

amsma.

Teslim olmayan o,
Olduruldu.
Oldfuiilen o,
Teslim olmadi.
Uyancmm

agzi

Toprakla kapandi,
Iste bashyor
Kanh macera.
Bansseverin mezan usttmde
Taburlar tepinmede.
Savas bosuna miydi yani?
Bir basma savasmayansa
Daha kazanmamis

oldurnlen

demektir dtisman.

Dort A~kSarkis;
-ISenden aynhp sonra
Kavusunca bu buyuk gnne
Gordtim, gormeye baslaymca
Herkesi nese icinde,
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Ve o aksam vaktinden beri
Bilirsin ya, hangisi
Dudaklanm daha bir guzel
Ve ayaklanm daha bir cevik simdi,
Daha yesil agaclar dallar ve cimen,
Duyumsaymca boyle
Ve su daha hos serin

-0 stume dokuntmce.
-IIBana nese verince sen
Dtistinuyorum da bazen:
Simdi olebilirim diyorum iste
Ve hep mutlu kahnm boylece
Ta sonsuza dek.
Sen yaslanmca sonra
Ve hatirlarsan beni
Gorunurum yine bugunku gibi
Ve bir sevgilin olur senin de
Hala gencecik biri.
-IIIYedi gtilti var dalm
Alusmi yel alir
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Biri kalrr geriye
. 0 da bana adamr.
Y edi kez c;agmnm seni
Altismda gelme kal
Arna yedincisinde soz ver
Tek bir sozcukle gel.
-IVBir dal verdi sevdigim
Ustunde san yapraklar.
Y 11 desen.gecer gider
Sevdaysa yeni baslar.

Savas
ilk savas degil. Ondan once
Baska savaslar da oldu.
En sonuncusu bittiginde
Kazananlarla yenilenler vardi.
Y enilen yanda yoksul halk
Achktan kmldi. Kazanan yanda
Achktan kmldi yine yoksul halk.
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Kiic;iik Oglum Soruyor
Kii<;iik oglum soruyor bana : Matematigi ogreneyim mi?
Soyle cevaplamak geliyor icimden : Ne diye!
lki parca ekmegin tek parcadan fazla oldugunu
Okumadan da anlayabilirsin sen.
Kucuk oglum soruyor bana: Fransizca ogreneyim mi?
Soyle cevaplamak geliyor icimden : Ne diye!
Bu ulke 9okmek tizere.
Sen karmm ogustur elinle, biraz da inle
On1ar anlarlar derdini.
Kuctik oglum soruyor bana: Tarih ogreneyim mi?
Soyle cevaplamak geliyor icimden: Ne diye!
Basini topragm altma sokmayi ogren
Boylece hayatta kahrsm belki.
Ve soma : Evet ogren -diyorum- matematigi.
Ogren Pransizcayi, ogren tarihi!
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BERTOLTBRECHTSOZLERiNDEN ORNEKLER:
Hatalar kotti degil, Onlan

dtlzeltmemek

bile kotn degil, Kotii olan, onlan

gizlemektir.
_ Once ekmek, soma ahlak.
_Mizahm olmadigi bir ulkede yasamak kotudur. Fakat 90k daha kotn olan, mizahsiz
ya~ayamayacagm bir tilkede yasamaktir.
_Bans, insandan yana olan tum 9abalann, tiim iiretimin, yasama sananm da icermek
uzere tum sanatlarm temelidir.
_Sava~an kaybedebilir, savasmayansa coktan kaybetmistir.
_Kurtulu~ yok tek basma, ya hep beraber ; ya da hie birimiz .. !
_insan, ancak onu dii~iinen hie kimse kalmadigi zaman ger9ekten olur.
_Hi9bir sey bilmeyen cahildir, am.a bilip de susan ahlaksizdrr.
_A diyen b demek zorunda degildir, A'mn yanhs oldugunu da belirtebilir.

_Hie bir ilerleme mantiga geri donii~ kadar zor degildir.
_Dogaya hayranhgimiz, ~ehirlerin ya~anmazhgmdan ileri gelmektedir.
_Her ogretmen, zamam geldiginde ogretmeyi birakmas1m ogrenmelidir. Bu zor bir
sanattir.
_insanlara kmmzi bir kuyrukluy1ld1z goster, onlan belirsiz bir kaygi ile korkut ve
goreceksin ki, insanlar evlerinden kosarak cikarken bacaklanm krracaklardir- Fakat
onlara mantikh bir ctimle soyleyip bunu yedi sebep ile kanrtlarsan, sana sadece
giileceklerdir.
_insana yararh buluslar bastmhr. Ona zarar verenler ise desteklenir.
insanm kaderi insandir.
_Bir banka soymak, bir banka acmaktan daha buytik bir sue degildir.
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_Gercegi bilmeyen sadece aptaldir, Fakat gercegi bilen ve ona yalan diyen, sucludur,
canidir.
_Buyilk sicrayisi gerceklestirmek isteyen, birkac adim geriye gitmek zorundadir.
Bugtm yanna dtmle beslenerek yol ahr.
_Her insan kendi adasmda yasar.
_Haksizhk her yerde ve her zaman oldugu icin, hakhhgm karakter ozelliklerini
tasimaya baslar,
_Yaziklar olsun kurtanci bekleyenlere!
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