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ÖNSÖZ 
  

 

 

Feminizm, farklı alanlar arasında köprüler kurarak dünyaya eleştirel bakmanın, 

bu bakışla/yeni bir gözle dünyayı okumanın ve okunan dünyayı yeniden kurmanın bir 

yoludur. Üç dalga ve bu dalgaların içinde konumlanan farklı kuramlarla örülmüş, 

kendi içinde de söyleşen, geniş bir kuram ve etkinlik alanıdır. Feminizmin önemi 

farklılıkları bir güç olarak olumlayabilmesinde yatar. Dayanışma kültürü, sağladığı güç 

ve bağımsızlaştırma motivasyonu ile de ezilenlerin direnişine olanak sağlar.  

Eleştirel duruşunu önemsediğimiz feminizmin geniş alanı içinde biz ağırlıklı 

olarak feminist kuramların sistem/ideoloji eleştirisi ile ilgilendik. Bu bağlamda 

feminist kuramlar üzerine yolculuk yaparak malzememizi biriktirdik. Farklı 

disiplinlerden de yararlanarak bir feminist eleştiriye ulaşmaya çalıştık. Ancak feminist 

eleştiri yalnızca bir metin okuma yöntemi değil, metin aracılığıyla direnme olanakları 

açan politik bir eylemliliktir de. Feminizmin/feminist eleştirinin dünyayı okumaya 

çalıştığı tek boyutlu bir kanal yok. Diğer kuram ve hareketlerle çabuk ilişki 

kurabilme/diyaloga açık olama yetisi oldukça önemli bir özelliktir. Böylece disiplinler 

arası/disiplinler üstü bir gözle sorgulama ve dünyayı dönüştürme olanağını sunar. 

Feminizm diğer direniş kuramları ile ilişkiye geçebilen, onlarla etkileşebilen devrimci 

bir politik tutumdur. Dünyadan radikal bir dönüşüm talep etmesi ve bunu yaparken 

ertelememesi yöntemin/bakışın/kuramın kendisini doğrudan eyleme dönüştürmektedir. 

Dolayısıyla dramatik bir metni ya da formu tartışmak, tiyatro topluluklarının 

yapılanma biçimlerinin ve politikalarının yarattığı cinsiyetçi ideolojiyi sorgulamak, 

cinsiyetçi/baskıcı ideolojiyi dönüştürmeye çabalayan bir praksise bürünür.  

Bizim için odak feminizmin/feminist eleştirinin/ feminist kuramların tiyatro ile 

etkileştiği noktada ona sağladığı açılımlar oldu. Öncelikle teatral alanda kuram, 

uygulama ve yapılanma arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak önemli bir katkı yaptığı 

kanısındayız. Feminizmin yol haritasıyla metni okumak, sahnelemek ya da feminizmi 

de dikkate alan bir grup politikası oluşturmaya çalışmak (ille de feminist bir topluluk 

olmayı gerektirmeden); metne bakıştan, sahneleme diline ve örgütlenme biçimine 



 vi

kadar derinlemesine bir sorgulamaya yol açar. Feminizm tiyatro ile etkileşime 

geçtiğinde eleştirel bir bakışla metinden biçeme, örgütlenmeye varana kadar tüm 

teatral alanı sarstığından tiyatronun farklı ve taze bir gözle yeniden radikalleşmesine 

olanak sağlar. Bu radikalleşme feminist tiyatrocuları ya da tiyatro topluluklarını ortaya 

çıkarır anlamına gelmez. Kuşkusuz feminist itkiyle tiyatro yapan feminist topluluklar 

ve feminist tiyatrocular feminizmin politik hedefleri doğrultusunda işler yaparken yeni 

damarları da ortaya çıkaracaklardır. Ancak feminizmin tiyatroya en büyük etkisi, 

feminist kuramın katkısıyla yeni bir bakış kazanan teatral alanın tiyatroya can verecek 

yeni damarlar bulması ve buralarda kazı yapmaya başlamasıdır.  

Serüvenimizde öne çıkan ise feminizmi önemseyen/onunla etkileşen (ama 

feminist olma iddiasında olmayan) bir yapının çalışma biçiminden tiyatroya bakışına 

kadar kendini yeniden kurmasıdır. İlk adım duruşumuzu belirlediğimiz 

kavramsal/kuramsal çevresini inşa etmek oldu. Farklı feminizmlerden değişik öğeleri 

seçerek yol haritamızı oluşturduğumuzda dramaturginin de temellerini atmış olduk. 

Dramaturginin rotası ise günlük yaşamda tahakküme direnişi olanaklı kılan ve öznenin 

failliğini ortaya koyan kuramların ortak paydası oldu. Bununla birlikte toplumsal 

cinsiyetin değişebilir kültürel/toplumsal bir inşa olduğunun izi göçerlik/gezerlik 

üzerinden takip edilerek kimliğin akışkanlığı ve öznenin düşümselliği tartışmalara 

dahil edildi. Akışkanlık, özerk alanlar ve olumsallık sahnenin dili olarak da 

performansa dahil oldu. Denizden Gelen Kadın süreci feminist bir itkiden yola çıkarak 

ve feminizmin sunduğu eleştirel bakış/yöntemle geleneksel tiyatronun içinde taşıdığı 

karşı kültürel izi takip ederek teatral bir direniş alanını/estetiğini var etmeye çalıştı. 

Gelenekselin içinde egemen/eril ideolojinin işgali altında olan karşı kültürel iz bir 

direniş alanı olarak, ancak egemen/eril ideolojinin boyunduruğundan kurtarılması 

halinde tiyatroya can suyu olabilecektir. Çalışmamızla yapabildiğimiz ise derinlikli 

çalışmalara ve yoğun çabaya gereksinen bir alana küçük bir kapı açmak oldu sadece.  

Bu çalışmanın arkasında, “yeraltı” yoğun bir emek ve dayanışma ile durmasa 

ortaya çıkması mümkün olmazdı. Her alanda ve her zaman, gereğinde şehir ve dahi 

ülke dışından bile katkılarını hız kesmeden sürdüren, gereğinde sabahlara kadar 

uykusuz kalarak Denizden Gelen Kadın’ı var eden yeraltı insanlarının hepsine ayrı ayrı 

teşekkürü borç bilirim; bu çalışmanın gerçek mimarları bu süreci sevgiyle ve emekle 

dokuyan arkadaşlarımdır. Çalışmaya temel olan düşünsel yapının oluşumunda 
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arkadaşlarım Cezmi Koca, Beliz Güçbilmez ve Zerrin Yanıkkaya’nın katkıları olduğu 

muhakkak, onlarsız da olmazdı. Tanıdığım ilk feminist ve güzel-yürekli insan Berrin 

Yanıkkaya’nın ise bu çalışmaya katkısı tahminler ötesidir.   

Geniş bir alanı kaplayan bir malzeme ile çalıştığımdan kaynakları toparlamak 

her zaman meşakkatli bir iş oldu. Bu bağlamda özellikle ABD’den kaynak yollamada 

çok emeği geçen Margaret Elliget’e, Üniversitesi kütüphanelerini etkili bir biçimde 

kullanmama aracı olan İnci Çalışkan’a, Cem Nalbant’a, Simal ve Kaan Güryuva’ya ne 

kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca Lorca’nın duende kavramını İspanyolca’dan 

çeviren Zerrin Yanıkkaya’ya minnettarım. Alıntılarda kullanılan diğer çevirilerin 

sorumluluğu ise bu çalışmanın yazarına aittir. 

Karanlıkta Diyaloglar belgeselinin bir bölümünü sahnelemede kullanmamıza 

izin veren Melek Taylan Ulagay’a ve bu bölümü yeniden kurgulayan Mrt Seçkin’e de 

teşekkür etmeliyim. Ayrıca düzeltmelerde yardımlarını esirgemeyen Fulya Paksoy’u 

ve Birol Tezcan’ı, kostümleri yetiştirebilmek için insanüstü çaba harcayan Senem 

Gökçe’yi de unutmamalıyım. Dekor yapımı yoğun emekleri geçen Ramazan 

Deliçay’a, Yılmaz Angay’a, Burak Acıl’a ve Ertuğrul Söyler’e; başka bir kentte 

yaşamasına karşın, yapım aşamasında oluşan sorunları çözme becerisiyle birlikte 

sürecin parçası olan Cem Nalbant’a; sıkıntılı zamanlarına kostüm tasarımına coşkuyla 

ayırdığı vakit için Firuze Engin’e kucak dolusu teşekkürler.  

Gösterdiği sabır, destek ve yardımları için danışmanım Yrd.Doç.Dr Gülayşe 

Temeltaş’a ve yine yardım ve katkılarından dolayı Doç.Dr. N. Selda Öndül’e de 

teşekkürleri borç bilirim.Ailemin desteği de bu çalışmanın var olabilmesi için yaşamsal 

oldu. Ailem adına varlığıyla mutluluk duyduğum, büyürken dilin oluşumunu onunla 

irdelediğim, üç yaşında üç saatlik oyunu izleyerek beni hayretlere düşüren ve cadı 

olduğundan neredeyse emin olduğum Damla Tuana Altun’a teşekkür ediyorum.  

Son olarak: yitirdiklerimizin düşman değil bizi var eden bir parçamız olduğunu 

açıkça görmemi sağlayan ve bu nedenle yok etmeye çalıştığımız diğer “öteki”lere daha 

fazla özen göstermeme vesile olan; “deniz kız” ve “cadı” olgularını yoğun bir biçimde 

ilgi alanıma sokan bir Rebetissa’ya, Maria Kalafati’ye sonsuz teşekkürler.  

İyi ki varsın Maria mou. Esai mesa stin kardia mou.∗ 

                                                 
∗ Kalbimdesin anlamına gelen Yunanca bir deyim. 



 

GİRİŞ  

 

 

 

 

Bir tek deniz kızlarıdır göz yaşları olmayan, işte bu 
yüzdendir daha fazla acı çekmeleri. 

            H.C. Andersen 
 

Sizlere bir prens vermemi istemezsiniz herhalde. 
Sizler için yapabileceğim bir şey varsa, o da, prensi 
öldürmektir. Pamuk prensesi de beraber tabii… En 
ufak bir saygınlık, gurur ve gerçeklikten nasibini 
almamış o aşağılık köle kurtulamaz elimden. 

L. Zografu 
 
 
 
 

 A- Tahakküm ve Direniş 

Yaşam ve sanat birbirlerini yansıtmak zorunda değilse de birbirlerini 

karşılıklı inşa ederler. Birbirlerinden ayrı ve özerk olan bu alanlar, aynı zamanda 

birbirleriyle bağlantılı ve ilişkilidir. Tahakküm ve tahakküm eden sınıf bloğu bu 

sanatın ve yaşamın şeklini belirler; yaşam gibi sanat da tahakküm ile direniş arasında 

konumlanır ve bir mücadele alanıdır. Tarihe geniş bir perspektiften bakıldığında 

paradigmatik bir yarılmayla oluşan sınıflı toplumların tarihi, insanların yeniden 

özgür olabilecekleri bir dünya için savaşım verdikleri bir aralıktır. Hakim sınıflar 

düzenlerini yeniden üreten kültürle bu paradigmayı korumaya çalışırken, direnen 

sınıflar da direnişlerini örgütleyen karşı-kültürle paradigmayı aşmaya çalışırlar. 

Sınıflı toplumların tarih sahnesinde çıkmasıyla insanlar özgürlüklerini geride 

bırakarak tabi olmaya ve yeni birçok baskı ve ezilme biçimlerini öncekilere 

ekleyerek ilerlemeyi sürdürdüler. Bu baskı ve ezilme biçimlerinin en eskisi ve 

tarihsel olarak en derinde duranı ise cinsiyetçiliktir. Böylece Ataerki diğer baskı 

biçimlerine model olmuş, onlarla etkileşime girmiş ve onları güçlendirmiştir.  
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Tahakküm günlük pratikler içinde doğallaşarak ve görünmezleşerek bir rızaya 

dönüşür. Ezilme bütün tahakküm biçimlerinin bir bileşkesidir ve çok katmanlıdır; bu 

bağlamda kimlik de çok katmanlıdır. Tahakküm edenler, tahakkümün doğası gereği 

rızayı üreten kimliklerin sabit kalmasını murad edeler. Bir çeşit yerleşme olarak 

değerlendirebiliriz bu sabitliği. Oysa karşı-kültür içinde yerleşmeye karşı akışkan 

direnişçi öğeleri barındırır. İnsanın bir fail kendini ve dünyayı değiştirebileceğini 

gösteren sanat, ezilenlerin elinde politik bir silaha dönüşür. Ezilen olmak konumsal 

ve tavırsal bir durum olduğundan, ezilenlerin bir anlamda dillerini oluşturan sanatları 

da bu konuma ve tavra göre şekillenir. Ezilenler sahip oldukları deneyimleri yansıtan 

bu dili çeşitli biçimlerde gelecek kuşaklara aktarırlar. Aktarılan deneyim tahakküm 

ilişkisinin değişen şekillerine göre işlevselse korurlar, uyarlanabiliyorsa değiştirirler 

ve işlevsizse terk ederler. Bununla birlikte kaplanılan yeni tavırsal konum direnişin 

diline yeni öğeler de ekleyebilir. Ancak sanatın direnme gücü artan hegemonya ile 

birlikte azalmaktadır. Aktardığı deneyim de buna bağlı olarak silikleşmekte, işgal 

edilmekte ve giderek işlevsizleşmektedir.  

Ataerki tahakküm biçimlerinden sadece biridir ve diğerleriyle etkileşim 

içinde varlığını sürdürür. Ataerkil paradigma sanatı ve yaşamı egemen bloğun 

çıkarına şekillendirmeye çalışır. Sanata da yaşama da aynı dramaturgi üzerinden 

yaklaşan ataerki, tahakkümü sürdürmek için kendini doğallaştırmaya ve norm olarak 

dayatmaya çalışır. Bununla birlikte sanat, egemen dramaturgiyi yaşama taşırarak 

ataerkil bilincin yeniden üretimini de sağlayabilir. Ancak sanat bir mücadele alanıdır 

ve egemen sisteme karşı konumlandığı yer itibariyle hegemonik ya da karşı-

hegemonik olabilir. Sanatın direnişçi kanalda ezilenden yana durabilmesi, ancak 

egemen dramaturgiyi boşa çıkartacak stratejileri barındıran bir dramaturgiye sahip 

olmasıyla mümkündür. Bu bağlamda bir sanat yapıtı, estetik ve düşünsel boyutlarıyla 

ataerkil ideolojiyi bozarak yeniden üretimine izin vermemelidir. Özellikle tiyatro gibi 

kolektif bir çalışma sonucu ortaya çıkan sanatlarda işin içine üretilme biçimi de girer.  

Başta metin olmak üzere performans ve performansı üretme biçimi teatral bir 

ürünün her aşamasında ideolojik yeniden üretim fark edilmeden gerçekleşebilir. 

Yaşamın çok fazla içinde olan ve kendini açığa çıkarmama konusunda oldukça 

başarılı olan ataerkil ideoloji, ancak ona karşı duyarlı bir bakışla fark edilebilir. 

Feminist yaklaşım başta ataerki olmak üzere bütün ezme-ezilme biçimlerine karşı 
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mücadele verdiği ve çoğul baskıya karşı duyarlı olduğu için üretilme biçimine varana 

kadar sanat yapısının içine sızmış egemen ideolojiyi ortaya çıkarabilir.  

Çalışmamızın odağında duran Ibsen gibi tiyatro tarihinde bir yeri olan her 

yazarın eserleri neredeyse dokunulmazlık kazanır. Üstelik Ibsen’in kadının 

ezilmesine karşı duyarlı olduğunun bilgisine de sahibiz ve belli başlı oyunlarında bu 

ezilmeyi sorunlaştırır. Oysa Ibsen, hiç de farkında olmadan dramaturjik ve biçimsel 

olarak eril ideolojiyi yeniden üretir. Eğer bir metin yazılırken toplumsal cinsiyeti 

verili bir durum gibi ele alır onu sorgulamazsa ve bu kurguyu bozmazsa kaçınılmaz 

olarak normatif toplumsal cinsiyet anlayışını yeniden üretir ki bu tamamen cinsiyetçi 

bir inşadır ve diğer tahakküm biçimlerini de besler. Metnin dramaturgisi ve 

performansı biçimlendiren tiyatro dili, her ikisini de sorunlaştıran feminist bakışla 

mercek altına alınırsa ataerkil ideolojinin de içinde bulunduğu çoğul tahakküm 

stratejilerine karşı direnmek mümkün olabilir. Feminist eleştirel yaklaşım, bir yandan 

var olan teatral biçimler içindeki direnişçi öğeleri tespit edip bunların izini sürerken, 

diğer yandan yeni açılımlar da sağlayabilir.  

Hegemonik olan eril yoğun egemen ideolojinin baskısı altında olan her alan 

gibi benzer sıkıntıları kendi tiyatromuz için de tespit edebiliriz. Türk tiyatrosu, 

bununla birlikte, kendi öznel koşullarından kaynaklanan kimi sorunlara da sahiptir. 

Bunlardan ilki direnişçi kanalın egemen ideoloji/estetik tarafından yapılan 

müdahalelerle ve gerçekleşen istila sonucunda tıkanmasıdır. Bu tıkanıklık tiyatronun 

ezilenlerle bağını ve buna bağlı olarak gücünü de zayıflatır. Sözü edilen tıkanıklığın 

olası iki nedeni vardır; direnişçi dilin aktarılamaması ve dağarcığa yeni öğelerin 

eklenememesi. Bir diğer sorun ise Doğu ile Batı arasına sıkışan Türk 

modernleşmesinin bir ürünü olan tiyatromuzun yeni bir dram yapısını 

oluşturamaması ve Batı eğilimli tiyatro formlarına teslim olmasıdır. Benzer biçimde 

egemen sistemin araçlarından/dillerinden biri olan teknolojiyi içselleştirmeyi de bir 

başka boyut olarak tespit edebiliriz. Tiyatro toplulukların genellikle egemen 

ideolojiyi yeniden üretecek bir şekilde yapılanmalarından dolayı, olası yeni dili ve 

dram yapısını üretme ve destekleme olanaklarından yoksun olması temel bir başka 

sıkıntıdır. Cinsiyetçi ve hiyerarşik yapılanma amatörlerden profesyonel yapılara 

kadar tiyatro topluluklarının temel hastalığıdır.   
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B- Karnavalın İzleri – Düzenin İlgası 

Toplumsal cinsiyetin bir kurgu olduğunu ve kültürel ve toplumsal olarak inşa 

edildiğini gözler önüne serecek en iyi araç tiyatrodur. Bunun için yapılması gereken 

ilk şey feminist kuramlar ışığında tiyatroyu gözden geçirmektir. Tiyatroya feminist 

yaklaşım feminist dramaturgiyle eş zamanlı olarak yeni bir teatral dili de talep eder. 

Tiyatronun feminist bakışla gözden geçirme feminizmin muradı olan başta ataerki 

olmak üzere diğer tahakküm biçimlerini askıya almayı sağlarken, aynı zamanda 

tiyatro için de içinde bulunduğu açmazları aşacak yeni diller bulmasına yardımcı 

olacaktır. Tiyatroya feminist bakış açısıyla yaklaşmak tıkanan direnişçi kanalların 

açılmasını sağlayarak tiyatronun güçlenmesine olanak sağlarken diğer yandan yeni 

bir dil arayışına neden olarak farklı direniş olanaklarını ortaya çıkarır. Feminist 

dramaturgi ile bir metne yaklaşmak ataerkil ideolojinin doğallığını bozarak görünür 

kılınmasına ve sorgulanmasına neden olur.  

Tiyatro normatif toplumsal cinsiyet kalıplarının cinsiyetçiliği ürettiğini ve 

diğer tahakküm biçimlerine destek verdiğini tartışabileceğimiz en uygun ortamdır. 

Toplumsal cinsiyetin kültürel bir icra olduğunu ve tekrar edilerek kurulduğunu 

kendisi de tekrar edilerek kurulan bir temsil olan tiyatro üzerinden okumak toplumsal 

cinsiyetin kurmacalığını ortaya çıkarır. Toplumsal cinsiyet provası yapılan bir sahne 

gibidir. Bir senaryoya ve o senaryoyu kullanan bir oyuncuya gereksinimi vardır. 

Böylece yazılı metin oyuncu aracılığıyla var olur ve gerçeklik oyuncu sayesinde 

yeniden üretilir. Bir tiyatro icrasından farklı olmayan toplumsal cinsiyet, teatral bir 

performans olarak sergilendiğinde ataerkil stratejiler boşa çıkarak toplumsal 

cinsiyetin toplumsal/kültürel bir icra olduğu ortaya serilir. Ataerkil dramturgi her 

alana aynı stratejilerle yaklaşır. Dolayısıyla ataerkinin metindeki stratejileri çözerek 

yaşamdaki stratejilerine hazırlık yapılabilir. Feminist dramaturgiyle metinlere 

yaklaşmak baskının çok boyutluluğunu ve kimliğin akışkanlığını ortaya çıkarır; 

metinde üretilen cinsiyetçi, sınıfsal ve hiyerarşik motifleri/yapıları bozar ve 

ideolojiyi görünür kılar. Böylece somutlaşan hegemonyaya karşı metin üzerinde 

direniş olukları açılır. Performanstan metine tiyatroda ataerkil dili kıracak ve 

ideolojiyi açığa çıkarmayı sağlayacak bir çaba, yaşamdaki mekanizmalarını da 

görünür kılacağından ataerkiyi bozma yönündeki mücadeleye katkı sağlayacaktır. 

Metnin üzerinden okunan ataerki yaşama da rehber olacaktır. Teatral alan bir direniş 
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alanı olabilir. Bu çalışmanın amaçlarından biri feminist eleştirinin yardımıyla teatral 

olanın direniş alanına dönüşebileceğinden hareketle metinlere gömülü olan 

hegemonyayı açığa çıkararak, yaşama da aynı dramaturgi ile yaklaşan ataerkiyi 

tartışmaya açmaktır.  

Geleneksel tiyatromuz teatral alanda hala bir direniş pratiği örgütleyebilir mi? 

Bu soru çalışmamızın hedeflerini ve gidişatını belirlemek açısından önemlidir. Türk 

tiyatrosunun tıkanıklıklarına karşı farklı kanallardan dil arayışları sürüp gidiyor. 

Feminist yaklaşım yeni dil arayışlarına katkı sağlayacak kanallardan biridir. Feminist 

tiyatrocular, halihazırda feminist yöntemler oluşturarak yeni bir dram anlayışını 

oluşturma çabası içindeler. Diğer yandan var olan biçimlere feminist bakış açısıyla 

yaklaşıldığında da direnişçi öğelerin güçlendirilip, tahakkümcü öğelerin 

zayıflatılarak kullanılması da mümkündür. Bu çalışma ezilenlerin dilini içeren, ancak 

yaşanan tıkanıklıklarla işlevsizleştiği savlanan geleneksel tiyatroya feminist kuramlar 

doğrultusunda yaklaşarak direnişçi dili yeniden oluşturmaya da çalışacaktır. Ataerkil 

tahakküm geleneksel tiyatroyu istila etme eğilimi göstermektedir. Böylece 

eril/egemen sınıfın ideolojik aygıtlarına dahil olur. Ancak ezilenlerin direniş 

pratiklerinden kaynaklanan öğeler silik de olsa varlıklarını sürdürmeye muktedirdir. 

Georges Duby’nin belirttiği gibi bu izler belli olmayacak şekilde dolaylı olarak 

oluşturulduğu için fark etmek zaten güçtür.  

 
 
Kovuşturmaya uğrayan, sonunda yok edilen, 
herhalükarda saklanmaya, kendini karanlıklar içinde 
kaybetmeye zorlanan sapkınlık -bu, karşı çıkan her tür 
ideolojinin durumudur- az sayıda iz bırakmıştır. Bu 
izlerin hepsi de dolaylıdır. Sapkınlığı tam da yok 
edildiği sırada, onu mahkum eden yargılamaların ve 
alayların içinden fark etmek mümkün olabilmektedir.1 
 
 

Feminist/eleştirel bir stratejiyle direnişin izlerini ortaya çıkarmak, güçlendirmek 

olasıdır. Böylesi bir yaklaşım yeni bir estetik ve yeni dil arayışlarını da katkı 

sağlayabilir. Geleneksel tiyatromuz ataerkil ideolojinin baskısından kurtarıldığında 

yapısal olarak ataerkil ideolojiyi bozabilecek bir potansiyele sahiptir. Çalışmamız 

                                                 
1 Georges Duby, Şövalye Kadın ve Rahip. Çev: Mehmet Ali Kılıçbay (İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 
1991), s. 115. 
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geleneksel tiyatronun sahip olduğunu düşündüğümüz bu potansiyelini açığa 

çıkarmayı deneyerek tiyatromuzda süre giden yeni dil arayışlarına küçükte olsa bir 

katkı sağlamayı ummaktadır. Kuşkusuz yeni bir dilin varlığı diğer yandan tiyatronun 

otoriter/hiyerarşik örgütlenme modelinin sorgulanmasını da gerekli kılar.  Tiyatroyu 

üretme biçimi ve tiyatro üreten yapıların yapılanma organizasyonu da feminist 

stratejinin bir parçası olduğundan, bu çalışma bir yanıyla feminist dramaturgiyi 

yaşama doğru bükerek tiyatro topluluklarının cinsiyetçi yapılarını sorgulatmayı ve 

cinsiyetçi olmayan, anti-hiyerarşik bir yapılanma modelini tetiklemeyi de 

hedeflemektedir.  

 C- Geride Bırakılanlar 

Dramaturginin bir parçası olan ve saçılma estetiğinin iyi bir örneği olduğunu 

düşündüğümüz Boalesk forum tiyatrosu formu, oyunun süresi ile ilgili kısıtlamadan 

dolayı performansa taşıyamadığımız bir öğe oldu. En az bir saat sürebilecek bu 

bölümü oynamak, halihazırda yaklaşık üç saat süren bir oyun içinde gerçekçi bir 

talep olarak durmadığından çalışmanın dışına çıkarılmasına karar verildi. Ancak, 

oyunun forum tiyatrosu formunda teatral alanların dışına taşınabilme olanaklarını 

sağlaması açısından ayrıca değerlendirilmesi düşünülebilir.  Bununla birlikte bu 

çalışmayla birlikte ortaya çıkan ve çalışma sürecinin bir ürünü olan atölye çalışması 

da tezin kapsamı içinde durmadığından teze dahil edilmemiş ve ayrı bir süreç olarak 

gelişmesine olanak tanınmıştır. Yine de forum tiyatrosu çalışmalarının ve atölye 

sürecinin bu çalışmanın oluşumunda ve şekillenmesindeki katkıları göz ardı 

edilemez.  

D- Anahtar Kavramlar 

 Çalışmamızda toplumsal cinsiyet ağırlıklı olarak kullanılan anahtar 

kavramlardan biridir. Toplumsal cinsiyet, feminist çalışmalarda cinsiyeti 

biyolojik/fizyolojik bir özellik olarak belirleyip, cinsiyete bağlı tanımlanan 

davranışların aslında toplumsal bir inşa olduğunu vurgulamak için oluşturulmuş bir 

kategoridir. Çalışmamızda toplumsal cinsiyet ataerkilinin ortadan kaldırılabilir 

kültürel/tarihsel bir olgu olduğunu göstermek için, cinsiyetin değişebilir toplumsal 
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inşası olarak kabul edilerek üzerinde çalışılacaktır. Spencer-Wood da toplumsal 

cinsiyet çalışmalarının ataerkil ideolojinin doğallığını bozduğunu savunur. “Feminist 

toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadınların ve erkeklerin kamusal ve özel alan rollerini 

sorgulayarak, stereotipleri sorunsallaştırır.”2  Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, 

kimliğin performatif kurulumunda etkili olan öğelerden biridir ve toplumsal 

merkezin niteliğini/toplumsal normlarının özelliğini ortaya çıkarır: yani ideolojiyi 

belirginleştirir. Kadını belirleyen normlar ve davranış kalıpları, toplumdan topluma 

ve zaman içinde değişkenlik gösterir.  

Ataerki ya da patriarki bir başka anahtar kavramdır. Diğer tahakküm 

biçimlerini de destekleyen ataerki, kadının erkeğe tabi oluşunu ve erkekler arası 

hiyerarşiyi belirleyen ideolojik bir kurgudur. “Patriyarki… erkeklerin tarih boyunca 

kadınlar üzerinde egemenlik sağlayıp bunu sürdürmelerinin mekanizmalarını, 

ideolojisini ve toplumsal yapılarını kapsar.”3 Ataerki çalışma boyunca, tahakküm ve 

hiyerarşi üzerinden kurulan iktidar ilişkisini (feminist daraltmayla) erkeğin kadın 

üzerindeki tahakkümünü de belirtecek bir üst anlamı içerecek biçimde genişleterek 

kullanılacaktır. 

Feminizm de çalışmamızda kullanılan merkezi kavramlardan biridir. 

Feminizme en genel anlamıyla, cinsiyetçi baskıyı sona erdirmek için, kimliğin 

akışkanlığını/çok katmanlılığını ve baskının çok boyutluluğunu/birbirleriyle 

bağlantılı oluşunu dikkate alarak, aterkilizme karşı verilen politik bir mücadele 

gözüyle bakabiliriz. Feminizm kadının kadın olmasından dolayı sömürülmesini, 

aşağılanmasını, ikincilleştirilmesini, baskı altına alınmasını sona erdirmeyi 

amaçlayan politik bir harekettir. Bununla birlikte baskının çok katmanlı olduğundan 

hareketle diğer tahakküm biçimlerini de sona erdirmeyi murad eder. 

Gezerlik yerleşmemeyi, sabit ve durağan olmamayı niteleyen bir terimdir. 

Gezerlik çalışmamızda fiziksel olarak bir akışkanlığı tanımladığı gibi entelektüel 

olarak belirli sabitlere takılıp kalmamayı ve değişime açık olmayı da ifade eder. 

Ataerki karşısında belirlenen yeri ve kimliği reddedip hareketli oluşu ve karşı 

konumlanabilmeyi olanaklı kılan direngen konumu da ifade eder. 

                                                 
2 Suzanne M. Spencer-Wood, “Views and Comentaries: What Difference Does Feminist Theory 
Make?”International Jurnal of Historical Archeology. 2001 c:5-1, s. 98. 
3 Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. Çev: Mefkure Bayatlı (İstanbul: Pencere 
Yayınları, 1998), s. 189. 
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E- Bölümler/Kapsamlar 

Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çalışmanın kavramsal 

kuramsal çatısının kurulduğu ve feminist kuramların irdelendiği bölümdür. 

Tahakkümün ortaya çıktığı tarihsel yarılma ataerkinin de ortaya çıktığı andır. 

Çalışmamızda ataerkil fay hattı tahakküm ve direniş ekseninde feminist hareketin 

ortaya çıkışına kadar takip edilerek feminizmin örgütlediği direniş alanının temelleri 

irdelenmiştir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan feminist kuramlar tarihsel olarak 

ortaya çıktıkları sırayla ve kadın ortak kimliği ve farklılık politikalarına karşı 

aldıkları tavırlar bağlamında ortaklaştırılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca kadın-sınıf 

ilişkisinde feminizmlerin aldıkları tavır da bu tartışmanın odaklarından biri olacaktır. 

Üç ana grupta toplanan feminist her bir kuram diğerlerinden ayrıldığı noktalar, 

ortaya attığı tartışmalar ve feminist düşünceye kattığı zenginlikler doğrultusunda 

sınırları belirlenerek ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Ancak erkek feminizmi ya da 

burjuva feminizmi gibi egemen sistemin ürettiği ve kadını verili erkek egemen 

sistemin isterleri doğrultusunda şekillendirme muradında olan, çözümün kapitalist 

toplum tarafından sağlanabileceğini öne süren yaklaşımlar çalışmanın kapsamı 

dışında tutulmuştur. Denizden Gelen Kadın’ın okunmasında ve yeniden yazılmasında 

temel alınacak öğeler feminist kuramlar üzerinden kavramsallaştırılmıştır. Kuramsal 

çerçeve Butler, Bourdieu ve Scott gibi öznenin failliği ortak paydasında hareket eden 

kuramcılardan, günlük yaşamda direnme olanaklarını araştıran ve 

kimliğin/tahakkümün performatif olarak kurulmasını irdeleyen bir özne ve eylem 

kuramı çerçevesinde kavramsallaştırılarak kurulmaktadır. Özne, çalışmamızda 

toplumsal cinsiyetle donanmış; cinsiyet, sınıf, ırk, etnisite gibi tahakküm biçimleriyle 

karşı karşıya kalan; normatif karşısında ikincil, merkez karşısında sınırda olanı 

niteler. Kimlik, faillik ve feminizm tartışmaları diğer yandan kaçınılmaz olarak 

gezerlik ya da göçerlik kavramını da tartışmaya dahil etmiştir. 

İkinci bölüm, birinci bölümde yapılan kavramsallaştırma doğrultusunda 

dramaturjik çerçevenin çizildiği, metin stratejilerinin belirlendiği ve bu belirlenen 

stratejiler/dramaturgi doğrultusunda metnin okunduğu bölümdür. İkinci bölüm, 

yapısal olarak gerçekçi biçemin ataerkil ideolojiyle ilişkisinin tartışıldığı, bu tartışma 

doğrultusunda Ibsen dramaturgisinde perspektif odağa alınarak doğrusal/perspektifli 

yapıyı kırma stratejileri irdelenmiştir. Bununla birlikte metne ve performansa gömülü 



 16

ataerkil ideolojiyi açığa çıkarmanın/yapısını bozmanın feminist bir katharsis 

olabileceği savlanmıştır. Dilde var olan cinsiyetçi ideolojiyi iptal etme yolları 

tartışılmıştır.   Ardından da Denizden Gelen Kadın metni belirlenen çerçeve 

dahilinde ve feminist kuram ışığında okunarak yeniden yazılmıştır. Denizden Gelen 

Kadın çalışması toplumsal değişimi gezerlik/göçerlik kavramının üzerinden 

gerçekleşebileceğini savlayarak oluşturuldu. Kuşkusuz sistemli bir tahakkümden 

kurtulmak kolektif bir çabaya gereksinir, ancak bunun için de ilk adım öznenin 

eyleyiciliğidir. Marcuse’un da dile getirdiği gibi: “köleler özgür olmadan önce 

kurtuluşları için özgür olmalıdırlar.”4 

Üçüncü bölüm Denizden Gelen Kadın oyununun sahnelenmesine yönelik 

yaklaşımların ortaya konduğu; dekor, kostüm, müzik, dans gibi öğelerin nasıl 

şekilleneceğinin irdelendiği ve rejinin kuramsal alt yapısının ve pratik yöneliminin 

ortaya konduğu bölümdür. Geleneksel Türk konutlarının mimarisinde toplumsal 

cinsiyetin kuruluş biçimi, özel - kamusal alan ayrımları, kapatılma, izolasyon gibi 

kavram ve yaklaşımlar alan tasarımı tartışmalarında irdelenmiş; habitus, jest ve sınıf 

gibi kavramlar da kostüm yaklaşımında değerlendirilmeye alınmıştır. Ayrıca oyunun 

belkemiği olan doğaçlama modelleri üzerinde durulmuş, oyunun biçemi etraflıca 

masaya yatırılmıştır. 

                                                 
4 Marcuse, Ön. Ver., s. 42. 
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I- KAVRAMSAL/KURAMSAL ÇERÇEVE  

 

 

 

 

 

Evet, cesaretini mi kaybettin? Çıkar şu küçük dilini 
ki, kesip sana vereceğim iksirin karşılığı olarak 
alayım. ‘Fakat sesimi benden alırsan,’ dedi küçük 
deniz kızı, ‘elimde ne kalır geriye?’… ‘Güzel 
biçimin, zarif yürüyüşün ve manalı gözlerin; 
bunlarla bir erkeğin kalbini muhakkak kendine 
bağlayabilirsin.’ 
 

      H.C. Andersen 
 

Kendisini kurtaracak tek şeyin kendisine karşı 
duyduğu güvenin olduğunu, ne yazık ki, kadın 
şimdiye kadar bir türlü öğrenememiştir. Tam 
tersine, kendisine, istediği her şeyin gerçekleşmesini 
daima baba, erkek kardeş, koca gibi erkeklerden 
beklemesi öğretilmiştir. 

L. Zografu 
 

 

 

 

A- Araştırma Modelinin İnşası 

Denizden Gelen Kadın sürecinin ilk adımı, nasıl bir feminist duruş sorusunun 

yanıtı olan kavramsal ve kuramsal çerçevenin inşası oldu. Feminist eleştiri yöntemi 

ucu bucağı olmayan geniş bir çerçeve sunduğundan çalışmanın verimi ve hedefine 

ulaşabilmesi için daraltılması gerekiyordu. Aksi takdirde genişlik içinde 

muğlaklaşmak kapıda bekleyen tehlikedir. Aslına bakılırsa durumu daralma olarak 

nitelemek yerine odaklamak terimini kullanmak daha doğru bir tercih gibi 

görünüyor. Böylece daralmanın içerdiği negatif anlamdan da uzak durulabilir. Genel 

bir çerçeveden bakmak bir uydu fotoğrafı gibi ancak genel hatlarıyla bir meselenin 

resmini çizer. Oysa bir kavramsal çerçeveden odaklayarak bakmak lokal bir alandaki 
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ilişkileri, işleyişi ve genel bakışla gözden kaçırılacak örtük ve girift durumları 

görünür hale getirmek itibariyle aslında bir daralmayı değil genişlemeyi (derinliği de 

bir boyut olarak düşünmek gerekir) imler. Dolayısıyla da hangi feminist kuram, 

hangi eksen ya da yörünge dolayımıyla odaklanılacağı, sahneye taşınacak oyunun ne 

şekilde okunacağından nasıl şekilleneceğine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. 

Kuşkusuz burada yapılacak kavramsılaştırma, tek doğruluk ya da diğer tercihlerin 

yanlışlığı/eksikliği iddiasıyla ortaya çıkmıyor. Farklı feminizmler içinden yapılacak 

seçki ve kavramsallaştırmada destek olarak kullanılacak kuramlar sadece izlenecek 

yol haritasını belirlemek açısından önemlidir. Tersine bu çalışmanın iddiası hedefe 

giden yolun tekilliği değildir. Tekil olan belirlenen güzergahtır. Bu güzergah 

doğrultusunda belirlenen kuramsal model Ibsen’in Denizen Gelen Kadın oyununun 

okunmasından (dramaturgi) yeniden yazımına (sahneleme) kadar belirleyici ve yön 

gösterici oldu.   

Bu modeli dokuz kalemde toplayabiliriz. Bunlardan ilki kimliğin sabit ve 

özsel bir tanımlama olmadığı, tersine akışkan, süreçle belirlenen ve müzakereye açık 

çok katmanlı bir kurgu olduğu; ve tekrarlanan günlük pratikler içinde inşa edildiği 

savıdır. İkincisi, tahakküm ilişkisinin günlük pratikler ve ritüeller içerisinde üretildiği 

ve bu bağlamda günlük pratikler içinde de bir direnişin örgütlenebileceğinin 

varsayımıdır. Üçüncü olarak, öznenin bir eyleyici olduğu ve kendini eylem içinde 

değerlendirip dönüştürebileceği ve buna bağlı olarak da tahakküm ilişkilerini de 

direnmek suretiyle dönüştürmeye muktedir olduğu kabul edilir. Dördüncüsü, 

toplumsal cinsiyetin kültürel tarihsel bir kurgu olduğu ve egemen normları beden 

aracılığıyla yeniden üretmek ve bedeni denetim altına alarak egemen ideolojiyi 

katılaştırmak için kullanıldığı; ancak kurgu olması itibariyle de her an askıya 

alınabileceği, reddedilebileceği ve yeniden oluşturulabileceğinden egemen düzene 

karşı bir mücadele alanı olarak kullanılabileceği üzerinden kurulan yaklaşımdır. 

Beşincisi, ataerkil kırılmayla oluşan düalist evrenin, kırılma öncesi öğeleri tahakküm 

altına alınanların karşı-kültüründe kodlanmış olarak sürdürdükleri, bu kodların karşı-

kültür içinde yinelenerek sürdürüldüğü ve iz olarak takip edilebileceği ve karşı-

kültürel öğelerin birer direniş alanı olduğu düşüncesidir. Altıncısı; direnişin, 

tahakkümün daha zayıf olduğu kıyılarda oluşup merkezi işgal eğiliminde olduğunun 

savlanmasıdır ve buradaki mekanizma kıyıların merkezleştirilmesi üzerinden işler. 
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Yedincisi, feminizmin bir eşik alan düşüncesi olduğu ve eşiklerde oluştuğu; 

dolayısıyla feminist eleştirinin de düzeni askıya alan ve eşik oluşturarak sorgulayan 

bir yöntem olduğu düşüncesidir. Sekizincisi, sanatsal alanın geçici özerk alanlar 

oluşturan bir gerilla taktiğine uygun bir yapı sergilediği ve dolayısıyla egemen 

ideolojiye karşı direnmek için uygun bir zemin olduğunun varsayımıdır. 

Dokuzuncusu da feminist eleştirinin/hareketin Anadolu kültürünü anlamak ve 

Anadolu kültüründe üretmek için (çalışmamızın da temel olarak aldığı) uygun bir 

algılama modeli sunduğudur. Önerdiğimiz model, gökkuşağı modelidir. 

Tiyatromuzun da temel belirleyicilerinden biri olan Anadolu kültürü kendine 

özgü yapısıyla, ancak bir gökkuşağı modeli olduğunu savladığımız feminizmin 

ışığında doğru okunabilir. Anadolu ya da Balkanlar gibi kültürel açıdan verimli 

topraklar, yüzyıllar hatta binyıllar boyunca farklı kültürlerin birbiriyle etkileştikleri 

ve birbirlerine karıştıkları bir kavşak olmuştur. Bu kültürel kavşaklar kabaca kültürel 

çoğulculuk, sentez kültür ya da mozaik yapılanması ile açıklanamazlar kanısındayız. 

Bunların her biri bir açıklama ve bir açıklık sağlamakla birlikte eksiktirler ve bu 

eksiklikleri açıklamaları geçersiz kılar. Kültürel sentez düşüncesi, kültürün akışkan 

bir kimlik olduğunu var sayması açısından önemlidir ve doğru bir noktaya parmak 

basar. Kültürü bir süreç olarak ve müzakere edilen bir kimlik olarak kurgular. 

Dolayısıyla da kültür iletişime geçilen ötekilerin kültürüyle bir müzakereye girer ve 

karşılıklı olarak şekillendirir. Ancak kültürel sentez düşüncesinin açmazı kültüre tek 

boyutlu bakmasıdır. Anadolu’nun bir sentez kültür olduğu doğrudur ama eksiktir. 

Ötekini ortadan kaldıran ve süreci tekilleştiren bir açıklamadır. Diğer yandan mozaik 

açıklaması da kültürlerin kendi süreçlerini ve varlıklarını tanıması açısından doğru 

bir yaklaşımdır, ancak bu açıklama da izole ve katı bir kimlik anlayışını varsayar. 

Kültürel çoğulluk da mozaik kültür açıklamasına yakın bir yerde durur ve bu katı 

kimliklerin bir arada bulunmalarının mümkün olduğunu savunur. Tersine gökkuşağı 

modeli hem kimliklerin değişken, müzakere ile oluşan ve bir sentezin sonucunda 

oluştuğunu savunur; hem de, her kültürün geçirdikleri sürecin bir ifadesi ve 

yansıması olan ayrı bir rengi olduğunu savunur. Ayrıca, diğer kültürlerle (renklerle) 

bir arada yaşayabilme olasılığı olduğunu değil, bu renklerin birbirlerine 

gereksinimleri olduğunu iddia eder: tıpkı bir gökkuşağı gibi. Gökkuşağını var eden 

içerdiği renk skalasıdır. Bu yelpazeden eksilen bir renk gökkuşağını da yok eder. 
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Kültürel kimlikler çok katlıdır ve bir özne kendini tek bir kimlikle ifade etme şansına 

sahip değildir. Bu durum da gök kuşağının renkleri arasındaki geçişken alanı belirtir. 

Dikkatle bakıldığında gökkuşağının renkleri arasında bir sınırın olmadığı, katı 

sınırlarla ayrılmadığını geçiş alanlarının bir renk cümbüşü olduğu görülecektir. 

Kısacası Anadolu kültürünün bir gök kuşağı olduğunu söyleyebiliriz ve bu kuşakta 

olan bütün renklere de gereksinimiz vardır. Bu topraklarda ortaya çıkan kültürel - 

sanatsal ürünler kaçınılmaz olarak bu modeli dikkate almak durumundadır.  

B- Feminizmin Öncülleri ve Feminist Kuramlar 

1- Ataerkil Yarılmanın Kökleri ve Ataerkil Yapıya Direnmenin İzleri 

Her insan topluluğunun “önce kaos vardı” ile başlayan bir yaratılış mitosu 

mutlaka vardır. Sonra düzen gelir egemen olur. Kaosu düzenden ayıran çizgi insanlık 

tarihindeki yarılmayı gösterir. O yarılmadan sınıflar doğmuştur, o yarılmadan ırk, din 

ve cinsiyetçilik doğmuştur. Efendi ve tahakküm o yarılmanın bir sonucudur. Devlet 

de. Düzen bir yönüyle hiyerarşi ve tahakkümle açıklanıyorsa, basit bir tersine 

çevirmeyle düzen öncesi de eşitlik ve dayanışma ile açıklanabilir. Tahakkümü içeren 

düzen kendini “kültür”le ifade eder. Dolayısıyla kaos da “kültür öncesi”dir. Ancak 

hiçbir yarılma bir kesinti üretmez. Kaosla düzen arasında oluşan yarılma birbirinden 

tamamen farklı iki ayrı dünyaya işaret eder. Yine de kaos düzenin içinde varlığını 

sürdürür; yeni dünya eskisinin izini içinde taşır. Kuşkusuz eski dünyanın izi, yeni 

dahil olduğu ortamın yapısal özelliklerine bağlı olarak şekil ve kılık değiştirerek 

varlığını sürdürür. Eski, yeni düzen tarafından bir sapkınlık olarak nitelendiğinden, 

kılık değişen nitelikler doğrultusunda alacağı yeni konum gereği de şekil ve nitelik 

değiştirmekten kaçınamaz. Kaosla tanımlanan kültür öncesinin düzenle (tahakküm) 

tanımlanan kültür içindeki konumu, doğal olarak, tahakküme/kültüre direnen bir 

konumlanıştır. Ezilenlerin egemen kültüre karşı direnmeleri de aslında başka bir 

kültürü ortaya çıkarır: karşı kültür. Kaosu tanımlayan eşitlik ve dayanışma, bir 

direniş olan karşı kültür içinde anti-hiyerarşik ve anti-tahakkümcü özelliklere 

dönüşür. Bu bağlamda da negatif (karşı) bir güçtür.  

Kaos sonrası yarılmanın ardından oluşan eşitsizlikler ve tahakküm ya bir 

süreklilik halinde (ataerki gibi) ya kesikli çizgilerle ama süreklilik arz ederek (sınıf 
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gibi) ya da sıçramalarla (ırk ve din gibi) sürmüştür. Bu eşitsizlikler ve tahakkümün 

birbirini beslediği ve (zaman zaman çelişseler ve çatışsalar da) güçlendirdiği açıktır. 

Bu paradigmadan bakıldığında eşitsizliğe karşı oluşan her öğe paradigmaya yapılan 

bir saldırıdır ve sadece kültürel bir öğe olarak düşünülemez. Tarih bir başka yarılma 

ile düzeni aşana kadar karşı kültürel öğeler düzeni aşmayı tetikleyecek/sağlayacak 

kaotik modelleri saklı tutar. Örneğin imece ve potlaç gibi egemen ekonomi-politiğe 

aykırı öğeler doğrudan bir direniştir. Bu bağlamda da mikro-ekonomik adacıkları 

oluşturmak gerekli ve zorunludur. Örnekse göçerlik, ürettiği mikro-ekonomik direniş 

modeliyle biriktirmeye dayalı egemen ekonomi-politiği bozar.  

Çalışmamızda merkezi bir yerde duran Ataerki (ya da patriarki), kaos ve 

düzen’i ayıran yarılmanın ortaya çıkardığı en güçlü tahakküm araçlarından biridir. 

Bir hiyerarşiyi ve otoriteyi tanımlaması itibariyle ürettiği itaatten diğer tüm 

tahakküm sistemleri yararlanır ve bu nedenle de hepsinin temelidir. Bir yönetici ve 

ona hiyerarşiyle bağlı tebaalardan oluşan bir sistemdir. Yönetici kurallar koyar 

tebaalar uyar. Bu nedenle kesintisiz bir şekilde varlığını korur ve kaos sonrası 

düzenin paradigmasını oluşturur. Zaman zaman diğer tahakküm sistemleriyle çatışsa 

ve çelişse de birlikte birbirlerini güçlendirerek var olurlar. Ataerki tahakküm 

sistemlerinin hem temelini oluşturur hem de tahakküm ağını ayakta tutan dolgu harcı 

görevini görür. Bu nedenle de ataerki sadece kadınları değil, Ramazanoğlu’nun altını 

çizdiği gibi erkekleri de ilgilendirir. Aynı nedenle feminizm de. “Patriyarki yalnız 

genel olarak erkeklerin genel olarak kadınlar üzerindeki iktidarını değil, aynı 

zamanda erkek iktidarının hiyerarşik karakterini ve bu iktidarın doğal, normal, doğru 

ve haklı olduğunu öne süren ideolojik meşrulaştırılmasını da ifade etmektedir.”1 

Ataerki, erkeğin kadın üzerindeki egemenliği olduğu kadar, babanın (aynı derecede 

etkili olmasa bile annenin de) oğul ve güçlü olanın (eril) güçsüz olan 

(kadınlaştırılmış) olan üzerindeki egemenliğini de vurgular. İktidar ilişkisi üzerinden 

bir statü kavramını ortaya çıkarır. Feminist eleştiri ataerki erkeğin kadın üzerindeki 

tahakkümünü belirtecek şekilde daraltarak kullanmayı tercih eder. Bunun nedeni 

erkek egemen toplumda bu baskıyı ifade etmek için bükülmeye en uygun sözcük 

olmasından kaynaklanır. Kadının ikinciliğini doğal olarak kabul eden bir toplumda 

                                                 
1 Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. Çev: Mefkure Bayatlı (İstanbul: Pencere 
Yayınları, 1998), s. 189. 
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için erkeğin baskısından söz edilemez ve dolayısıyla onu ifade edecek bir sözcüğe de 

gerek yoktur.  

Kaos sonrası düzen durumunu tanımlayan ataerkil sözcüğü, düzen öncesini 

tanımlayan anaerkil sözcüğünün karşıtı değildir. Anaerkil sözcüğü bir kadın merkezli 

hiyerarşiyi tanımlıyorsa, sözcük tanımı gereği ataerkildir. Dolayısıyla düzen öncesi, 

hiyerarşik ve otoriter olmayan, statü ve iktidar kavramlarının karşılığının olmadığı 

farklı bir bilinci niteler; başka bir iktidar biçimini değil. Düzen, düzen-öncesinde 

olmayan iki olguyu yaratır: tahakküm (en üst aşamada devlet) ve çalışma.  

Antropolojik çalışmalar, Batı-merkezli ilerlemeci tavrın “ilkel” olarak 

nitelendirdikleri ve eksiklikle tanımladıkları toplulukları, oluşturulan genel kanının 

aksine çok daha az çalışarak daha varsıl bir yaşam sürdürdüklerini, uygar olarak 

nitelenen insandan çok daha fazla özgür olduklarını ve çok daha sağlıklı olduklarını 

ortaya koymaktadır. Zerzan, “ilkel” toplumun bolluk toplumu olduğunu ileri sürer. 

 
 
Çiftçi olmayan topluluklar, az çalışma ve maddi bolluk 
gibi son derece aklı başında bir kombinasyon 
gerçekleştirmişlerdir. … Yeryüzünde hiçbir grup, 
zamanlarının çoğunu oyunlarla, sohbetle ve 
dinlenmekle geçiren toplayıcılar kadar boş zamana 
sahip olmaz. … Tayland'ın batısındaki Andaman Adası 
yerlileri lidersizdirler, sembolik temsil hakkında bir 
fikirleri yoktur ve herhangi bir hayvan 
evcilleştirmemişlerdir.1 

 

 
Clastres de çalışmanın ve üretimin dikkate alınmamasını devletsizlikle ve Devlet’e 

karşı oluşla açıklar.  

 
Oysa yerliler, adına çalışma denen şeye çok fazla 
zaman ayırmıyorlardı. Ama açlıktan da ölmüyorlardı. 
… İlk tembellik toplumu; ilk bolluk toplumudur. … 
İktidar, çalışmadan önce gelir; ekonomi siyasanın bir 
türevidir; Devlet oluşumunun su yüzüne çıkmasıyla 
sınıf oluşumu başlar. … Tarihli halklar tarihin, bir sınıf 
kavgası tarihi olduğunu söylemektedir. Biz de tarihsiz 
halkların tarihi Devlet’e karşı olma tarihidir diyeceğiz.2 

                                                 
1 John Zerzan, Gelecekteki İlkel. Çev: Cemal Atila (İstanbul: Kaos Yayınları, 2000), s. 26-28. 
2 Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum. Çev: Nedim Demirtaş (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1990), s. 
152-168. 
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Clastres’in sınıflı toplumlara da geçiş anlamına gelen paradigma 

değişikliğinde iktidara yaptığı vurgu ataerkiyi de açıklayacak niteliktedir. Teknolojik 

saban gibi ilerlemelerin  insan beynindeki gelişmeyle açıklanamayacağını, insan 

topluluklarının bunların zaten farkında olduğunu ya da geliştirebilecek kapasitede 

olduklarını, ancak kullanmama yönünde bir direniş sergilediklerini ileri 

sürdüğümüzde, tahakküme karşı eşitlik ve dayanışma ilkesinden hareket eden “ilkel” 

toplumların varoluşunu farklı bir paradigma ile açıklamak durumundayız: 

biriktirmeyi reddetme. Biriktirmeyi reddetme aynı zamanda çalışmanın ve üretimin 

de reddi anlamına gelir. Clastres ilkel toplumları üretim karşıtı özellikleri yüzünden 

“üretim ilişkileri öncesi” olarak tanımlar. Mészáros, Clastres’in argümanına 

sermayeyi odağa alarak destek olur. Birikim pardigmatik bir özellik taşıdığından, 

öncelikli hedef de birikim olmalıdır.  

 
 
Sermaye,  kapitalizmin erkine bağlı değildir; bu 
sermayenin kapitalizmden binlerce yıl önce ortaya 
çıkmış olması bakımından da önemlidir. … Sermaye, 
işleyiş tarzı birikim yönelimli olan bir dizgedir, birikim 
de farklı biçimlerde korunabilir. … Sermaye bir 
denetim gücüdür, onu denetleyemezsiniz. Ancak onu 
toplumdaki bütün metabolik ilişkiler ağının dönüşümü 
aracılığıyla ortadan kaldırabilirsiniz, ama onu oyuna 
getiremezsiniz. Ya o sizi denetler ya da siz onu yok 
edersiniz, o kadar.1 
 
 

Sermayenin sözü edilen özellikleri onun ataerkil bir ekonomiye ait olduğunu 

destekler niteliktedir. Bu bağlamda sınıflı toplumların tarihini (kaostan düzene 

atlayan ataerkil kırılmayı) iktidarı ele geçirerek aşmaya çalışan Marksizm’in 

mücadelesi, aynı zamanda kırılmanın başlangıcına da ışık tutar. Clasteres’in sınıfları 

önceleyen bir iktidar olgusunun ilkel-devletsiz toplumu ortadan kaldırması tezi bu 

noktada daha akılcı görülmektedir.  

 
 

                                                 
1 István Mészáros, “Marks’ın Mirası.” Eleştirel Bakış. Haz.: Peter Osborne. Çev: Elçin Gen (Ankara:  
Dost Kitabevi Yayınları, 1999), s.88-89. 
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Bu toplumlar ‘eşitlikçidir’ çünkü eşitsizliği bilmezler...  
hiç kimse bir başkasından daha güçlü değildir, hiç 
kimse iktidarın sahibi değildir. … Öyleyse, özgürlükten 
köleliğe tedrici bir kayma yoktur: Basamaklar yoktur, 
özgürlüğün ve köleliğin eşit uzaklıkta bulunduğu bir 
toplum figürü yoktur, bir kere itaat edince özgürlüğü 
silip götüren acımasız bir talihsizlik vardır.1 
 
 

Birikimi önleyecek en önemli mekanizmalardan biri ilkel topluluklarda oldukça 

yaygın olan potlaçtır. Potlaç, belli bir birikime ulaşan topluluk üyelerinin birikimini 

topluluğun yağmasına açarak bu birikimi ortadan kaldırmasıdır. Böylece topluluğun 

herhangi bir üyesinin birikim olarak diğerlerinin üzerine çıkması mümkün olmaz. 

Baudrilard’ın belirttiği gibi “potlaç değerin yadsındığı bir sistemdir.”2  

Ataerkil kırılmanın tarihsel iz düşümü tarım toplumudur. İnsan toplulukları 

evcilleştirmeye ve toprağa yerleşmeye başladığında biriktirmeye de başlamışlardır; 

ya da tersi, biriktirmeye başladıklarında yerleşmeye de başlamışlardır. Zerzan’a göre 

tarım mülkiyet bilincinin de başlangıcıdır. Mülkiyetle birlikte yoksulluk da icat 

edilir. “Yoksulluk ne malın mülkün az oluşu, ne de sadece amaçlarla araçlar 

arsındaki bir ilişkidir; yoksulluk her şeyden önce insan önce insanlar arasındaki bir 

ilişki biçimidir. Toplumsal bir statüdür. Ve bu haliyle de, uygarlığın bir icadıdır.”3 

Zerzan, mülkiyetle ilişkilendirdiği kadına yönelik şiddetin tarımla ortaya çıktığını 

ileri sürer. “Erkekler tarafından kadınlara dayatılan şiddet de tarımla birlikte ortaya 

çıkmış ve kadınları birer ağır yük hayvanına ve çocuk bakıcısına dönüştürmüştür.”4 

Kadının ezilmesi sorununu cinsiyete dayalı işbölümünde değil de bu işbölümünün 

tahakküm ilişkisine dönüşmesinde ve hiyerarşikleşmesinde gören Maria Mies, 

ataerkil yarılmanın erkeğin kullandığı teknoloji dolayımıyla doğa ile onu ele 

geçirmek ve işgal etmek üzerinden kurduğu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürer. 

Mies, sınıflı toplumların oluşumunu da kadının tahakküm altına alınması ile 

oluştuğunu söyler.  

 

                                                 
1 Pierre Clastres, Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu. Çev: Alev Türker ve Mehmet Sert (İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1992), s. 114-15, 191.  
2 Jean Baudrillard, Anahtar Sözcükler. Çev: Oğuz Adanır ve Leyla Yıldırım (Ankara: Paragraf 
Yayınevi, 2005), s.33. 
3 Zerzan, Ön.Ver., s. 41. 
4 Aynı, s. 117. 
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Özel mülkiyetin ilk biçimlerinin büyükbaş hayvanlar ya 
da yiyecek maddeleri değil, kaçırılmış kadın köleler  
olduğu varsayılabilir. ... Kaçırılan bu kadınlar, 
böylelikle özel mülkiyetin birikimine doğrudan kaynak 
oluştururlar. ... Bu baskınlar böylece bazı erkeklerin 
diğer erkeklerden daha fazla servet biriktirmesini 
sağladı. ... Eekeklerin silahlar üzerindeki tekeline 
dayanan, yağmacı üretim tarzı ancak, 
yağmalanabilecek, çoğunluğu kadın olan diğer üretim 
ekonomileri varolduğunda ‘üretken’ olabilirdi.1 
 
 

İnsan toplulukları yerleştiklerinde ve bitki ya da hayvan evcilleştirmeye 

başladıklarında doğa ile olan ilişkisi baştan aşağıya değişmiş, onu araçsallaştırmış ve 

bir nesne olarak kullanmaya başlamıştır. Ardından da topluluklar ezilen ve ezen 

olarak bölünür ve ardı kesilmeden bölünmeler sürer gider. Yerleşme ve birikim 

(çalışma ve üretime bağlı olarak) düalist bölünmenin müsebbibi olmuştur. 

Ekonomik, simgesel ve iktidar birikimini yoğunlaştıranlar ezenler, ötekiler de 

ezilenler olarak konumlanmaya ve iktidar mücadelesinde yerini almaya başlar. 

Kuşkusuz ataerkil atakla eşitlikçi ve dayanışmacı tavrı sürdürmeye eğilimli olan grup 

ve kişilerin dezavantajlı duruma düşmüş olma oranları olasılıkla daha yüksektir. 

Diğer yandan ataerkil kırılmanın ardından dayanışmacı ve birikim karşıtı üretim-

öncesi ekonomi modelleri direniş alanları olarak mikro-ekonomiyi oluştururlar. 

Mikro-ekonomik modeller egemen toplumsal/ekonomik sistemin içinde otarşik 

adacıklar olan kolektifler oluşturma eğilimindedir.  

Bir yerlere yerleşmek, ataerkil bir yapıyı zorunlu olarak oluşturmasa da; 

yerleşmeyi reddetme ataerkil yapıyı bozar. Sahip oldukları tek ata ya da ana sözü 

“yerleşen ölür” olan çingeneler, yerleşmeyi reddetmenin düzeni reddetme anlamına 

geldiğini gösteren iyi bir örnektir. Bu bağlamda çingenelik, ne yazık ki bedel 

ödeyerek, çektikleri acılar ve uğradıkları zülüm pahasına insanlık için çok önemli bir 

birikim olan ve ataerkil yapıyı reddeden karşı-kültürel modelleri bugüne 

taşımışlardır. Bir yere yerleşmeyi reddetmeleri birikimi reddetmek anlamına gelir. 

Üstelik mikro-ekonomik yapılanmaları potlaçvari bir kanalda geliştiğinden her 

şekilde birikim yapmayı reddeden bir bilinç üretir. Yerleşmeyi reddetmek, birikimi 

                                                 
1 Maria Mies, “Cinsiyete Dayalı İşbölümünün Toplumsal Kökenleri”;  Son Sömürge: Kadınlar. Çev: 
Yıldız Temurtürkan  (İstanbul:  İletişim Yayınları, 2008), s. 132-137. 
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reddetmenin yanında, insanlık tarihini kana bulayan vatan, bayrak, devlet, din, ırk, 

millet gibi kimlikleri katılaştıran birçok öğeyi de hükümsüz kılar. İnsanı itaatkar 

özne olarak kuran okul, dinsel kurum, hapishane, hastane vb disiplin mekanlarından 

azade yaşamaya olanak sağlar. Özyönetim ve özdenetim çingeneliğin yapısal 

özelliklerindendir. Ancak, bütün bunlar göçer/çingene toplulukların içinde yaşamak 

zorunda oldukları feodal ve kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız olduklarını 

değil, sadece kıyısında yaşadıklarını ve bir direniş sergilediklerini gösterir. Üstelik 

kapitalizm, çingeneleri tükenme noktasına kadar getirmiştir.  

Karşı-kültürel bir direniş alanı olarak bakıldığında, çingeneliği bir yaşam tarzı 

olarak değerlendirmenin ötesine geçmek ve bir kökenle açıklamak mümkün değildir. 

Çingeneliğin ayırıcı özelliği, tarih ya da kaba soy/ırk politikalarıyla değil, yaşam 

biçimleriyle, hayata karşı takındıkları tutumlarıyla ortaya çıkar. Bu bağlamda 

bakıldığında köken olarak çingene olan toplulukların bir kısmı teslim olurken, köken 

olarak farklı birçok topluluk da çingeneleşmiştir.1 

Çingene mitolojilerinin ortak motifi olan “çingene laneti” -ataerkil düzeni 

öncelemek bağlamında- çingeneliğin “anaerkil” özelliğini görünür kılan öğelerden 

biridir.  Başlangıcı açıklayan çingene laneti yerleşmemeyle ve anaerkil yasalarla 

ilgilidir.  

 
Sonsuza dek yeryüzünde dolaşıp dursunlar, 
geceledikleri yerde bir daha konaklamasınlar, su 
içtikleri kaynaktan bir ikinci kez içmesinler, bir yıl 
içinde aynı nehirden iki defa geçmesinler.... Çinge-
nelerin anaerkil yasaları, bir lanetin sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. ... Ataerkil yasaları olan halkların 
içinde yaşadıklarından, kendilerinin sahip oldukları 
anaerkil yasaları dışarıya karşı mümkün olduğu ölçüde 
gizler, onu bir lanet olarak görürlerdi.2  
 
 

                                                 
1 Çingenelik üzerinden bir kimlik inşası, özsel ve sabit bir Çingene kimliği tanımlamak yanlışına 
sürükleyebilir. Kuşkusuz çingenelik çingene kimliğinin bir yönüdür. Diğer yandan, aynı derecede 
sıkıntılı olabilecek bir kimlik açıklaması da etnik/kültürel bir grubu çingene olarak sabitleyerek 
kimliğin değişkenliğini tespit etmektir. Kanımızca en sağlıklı yaklaşım Çingene ve çingenelik 
kimliklerini bir arada değerlendirmektir. 
2 Hermann Berger, Çingene Mitolojisi. Çev: Musa Yaşar Sağlam (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000), s. 
39-40. 
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Çingeneler, ister göçer olsun ister yerleşik, halen kapitalist üretim ilişkileri içinde 

anti-kapitalist bir mikro ekonomiyi var ederek biriktirmeyi reddediyorlar. Bu 

reddedişin temeli potlaçtır; ya da çingenelerin deyimiyle “ezmek”.  Potlacın çingene 

mikro-ekonomisinde nasıl yansıdığına bakarsak, ilk olarak göçer/gezer hayat tarzının 

doğası gereği birikimi engelleyen bir yapıya sahip olduğunu görürüz. İkincisi, 

yerleşik çingeneler de dahil olmak üzere yaşama karşı aldıkları tutum, ekonomik 

birikime olanak vermez. Melih Duygulu’nun gününü gün etmek olarak nitelediği 

durum çingene kimliğinin ortak tavrıdır.  

 

Dünyanın birçok yerinde yaşayan akrabalarında olduğu 
gibi, özgür ve bağımsız olmak, geleceğe yönelik 
kaygılardan uzak durmak, gününü gün etmek Türkiye 
Çingenelerinin de en belirgin özellikleri arasında yer 
alır. Bu yaşam felsefesi sosyal yapı içerisinde önemli 
bir yeri olan kültürün de belirleyicisidir.1 
 
 

Nazım Alpman’ın Anadolu ve Avrupa çingeneleri üzerine yaptığı çalışmasında da 

günü yaşamak tavrının bir yansıması olarak potlaca sık sık rastlanır.  

 

Bugün kazandıklarını akşama tüketmek neredeyse bir 
‘anayasa’ maddesi haline gelmişti. … Bu yaşam tarzı 
onlara atalarından ‘armağan’ kalmış. ... Günübirlik 
işleyen bu tüketim ekonomisi aynen dedelerden, 
atalardan kalma. Böylesi bir yaşam biçimiyle torunlara 
ancak manevi birikim aktarılabiliyor.2 
 
 

Zeynep C. Eren de Danimarka’da mülteci olarak bulunan Bosnalı Çingeneler üzerine 

yaptığı çalışmasında çingene kipliğinin performatif kurulumuna dikkat çekerken, en 

belirgin özelliklerden biri olarak proleterleştirilmeye direnmeyi gösterir. “Genellikle 

gayri resmi ekonomi içinde serbest meslek tercihleri Çingene kimliklerinin en önemli 

karakteristiklerinden biridir.”3 Ücretli olarak çalışmaktan sakınma diğer kimlikler 

gibi toplumsal bir kurgu olan çingene kimliği kurulurken belirleyici olur.  

                                                 
1 Melih Duygulu, Türkiye’de Çingene Müziği Batı Grubu Romanlarında Müzik Kültürü (İstanbul: Pan 
Yayıncılık, 2006), s.26. 
2 Nazım Alpman, Başka Dünyanın İnsanları Çingeneler (İstanbul: Ozan Yayıncılık, 1997), s. 9, 63.  
3 Zeynep C. Eren, “Gypsy/Roma Community in Denmark.” (Yayınlanmamış Çalışma, Roskilde 
University, 2006), s. 35.  
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Bir süreç olan kimlik, egemen kültürle girdiği ilişkiyle de şekillenerek 

değişken ve çok boyutlu bir hal alır. Bu bağlamda çingenelik bir boyut-süreç olarak 

değerlendirilebilecek kesittir. Mayall, İngiltere çingeneleri üzerine yaptığı 

çalışmasında, adları da dahil olmak üzere ilişkiye girdikleri toplum tarafından 

belirlenen çingene kimliklerinin, aslında egemenle ilişki bağlamında bir süreç ve 

toplumsal kurgu olduğunun üzerinde durur; egemen toplum normları (kapitalist-

erkek egemen-beyaz üstünlükçü) tarafından baş belaları olarak nitelenirken kimliğin 

ayırıcı özelliği olarak yerleşmeyi reddin öne çıktığını ileri sürer. “Çingeneler düzenli 

ve kalıcı olarak hareket edebilir konutlarında yaşayan ve seyahat eden; göçerliği 

yaşam tarzı olarak kabul etmiş insanlar ya da aileler olarak tanımlanır.”1 Yerleşmeyi 

reddetme, günü yaşama ya da kazandığını anında tüketme çingene kimliğinin 

(çingeneliğin) oluşumunu sağlayan günlük pratiklerdir. Egemen kültüre direnebildiği 

ölçüde ataerki öncesi izleri kimliğinde taşır. Ancak kuşkusuz bu kolay değildir ve 

egemen düzen zaman içinde çingeneleri giderek daha fazla yutmaktadır. Yine de 

çingenelik direnişini sürdürmektedir.  

Özdenetim ve özyönetim çingene topluluklarının sürdürmeye çalıştığı 

özelliklerdir. Örneğin çeribaşılık kurumu bir özyönetim örgütlenmesi olarak 

nitelendirilebilecek bir yapının uzantısı olarak değerlendirilebilir. Zaman içinde 

ataerkil düzen içinde yaşamanın bu kurumu ne denli değiştirdiği ayrı bir tartışma 

olmakla birlikte, esas olarak Clastres’in altını çizdiği ve iktidar oluşumunu 

engelleyen ilkel topluluğun şeflik kurumuyla koşutluk taşır. Şeflerin görevi eşitlikçi 

toplumda iktidarı ele geçirme girişimlerinin önüne geçmektir. Şef, topluluk 

tarafından seçilir. Şef olmak maddi olarak bir avantaj sağlamaz, tersine şeflik potlaç 

mekanizmasının bir parçasıdır ve topluluğa/topluluk üyelerine zor dönemlerinde 

destek olma yükümlülüğü getirir. Önemli kararlar topluca alınır. Tıpkı ilkel 

topluluklarda olduğu gibi çingene topluluklarında da şef iktidardan arındırılmıştır. 

Duygulu, çeribaşının (şefin)  topluluk tarafından seçilmesinin altını çizer. “Türkiye 

Çingeneleri, ”Çeribaşı” adını verdikleri ve kendi iradeleriyle seçtikleri başkanlarının 

idaresinde yaşarlar.”2 Topluluğun kararlarını almak için Asséo’nun aktardığı kriss 

geleneği Avrupa çingenelerinin bir özyönetim örneği olarak verilebilir.  

                                                 
1 David Mayall, Gypsy Identities 1500-2000 From Egipcyans and Moon-men to the Ethnic Romany 
(New York: Routledge, 2004), s. 252. 
2 Duygulu, Ön.Ver., s. 27. 
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Kriss, hepsinde olmasa da bazı Çingene gruplarında 
görülen, genellikle bir hakem başkanlığında yapılan ve 
toplumlarında önüne geçilemeyen anlaşmazlıkları 
düzenlemeye yönelik biraz törensel, büyük bir 
tartışmadır. … Bir Rom bir diğeriyle ciddi bir 
anlaşmazlık yaşadığında, namus ya da para sorunları, 
kaçırma, aldatma ve kavgalardan doğan uyuşmazlıklar 
çözümlenir.1 
 
 

Ancak çeribaşılığın göçerlik koşullarında, yolculuk sırasında yaşanacak sorunları 

aşmada önemli olduğu ve yolculuğun ayrıksı bir durum olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır, olağan olmayan koşullar şefe de geçici bir iktidar sağlar. 

Clastres’in savaş şefliği adını verdiği olgu sadece zor koşulların ortadan kalkmasına 

kadar varlığını sürdürür. Bu bağlamda yerleşik yaşama geçmeye başlayan çingene 

topluluklarında çeribaşı simgesel bir unvana dönüşür. Alpman da Trakya Çingeneleri 

üzerine yaptığı çalışmada bu sürecin altını çizer. “Aslında çeribaşılık göçebelik 

döneminden kalma bir kurum. … Zaten 1990’ın başından beri Edirne’de yerleşik 

düzene geçen Romanlar, göç güzergahını çizecek bir lidere de ihtiyaç 

duymuyorlar.”2 Diğer yandan kapalı bir topluluk olan çingene topluluklarının 

içinde/birlikte yaşamak zorunda oldukları topluluklardan kendilerini gizleme 

zorunlulukları özellikle çeribaşılık gibi kurumların dışarıdan doğru algılanmasına 

çok olanak vermez. Egemen Yılgör, yayınlanmamış bir çalışmasında çingene 

toplumlarının anaerkil yapılarını dışarıya sızdırmamadan ve maskeleyerek başarıyla 

uyguladıklarını savunur. Çeribaşılığın bu bağlamda, dışarıya karşı oluşturulmuş bir 

mask olmasıyla da değerlendirilmesi gerekir.  

 

Çünkü ataerkilliğin baskısı altında, kendi anaerkillik 
kalıntısı farklı kişilik ve kültür özelliklerini saklamak 
zorunda kalan çingeneler; bu tarz sorulara karşı çok 
güçlü savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. … 
Benzer bir şekilde çeribaşılık; dışa dönük bir kurumdur. 
Her şeyden önce topluluğun resmi kurumlara 
temsilinden sorumludur. Kale alınabilme şansı her 

                                                 
1 Henriette Asséo, Çingeneler Bir Avrupa Yazgısı. Çev: Orçun Türkay (İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2007), s. 123. 
2 Nazım Alpman, Trakya Çingeneleri Sınırda Yaşayanlar (İstanbul: Bileşim Yayınevi, 2004), s. 15. 
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zaman daha yüksek olduğundan çingenelerde erkek 
çeribaşılar seçilmiştir.1 
 
 

Ataerkil bir iktidar düzenine geçmeyi reddederek göçerliği/gezerliği tercih 

eden çingene toplulukları, bu yapılarını topluluk kimliği içinde yaşamsal olan müzik 

ve dansın yapısına da yansır. Sözü edilen sanatsal göçerlik, zamansızlığı ve 

mekansızlığı yansılayan emprovize (doğaçlama) yapıdır.  

Çingenelik ataerkil yarılma sonrası düzene karşı ataerkil olmayan bir yapıyı 

var etmesiyle önemli bir modeldir ve fakat kapitalizmle birlikte çözülmeye başlayıp 

varlığını ve karşı-kültürel duruşunu giderek kaybederek yerleşik düzene uyum 

sağlamaya başlar. 

2- Kızkardeşliğin Temeli: Dayanışma Kültürü 

Feminist hareketi daha net bir yere oturtmak adına, onu önceleyen olgulara ve 

tarihsel anlara da bir göz gezdirmekte yarar var. Kadının ikincilleşmesi ardınca gelen 

koca bir insanlık tarihi aynı zamanda kadının da direnişinin bir tarihidir. Değişik 

biçimlerde yürütülen bu mücadele zaman zaman keskinleşmiş zaman zaman da örtük 

bir biçimde yürümüştür. Kadını alaşağı eden kırılmanın ardından kadınlar bu yeni 

statüye karşı uzun süreler direnmiştir. Bu direnmeler kimileyin büyücülükle, 

cadılıkla, kimileyin kocakarılıkla, fahişelikle ve erkeksilikle damgalanmıştır. Bu 

direnme kültürü çoğunlukla bir dayanışmaya işaret eden “kızkardeşlik” kültürüyle 

yoğrulur. Bu kültürün yansımalarına mitolojilerde ya da masallarda sıklıkla 

rastlamak mümkündür, ancak belli bir noktadan sonra erkelerce şekillendirilen bu 

anlatılarda bu kültürün yansıması elbette farklı olmuştur. Kadının ikincileştiği 

kırılmaya kronolojik olarak daha yakın olan toplumlarda “Kadın” görece olarak daha 

güçlüdür. Tiyatronun da kaynaklarından biri olarak değerlendirilen Dionisos’a ilişkin 

tapınımların kökeninde duran kızkardeşlik kültürünün izlerini takip edersek, bu yeni 

statüye direnen örgütlü kadınları bulmak hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Benzer 

biçimde ortaçağ boyunca yakılan cadıların yine bu kızkardeş örgütlenmesinin bir 

uzantısı olduğu görülecektir. Yine tiyatronun kaynaklarından biri olduğu savlanan 

                                                 
1 Egemen Yılgür, “Çingenelerin Tarihi: Çingeneler Nasıl Kurtulur?”, (Yayınlanmamış Çalışma, 
2006), s. 86.  
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şamanizmi biraz eşelediğimizde ortaya çıkan şifa dağıtan güçlü kadın imgesidir. Bu 

figürlerin erkek/egemen tarih içinde nasıl deformasyona uğradığı, üstü örtüldüğü ve 

kötülendiği, Thompson’un yaptığı gibi, biraz dikkatli bir bakışla kolayca görülebilir. 

Thompson’un altını çizdiği dönüşüm, yeni bir değerler dizgesinin güçlenişinin ve 

eşzamanlı oalrak kadının statü kaybının bir göstergesidir.  

 

Aiskhylos, başlangıçta dünyanın ‘üçlü Moira'lar ve 
unutmayan Erinys'ler’ce yönetildiğini söylüyor. 
Thebai'li kadınlar kötülük getirici Moira'ya ve 
Oidipus'un gölgesi kara Erinys'lere’ haykırırlar. ... 
Homeros sonrası dönemde Moira çoğunlukla bu 
anlamda Dike'yle ya da Adaletle yer değiştirir. ... 
Moira'nın düşüşü ve Nomos'un yükselişi anayanlı 
kabileden babayanlı devlete geçişe denk düşüyor. 1     
 
                                                                                                                 

Artık erkeğin yasası nomos ya da bizdeki karşılığıyla namus yükseliştedir. Değerler 

sistemindeki bu değişimin odağındaysa “yaşam kaynağı” olan kadından 

“ölümcül/kötücül” kadına geçiş yatmaktadır. Erkek egemen ideolojilerle yoğrulan 

mitoslar da bu dönüşümü en net yansıtan kaynaklardır. Erhat ve Peterich 

çalışmalarına bir göz atarak mitosların dönüşümünün izlerini sürelim. 

 

Efsanede üç olarak gösterilen Moira. yani kader 
tanrıçaları... her insanın ipliğini büker dururlar... Moira 
Zeus'tan da daha güçlü ve üstündür. Tanrılar babası ona 
karşı gelemez, onun kararını değiştiremez. … Öç alma 
tanrıçaları Erinys'Ier suçu işleyenin ve özellikle adam 
öldürenin peşine takılan köpekler diye düşünülür;   bu 
köpekler dişidir, kan kokusunu hemen alıp koşarlar ve 
peşine takıldıkları suçluyu sonsuzca kovalayarak 
çıldırtırlar. 2 
 
 

Pietrich’in çalışmasında güçlü dişil figürlerin dönüşümlerinin izleri sürülebilir. 

Hamilton da Eriynsleri hala güçlü ama kötücülleşmeye başlayan bir mitolojik motif 

olarak aktarır. 3 

 

                                                 
1 George Thompson, Aiskhilos ve Atina. Çev:Mehmet H. Doğan (İstanbul: Payel,1990), s.  73-77 
2 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi,1989), s. 113, 226. 
3 Edith Hamilton, Mitologya. Çev: Ülkü Tamer (İstanbul: Varlık,1990), s. 44. 
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Eriny’ler öc tanrıçalarıdır. Adları şudur: Alekto yani 
barışmaz öfke, Tisiphone yani kan-gütme, Megaira yani 
nazar değdiren kıskançlık. Bunlar ellerinde çıra olduğu 
halde dolaşır, gizli işleri aydınlatır, ortaya çıkarırlar. 
Yılandan saçları, korkunç gözleri caniyi korkutur, 
delirtir, yahut ölüme sürüklerler.1 
 
 

Athena ile ilgili mitolojik öyküler, güçlü kadının kötücül/ölümcül kadına dönüştüğü 

noktayı işaret eder. Bu eşikten sonra kadın gücünü de yitirecek ve tek tanrılı dinlerin 

yükselişiyle birlikte -güçlerini yitirip- tamamen ikincileşerek  “kötülüğün kaynağı” 

ya da “işgal edilecek” “şirin” varlıklar olarak simgelenecektir. Yaratılış öyküleri ve 

özellikle cennetten kovulma mitosları bunun en belirgin delilleridir.  

 
Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; 
kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.... ve RAB 
Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın 
yaptı, ve onu adama getirdi. … Kadına dedi: Zahmetini 
ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım; ağrı ile evlât 
doğuracaksın ve arzun kocana olacak, o da sana hâkim 
olacaktır. Ve Âdeme dedi: Karının sözünü dinlediğin... 
için, toprak senin yüzünden lânetli oldu.2 
 
 

Tıpkı Zeus’un akıl ve bilgeliği simgeleyen ilk eşi Metis’i yutması gibi, kadın 

erkek egemen dünyada yutulmuş ve akıl gibi, bilgelik gibi, güç gibi kavramlar 

erkekle anılmaya başlamıştır. Bu dünyada kadın uysal, boyun eğen ve nesneleşen 

varlıklar olarak yeniden tanımlanmıştır. Bu yörüngeden her sapış da vahşice 

cezalandırılmıştır. Kaba bir seçkiyle göstermeye çalıştığımız değerler sistemindeki 

değişikliğin mitolojideki yansımaları ayrı bir çalışmanın konusu olabilir. Ancak bu 

noktada “Lilith”e de bir dokunmakta fayda var. Lilith, erkek egemen değerlerin 

yükselmesiyle itaat etmeyen bilge ve güçlü kadının, dolayısıyla da asi kadının bir 

prototipi gibi durmaktadır. Bu yeni paradigma içinde, fahişe ve şeytan olarak 

figürleştirilir. Havva’dan önce yaratılmıştır ve ilk kadındır. Ancak Adem’e itaat 

                                                 
1 Eckart Peterich, Yunan Mitologyası. Çev: Suat Yakup Baydur (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1946), s. 32. 
2 Kitabı Mukaddes (Kitabı Mukaddes Şirketi: İstanbul, 1991), s. 3. 
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etmez. “Lilith, Adem'e baş kaldırıp onunla eşit olduğunu öne sürmüş, bu nedenle 

sevişirken kocasının altına yatmayı reddeder.”1  

 “Cadı” kızkardeşlik kültürünü Ortaçağ’a taşıyan bir figür olarak erkek 

tarafından şekillendirilmiştir. Engizisyon kararlarıyla işkenceden geçirilmiş ve 

yakılmışlardır. “Yapılan kestirime göre onbeşinci ve onyedinci yüzyıllar arasında 

Avrupa'da beşyüz bin kişi cadılıktan hüküm giymiş ve yakılarak öldürülmüştür.”2 

Ehrenreich ve English de cadılar üzerine yaptıkları çalışmada kadının uğradığı 

şiddeti gözler önüne sererler. 

 
Büyücü safsatası zaman zaman akıl durduracak 
boyutlara erişti: 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın 
başlarında Almanya, italya ve diğer birçok Avrupa 
ülkesinde binlerce kadın öldürüldü; çoğunda canlı canlı 
odun yığınları üstünde tutuşturularak. 16. Yüzyılın or-
tasında bu dehşet dalgası bütün boyutlarıyla Fransa ve 
İngiltere'yi de büsbütün sardı. Bir tarihçi, bu infazların 
belli birkaç Alman kentinde yılda 600'ü bulduğu ya da 
"pazar günleri dışında" gün başına iki infazın 
gerçekleştirildiğini söylüyor. Werzberg bölgesinde, 
yalnız bir yılın içinde, 900 büyücü öldürülmüş; Como 
ve çevresinde bu sayı yalnızca 100'de kalabilmiş. Ama 
Toulouse'da bir günün içinde 400 infaz yapılmış. 1585 
Yılında Bistums Trier'in iki köyünde yalnız bir tanecik 
kadın hayatta kalabilmiş.3 
 
 

 Bu yoğun kıyımın toplumsal arka planını gözden kaçırmak, kadının taşıdığı 

karşı kültürel itkiyi de gözden kaçırmak anlamına gelecektir. Kadın tarihi açısından 

bakıldığında bu itki değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyeldir. Devlet ve 

kilise el ele vermiş gerçekten şeytanla savaşmadıysa tarihin bu karartılmış 

döneminde bu vahşeti açıklayacak başka şeyler olmalıdır. Aslında bu dönem 

feodalizmin bunalımının yaşandığı, yoğun bir toplumsal hareketliliğin olduğu, 

yoksulluğun arttığı, köylülerin ayaklandığı ve feodalizmin çatlayan kabuklarından 

kapitalizmin sesinin duyulduğu bir dönemdir. Harris’e göre cadı zulmünün ardında 

yatan toplumsal arka plana dikkat çeker. 

                                                 
1 Evlin. A. Süzer, Ana Tanrıça Şeytan (İstanbul: Pencere Yayınları, 2003), s. 72. 
2 Marvin Harris, Kültür Bilmeceleri. Çev: M.Fatih Gümüş (Ankara: İmge Kitabevi, 1995), s. 176. 
3 B. Ehrenreich & D. English. Cadılar Büyücüler ve Hemşireler. Çev: Ergun Uğur (İstanbul: Kavram, 
1992), s. 15. 
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Feodalizmin sona ermesi ve güçlü ulusal krallıkların 
ortaya çıkması, Avrupalı halk kitleleri için büyük bir 
stres dönemi oldu. Tecimin, pazarların, ve bankacılığın 
gelişmesi nedeniyle toprak ve anamal sahipleri 
kazançları ençoklaştırma amacı güden girişimlerde 
bulunmak zorunda kaldılar. Bu da ancak feodal yurtluk 
topraklarına ve kale kasabalarına özgü küçük ölçekli, 
koruyucu ama baskıcı, ilişkilere son vermekle 
sağlanabilirdi. Toprak mülkiyeti bölündü, serilerin ve 
hizmetlilerin yerini köylü kiracı ve ortakçılar aldı, ve 
kendi kendine yeten yurtluklar peşin para ile satış 
yapan tarım işletmelerine dönüştü. Kırsal kesim 
insanları geçimlik topraklarını ve aile barınaklarını 
yitirdiler, ve çok sayıda yoksullaşmış köylüler akıntıya 
kapılmışçasına ücretli işçiler olarak iş aradıkları 
kasabalara sürüklendiler.1 
 
 

Yine aynı dönem yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı şiddetli bir karşı koyuşun olduğu, 

mücadelenin yükseldiği bir dönemdir. Devlet kilise ortaklığının bu yükselişi yalnızca 

izlemediği ve kırmak için elinden geleni yaptığı yaşanan vahşetten anlaşılabilir. 

“Cadı avı” bu vahşetin adıdır. Bu noktada önem kazanan soru kan gölünün odağında 

neden kadının olduğudur. Kuşkusuz şiddetin tırmandığı her dönemde savaş erkekler 

arasında olsa da kadın bedeni bu şiddetten kendi payını almıştır. Ancak şiddetin 

doğrudan kadını hedef alması başka bir şeyin göstergesidir. Bunun nedenlerinden 

biri, Ehrenreich ve English’in savladıkları gibi kadının bu ayaklanmalardaki önemi 

olabilir. “Bazı bölük pörçük kanıtlara göre büyücülüğe bazı yörelerde,  kadınlar 

tarafından yönetilen köylü başkaldırıları olarak da bakılmıştır.”2 Güngör de bu 

ayaklanma savını destekler. 

 
Cadılığın bu iki ana koldan -paganlar ve kadınlar- 
oluşan tabanına başka kesimlerden de katılımlar olduğu 
düşünülebilir. Yeni düzene ayak uyduramayan; 
yitirecek hiçbir şeyi kalmamış köylü erkekler, antik 
gizemciliğe ilgi duyan aydınlar, liberterler, farklı 
nedenlerle toplum dışına itilmiş çeşit çeşit insan; 
nonkonformistler, inançsızlar, inanç arayanlar, 
eşcinseller, cadılığın potansiyel bir muhalif güç 

                                                 
1 Harris, Ön. Ver., s. 190. 
2 Ehrenreich & English, , Ön. Ver., 16. 
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olduğunu düşünen maceracılar... -Ortacağ tarihinin bir 
köylü ayaklanmaları tarihi olduğunu unutmayalım.1 
 
 

Ancak Engizisyonun yalnızca yakmak ya da asmak dışında başka bir muradı vardır; 

karşısına aldığı kadının büyücü olduğunu ya da şeytanın hizmetkarı olduğunu itiraf 

etmesi ve onu bu batağa çeken “komşu”larının adını vermesini ister. Bu mekanizma 

tamamen “cadı” olarak ötekileştirme yoluyla kadının taşıyıcısı olduğu “kızkardeşlik” 

kültürünü yıkmaya dönük işler. Sistemin özü ötekileştirme ve izolasyon yoluyla 

kadının anaerkil dönemden beri taşımakta olduğu dayanışma kültürünün kırılmasıdır. 

Böylece her komşu bir düşmana dönüşmüş, bu yolla da sistem olumlanmıştır. 

Mitchel ve Oakley, cadılığın kadınların ataerkil düzene karşı dayanışmasını yansıtan 

mücadelenin bir yansıması olduğunu belirtir. “Cadılar, erkek profesyonelliğine ve 

zalimce ataerkil bir kiliseye karşı, kadın zanaatlarını ve tıbbi becerilerini korudular. 

Cadılık, kadınların protestosunun kültürel biçimlerinden biridir.”2   

Moria ve Eriny’lerden cadılara değinmelerle yapılan bu küçük yolculukla altı 

çizilmeye çalışılan nokta kadının taşıyıcılığını yaptığı “kızkardeşlik” dayanışmasının 

feminizmin de temelinde durduğunu savlamaktır. Bu dayanışma kodunu kadın, 

pagan dönemlerden beri gerek açıktan gerek örtülü bir biçimde sürdürür. Bu kodlarla 

dayanışmayı sürdüren kadınların tarihi feminizmin de öncülüdür. Tekeli’nin belirttiği 

gibi; “Tarihin çeşitli dönemlerinde, kadınları, erkeklerin gözünde ‘kadın evreni’ne 

(iyi ana, iyi eş vb.) hapsetme yönünde her adım atıldığında, feminist bir tepki de 

olmuştur.”3 Bu karşı kültürel hareket erkek egemen değerler sisteminin ürettiği 

kültüre karşı işler ve yalnızca kadının değil bütün ikincileştirme biçimlerinin ürettiği 

ötekiliğini aşma gizilgücünü içinde barındırır.  Ancak bu güç kaynağından 

uzaklaştıkça görünmezleşme ve derinlere doğru inme eğilimindedir. Feminizm, tarihi 

sorunlaştırarak köklerini yeniden keşfetmek durumunda kalmıştır.  

3- Feminizmin Ortaya Çıkışı 

Kadının ezilmişliği, ikincileştirilmişliği ve ötekileştirilmişliği tarihsel olarak 

çok derinlere inmesine karşın feminizm modern bir terimdir. Bu bağlamda da 

                                                 
1 Ahmet Güngören, Cadıların Günbatımı (İstanbul: Yol Yayınları, 1988), s. 120. 
2 J.Mitchel & A.Oakley, Kadın ve Eşitlik. Çev: Fatmagül Berktay (İstanbul:  Pencere,1998), s. 24. 
3 Şirin Tekeli, Kadınlar için Yazılar (İstanbul: Alan, 1988), s.215. 
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feminizmi doğrudan kadın mücadelesine oturtmak doğru bir yaklaşım değildir. 

Kadın, insanlık tarihinde sömürü, iktidar ve ikincileştirmenin serpildiği tarihsel 

kırılmanın oluştuğu noktadan itibaren değişik biçimlerde varlığını ve mücadelesini 

sürdürmüştür. Feminizm, bu mücadelenin yakın dönemde aldığı biçim ve yaklaşıma 

işaret eder. Kendini önceleyen biçimlere bağlı olarak ve onların üzerinden varlık 

kazanmakla birlikte nitelik olarak farlıdır. Kadını görünmez kılan ve ikincileştiren 

ataerkiyi/erkek egemenliğini sorunlaştırarak, tarihselleştirerek ve sorgulayarak 

çözümler üretme çabasındadır. Ataerkinin de tarihin bir parçası olduğu kırılma 

devletin, ailenin, iktidarın sınıfların ve bağıl olarak sömürünün de insanlık tarihinde 

sahne aldığı aynı kırılmaya işaret eder. Bu kırılmanın aşılması da, dolayısıyla, çok 

yönlü bir sorgulama ve mücadelenin sonucunda olabilir. Feminizm, bu savaşımda 

boş bırakılan bir alanı doldurması bakımından yaşamsaldır. Bu noktadan 

bakıldığında da feminizmin önceliği kadınlar olmakla birlikte tüm insanlık için son 

derece önemlidir. İnsanlığın erkek egemen paradigmalarla dünyayı taşıdığı nokta 

aşikardır ve bu dünyanın mutlaka başka bir eksene kaydırılması zaruridir. bell 

hooks’un dile getirdiği gibi “feminizm herkes içindir.”1 

20. yüzyıla ait bir kavram olan feminizmin var olabilmesi 1789 Fransız 

Devrimi’nin ürettiği “eşitlik” ve “özgürlük” gibi düşüncelerle bunlardan kaynaklanan 

mücadelelere bağlıdır. Kaplan’ın altını çizdiği gibi düşünce yapılarındaki dönüşüm 

toplumsal bir takım değişimleri gerektirmektedir. “Sanayi, bilim ve teknolojinin 

ilerlemesi, feodalizmin çözülmesi, nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşması, 

kadının geniş ölçüde iş yaşamına atılması, geleneksel bağların ve düşünce yapılarının 

değişmesi sonucunu doğurdu.”2 Feminizm tarihsel bir dönüşüm noktasında oluşur. 

Tekeliye göre bu tarihsel an Fransız devrimidir: “1789 Fransız Devrimi sonrasında, 

‘eşit insan’ düşüncesi benimsenince,    kadınlar da bu eşitlikten pay almak istediler. 

Ama bu eşitlik onlara çok görüldü.” 3 Burjuvazinin özgürlük çağrısı bir başka 

sömürü biçimi için yapılan bir çağrıydı. Yeni oluşan piyasada emeğin dolaşıma 

girmesi ve kendini satabilmesi için, öncelikle feodal ilişkilerin kırılması gerekiyordu. 

Bu durum yeni ezilme biçimlerini doğurarak kadını kapitalizmle birlikte oluşan özel 

                                                 
1 bell hooks, Feminizm Herkes İçindir. Çev: Ece Aydın et al (İstanbul: Çitlenbik yayınları, 2002), s. 
122.  
2 Erhan Kaplan, “Türk Siyasal Sisteminin Temel Belgelerinde Kadın ve Kadın Sorunu” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1999), s. 6. 
3 Tekeli, Ön. Ver.,  s. 216. 
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alana kapattı. Bu dönemlerde salonlarda toplanıp kendilerini ve birbirlerini tanıyan, 

sanat, bilim ve politika üzerine düşünen kadınlar, doğmak üzere olan feminist 

düşüncenin çekirdeklerinden biridir. Diğer yandan ağır iş koşulları altında ezilen 

kadının mücadelesi, birlikleri ve direnişleri bir diğer çekirdek olma özelliğini taşır. 

Bir başlangıç noktası belirlenecekse, “eşit haklar” için başlayan kadın hareketi bir 

anlamda feminizmin de başlangıcı olarak kabul edilebilir. 

 Feminist hareket, kadının “kızkardeşlik kültürünü” ve kadın dayanışmasını 

yeniden keşfetmesidir. Tarihin derinliklerinden taşınan bu itki yeni koşullar ve 

ilişkiler içinde yeniden şekillenmiştir. Egemen kültüre hakim olan “güçlü olanın 

hükmetme hakkı” düşüncesini temelden sarsan bu yeniden şekillenen duruş 

feminizmin anahtarlarından biridir ve “Kızkardeşlik güçlüdür.” feminist söylemi ile 

ifade edilir. Erkek egemen/ataerkil paradigmanın ürettiği iktidar ilişkileri, 

kızkardeşlik kültürünün “güçlenme”si ile bozulur. “Kadınlar arasındaki dayanışma 

her zaman cinsiyetçiliği zayıflatır ve ataerkinin yok olması için uygun ortamları 

kurar.”1 İktidar ve güçlenme birbirini çelen iki ayrı duruştur ve hangisinin tercih 

edildiğine bağlı olarak iki ayrı dünya tasarımını ortaya koyar. “Kadınlık bilincine 

varıldıkça, yüzyılların ataerkil koşullandırılmaları kırılabildikçe rekabet yerini 

dayanışmaya bırakabilmektedir. Bu dayanışmanın doğuracağı kadın hareketi son 

tahlilde gerçek eşitliğin kapısını açabilecektir.”2 hooks’un da belirttiği gibi 

“feminizm cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürü ve baskıyı sona erdirmeyi amaçlayan bir 

harekettir.”3 Feminist hareketin ilk basamağını eşit haklar için verilen mücadele 

oluşturur. Ancak bu henüz oluşmaya başlayan bir harekettir. Feminizmden bir 

yaklaşım olarak söz edebilmek için, kadın hareketinin sözlüğüne “özgürleşme” 

kavramının girmesi gerekecektir. Feminist süreç tarihselleştirildiğinde eşit haklar 

mücadelesinin kadının özgürleşmesi mücadelesini öncelediği görülür. Ancak bu 

birinin yok olduğu noktada diğerinin göründüğü evrime işaret etmez. “Kadın hakları” 

ve “kadının kurtuluşu” hareketleri, daha önce söz edilen eşitlik ve farklılık 

tutumlarını da içerecek biçimde bir biri ile ilişki içinde feminizmin renkleri olarak 

feminist tartışmaların odağında duran ögelerden biridir. Buna rağmen bir öncekinin 

deneyim ve sonuçlarından ve eleştirel bir değerlendirmeyle ortaya konan “farklılık” 

                                                 
1 Hooks, Ön.Ver., s.15. 
2 Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten KadınTarihine (İstanbul: Bağlam, 2001), s. 43. 
3 Hooks, Ön.Ver., s. 1. 
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ve “özgürleşme” merkezli feminizmlerin feminist bilinci yansıtmada daha sağlam 

temeller üzerine oturduğunu savlamak çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü bu 

yaklaşımlar, feminizmin sorunu olan ataerkil sistemi doğrudan hedef alırlar. “İlk kez 

Fransızca'ya 1837'de giren bu sözcüğü Robert Sözlüğü; kadınların toplum içindeki 

rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin olarak tanımlar.”1 Çaha ise 

feminizmin siyasal yönünü vurgular. “Feminizm temelde kadın ile erkek arasındaki 

iktidar ilişkisini değiştirmeyi amaçlayan siyasi bir harekettir. Kadın-erkek arasındaki 

ilişkiyi aile, eğitim, iş dünyası, siyasi hayat, kültür ve tarihe kadar geniş bir yelpaze 

içinde sorgular.”2 Tekeli, feminizme bir düşünce hareketi olarak bakar. “Feminizm, 

kadınların dünyaya, erkeklerin gözlerinden, onların çıkarları açısından değil, kendi 

gözleriyle bakmasını savunan, kendi seslerini bulmalarını isteyen bir düşünce 

akımıdır.”3 Mitchel, benzer biçimde, kadının kurtuluşuna rehberlik yapabilecek bir 

ideoloji olarak değerlendirir feminizmi. “Kadınların, sadece kadın olmaktan doğan 

sorunlarını inceleyen, sorgulayan ve sonuçta da cinsler arasındaki hiyerarşinin 

ortadan kalkmasını, kısacası, kadınların kurtuluşunu hedefleyen bir ideolojidir.”4 

Ramazanoğlu, diğer yandan bir eleştiri yöntemi olarak bakar. “Feminizm, eleştirel 

bir bilinçlilik biçimidir. Toplumsal biçimlenmeleri ve patriyarkiyi anlamamızı sağlar. 

Bu yüzden de feminizm, bilimsel ve dinsel bilgi de içinde olmak üzere varolan 

fikirleri, inançları, gelenekleri ve uygulamaları eleştirir.”5 Mitchel, Oakley ile birlikte 

yaptığı bir çalışmada Ramazanoğlu gibi çözümleme yöntemi olmasını da vurgular. 

“Yeni malzemenin keşfedilmesini içerdiği kadar, bir çözümleme yöntemidir de. Yeni 

yanıtlar getirdiği gibi, yeni sorular da sorar. İlgi odağı, kadınla erkek arasındaki 

toplumsal farklılık; bu farklılık olgusunun anlamı, nedenleri ve sonuçlandır.”6 bell 

hooks, feminizmin sisteme yönelik politik mücadele oluşuna dikkat çeker.  

“Cinsiyetçi ezilmeyi sona erdirmek için verilen bir savaşımdır. Bu nedenle de, 

muhakkak Batı kültürüne değişik düzeylerde nüfuz eden hükmedici ideolojilerin 

kökünü kazımak için verilen bir savaşım olmalıdır.”7 

                                                 
1 Juliet Mitchel, Psikanaliz ve Feminizm. Çev: Ayşe Kurtulmuş (İstanbul: Yaprak, 1984), s. 17. 
2 Çaha, Ön.Ver., s. 41. 
3 Tekeli, Ön.Ver., s. 215. 
4Juliet Mitchel, Kadınlık Durumu (İstanbul: Yaprak, 1985), s. 97. 
5 Caroline ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. Çev: Mefkure Bayatlı (İstanbul: Pencere 
Yayınları, 1998), s. 189. 
6 Mitchel & Oakley, Ön.Ver., s. 21. 
7 bell hooks, Feminist Theory from Magrin to Center (Boston: South End pres, 1984), s. 24. 
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Feminizmin gündeme getirdiği tartışmalar ve yaklaşımlar sömürü karşısında 

insanın kazandığı mevzilerdir. Tarihi, egemenlerin yazdığı, egemenliklerin bu tarihle 

haklılaştırıldığı ve tarih aracılığıyla olumlanarak gizlendiği göz önünde tutulursa, 

feminizmin alternatif tarih arayışı, gözlerden kaçırılan baskı mekanizmalarının ortaya 

çıkarılması açısından oldukça değerlidir. Bir Afrika atasözünün dediği gibi “Aslanlar 

kendi tarihçilerine sahip olana kadar avcılık öyküleri her zaman avcıyı 

yüceltecektir.”  Tarihin öznesinin erkek olduğu feminist argümanı beraberinde verili 

tarihi aşma itkisini de taşır. “Şu anki tarih biliminin öznesinde hep erkek ve erkek 

eylemleri vardır. Kadınların arka planda kaldığı savaşların, kahramanlıkların vs. 

yazımıdır tarih.”1 Dolayısıyla kadının da öznesi olduğu tarihin yeniden yazımı, 

kadını ve dolayısıyla iktidar ilişkilerini ve baskı mekanizmalarını görünür kılması 

açısından feminist yaklaşımın köşe taşlarındandır. Bu yeniden yazım, aynı zamanda 

erkek tarihinin sökümüdür.  

Feminizm tarihselleştirildiğinde karşımıza tek bir noktadan çıkan, ancak 

dalgalar şeklinde ilerleyen ve tek bir form içinde algılanamayacak ve 

sınıflanamayacak, tek biçim olmayan yaklaşımlar halinde feminizmler olarak ortaya 

çıkar. Bu, zaman zaman feminist mücadelede zafiyetlere neden olsa da feminist 

hareket gücünü bu “farklıların birliğinden” alır. Bu, feminizmle birlikte pratiğe geçen 

bir örgütlenme biçimini de doğurmuştur. Yeni dinamikleri olan bu yeni paradigma, 

iktidarın yeniden üretim mekanizmalarını tıkayıcı bir doğaya sahip olması itibariyle, 

Kara’nın da belirttiği üzere, diğer mücadele alanları için de önemli bir modeldir. 

“Feminist örgütlenme merkezi değildir. ... Bu nedenle de tek bir doğru içerisinde 

yerini yükseltmek, hiyerarşik bir yer kapmak gibi büyük bir sorun da feminist 

hareket içinde kalıcı değildir.”2 Farklı feminizmlerin taşıdıkları tartışmalar ışığında 

oluşturduğu mücadele ve örgütlenme biçimi bugüne gelindiğinde önemli olanaklar 

sunmaktadır. Artık kendini küreselleşme maskesi altında gizleyen örtük bir 

emperyalizmin yaşandığı bir dönemin eşiğindeyiz. Küreselleşmenin özgürlüğe doğru 

atılan yeni bir adım olarak lanse edilmesi trajikomik bir müsamereden öteye 

geçemez.  Küreselleşen sermaye, Boal’in de altını çizdiği gibi, beraberinde yalnızca 

baskıyı -ve sömürüyü de- küreselleştiriyor.  

                                                 
1 Ayşe Sevim, Feminizm.  (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), s. 7. 
2 Nurten Kara, “Feminist Kadın hareketleri ve Medya Profesyonellerinin Tutumları” (Yayınlanmamış 
Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2000), s. 62. 
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Bizim küreselleşmemiz -parçalanarak yutulmamız için-  
atomize olmak ve bireyin izolasyonu anlamına gelir, 
zira Brecht’in belirttiği gibi eğer inekler aralarında 
konuşsalardı mezbahaya öyle masumca gitmezlerdi; 
küreselleşme birliklerin parçalanmasına gereksinir.1  
 
 

Yeni makyajıyla karşımıza çıkan emperyalizm, küreselleşmeye çalışan sermayeye 

engel olabilecek her türlü engeli parçalamak eğilimindedir.  Bu eğilim bazı temel 

itkileri içinde taşır. Kabaca ortaya koyarsak, bu itkiler kimliksizlik/yeniden kimlik 

tanımlama politikası, homojenleştirme, merkezsizleştirme ve ötekileştirme şeklinde 

özetlenebilir. Sömürüyü küreselleştirmek için ulusal ve siyasal bariyerleri indiren 

küreselleşmenin merkezsizleştirmenin aslında tek bir merkez tanımlama çabası 

olduğu aşikardır; tek bir hükümet, tek bir ordu, tek bir otorite. Tek biçim ve bir örnek 

kitle, homojenleştirme mekanizmasının başarılı bir ürünüdür. Bireyleri izole edip 

birbirlerinden ayırmanın yanı sıra, ilk bakışta bir çelişki olarak değerlendirilebilecek 

ikinci bir mekanizma işler. Bu mekanizma, geleneksel aidiyetleri parçalanmış kitle 

insanına yeni aidiyetler sunarak ya da aidiyetleri yeniden tanımlayarak onları 

yeniden cemaatleştirmek üzerine kurulur. Özdeş kimlik tasarımları üzerine kurulu bu 

cemiyetler diğerlerini ötekileştirerek kendilerine varlık alanı sağlarlar. “Kendi 

olmayanlar” olarak tanımlanan ötekiler, verili kimliklere tehdit oluşturan düşman 

odaklar olarak belirlenmektedirler. Bu da asıl düşmanı görünmez kılar. İşte bu 

noktada feminizmin (ya da feminizmlerin) bakış açısı ve örgütlenme biçimi bu baskı 

ve sömürü mekanizmalarını görünür kılmak için önemli kazanımlar sunar. 

Farklılıkları olumlayan ve homojen olmayan bir mücadele biçimi ve kimliklerin ve 

renklerin korunduğu dayanışma modeli doğal olarak iktidar ilişkilerini, ezilme 

biçimlerini ve baskı odaklarını belirginleştirecektir. Phillips’e göre bu ortak bir 

bulma sorunudur.. “Hetorojenliği ve farklılığı tanıyabilen, ama her birimizi yalnızca 

bir yönle tanımlayan özcülüğe teslim olmayan bir politik dil bulmak zorundayız.”2 

Doğası gereği feminist çalışmalar disiplinler arası bir yaklaşımı ifade eder. Bu 

etkileşim sayesindedir ki cinsiyet ayrımcılığının sınıfsal ilişkilerin yeniden 

üretilmesinde ve doğallaştırılmasındaki önemi ortaya çıkmıştır. Yine aynı biçimde 

                                                 
1 Augusto Boal, Legislative Theater (New York: Rutledge, 1998), s. 250. 
2 Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyet. Çev: Alev Türkler (İstanbul: Metis Yayınları, 1995), s. 214. 
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ezilmenin çok katmanlı yapısı ortaya konmuştur. Doğası gereği diğer disiplinlerden 

beslenen feminist çalışmalar diğer disiplinleri de beslemeye başlar. Çok bakışlı yeni 

paradigma sayesinde toplum bilim için bir ilerlemedir ve yeni olanaklar sunar. 

“Hiçbir teorinin tek başına karmaşık gerçekliği ifade etmediği, daha geniş hiçbir 

çerçevenin, onu daha açık kavramamıza olanak vermediği bugün herkesin kabul 

ettiği şeylerdir.”1 Feminizmin çok disiplinli/disiplinler arası yaklaşımı bu noktada bir 

açılımdır. Aynı şekilde feminizm, farklılıkları bir arada barındırabilecek yapısıyla da 

güçlü bir duruştur.  

4 – Farklılıklar Dayanışma ve Feminist Kuramlar 

      Aslında feminist kuram ve feminizm birbiriyle ilişkili olmasına karşın, 

birbirinden ayrı vurguları olan kavramlardır. Feminist kuram, toplumsal bir olgu olan 

kadın hareketinden kaynaklanır. “Kadın” tek başına ele alınabilen homojen bir 

kavram olmadığından; din, renk, ırk, yaşadığı toplum ve sınıf gibi olgularla birlikte 

geliştiğinden feminizm tek bir düşünce ve tek bir yol ile açıklanamaz. Farklı 

feminizmler vardır ve buna bağlı olarak da farklı feminist kuramlar. Ancak her 

durumda feminizm, kadının farklılığına vurgu yapan bir eşitlik savaşımıdır ve 

doğrudan ezme-ezilme ilişkisini ortadan kaldırmaya dönük bir harekettir. Dolayısıyla 

da iktidara ve egemen güce meydan okuyan toplumsal bir hareket olma özelliğini 

taşır. Ataerkil ilişkileri her platformda sorgulayan ve eleştirel bir duruş sergileyen 

feminist eylemlilik tam da bu nedenle politik ve ideolojik bir duruş da sergiler; sanat, 

edebiyat, siyaset ve bilim gibi alanlarda ataerkil baskı mekanizmalarını sorgulayan 

feminizm, dolayısıyla kendine eşlik eden bir teoriyi de üretir. Feminist hareket 

kadının görünmez tarihini görünür hale getirmek, gelecek adına düşünceler üretmek, 

ataerkil iktidarı sorgulamak ve mücadelelerine düşünsel bir zemin hazırlamak adına 

feminist teoriyi beraberinde geliştirmiştir. Feminist teori diğer yandan feminist 

bilinçlilik ve etkin mücadele için de gereklidir. Donovan, feminist kuramın 

kadınların ataerkiyle mücadelesinde gerekli politik bakışı sağlayabilmeleri için 

feminist kuramın gerekli ve zorunlu olduğunu savunur.  

 

                                                 
1 Ivan Illich, Gender. Çev: Ahmet Fethi (Ankara: Ayraç, 1996), s. 89. 
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Kişinin kendi tarihini bilmesi, dünyaya başkaları 
tarafından kendisine dayatılan açıdan değil, kendi 
halkının açısından bakabilmesi anlamına gelir. .. Kendi 
tarihlerini bilmeyen kuşaklar o tarihleri tekrar etmeye 
mahkumdur.. kadınlar da kendi tarihlerini öğrenip yeni 
kuşaklara öğretmedikçe, köleliğin eski örüntülerinin 
tuzağına düşecekler ve güçlükle kazanılmış 
özgürlükleri yitireceklerdir. Bu tarihin önemli bir 
bölümü, yüzyıllar boyunca geliştirilmiş feminist 
kuramdır. Kadınlar bu kuramın bilgisine sahip 
olmadıkça cahil kalacaklardır.1 
 
 

Tek ve kuşatıcı bir feminist kuramdan söz etmek mümkün değildir. Feminist 

harekete eşlik eden birçok kuram vardır. Farklı kültürel, ırksal, toplumsal ve sınıfsal 

pratiklerde yaşayan farklı kadınların, içinde bulundukları farklılaşan baskı 

mekanizmalarına karşı geliştirdikleri ve yürüttükleri savaşım ve buna bağlı olarak 

feminist kuram da farklı olmaktadır. Feminist kuramlar birbirleriyle sürekli ilişki 

içindedirler ve zaman zaman yan yana, zaman zaman ayrışarak egemen söylemle 

olan savaşımlarını sürdürmektedirler. Benzerlikleri ve farklılıklarıyla bir arada 

mücadele olanaklarını saydamlaştırırlar.  

 Feminist kuram feminist harekete eşlik eden, zaman zaman hareketi 

belirleyen, zaman zaman da ondan sonuçlar çıkaran ve tarihi sorunlaştırarak bir 

kadın tarihi, yeni tarihe bağlı yeni bir bilgi, deneyim ve değer üreten düşünsel 

etkinliklerin toplamıdır. Feminizmi entelektüel ortamda üretilen soyut bir bilgi olarak 

tanımlamak mümkün değildir, tersine diğer bütün toplumsal dönüşüm kuramları gibi 

daha güzel ve daha özgür bir yaşam için dünyayı değiştirme itkisini içinde taşır ve 

hooks’un belirttiği gibi doğrudan politiktir.  

 

Aynı zamanda kadınların gelecekte ezilmeden 
yaşayabilmeleri için toplumların pratikte 
değiştirilmesiyle de uğraşır. Dolayısıyla feminizm, 
kısmen, yaşanan bir deneyim, özgürlük uğruna verilen 
politik bir mücadeledir ama, aynı zamanda da zihinsel 
bir etkinliktir. Neye karşı mücadele edeceğimiz 
konusunda açık seçik bir bilgiye sahip değilsek politik 
mücadeleye girmenin bir anlamı olmaz. Bu zihinsel 

                                                 
1 Josephine Donovan, Feminist Teori. Çeviren: Aksu Bora ve diğerleri (İstanbul: İletişim Yayınları, 
1997), s. 9 
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etkinlik, toplumun doğasına ilişkin eleştirel 
kavrayışımızı geliştirmeye ve böylece kadınların 
ezilmesinin nereden ve nasıl kaynaklandığını anlamaya 
yöneliktir. Kadınların yaşam deneyimlerine dayanan 
düşüncelerin geliştirilmesini içerdiği gibi, düşüncelerin 
deneyimler üzerindeki etkisini de ele alır.1 

 

Eleştirel bilgi olarak feminist kuram kişinin dünyaya kendi gözleriyle 

bakmasını, ideolojinin gizlediklerini görmesini ve ona dayatılanı aşmasını sağlar. 

Feminist kuramlar temelde cinsiyetçilik ve ataerkiyi sorgularken farklı yaklaşımlar 

sergilerler, farklı çıkarımlarda bulunurlar ve farklılaşan çözümler üretirler. Kara’nın 

da belirttiği gibi ezilmenin nedenleri ve kurtuluşa ulaşmanın yolları hakkında oluşan 

farklı stratejiler feminist kuramların çeşitlilik göstermesine neden olur.2 Farklılıkların 

bir kısmı feminizmlerin dahil oldukları düşünce okulları ve siyasal kamplar, bir 

kısmı da cinsiyetçiliğin diğer ikincileştirme ve ezilme biçimleriyle bağdaştırılarak 

ifade edilmesinden kaynaklanır. Durum bir savrukluk, güçsüzlük olarak 

okunabileceği gibi, birbirlerinin açıklarını kapatan bir güç ağı olarak da okunabilir. 

Çalışmamız kapsamında çeşitlilik olumlu ve güçlü bir yönelim olarak 

değerlendirilmekte, feminist kuramlara da bu bağlamda yaklaşılmaktadır. Diğer 

yandan feminist kuramlara bir süreç olarak bakıldığında sabit kalmadığını; değişip 

dönüştüğünü görürüz. Bilgi kuramları olarak feminizmler katı ve durağan değil, 

tersine sınırları muğlak ve geçişimli bir ağ olarak değerlendirilmelidir ve de bu 

bağlamda da bir örtüşme pratiği içindedirler.   

 20. yüzyılın başlarında başlayan feminist harekete eşlik eden feminist 

kuramlar sınıflanmaya çalışıldığında temel yönelimleri doğrultusunda peşi sıra üç 

dalga olarak şekillendiği görülür. Her birinin başlangıcı, yükselişi ve hız kaybedişi 

görülür. Bu dalgalar içinde sınıflanan feminizmler/feminist kuramlar hem 

birbirleriyle hesaplaşmış hem de birbirinden güç almıştır. Ancak bu dalgalar şeklinde 

tarihselleştirme bu dalgaların yok olduğu tarihten silindiği sonucunu doğurmaz. 

Diğer dalgaların güçlü olduğu dönemlerde de önceki dalga(lar) gücünü yitirmekle 

birlikte varlığını korumuştur. 17. yüzyılda başlayan ilk dalga 20. yüzyılın başlarında 

                                                 
1 hooks,  1984, Ön.Ver., s. 71.  
2 Nurten Kara, “Feminist Kadın Hareketleri ve Medya Profesyonellerinin Tutumları” (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2000), s. 62. 
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yükselmeye başlamış 20’lerde düşüşe geçerek varlığını 60’lara kadar korumuştur. 

İkinci Dalga 60’larda yükselmeye başlamış ve 80’lere kadar sürmüştür. 80’lerle 

birlikte üçüncü dalga ortaya çıkmış 90’larda yükselişe geçmiştir ve halen varlığını 

sürdürmektedir. 

Feminist hareketi önceleyen ya da ona eşlik eden feminist kuramlar, 

feminizm kavramıyla birlikte bir değişim ve dönüşüm de geçirmektedirler. 

Dolayısıyla da hem feminizm hem de feminist kuramlar sürekli kurulum 

halindedirler ve birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmazlar. Birbirlerine yaklaştıkları 

ve uzaklaştıkları dönemleriyle birlikte birbirlerinin içine girmiş almaşık bir yapı 

sunarlar. Birbirleriyle müzakere halinde değişen ve yeniden kurulan feminist 

kuramlar, ilişkisel konumları gereği gerek kronolojik olarak dikey eksende, gerekse 

de dönemsel olarak yatay eksende bölünemezlik özelliği gösterirler. Bu nedenle 

feminist kuramları sınıflamak ve sınırlandırmak, yalnızca onları anlayabilmek adına 

ortaya çıkışları ve temel argümanlarıyla ayrıştırarak mümkün olabilir. Yine de bu 

sınıflamanın yarı-yapay bir sınıflama olduğu her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. Biz de çalışmamızda feminist kuramları dalgalar halinde oluşan 

öbekler halinde sınırlandırmaktan kaçınarak, tarih sahnesine çıkışları ve ayırıcı 

özelliklerini belirginleştirerek sınıflamayı tercih ettik.  

Feminist kuramlara bakarken farklı feminizmlerin temel tartışmalar 

etrafındaki duruşları değerlendirilerek tartışılacaktır. Bu tartışmalardan biri kadın 

özsel/ortak kadın kimliği ve “eşitlik ve farklılık” karşısında aldıkları tavır olacaktır.  

Eşitlik kavramına yakından bakılırsa, aslında içinde farklılık kavramını da 

barındırdığı görülecektir. Ters taraftan bakılırsa farklılık da eşitliği çelen bir kavram 

değildir. Aynılık başka bir şeydir, eşitlik başka bir şey. Aynılığı niteleyen özdeşliktir. 

Türkçede “eşit” sözcüğü biraz sorunlu görünmektedir ve farklı iki kavramı bir arada 

nitelemektedir. Eşitlik kavramını İngilizcede iki sözcük karşılamaktadır; “same” ve 

“equal”. Köklerinde eski Yunanca homos sözcüğü olan “same” bir özdeşlik ifade 

eder. Türkçe karşılığı da “aynı, tıpkısı, benzer, aralarında ayrım olmayan”  şeklinde 

olmaktadır ve nitelik olarak bir özdeşlik ifade etmektedir. Diğer yandan “equal” 

köklerini Latince aequalis sözcüğünden alır ve daha çok bir düzeyi işaret eder. Aynı 

düzeyde olmak ve eşdeğerli olmak anlamlarını içinde barındırır ve nitelik olarak 

kesin bir özdeşliğe işaret etmez. Osmanlıca’da da “eşit” iki sözcükle ifade edilir; 
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müsavi ve muadil. Müsavi daha çok bir aynılığı ve nitelik olarak özdeşliğe yakınken, 

muadil özdeş olmayan düzeysel bir denkliğe yakındır. Kısacası Türkçe’de eşitlikten 

söz derken bir anlam daralması söz konusu olmaktadır. Eşitlik farklılar arasında 

kurulan bir ilişkidir ve bir düzeyi imler; özdeşliği içeren aynıların eşitliği son 

noktada kendini çelen bir kavramdır. Bu bağlamda farklılığın eşitliği çelen değil 

besleyen bir kavram olduğuna Agacinski de katılır.  

 
Eşitliğin özdeşlikle karıştırılmaması gerektiğini de 
belirtmek isterim. Erkeklerin ve kadınların eşit 
olduklarını söylemek, onların tıpatıp benzer oldukları 
anlamına gelmez: Eşitlik ilkesi farklılığın kabul 
edilmesini dışlamaz o halde. … Dolayısıyla ayrım 
eşitliğin değil özdeşliğin zıddıdır.1 
 
 

Son kertede “farklı ama eşit” temel feminist argümanlardan biri olmuştur ve bu 

yaklaşım feminizmin taşıdığı değerlerden biridir. Temelde küreselleşen kapital 

ilişkilerin homojenleştirme ve ötekileştirme itkisini bozan bir potansiyele sahiptir. 

Yine de Denise Thompson’un altını çizdiği gibi “Cinsiyet farklılığı üzerinden 

sürdürülen bir mücadele, kadının sistematik olarak ikincileştirilmesi sorununun 

üstünü örtme amacına hizmet edebilir.”2 Farklılık politikalarının ayrımcılığa 

dönüşebilecek yaklaşımlarını aşmada Beouvoir’in önerdiği ötekilikleri öteki 

üzerinden tanıma ve hooks’un önerdiği öteki ile dayanışma yaklaşımları yararlı 

olabilir. Freire’nin de altını çizdiği gibi dayanışma halinde olmayan farklılıklar 

sadece egemen sistemi besler. “Uzlaşabilir ‘farklılıklar’ arasındaki birlik yoksunluğu, 

uzlaşılamayacak olan ‘farklı’nın hegemonyasına yardım eder. En önemli şey ortak 

düşmana karşı savaşmaktır.”3  

4.a - Liberal Feminist Kuram 

Yükselen ilk dalga, liberal feminizmle çakışır. Birinci dalga kadını “ortak kimlik” 

olarak değerlendirir. Kadın evrensel bir kategoridir, bir bütünlük oluşturur ve 

                                                 
1 Sylviane Agacinski, Cinsiyetler Siyaseti. Çev: İsmail Yerguz (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), s. 125-
128. 
2 Denise Thompson, Radical Feminism Today (London: Sage Publications, 2001), s. 82.  
3 Paulo Freire,  Yüreğin Pedagojisi. Çev: Özgür Orhangazi (Ankara: Ütopya, 2000), s. 83. 
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“kızkardeş” olarak sınıflanarak farklılıkları yok sayılır. Liberal anlayış içinde sorunlu 

da olsa, kızkardeşlik olgusu liberal feminizmin feminist kültüre/mücadeleye 

kazandırdığı önemli bir öğedir. Liberal feminist kuram bir orta sınıf hareketi olarak 

başlamakla birlikte, tarihsel bir perspektiften bakıldığında, verili düzene karşı aldığı 

tavır dolayısıyla devrimci bir konumlanış sergiler. Kapitalizm keskinleştirdiği 

özel/kamusal alan ayrımıyla kadını bir yandan eve hapsederken, diğer yandan yedek 

işgücü olarak çalışma yaşamına davet ediyordu. Ataerki ile kapitalizm arasında 

oluşan bu çatlaktan feminizm filizlenirken, ikinci sınıf olduklarını en derinden 

hisseden ve özel alan içine sıkışıp kalan orta sınıf beyaz kadın dışlandığı kamusal 

alana dahil olabilmek için tüm kadınların sözcüsü olarak özgürlük talebiyle 

mücadeleye başladı; eşit haklar (hukuksal, toplumsal ve eğitimsel) elde etmek için 

mücadelesini sürdürdü. Kadın ya da erkek doğasının birini diğerine üstün tutmadığını 

savunarak, herkesin doğuştan eşit olduğu ve herkese eşit fırsat tanınması gerektiğini 

savunan liberal feminist kuram “kadın hakları” hareketi olarak varlık kazanır.  Bu 

döneme yoğun biçimde oy hakkı için verilen savaşım da eşlik eder.  

Feminist kuram açısından önem taşıyan kadınlardan biri olan Mary 

Wollstonecraft, kadın-erkek ilişkisinin biyolojik farklar ile açıklanmasına ve resmi 

ya da geleneksel kurumlarda kadınların doğal yönetilenler olarak tanımlanmasına 

karşı çıkıyordu. Liberalizmin dayanaklarından biri olan özgür (ya da özerk) bireyin 

kadını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyordu. Ancak böylece despotizm 

ortadan kalkacaktı. Ona göre kadının üzerinde hakkı olan koca, bir diğer boyutta 

despotizmin yeniden üretilmesi anlamını taşıyordu. Kadınlar için toplumda eşit 

muamele görme isteğini dillendiriyor, erkeğini hoşnut etmek üzerinden tanımlanan 

pasifleştirilmiş kadınlık anlayışını reddediyordu. John Stuart Mill de liberal feminist 

kuramı etkileyen düşünürlerden biridir. Ona göre kadın ve erkek arasında doğadan 

gelen bir ayrışma yoktur. Her bireye kendini en üst düzeyde ortaya koyabilmesi için 

eşit fırsat tanınması gerektiği üzerinde durur. Mill, kadın ve erkek yasal olarak eşit 

olurlarsa zaten doğal olarak eşit olan bu iki cinsin toplumsal olarak da eşit 

olacaklarını savunur. Mill, liberal feminist kuramda, liberalizmden taşınan 

bireyciliğin ve bireyin bağımsızlığı düşüncesinin altını çizer.  Benzer biçimde insan 

doğasına vurgu yaparken kaçınılmaz olarak kadın ve erkeğin aynılığına işaret eder. 

Bireycilik, akla olan inanç, özgür irade ve doğal eşitlik gibi liberal tezler üzerinde 
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serpilen ve kadının ikincilliğinin eşit haklar aracılığıyla çözüleceği yönünde bir inanç 

besleyen liberal feminist kuram bu amaçla aile, din vb eril/ataerkil kurumlara da 

eleştirel bir yaklaşım sergiler. Ramazanoğlu, liberal feminizmin eşit haklar 

mücadelesini eksik bulur. “Liberal feminizm, kadınların cinsiyetlerinden ötürü 

ayrıma uğradıklarını kabul eder, ama cinsler arası ilişkileri bir güç ilişkisi olarak 

görmez.”1 Liberal eşit haklar hareketi, son kertede, burjuva erkeği ile eşitlik talebidir. 

Birinci dalga feminizmin temel özelliği olan eşitlikçi söylem ve kadın ortak 

kimliği yalnızca liberal feminist kurama ait değildir, ancak liberal feminist kuram 

tarafından ortaya koyulmuş ve sürdürülmüştür. Liberal feminist kuramın gözden 

kaçırdığı temel nokta ise ikincileştirmenin bizzat ataerki ile kol kola yürüyen 

kapitalist ilişkiler tarafından üretildiği gerçeğidir. Gelinen tarihsel nokta itibariyle 

eşitsizliği üreten burjuva toplumudur. Statüko köktenci bir biçimde değişmeden 

kadının statüsünün de değişmesi mümkün değildir. Yasa önünde eşitlik reel bir 

eşitlik değildir. Tersine, içinde eşitsizlikleri yeniden üretir durur.  Kuşkusuz elde 

edilen her kazanım bir ilerlemedir ve değerlidir, yine de temel bir dönüşüme işaret 

etmez. Var olan model kadını -diğer ötekiler gibi- ikincileştiren ve erkek öznenin 

hakim olduğu bir modeldir. Üstelik kendini üzerinden tanımladığı liberalizm erkek 

yönelimli bir sistemdir. Judith Evans’ın da dikkat çektiği gibi liberal feminizmin 

temel çelişkisi kendini eril bir sistem üzerinden tanımlamasıdır.  

 
Liberal feminizmin kendini sunumunu standart yolu, 
liberalizmin tanımını ortaya koyarak liberal feminist 
kuramı bununla ilişki içinde tanımlamaktan geçer. Oysa 
bu, birçok yönden bir sorunsaldır. Liberalizm normalde 
kendini erkeklerin çalışması üzerinden tanımlar. 
Üretilen bu düşünsel çatı da liberalizm olarak 
tanımlanır.2 

 
“Kadınların özgürlüğünü her şeyden önce hakların ve koşulların eşitlenmesi olarak 

algılarken, aslında, tartışmasızca evrensel olarak kabul edilen erkek değerlerini ve 

modellerini hiç eleştirmeden uygulamayı benimsemişlerdir”3 diyen Agacinsky gibi 

Philips de feminizmin liberal hareketle bir arada bulunmasını sorunlu bulur. 

                                                 
1 Ramazanoğlu, Ön.Ver., s. 28-29. 
2 Judith Evans, Feminist Theory Today: An İntroduction To The Second Wave Feminism (London: 
Sage Publication, 1995), s. 9. 
3 Agacinsky, Ön.Ver., s. 65-66. 
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Toplumsal cinsiyetten arınmış gibi görünen kisvesi 
altında, kuşku götürmez bir şekilde erkek olarak 
kalmaya devam etmektedir. … Liberal demokrasinin 
çok önemli kurucu öğelerinin başında, birey, yurttaş, 
haklar ve rıza gelir; giderek daha çok feminist bizzat bu 
kategorilerin eril olduğunu ileri sürmektedir. Tarih 
ilerledi ve kadınlar oy kullanma, hatta politik lider olma 
hakkını kazandılar, ama birey olarak statüleri şüpheli ve 
muğlak olarak kalmaya devam etti. … Liberal kuramın 
bireyi, kendisine sahip olan, başkalarına sahip olmayı 
isteyen ve buna ihtiyaç duyan birey olarak cinsel 
egemenlik nosyonunu içinde taşır. 'Birey' ataerkil bir 
kategoridir. Birey erildir ve cinselliği buna uygun bir 
şekilde anlaşılır.1 

 

 Mitchel ise eşit haklar talebinin eril ekonomik hakimiyeti gizleyen bir maske olarak 

değerlendirir 

 
Yasa, ona tabi olan kişilerin özel eşitsiz durumlarını 
dikkate almadığınız sürece, özgürlük ve eşitlik 
ilkelerini kutsal kabul eder. "Yasa önünde eşitlik" 
kavramı ekonomik eşitsizliklere uygulanmaz, tersine 
varlık nedeni onları maskelemektir. Yasa geneldir; 
dolayısıyla insan olarak -işçi ve işveren- herkes eşit 
olduğuna göre, yasa onların durumlarındaki 
eşitsizlikleri dikkate almaz. Eşitlik daima, bir kavram 
olarak bağrında saklı olan eşitsizliği yadsır.2 

 
Daha önce sözünü ettiğimiz eşitlik-farklılık tartışmasında eşitlik ve özdeşlik 

tarafında durur; kadınların farklılıklarını göz ardı ederek tek bir kategori olarak 

değerlendiren bir ortak kadın kimliği ve kadın - erkek cinslerinin aynılığı iddiasını 

taşır. Orta-sınıf ve beyaz kadın hareketi olma özelliği taşıyan liberal feminist dalga 

tarihsel bir perspektiften bakıldığında ilerici bir adımdır, ancak 20. yüzyılda 

kadınların eşit haklar kazanımıyla birlikte misyonunu tamamlar. Kadınlara yaşam 

alanı açmada başarılıdır ve ürettiği düşünceler ve pratik kazanımlarıyla kendinden 

sonra gelen feminizmlere üzerinde serpilebilecekleri bir zemin yaratır. En önemli 

kazanım da yeni yaklaşımlara olanak sağlayabilecek bir bilinç yaratmış olmasıdır. 

                                                 
1 Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyeti. Çev: Alev Türker (İstanbul: Metis, 1995), s. 50-53. 
2 Mitchel & Oakley, Ön.Ver., s. 30. 
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Özellikle kapitalizmin kök salması ve devrimci dönüştürücü özelliğini yitirmesiyle 

birlikte liberal feminist kuram da ilerici özelliğini ve ezilenleri temsil yeteneğini 

yitirir. 20. yüzyılla birlikte kapitalizm bütün toplumsal dokuya sızar ve kendiyle 

birlikte bütün dünyayı da değiştirir. Artık bu noktadan sonra yeniden ve benzer 

biçimde dile getirilecek her düşünce kaçınılmaz olarak başka bir şey söylemeye 

başlayacaktır. Liberal feminist kuramın sınıf-körü bakışı kadınlık durumunu 

kızkardeşlik üzerinden tanımlamaya yetmez. Tarihsel perspektif içinde değişen 

konumu sonucunda hiyerarşik ilişki kurduğu, özellikle alt sınıftan ve renkli kadınları 

dikkate almadığı, mensup olduğu sınıf ayrıcalıkları gereği kızkardeşlerinin üzerinde 

erk kurak sahip olduğu ayrıcalıkları bırakmak istemediği nokta, diğer feminizmlerin 

de liberal feminist kuram üzerinden hesaplaşmaya başlayıp kendilerini tanımlamaya 

başladıkları noktadır. Chris Weedon’a göre de liberal feminizmin açmazları yeni 

feminist kuramların oluşumunda pay sahibidir. “Liberal feminizmin fark edilen 

kısıtlılıkları daha radikal feminist formlarının gelişiminde önemli bir itki 

sağlamıştır.”1 hooks,  sınıfsal olarak ayrıcalıklı kadınların kendi sınıflarının 

erkekleriyle eşit haklara sahip olmak için farklı sınıflardan kadınlarla kurdukları 

geçici ittifak kurarak harcadıkları reformcu çabalarının tüm kadınlar için kazanımlar 

sağladığını ileri sürmekle birlikte kızkardeşliğin farklı kadınlıklar arasındaki birliğin 

sürdürülebilir olması için mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini savunur. “Farklı 

sınıfları içeren feminist gruplara giren kadınlar, ataerkilliğe karşı savaşta tüm 

kadınları birleştiren politik temelli "kızkardeşlik" görüşünün, sınıf meselesiyle 

yüzleşilmeden gerçekleşemeyeceğinin ilk farkına varan kadınlardı.”2 

 4.b - Kültürel Feminist Kuram 

 19. yüzyılda liberal feminist kuramın yanı sıra, yine bu kurama bitişik, ancak 

farklı tonda düşünceler üreten bir başka feminist kuramdan, kültürel feminist 

kuramdan söz etmek mümkündür. Daha çok sosyalist ve anarşist eğilimli kadınların 

dillendirdiği düşüncelerle 1960’ların sonlarında ortaya çıkacak olan ikinci dalganın 

ve radikal feminist akımın nüvelerini oluşturur. Liberal feminist kuramın önem 

verdiği noktalara itiraz etmez, ancak ezilmenin ve ikincileştirmenin köklerinin 
                                                 
1 Cris Weedon, Feminism Theory and the Politics of Difference (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), 
s. 16. 
2 hooks, Ön.Ver., s. 39. 
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aslında başka yerlerde durduğunu ve bu bağlamda kültürün sorgulanması gerektiğini 

dile getirerek, yasa önünde eşitliğin kadını özgür kılmayacağını vurgular. Kültürel 

feminist kuram ortak kadın kimliği ve eşitlikçi yaklaşımda liberal feminizmden 

ayrılmamakla birlikte “kadınlar farklıdır” söylemiyle kadının ayırıcı nitelikleri 

üzerinde yoğunlaşır, siyasal değişimden çok kültürel değişimi önemser. Eleştirel 

düşünmeye, kendini geliştirmeye, akılla kavranamayana ve kolektif olana önem 

verir. Liberal feminist kuramın üzerine gitmekten imtina ettiği aile, evlilik ve din gibi 

geleneksel kurumları sorunlaştırarak alternatifler arar. Margaret Fuller'in 19.Yüzyılda 

Kadın adlı eserinin kültürel feminist geleneği başlattığı kabul edilir. Fuller, romantik 

birey düşüncesinden hareket eder. Romantik birey kendine dayatılan yasalarla değil 

içinden geldiği gibi hareket eder. Donovan’ın da altını çizdiği gibi: “Bireyin serbest 

dışavurumuna engel olan, onun büyümesini engelleyecek her şey toplum ve yönetim 

de dahil olmak üzere, kötü sayılır.”1  Romantik birey anlayışı nüansları olmakla 

birlikte liberal feminist kuramın birey düşüncesiyle kesişir. Fuller, kolektif deneyimi 

önemser. Kadınlar kimliklerini keşfedebilmek ve var olabilmek için yaşamı birlikte 

deneyimlemeli, erkek egemen kültürle hesaplaşmalı ve kendi kültürünü 

yaratmalıdırlar; çünkü, erkek egemen toplum kadının kendini gerçekleştirmesine 

olanak tanımaz. Donovan’ın vurguladığı gibi  “Fuller, kadınlığın gelişiminin toplumu 

radikal olarak değiştireceği iddiasındadır.”2 Bu düşünce, liberal feminist kuramın öne 

sürdüğü kadının baskılanmasının toplumun ilerlemesini yavaşlatacağı düşüncesinin 

kültürel boyutta bir tekrarı gibidir aslında. Fuller, özellikle kadının özgüvenini 

sağladığı zaman üretkenleşeceğini ve erkek egemen kültürel dayatmalara karşı 

koyabileceğini savlamıştır. Kültürel feminist kuram, ataerkilinin kadını erkeğe ikili 

bir bağla tabi kıldığını öne sürer. Liberal feminizmin de üzerinde durduğu ekonomik 

bağın yanı sıra, ahlaki bağın da kadını tutsaklaştırdığını dile getirir.  

Feminist kuramlarla ilgili kategoriler sonradan ve başkaları tarafından 

belirlendiği için daha sınırlarda duran kimi düşünür/eylemcileri tek bir kategoride 

sınıflamak her zaman kolay olmaz. Amerikalı feministlerden Elisabeth C. Stanton da 

liberal feminist kuram içinde değerlendirilirken kimi düşünceleriyle kültürel 

feminizme daha yakın durur. Yine bezer biçimde Emma Goldman’ı kültürel feminist 

kuram içine de oturtmak mümkünken, anarşist feminizm içinde değerlendirmek daha 
                                                 
1 Donovan, Ön.Ver., s. 73. 
2 Aynı, s. 76. 
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doğru bir yaklaşım olacaktır. Santon, dini ataerkil bir kurum olarak değerlendirip 

radikal bir biçimde eleştirir, Hıristiyanlıkla hesaplaşır. Kadınların İncili adlı eseri 

İncil’i sorgular: “İnançlar, kodlar, kutsal kitaplar ve heykellerin hepsi, kadının 

erkekten sonra, erkekten ve erkek için, aşağılık ve erkek bağımlı olarak yaratıldığını 

söyleyen ataerkil düşünce üzerine temellenmiştir.”1 

 Stanton gibi kökleri birey ve doğal haklar içinde duran Matilda J. Gage, 

benzer biçimde ataerkil bir kurum olan kilise öğretisine saldırmıştır. Erkek egemen 

paradigma içinde tanrı ve erkek aynı düzlemde dururlar ve birbiriyle yer 

değiştirebilirler. Gage’e göre de dinler tanrının yerine erkeği koyar ve kadını onun 

kullanımına sunarak ikincil bir varlık olarak tanımlar. Böylece kadın varlığından 

utanmayı öğrenerek bağımsız düşünme yetisini yitirir.   

 Aile de kültürel feminist kuram tarafından sorgulanan ataerkil bir kurumdur. 

Kültürel feminist kuramın önemli isimlerinden biri olan Charlotte P. Gilman’’ın 

feminist kurama en büyük katkısı, aileyi ataerkil yapının ekonomik birimi olarak 

formüle etmesidir. Bu düşünce daha sonra özellikle marksist feminist kuram 

tarafından da tartışmaya açılacak ve diğer feminizmler tarafından 

boyutlandırılacaktır. Gilman, kadının cinsel varlığının ekonomik ilişkiler içinde diğer 

cinse bağlı olduğunu dile getirir. Erkeğe ekonomik olarak bağlı olmak kadını pasif ve 

bağımlı hale getirir. Son kertede aile ataerkil yapıyı besleyen aile, kadının 

özgürleşmesi için mutlaka terk edilmesi gereken bir kurumdur. Diğer yandan 

Gilman, erkek egemen bakışın toplumun bütün alanlarına sızdığını ve bu alanlarda 

erkek egemen ideolojiyi yeniden ürettiğini ortaya koyarak feminist kuramda yeni bir 

açılım sağlar.  

19. yüzyıl kültürel feminist kuramı anaerkilliği ve kadın kültürünü önemser 

ve anaerkil değerler dizgesiyle yönlenen bir toplumda barış ve işbirliğinin hakim 

olacağını savunur; ataerkil dönemi savaşların ve şiddetin kaynağı olarak görür. 

Böylece kadının güçsüz ve korunmaya muhtaç olduğu miti gibi, şiddetin erkeğin 

doğası olduğu miti de kültürel feminizmin ortaya koyduğu eleştirel bakış açısıyla 

yıkılır; erkek egemenliğinin var olan toplumsal ilişkilere içkin temellerinin 

anlaşılmasına olanak sağlar ve değişmez erkek doğası yerine değişebilir ataerki 

                                                 
1 Aynı, s. 80. 
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anlayışının ortaya çıkmasını sağlar. Kültürel değişken olarak ataerki anlayışı kültürel 

feminist kuramın formüle ettiği ve feminist kurama açılım sağlayan ileri bir adımdır.  

4.c - Anarşist Feminist Kuram 

Anarşist feminist kuram daha çok anarşist düşünceye bağlı olan feministler 

üzerinden belirginleşir, ancak bununla sınırlı değildir: anarşizm feminizme kendini 

gerçekleştirebileceği bir zemin hazırlar. Feminizmin temel yönelimi anarşiktir ve bu 

bağlamda yapılanmasını anarşist çerçevede değerlendirmek yanlış olmaz.  Ayrıca 

üçüncü dalga feminizmlerin içinde değerlendirilebilecek Punk hareketi de anarşist 

temeller üzerinden yükselir ve vurgusu anarşizmedir. 

Anarşizm varlığı gereği feminizmin karşısına aldığı kurumların tümüne 

topyekun savaş açar. Örgütlenme biçimi olarak anti otoriter-anti hiyerarşiktir ve 

ortak riski alan herkesin yönetime ortak olması ilkesini benimser; merkezsizdir, 

kardeşlik ve dayanışma kültürü hakimdir ve çok sesliliğe izin veren bir yapısı vardır. 

Bütün ilkeler aslında feminist örgütlenmelerin de önde tuttuğu ilkelerdir. Yine doğası 

gereği anarşizm, ataerkiye ve erkek egemenliğine/cinsiyetçiliğe karşıdır ve anti-

militarist bir duruşu vardır. Geleneksel/egemen kurumlara ve egemen kapitalist ahlak 

anlayışına karşıdır. Anarşizmin kuramcılarından Kropotkin, anarşizmin temel 

ilkelerini otorite karşıtlığı, karşılıklı yardımlaşma, sömürüyü reddetme, devlete ve 

kurumlarına karşı olma vb olarak ortaya koyar.  

 
Yalnızca Yasa, Din ve Otorite'nin bu soyut üçlemine 
karşı savaş açmakla kalmıyoruz, anarşist olarak, bu 
üçlemin yüreklerimize boşalttığı tüm bu aldatmaca, 
hile, sömürü, ahlak bozukluğu ve kötülük yığınına -tek 
sözcükle eşitsizliğe- savaş açıyoruz. Onların davranış 
tarzına, düşünce tarzına savaş açıyoruz. Yönetilen, 
aldatılan, sömürülen, fahişelik yapan, vb. kişiler her 
şeyden önce eşitlik duygumuzu yaralar. Artık ne fahişe, 
ne sömürülen, ne aldatılan, ne de yönetilen insanların 
olmamasını Eşitlik adına istiyoruz. 1 
 
 

Avrich, anarşizmi komünizm ve ezilmeye karşı olmak olarak çizerek pan-anarşizm 

kavramının içine kadınların kurtuluşunu da koyar. 

                                                 
1 Kropotkin, 1997, Ön.Ver., s. 38.. 
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Pan-anarşizm kapsamlı ve eklemli bir anarşizmdir. 
Hükümetin olmaması idealinden, yani asıl anarşizmden 
ayrı olarak, başka dört ideali daha içerir: "her şeyin 
herkese ait olması"yla komünizmi; pedizmi, ya da 
çocukların ve gençlerin kölece eğitim cenderesinden 
kurtulmasını; kozmizmi (ulusal-kozmopolitizm), ezilen 
milliyetlerin tümden kurtuluşunu ve son olarak da, 
jineantropizmi, yani kadınların kurtuluşunu ve 
insanileştirilmesini. 1 
 

Anarşizmi otoriteyi reddediş olarak tanımlayan Woodcock, iktidar karşıtlığını 

çizgisinde anarşizmle feminizmin kesiştiğini savunur. “Erkin reddi feminizmin de 

odaklarından biridir. Erkek erkine karşı çıkış, yerine başka bir erk koymayı 

hedeflemez, tersine ezme-ezilme ilişkisini yok etmeyi amaçlar feminizm 

penceresinden bakıldığında.” 2 Özgürlükte eşitlik, iktidar karşıtlığı, herkese söz ve 

karar hakkı; kapitalist üretim ilişkilerine, emperyalizme ve militarizme karşı duruş 

anarşist feminist kuramın feminizme sağladığı açılımlardır ve feminist cephenin 

genişlemesine önayak olmuştur.  Diğer yandan anarşizmin feminizme katkısı kadar, 

feminizmin de anarşizme katkısı olmuştur. 20. yüzyılın sonlarında oluşan Punk 

hareketi ise bir bireşime varmış ve feminizmden de beslenerek temellerini 

sağlamlaştırmıştır. Her şeye karşın anarşist pratiklerin her zaman cinsel ayrımcılığın 

önüne geçtiği de söylenemez.  

 Kadını ortak bir kimlik olarak tanımlaması bağlamında birinci dalga 

feminizmin sınırlarında duran anarşist feminist kuramın başlıca iki temsilcisi 

Victoria Woodhull ve Emma Goldman’dır. Woodhull evlilik kurumuna cepheden 

saldırmış ve evlilik kurumunu fahişelik ve tecavüze dayandığını dile getirmiştir. 

Evliliğin modası geçmiş ve sona erdirilmesi gereken monarşik bir kurum olduğunu 

savunan Woodhull, yine Donovan’ın aktarımına göre, daha çok eylemci yönüyle öne 

çıkmış bir eylem kadınıdır. “Maddeci feminist gelenek içinden konuşan Woodhull, 

evlilik ve eve ait geleneksel düzenlemelerin yerini alacak "sosyalistçe düzenlemeler" 

üzerinde ısrar eder.” 3 

                                                 
1 Paul Avrich, Kendi Belgeleriyle Rus Devriminde Anarşistler. Çev: Celal Kanat (İstanbul: Metis, 
1992), s. 57. 
2 George Woodcock, Anarşizm. Çev:Ergün Tuncalı (İstanbul: Kitapçılık Ticaret, 1967), s. 5. 
3 Donovan, Ön.Ver., s. 104. 



 54

Öte yandan “Kızıl Emma” olarak bilinen Emma Goldman, anarşist kimliğiyle 

de sivrilen ve anarşist harekete damgasını vuran isimlerden biridir; kendine özgü 

kişiliğiyle anarşist/feminist harekete çok büyük katkılarda bulunur. Anarşist hareket 

içinde anarşizmin özüne aykırı olduğunu düşündüğü cinsiyet ayrımcılığına karşı 

çıkar, kadın hakları ve özgürlüğü için savaşır, sistemin erkek egemen baskı 

mekanizmalarına karşı direnir.  

 
Gelenekler ve önyargılardan kurtuluş demek olan 
Anarşizm gibi yüce bir idealin, bizden hayatı ve sevinci 
esirgeyeceğini düşünemezdim. Davamız'ın benim 
rahibe olmamı, hareketin de bir manastır hayatına dö-
nüştürülmesini beklemediğini ısrarla vurguladım. Eğer 
bunu talep ediyorsa, ben yoktum. Ben özgürlük 
istiyorum, herkesin düşündüğünü ifade edebilme, güzel 
ve iç açıcı şeylere sahip olma hakkı tanınsın istiyorum.1 

 

“Kendinden başka tanrı tanımayan erkeğin sahip olma güdüsü”2 olarak tanımlar 

erkek yoldaşlarının ikili ilişkilerdeki çelişik tutumunu. “Sevgiliye kişisel hak 

tanımayan, sadece sevilenin zararına gelişen bir aşka katlanabilmem mümkün 

değildi,”3  diyerek “emici” olarak nitelediği ilişki biçimine boyun eğmeyi redder. Bu 

bağlamda Goldman, yalnızca karşı olduklarına değil, sevdiklerine ve yoldaşlarına de 

direnir; kadın kimliğiyle ve kadın olarak deneyimlediği dünyadan taşıdıklarıyla da 

içinde bulunduğu hareketi dönüştürür. Çünkü ona göre kültürel dönüşüm yaşamsal 

bir yerde durur; toplumsal yaşama gömülü olan değerler ve düşünceler dönüşmeden 

gerçekleşecek her türlü değişim biçimsel ve işlevsiz kalacaktır. “Kurumlarımız ve 

koşullarımız, derinlere kök salmış düşünceler üzerinde durur. Bu koşulları değiştirip 

bunların temelindeki düşünceleri ve değerleri olduğu gibi bırakmak, yapay bir 

dönüşüm demektir.”4 Dostu ve düşüncelerine değer verdiği bir insan olan 

Kropotkin’in özellikle “karşılıklı yardımlaşma” ve “bireysel inisiyatif” düşüncesi 

“Kızıl Emma” için mihenk taşlarından biri olur. Kropotkin, karşılıklı yardımlaşmayı 

insanın varlığını sürdürmesine olanak tanıyan temel bir güdü olarak tanımlar. 

Goldman’ın özgür insanların dayanışma kültürü yaklaşımında devlete yer yoktur. Bu 

                                                 
1 Emma Goldman, Hayatımı Yaşarken I. Cilt Çev: Beril Eyüboğlu (Metis & Kaos: İstanbul, 1996), s.  
64. 
2 Aynı, s. 157. 
3 Aynı, s. 190. 
4 Donovan, Ön.Ver., s. 105. 
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yaklaşım çeşitliliği bir arada barındırır ve farklı olmayı ötekileştirilmenin, itilmenin 

ve baskı altına alınmanın gerekçesi olarak tanımlamaz. Donovan’ın belirttiği gibi 

“Pek de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, Goldman, eşcinsel haklarını açıkça 

destekleyen ilk Amerikalı feministtir.”1 Kadının güçlenmesi ve köle olmayı 

reddetmesi gerektiğini savunur. Direnme kadının sorumluluğudur. Kendi yaşamını 

değiştiremeyen ya da değiştirmek için çabalamayan birinin toplumu değiştirmesi 

düşünülemez.  

 
Erkeği canavar yapan kadının kendi kendini 
aşağılamasıdır. Kadın, ancak, erkek gibi kendini 
merkez almayı ve kararlı olmayı öğrendiği, hayata 
atılma ve bunun bedelini ödeme cesaretini gösterdiği 
zaman özgürlüğüne kavuşabilirdi ve erkeğin tamamen 
özgürleşmesi de buna bağlıydı.2 

 

Aşk, Goldman için özel önem atfettiği anarşik bir duygudur. Esas anarşik güç olarak 

niteler aşkı. Goldman’a göre aşk doğası gereği özgürlükçüdür, sınır tanımaz ve 

yaratıcı enerjiyle yüklüdür. “Aşk yaşamın en güçlü ve en derin öğesi…. Aşk, tüm 

yasalara, anlaşmalara karşı koyan; aşk insan kaderinin en güçlü biçimlendiricisi.”3 

Goldman’a göre aşkın, ifadesel gücü devlet ve evlilik gibi otoriter kurumlarla 

sakatlanarak engellenir. “Böyle dayanılmaz bir güç nasıl olur da zavallı küçük 

devletin -ve kilisenin- yarattığı kötü evlilik ile eş anlamlı tutulabilir.”4 Cinsel 

özgürlük yanlısı tutum ve düşünceleri ve odağına aldığı “kadının özgürleşmesi” 

sorunu onu çağdaşları olan feministlerden ayırır ve ürettiği bilinç dolayısıyla ikinci 

dalga feminizmin öncülü yapar. 

 4.d  - Marksist Feminist Kuram  

 Her şeyden önce marksizmin ve feminizmin uzlaşmaz ancak bir o kadar da 

birbirleri için değerli olduğunu söylemeliyiz. marksist bir kategori olan sınıf savaşı 

cinsiyet körüdür ve kadını ayrı bir kategori olarak değerlendirmez, hatta bir ortak 

                                                 
1 Donovan, Ön.Ver., s. 110. 
2 Aynı, s. 566. 
3 “Emma Goldman, Female Liberation. Haz.: Roberta Balper (New York: Knopf, 1972), s. 165. 
Josephine Donovan, Feminist Teori. Çev: Aksu Bora, Meltem A. Gevrek ve Fevziye Sayılan 
(İstanbul: İletişim, 1997), s. 106. 
4 Goldman, Ön.Ver., s. 106. 
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kadın kimliği tasarımı bile yoktur. Bu bağlamda marksist feminist kuram farklılığı 

sınıf üzerinden inşa ederken kadını proleter ortak kimliği içinde tanımlayarak ayrı bir 

kadın kategorisini kabul etmez. Kadının ezilmesini de ancak sınıf sömürüsünün sona 

ermesiyle çözülecek kadın sorununu çerçevesinde kabul eder. Ataerkil baskı 

mekanizmalarını hesaba katmaz. Marksizm, feminizmle uzlaşmaz ve vazgeçilmez bir 

ilişki içindedir, son kertede birbirlerine gereksinirler. İki yaklaşım birbirlerinin kör 

noktalarına ışık tutma potansiyeline sahiptir ve birini diğeri üzerinden okumak iki 

harekete de çok şey katacaktır. Kapitalizmin vahşileşerek yükselişe geçtiği 

günümüzde, Hartmann’a göre, günü okumak ve etkili bir mücadele sergilemek için 

bu iki duruşun birbirinine gereksinimi vardır. “Marksizmin ve feminizmin daha 

ilerici bir birliği, yalnızca sınıf ve cinsiyet ilişkilerini daha iyi bir entelektüel düzeyde 

kavranışını değil, ayrıca sol politikada egemenlik ve tabiyetin yerini ittifakın 

almasını da gerektirir.”1 Cinsiyet körü olmayan bir sınıf ve tarihsel materyalizm körü 

olmayan diyalektik bir patriyarka çözümlemesi feminizme olduğu kadar marksizme 

de yeni boyutlar kazandıracaktır. Feminizme bir marksist olarak dışarıdan bakan 

Eagleton da, marksist düşüncenin kendini feminizmin sağladığı açılımlara 

kapamaması gerektiğini savunur.  

 
Sorun aynı zamanda cinsel ile ideoloji, kadın ve 
erkeklerin, erkeğin egemen olduğu bir toplumda 
kendilerini ve birbirlerini belirli yerlere 
yerleştirmeleriyle, bilinçli veya bilinçdışı davranış ve 
algılamalarıyla ilgiliydi. Bu sorunları kuramının ve 
pratiğinin merkezine yerleştirmeyen her politika 
kendini tarihin çöpçülüğünde bulacaktır. 2 
 
 

Barrett’e göre feminizm, marksist kuramın ihmal ettiği bir baskı biçimini gösterir. 

“Feminizm farklı bir yöne işaret eder; Marksizmin sessizce ihmal etme eğiliminde 

olduğu toplumsal cinsiyet ilişkilerine, genellersek kadınların erkekler tarafından 

ezilmesine kesin bir vurgu yapar.”3  Meulenbelt’e göre feminizm ve marksizm 

                                                 
1 Heidi Hartmann, “Marksizm’le Feminizmin Mutsuz Evliliği” Kadının Görünmeyen Emeği. Der: 
Gülnur Savran ve Nesrin Tura (İstanbul: Kardelen, 1992), s. 130. 
2 Terry Eagleton, EdebiyatKuramı. Çev: Esen Tarım (İstanbul: Ayrıntı, 1990), s. 170. 
3 Michelle Barrett, Woman’s Oppression Today (London: Verso, 1993), s. 9. 
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birlikte mücadele etmelidir. “Sorun kapitalizm ve ataerkilliğin hangi biçimlerde 

birbirlerini güçlendirdiklerini, köklerinin ne denli iç içe olduğunu çözümlemektir.”1  

Marksizmin ilgi alanına giren kadın sorunu kadının ekonomik sistemle ilişkisi 

ve sınıfsal sömürüsüne ilişkindir. Dolayısıyla kadınların çıkarları kendi sınıf 

çıkarlarıyla örtüşür ve kurtuluşları da erkelerle birlikte sınıfsal kurtuluşa bağlıdır. 

Marksist bakış kadınların kadın olmalarından dolayı ezilmelerini dikkate almaz. 

Engels, kadınların ikincil durumunu kabul eder, ancak ezilmelerinin özel mülkiyete 

bağlı olduğunu ve özel mülkiyetin ortadan kalkmasıyla da ikincilliğin yok olacağını 

savunur. Kadının ezilmesini anaerkilliğin yıkılmasına bağlarken; diğer yandan, 

kapitalizmi de -özellikle proleterya açısından- cinsel eşitliksizleri çözen bir araç 

olarak görür. Kadın erkekle aynı sınıfsal sömürünün nesnesi olarak ortaklaşır ve de 

sınıf savaşımında aynı düzeydedir. Delmar’a göre de, “Kadınların kaderi ile ezilen 

sınıfların kaderi, birbirine yakından bağlıdır: Ne biri, ne de diğeri, özel mülkiyete 

dayanan ekonomik formasyonlar ortadan kaldırılmadan özgürlüğe kavuşamazlar.”2 

Ancak ataerkinin özerk varoluşunu dikkate almadan yapılacak sınıfsal bir 

çözümleme hiçbir geçerlilik taşımaz, bu bağlamda marksist öngörünün de 

gerçekleşmediğini ve kadınların ezilmesinin kapitalizmle birlikte arttığını, 

kapitalizmin ataerkilyi çözmesi bir yana onunla güçlendiği bir kanal olduğunu tespit 

etmek gerekir. Kapitalizmin ataerkiyi zayıflatamaması sorunu daha çok ikinci kuşak 

marksist kadınlar tarafından göz önünde tutularak değerlendirilmiştir. Schecch ve 

Haggis, ataerkinin yöneliminin Marks’ın tahminlerinin aksine geliştiğinin altını 

çizer. “Marks’ın öngördüğü gibi örf ve gelenek duvarları kapitalizm tarafından 

yıkılmamış, tersine partiyarkal geleneklerden yararlanmış ve onları 

güçlendirmiştir.”3 Üstelik emperyalizmin de devreye girmesiyle, sömürge ülkelerde 

kadınlarının sömürülmesi katlanarak artmıştır. Linda Lim’in üzerinde durduğu 

“işgücünün kadınlaşması”, emperyalizm, kapitalizm ve patriyarkanın birleşerek 

üçüncü dünyanın çalışan kadınının sömürülme biçimini belirler. “Üçüncü Dünyanın 

işçi kadını en ağır sömürülen işçi grubudur. Her ne kadar hepsi kapitalist sömürünün 

                                                 
1 Anja Meulenbelt, Feminizm ve Sosyalizm. Çev: Erman Demirci (İstanbul: yazın Yayıncılık, 1987), s. 
8. 
2 Rosalind Delmar, “Engels’in ‘Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış.” 
Kadın ve Eşitlik. Haz.: Mitchel & Oakley. Çev: Fatmagül Berktay (İstanbul:  Pencere, 1998), s. 121. 
3 Susaanne Schecch & Jane Haggis, Culture and Development (Malden MA: Blackwell Publishing, 
2002), s. 93. 
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nesneleri iseler de, Üçüncü Dünya kadınları bunlara ek olarak, emperyalist ve 

patriyarkal sömürünün de nesneleridirler.”1 Dolayısıyla tek boyutlu olmayan 

sömürüyle tek boyutlu bir mücadele yetersiz kalacaktır, sömürünün bütün yönlerini 

göz önünde tutan çok boyutlu mücadele stratejileri geliştirmek gerekir. Çok katmanlı 

sömürü ve çok katmanlı mücadele daha çok üçüncü dalga feminizmin 

düşünsel/ideolojik sınırında durur.  

 İlk marksit teorisyenlerin kadının özgürleşmesi öngörülerinin pratikte 

karşılığını bulmaması karşısında marksist kadınlar, feminist tezlerden de beslenerek, 

durumu yeniden gözden geçirerek formüle etmeye çalışmışlardır. Kapitalizmle 

birlikte derinleşen özel-kamusal ayrımı kadınların işgücüne katılmalarında bir 

eşitsizlik yaratır ve kadınlarla erkeklerin kapitalizmi farklı deneyimlemelerine neden 

olur. Ivan Illich’in de ortaya koyduğu gibi, yükselen burjuvazi kendi değerler 

dizgesini yaşama geçirir, akrabalık ilişkilerinden eğitime bir dizi üstyapısal/kültürel 

dönüşüme neden olur. Kadın yükselen kapitalizmle birlikte daha bağımlı bir hale 

gelir. Bir yandan kapitalizmin isteri olan çekirdek aile kadını akrabalık ilişkilerinden 

kopararak onu yalnızlaştırırken, diğer yandan ev üretim alanı olmaktan çıkarak bir 

tüketim alanına dönüşür. Kapitalist ilişkilerin temellerinden biri cinsiyetçiliktir. 

Reed, kapitalist toplumda cinsiyet asimetrisinin edatlını çizer. “Kapitalizmin ve genel 

olarak sınıflı toplumun en belirgin özelliklerinden biri cinslerin eşitsizliğidir.”2 Diğer 

yandan kapitalizmle birlikte daha önce üretim alanı olan ev artık bu özelliğini yitirir 

ve üretim ev dışı bir mekana taşınır. Üretimden kopan kadının yaptığı ve “ev işi” 

olarak adlandırılan iş de böylece değersizleştirilerek kadının ikincileşmesine katkı 

yapar; kadın emeğinin ekonomik değeri yok sayıllır, paralel olarak çoğunlukla 

“kadın işi” olarak nitelenen ve diğer işlere göre önemsiz kabul edilen işlerde 

istihdam edilip emeği karşılığında daha az ücret verilir. Kadının evde yaptığı işin bir 

değişim değeri olmadığından, daha çok kullanım değeri açısından değerlendirilir. 

Oysa kadının evde yaptığı iş Illich’in de “gölge-iş”3-4 olarak değerlendirdiği, 

                                                 
1“Linda Lim, Capitalism, Imperialism and Patriarch: The Dilemma of Tird World Women Workers in 
Multinational Factories.(New Tork: Albany  State University, 1983), s. 70.” Susaanne Schecch & 
Jane Haggis, Culture and Development içinde (Malden MA: Blackwell Publishing, 2002), s. 94. 
2 Evelyn Reed, Kadın Özgürlüğünün Sorunları. Çev: Zeynep Saraçoğlu (İstanbul Yazın Yayıncılık, 
1985), s. 30. 
3 İllich’e göre: “Tüketicinin satın alınan bir metayı, kullanılabilir bir mala dönüştürmede harcadığı 
herhangi bir emek 
4 Illich, Ön.Ver., s. 66. 
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sermaye yoğunluklu bir iştir. Mariarosa Dalla Costa başta olmak üzere, marksist 

feministlerin bir kısmı da ev işinin sermayeye katkı sağlayacak bir hizmet olma 

ötesinde doğrudan artı değer yarattığını savunurlar. Costa’ya göre kadının ekonomik 

yaşama katılması onu evdeki sömürüden kurtarmayacaktır, aksine kadın çifte 

sömürüye maruz bırakacaktır. Rowbotham’ın da belirttiği gibi kapitalizmle ataerki 

arasında bir dayanışma ilişkisi vardır. “Kapitalist düzende ev işleri 

toplumsallaştırılabilir; ama yine de, bunun ekonomik maliyeti yanında siyasal ve 

toplumsal sonuçları da epeyce büyük olurdu. Kapitalist düzen, "aileyi koruma" ya 

devam etmeyi şu an için daha yararlı bulmaktadır.”1 Millett de cinsel politika gereği 

ailenin devlet ve toplumla eş güdüm içinde çalıştığını savlar. “Aile ile toplum 

arasında işbirliği kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna ve aksi halde her ikisi de 

çökeceğine göre, ataerkil kurumların üçü, yani aile, toplum ve devlet birbirleriyle 

bağlantılı ve ilintilidirler.”2 

 Cinsiyetçi ideolojinin sınıf eşitsizliğini üretmedeki katkısı büyüktür. 

Kapitalist üretim ilişkileri, kendinden önce oluşmuş olan hiyerarşik yapının üzerine 

oturur ve bu yapı kapitalist sömürü için olmazsa olmazdır; patriarka tarafından 

oluşturulan hiyerarşik alanı doldurur. Sınıf sömürüsünün başarısı patriarka tarafından 

açılan bu alana bağlıdır. Cinsel iş bölümünün kapitalizm öncesi bir olgu olduğunu ve 

kapitalizmle birlikte yapısal bir takım değişikliklere uğradığını söyleyen Barrett, 

sosyalizmin tek başına ataerkil ezilmeyi ortadan kaldıramayacağını savunur. Anette 

Kuhn’a göre patriarki, aile formuyla ortaya çıkan erkek ve kadın arasındaki mülkiyet 

ve iktidar ilişlilerini anlatan bir terimdir.  

 
Aile bir araya gelmesiyle etkili olan kapital ve patriarki 
yapılarının birlikte işlediği bir alandır. ... Aile diye 
tanımlanan kurum psişik ilişkiler için, patriarki ve 
kapital ilişkilerinin temsilinde sınıflı ve cinsiyetli 
öznelerin üretilmesi için; yani, ideolojik olarak öznenin 
kurulması için gerekli koşulları sağlar. Bu koşullar 
altında aile, basitçe devletin birçok ideolojik aygıtından 
biri olmanın ötesinde, ideolojinin üretilmesi için 
ayrıcalıklı bir alan olma özelliğindedir. 3 

                                                 
1 Sheila Rowbotham, Kadının Bilinci Erkek Dünyası. Çev.: Şükrü Alpagut (İstanbul: Payel, 1998),   s. 
95. 
2 Kate Millett, Cinsel politika. Cev.: Seçkin Selvi (İstanbul: Payel, 1978), s. 60. 
3 Anette Kuhn, Feminism & Materyalism: Women & Modes of Production. New York: Routledge, 
1978), s. 65-66. 
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 Marksist feminist kuramın temel tartışma konularından biri de kadınların bir 

sınıf olup olmadığı üzerindedir. Temel marksist tezler kadını ayrı bir sınıf olarak 

görmez. Kadını mensubu olduğu sınıf üzerinden değerlendirir. Sınıf ilişkileri kadını 

da erkeği de aynı derecede ve aynı şekilde belirler. Kadınların ayrım gözetmeksizin 

sınıf ya da kast olduğu düşüncesi marksist kuramcıların, radikal feminizmin 

tezleriyle ilişkiye geçmeye başladıkları noktada belirmeye başlar. Roxane Dunbar, 

kadınların ezilmelerine vurgu yaparken ilk marksistlerin çözümlemelerini de kendine 

dayanak olarak kullanarak kadınların sınıfına bakılmaksızın bir kast oluşturduğu 

düşüncesindedir. Temel marksist tezlerden ayrılan kuramlar sosyalist feminist 

kuramın da oluşmaya başladığını gösterir. Sosyalist feminist kuram, marksist kuram 

içinde de değerlendirilebilir. Ancak radikal feminizmin kazanımlarını da önemseyen 

ve marksizmin katı cinsiyet-körü bakışını bütünüyle kabul etmeyen bu yaklaşım, 

radikal feminizmle kurduğu bağlar bağlamında ayrı bir kuram olarak ortaya çıkar.  

 4.e  - Sosyalist Feminist Kuram 

 Sosyalist feminizm, marksist ve radikal feminizmler arasında bir köprü olma 

özelliği taşır. Donovan’a göre sosyalist feminizm radikal feminizmin etkisiyle 

oluşmuştur. “Gerçekte çağdaş “Marksist feminizmin” artık katışıksız bir 

Marksizmden çok, (temelde) radikal feminizm tarafından değiştirilmiş bir Marksizmi 

temsil ettiğine işaret etmek için “sosyalist feminizm” diye adlandırılması daha uygun 

olur.”1 Ancak, ayrı bir başlık altında irdelense de, sosyalist feminist kuram marksist 

feminist kurama bitişiktir ve birlikte değerlendirilmelidir. Marksist bilgi kuramına 

olan güvenlerinde bir eksilme olmayan sosyalist feminist kadınlar, marksizmin yeni 

okumalarından ve radikal feminizmin özellikle patriarka üzerine sağladığı 

açılımlardan yararlanarak marksist feminist kuramı feminizme doğru 

genişletmişlerdir. Sınıf tartışmaları marksist feminist hatta asal kırılma noktasını 

oluşturur. Aksu Bora, üretim ilişkilerinin kadınları ayrı sınıflara bölmesine karşın, 

yine de kadınların yeniden üretim bağlamında ortak bir paydalarının olduğunu ve bir 

sınıf olarak değerlendirilebileceğini söyler. 

                                                 
1 Donovan, Ön.Ver., s. 130. 
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Üretim ilişkileri sınıfsal sömürüye, yeniden üretim 
ilişkileri ise cinsel ezilmeye yol açar. Böylece, bütün 
kadınlar cinsiyetleri nedeniyle, proleter kadınlar ise bir 
de sınıfları nedeniyle ezilirler. Dolayısıyla, orta sınıftan 
kadınlarla alt sınıftan olanlar arasında ortak bir 
mücadele alanı vardır: yeniden üretim (ya da cinsiyet 
ilişkileri).1 
 
 

Kate Millett’e göre sınıf olgusunun yalnızca erkeklerle ilişkilidir ve kadınlar arasında 

önemli sınıfsal farklılıklar olmadığını savunur. MacKinnon da Millett gibi kadının 

sınıfsal ilişkilere erkek dolayımıyla dahil olduğu düşüncesindedir. Worsley’in de 

belirttği gibi: “Kadının toplumdaki yeri doğrudan onların kocalarına ve babalarına 

bağlıdır.”2 Millett, kadının sınıfsal bağının gevşek oluşunu, kadınların sınıfına doğru 

atılmış bir adım olarak değerlendirir. Christine Delphy’e göre ise (Barrett’in 

aktarımıyla3) ev emeği kadınları bir sınıf haline dönüştürür. Sosyalist feminist kuram 

sınıf ve mülkiyet ilişkilerinde kadınların kadın olmaları itibariye erkeklerden farklı 

olarak ikili bir statüleri olduğunu, ataerkil ilişkilerin sınıf ilişkilerinde etkili olduğunu 

ve sınıf çelişkilerinin çözülmesinin kadınların ezilmelerini tek başına 

çözemeyeceğini savlar; marksistlerin sınıf, radikallerin de patriarki temel vurgusuna 

karşı çıkarak her ikisini de eşit derecede önemli bulur. Her iki olgu da kendi 

otonomisi içinde işler ve/fakat birbirleriyle diyalektik bir ilişki içindedir. Sosyalist 

feminizmin çabası feminizmi ve marksizmi uzlaştırmaktan ziyade yeni bir bireşime 

ulaşmaktır. Mitchell de feminizmin sosyalizmle birlikte değerlendirilmesinin 

gerekliliğinin altını çizer.  “Bu iki süreç bir arada gitmelidir; feminist bilinç 'doğal bir 

şekilde' sosyalistliğe doğru gelişmez, zaten böyle olması da gerekmez: ikisinin de 

kapsamı eşittir ve birlikte geliştirilmeleri gerekir.”4 Harttmann da ataerkinin sadece 

kadın sorunu olmadığının altını çizerek sınıfla ilişki kurar. “Patriyarka, erkekler 

arasında hiyerarşiyi kurarak ve bu hiyerarşiyi meşrulaştırarak kapitalist denetimi 

pekiştirir ve kapitalist değer patriyarkal yarar tanımını biçimlendirir.”5 Bu etkileşimli 

ilişkiyi çözmek sosyalist feminist kuram için yaşamsaldır. Kapitalizm ve patriarkinin 

                                                 
1 Aksu Bora, Kadınların Sınıfı (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), s. 51. 
2 Peter Worsley, Introducing Sociolog (New York: Penguin boks, 1970), s. 339. 
3 Barrett, Ön.Ver., s. 14. 
4 Juliet Mitchell. Kadınlar En Uzun Devrim. Çev: Gülseli İnal ve ark (İstanbul : Agora, 2006), s. 31. 
5 Hartmann, Ön.Ver., s. 155-156. 
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birbirlerini besledikleri, birbirlerini güçlendirdikleri noktasından hareketle kadın 

sorunu, ancak iki olgu da sorunlaştırılarak çözüme kavuşabilir.  

Sosyalist feminist kuram kadını sınıftan bağımsız ortak bir kimlikle 

tanımlama eğilimindedir. Liberal feminizmin yasa önünde eşitlik talebinin reel 

eşitliği sağlamayacağının farkında olan marksist/sosyalist feminist kuramların 

yönelimi eninde sonunda eşitlik tesis etmek üzerinedir. Marksist kuram eşitliği 

devrimden sonraya ertelerken, sosyalist kuram, radikal feminist kuramdan aldığı 

kadının özgürleşmesi söylemiyle bugünden çaba harcamak gerektiğini ve devrimin 

bütün sorunları çözmeyeceğini savunur. Marksist/sosyalist feminist kuram kadını 

ortak özdeş bir kimlik altında değerlendirir. Marksist vurgu farklı sınıflardan kadınlar 

arasında bir farklılık tanımlarken, sosyalist vurgu kadının kapitalizmi 

deneyimlemesiyle oluşan bir farklılık üzerinedir. Ancak son kertede nüanslarına 

karşın iki yaklaşım da kadını ortak kimlikleri üzerinden ve evrensel bir yaklaşım 

sergileyerek insan ortak paydasında tanımlarlar. Kapitalist toplumun eşiğinde 

kadınlar ve erkekler olarak var olanlar, ulus-devletin vatandaş ve aydınlanma 

felsefesinden beslenen liberalizmin birey tasarımları sonucunda evrensel insana 

dönüşürler. Ancak unisex olarak tasarlanan evrensel insan kategorisi cinsiyetsiz 

değildir, sadece cinsiyeti tanımlanmamış, soyutlanarak belirsizleştirilmiştir. Eşitsizlik 

üreten bir dizgenin, eşitsiz tarafları silikleştirmesi eşitsizliği katlamaktan ve 

meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Beyaz üstünlükçü, erkek egemen ve 

kapitalist bir yapıda belirsizlik, son noktada ezilen diğer unsurlar gibi kadının da hak 

talep etme arayışını ortadan kaldırır. Cinsiyetsiz ve farklılıkları göz ardı eden 

evrensel birey tasarımı marksist/sosyalist feminist kuramın yumuşak karnıdır.  

 
Soyut bakış açısı aynı zamanda iyi bir statüko 
bekçisidir. ... Kadınlar, erkek/dişi karşıtlığını ve 
erkekler-kadınlar ilişkisini kuramsal ya da pratik açıdan 
yeniden düşünmeye gerek duymadan, içinde 
bulundukları koşullardan bir an önce kurtulmak 
istediklerinde, erkeklerle özdeşleşmekten başka bir şey 
düşünmediklerinde ve kendilerini erkeklere 
benzediklerine inandırdıklarında erkekmerkezciliğin 
onlardan daha güçlü savunucuları olmamıştır.1 

 

                                                 
1 Agacinski, Ön.Ver., s. 64-65. 
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Çaha da evrensel eşitlik politikalarını kendi üzerine dönebileceğini vurgular 
 

Aslında eşitlik, beraberinde erkek değerleriyle 
bütünleşmeyi getirir. Eğer patriyarkal kültürün, 
yaşamın tüm titreşim alanlarına yayıldığı ve tüm 
alanlarda insiyatifı, gücü, üstünlüğü ve önceliği erkeğe 
verdiği iddia ediliyorsa o zaman eşitlik politikası kadını 
"erkekleştirerek" onların değerleriyle buluşturacaktır. ... 
Erkek merkezli normlar olduğu gibi kabul edilerek 
kadınlar bu normların yörüngesine sokulmuş oluyor. .. 
Bu nedenle eşitlikçi feministlerin eşitlik yönündeki 
politikalarının sonuçta patriyarkal olarak tanımladıkları 
normları pekiştireceğini açıkça görmek mümkündür.1 

 
 

Tam da aynı nedenlerle ikinci dalga ve radikal feminist kuram, feminist harekette bir 

açılım sağlamıştır. Sosyalist feminist kuramı da besleyen bu açılım, yeni bir bilinç ve 

yaklaşım oluşturması adına da önemlidir.  

 4.f  - Feminist Hareketin Yeni Dorukları: İkinci Dalga 

 1920 tarihsel olarak birinci dalga feminizmin kırılma noktasıdır. Birinci dalga 

feminist kuramların oluşturduğu zeminde feminist etkinlikler sürerken, yeni zemin 

diğer yandan ikinci dalga feminizmlerin altyapısını hazırlamaya başlar. Eşit haklar 

elde etme çabası en azından yasa önünde elde edilen kazanımlarla meyvelerini 

vermeye başlar ve feministler kazanımlarını arttırmak için mücadele ederler. Elde 

edilenler doğrultusunda da kamusal alana daha fazla müdahil olan yeni bir feminist 

bilincin doğmasına neden olur. 1960’ların ikinci yarısında da ikinci dalga hızla 

yükselişe geçer. “Feminist hareketlerin... sonra şekil değiştirdiği gözlemlenmektedir. 

... Çünkü kadınların ezilmişliklerini çözümlemeye çalışırken göz önünde 

bulundurulması gereken, 50 yıllık bir kapitalist gelişme ve 50 yıllık bir sosyalizm 

deneyi bulunmaktaydı.”2  İkinci dalga feminist kuramlar kültürel ve anarşist 

feminist kuramlardan beslenerek ve kendi örgütlenme biçimlerini oluşturarak güçlü 

bir akım oluşturur. Kadın tarihi üzerine odaklanarak toplumsal ve psikolojik 

boyutlarda kadını tartışmaya açar, medya ve edebiyat alanlarında cinsiyetçi erkek 

egemen ideolojiyi görünür kılmaya çalışan feminist eleştiriyi oluşturur. İdeolojik 
                                                 
1 Çaha, Ön.Ver., s. 50. 
2 Sülü, Ön.Ver., s. 46. 
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düzlemde kadının bağımlılığını ve ezilme mekanizmalarını ortaya koymaya çalışır. 

Aile ve din gibi geleneksel kurumların kadınlar üzerinde oluşturduğu yanlış bilinci 

ve özel/kamusal alan ayrımını sorgular. Vurgulanması gereken önemli bir nokta da 

ikinci dalganın itici gücünün radikal feminizmin olduğudur. İlk dalga, karşıt 

düşünceleri içinde barındırmakla birlikte nasıl liberal feminizme bitişikse, ikinci 

dalga da aynı biçimde radikal feminist kurama bitişiktir. 

 Evrensel ataerki ve kızkardeşlik ikinci dalga feminizmlerde birbirini 

bütünleyen iki anlayıştır. Radikal feminizm erkek egemenliğine karşı ortak bir kadın 

cephesini örgütler. Kızkardeşlik bilincini/kültürünü önemseyerek ortak kadın 

kimliğini öne çıkaran ikinci dalga feminizmlerin öncülü olan ilk dalgadan ayıran 

özelliği ise farklı kadın ve erkek kimlik tasarımıyla eşitliği farklılık üzerinden 

tanımlamasıdır. Bu tanımlama kapitalizmin kimliksizleştirme ve homojenleştirme 

yönelimlerine karşı atılmış bir adım olma özelliğini de taşır. 60’lı yıllar feminist 

hareketin ibresinin farklılık politikalarına doğru kaydığı yeni bir dönemi işaret eder, 

ancak bununla birlikte birinci dalganın uzantısı olan eşitlikçi feminist kuramlar 

silinmemiş ve tartışmada yerlerini almıştır.  “Eşitlik; farklılık; ‘farklı ama eşit’ -

1970’ten itibaren feminist tarih bu tamamlanmamış iki karşıtlık arasında zigzag ve 

eğriler çizip durmuştur.”1 İkinci dalganın farklılığa yaptığı vurgu değerli bir yerde 

durur;  soyut eşitlik yaklaşımı, farklı olan grupları mağdur eder. Dostoyevski’nin dile 

getirdiği gibi, “Her tür farklılık bir değişikliği belirtir. Ama bu farklılığın bir düzeye 

indirilemeyeceğini, dengelenemeyeceğini kabul edelim, bu, bir daireyi kareye 

çevirmek gibi çözümlenmesi olanaksız sorunlardan biridir.”2 Eşitlik, ancak 

farklılıkların dikkate alınmasıyla mümkün olabilir. Çaha’nın da belirttiği gibi eşitlik 

her zaman olumlu olana işaret etmez. “Toplumsal yaşamda kadın ile erkek, siyah ile 

beyaz, sağlam ile özürlü, zengin ile fakir arasında derin farklılıklar vardır. Eşit 

muamele her zaman dezavantajlı grubun aleyhine sonuçlanır.”3 Farklılık politikası 

kadınların ayırt edici özelliklerini ortaya koyacak ve patriarki içinde silinmelerinin 

önüne geçerek varlık alanı sağlamaktadır. 

                                                 
1 Denise Riley, “Am I That Name?” Feminism and theCategory of “Women” in History (London: 
Macmillan, 1988), s. 112. 
2Fyodor Mikhailovich Dostoyevski, Ölü Evinden Anılar. Çev:Tülin Altınova.(İstanbul: Oda Yayınları, 
1993), s. 76. 
3 Çaha, Ön.Ver., s. 52. 
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 İkinci dalga feminizmin kökleri 1960’larda oluşan Yeni Sol’da durur. Sol 

siyasetlerde mücadele eden kadınların kendi örgütlerinde cinsel ayrımcılığa maruz 

kalmaları erkek egemen yapıları sorgulamalarına ve “eşitlik” anlayışını aşarak 

“özgürleşme”, “kurtuluş” gibi kavramları feminist harekete taşımalarına yol açar. İşte 

bu nokta tam feminist hareketten güçlü bir şekilde söz edilebilecek bir noktadır. 

Kadın artık kendi politikalarını oluşturmaya, eleştirel bir bakışla toplumu ve 

toplumsal yapıları sorgulamaya başlar. Kültürel inşayı sorgulayarak, egemen kültür 

anlayışının karşısında konumlanan kadın hareketi karşı kültürel yönelimi, hedefleri 

ve gelecek tasarımlarıyla radikal yelpazede güçlü bir hareket olarak tarihteki yerini 

alır. Rodnitzky’nin de belirttiği gibi “60’ların radikalizminin geri çekildiği 

1970’lerde feminizm ironik olarak tek güçlü hareket olarak varlığını sürdürdü.”1 

Eagleton, tahakkümü sorgulayan otorite karşıtı itkiye dikkat çeker. “Kadın 

hareketinin mesajı... erkeklerle eşit güç ve statüye sahip olmaları gerektiği değildir; 

bütün bu güç ve statülerin sorgulanmasıdır. Sorun... insan tarihi "dişileştirilmezse" 

dünyanın pek uzun süre devam etmeyeceğidir.”2 Shulamit Firestone ve Ellen 

Willis’in başını çektiği Kırmızı Çoraplar (Redstockings) harekenin oluşturduğu 

“kişisel olan politiktir” sloganı ikinci dalganın temel yaklaşımlarından birini ortaya 

koyarak bakışları aile içindeki iktidar ilişkilerine çevirir: kişisel olan sınıfsaldır da.  

 İkinci dalga feminizmin bir başka özelliği de özgül bir felsefe, eleştiri kuramı 

ve feminist bilgi oluşturmasıdır. Birinci dalga temel yaklaşım olarak var olan felsefi 

birikimin üzerinden kendini ifade ederken, ikinci dalga erkek merkezli olduğunu 

savladığı geleneksel felsefeyle bir hesaplaşmaya girerek kendi felsefi yaklaşımlarını 

üretti ya da en azından gömülü olan erkek bakışını görünür kılmaya çalıştı.  

 
Felsefenin kendi kendisini toplumsal cinsiyet açısından 
nötral bir söylem olarak sunmasının altında, tarihsel bir 
cinsiyet ayrımcılığı yatar. … Felsefe kadınlara baş 
eğdiren ve onları yüzyıllarca aynı konumda tutmayı 
başarmış olan pederşahi mantığı tekrar üretir ve bu 
üretimin mekanizmalarını ve sonuçlarım sorgulanamaz 
hale getirir. 3 

 

                                                 
1 Jerome L. Rodnitzky, Feminist Phoenix: The Rise and fall of Feminist Counter Culture (Wesport 
Connecticut: Preager, 1999), s. 40. 
2 Eagleton, Ön.Ver., s. 171. 
3 Zeynep Direk, “Feminizm ve Felsefe” Defter.  10, 30.(1997), s. 88. 



 66

Edebiyatı da bir mücadele alanı olarak gören ikinci dalga feminist kuramlarla birlikte 

feminist bir edebiyat eleştirisi gelişmiştir. Dilde de cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların 

dili kullanma biçimi, edebiyat tarihinde eser vermiş kadın yazarların görünür 

kılınması ve kadın yazınının yaratılması eleştirel yaklaşımın diğer ereklerindendir. 

Humm’un da değindiği gibi feminist eleştirinin bir başka ereği de daha üretken olan 

feminist okuru da ortaya çıkarmaktır. “Feminist eleştiri, okurlara yeni yöntemler ve 

değişik bir eleştiri pratiği sunmakla 'feminist okur' sorunuyla karşı karşıya gelir... 

yeni bir yazı ve okuma bütünlüğü yaratma yoluyla feminist okurlar olarak edimde 

bulunmamızı sağlar.”1 Bilimin de cinsiyetçi olduğu iddiasında olan ikinci dalga, 

feminist bilgi oluşturmak için kolları sıvar. Kadınların baskıdan kurtulmaları için 

üretilen feminist yeni bilgi anti-entellektüeldir ve akıl duygu karşıtlığını yadsır, erkek 

egemen toplumu dönüştürmeyi hedefler. “Feminist bilgi üretimi açıkça yıkıcı bir 

etkinliktir. Varolan bilgi birikimini eleştirerek erkek-egemen bilginin temellerini 

sarsmaktadır; yıkıcı bir etkinliğe giriştiği için de açıkça duygu yüklüdür ve 

karşılığında da duygusal tepkileri harekete geçirmektedir.”2 Feminizm, yapısı 

itibariyle de disiplinler arası bir bilgidir. Farklı disiplinlerle yoğun bir iletişime giren 

ikinci dalga feminizmler, psikanaliz ve varoluşçulukla disiplinler arası ilişki 

bağlamını aşacak derinlikte bir ilişki kurar. Ancak psikanaliz ve varoluşçulukla 

kurulan bu güçlü bağ, son kertede farklı feminist kuramlar olarak değil, feminizmin 

disiplinler arası ilişkileri içinde değerlendirilmelidir. 

 4.g - Varoluşçuluk,  Psikanaliz ve Feminizm 

Varoluşçuluk feminizmin tarihinde önemli bir köşe taşı olan Simone de 

Beauvoir ile feminist kuramların ilgi alanına girerek kendine bir kanal oluşturur, 

ancak bunun dışında da çok fazla irdelenmez. Beauvoir‘ın odaklandığı asal sorun 

kadının kültürel ezilmişliği ve bunun nedenleridir: Edebiyatta olduğu gibi toplumsal 

yapıda da kadın verili cinsel politika dolayımıyla ataerkil bilincin süzgeçinden 

geçerek kurulur. Eril toplumda “öteki” olarak karşı kutba yerleştirilen kadın ikinci 

cins olarak tanımlanır ve kadının kimliği ve kişiliği bu ikincillik üzerinden belirlenir. 

“Kadınlar hiçbir vakit özerk ve kapalı bir toplum kuramamışlardır; erkeklerin 
                                                 
1 Maggie Humm, Feminist edebiyat Eleştirisi. Çev: Gönül Bakay ve ark (İstanbul: Say yayınları, 
2002), s. 26. 
2 Ramazanoğlu, Ön.Ver., s. 77. 
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yönettiği bir topluluğa karışmışlardır ve burada, ikinci derecede bir yerleri vardır.”1 

Beauvoir kadının ikincilliğini verili bir durum olarak almaz. Varoluşcu bir 

yaklaşımla toplumsal cinsiyet tanımlaması yapar. Kadın ne yaratıldığı ne de genleri 

onu koşulladığı için ikincilldir; verili bir kadın doğası yoktur. “Sınırlılığının nedeni 

gizli bir öz değil, içinde bulunduğu durumdur.”2 Varlık özden önce gelir diyen 

varoluşçuluk özcü yaklaşımları yadsır. Her kişi kendi özünü yaratır. Bu bağlamda da 

kadını var eden ve değiştirilemez bir doğadan/yaratılıştan söz edilemez; kadını 

yaratan toplum ve kültürdür. Kadın kendine dayatılan normları ve bilinci reddetme 

özgürlüğüne sahiptir, çünkü varlığı belirleyen bir öz mevcut değildir. Beauvoir’in 

“Kadın doğulmaz, olunur.” sözü bu yaklaşımın özetidir. Kadının kurtuluşu bilincini 

oluşturmasıyla başlar. Murdoch’un da belirginleştirdiği gibi: “Bilincin ve farkında 

olmanın yıkamayacağı bir toplumsal yapı ve çerçeve de yoktur.”3 Ataerkil ilişkiler 

içinde doğallaştırılmış olan verili “bağımlı ve nesne” pozisyonunu aşarak kendilerini 

özne olarak yaratabilmenin ön koşulu kendilerine benimsetilen toplumsal rolleri 

reddetmektir. “Kurtuluş ancak topluca olabilir ve her şeyden önce, kadının içinde 

bulunduğu durumun iktisadi yönden evrimini gerektirmektedir.”4. Kadın 

kurtuluşunun ilk adımı onun ekonomik özgürlüğüdür, ancak yeterli bir adım değildir. 

Kadın dolaşık ilişkilerle bağımlı duruma getirildiğinden kurtuluş mücadelesi de çok 

katmanlı bir mücadeledir ve temeli de kadının kendi ayrı/farklı varoluşunu 

oluşturmasıdır. Kadının içselleştirdiği bağımlılık mekanizmaları onu erkekle 

ilişkisinde köle olarak ve ikincil durumda tutar. Hiyerarşik erkek egemen yapı içinde 

kadının durumu bir nesne olmaktan ileri gidemez; işgal edilen, ele geçirilen bir 

“şey”dir.. Bu pencereden bakıldığında da Freud’un ortaya koyduğu penis kıskançlığı, 

Beuvoir’e göre,  erkeğin cinselliğine değil, sahip olduğu toplumsal iktidara, babanın 

erkine duyulan hasettir. “Gerçekte, yetişkin erkek...cinsel organına, arzuladığı 

nesneleri kendisine mal ettiği oranda değer verir; kadın da, erkekte, onun kendine 

mal ettiği şeyleri kıskanır, mal etme aracını değil.”5 Annelik, diğer yandan, kadına 

                                                 
1 Simone de Beauvoir, Kadın İkinci Cins Bağımsızlığa Doğru. Çev:Bertan Onaran (İstanbul: Payel, 
1993), s. 7. 
2 Aynı, s. 152. 
3 Iris Murdoch, Sartre’nin Yazarlığı ve FelsefesiT. Çev: Selahattin Hilav (İstanbul: YAZKO, 1981), s. 
43. 
4 Aynı, s. 40-41. 
5 Simone de Beauvoir, Kadın İkinci Cins Evlilik Çağı. Çev:Bertan Onaran (İstanbul: Payel, 1993), s. 
146. 
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toplumsal bir statü sağlar ve bu statü aracılığıyla kısıtlı da olsa bir erk edinir. 

Beauvoir’a göre, annelik dolayımıyla edinilen erk, özsellikle tanımlanan “annelik 

içgüdüsü”nün toplumsal bağlamdaki karşılığıdır ve toplumsal/kültürel olarak oluşan 

annelik kesinlikle bir içgüdüye indirgenemez. Beauvoir, kadının bağımlı olma 

halinin kadın için bir yanlış bilinç olduğunu belirtir. Bağımsızlığı narsizm, din ve 

aşkta arayan kadın, bu alanların, temel bağımlılık ilişkisini beslemesinden dolayı 

özgürleşmek bir yana iyice tutsaklaşır. Kadın açısından aşk, bir efendi için tüm 

haklarından vazgeçmektir; kendi varlığından söz edilemez,  varlığı dünyanın sahibi 

olan erkek tarafından soğurulur ve böylece erkeğin evrenine hapsolur. Gerçek aşk, 

ancak kadının da özgür olduğu noktada başlar, insanlar arası bir ilişki olmanın 

ötesine geçmez ve iki özgür öznenin buluşmasıdır, birinin diğeri için varlığını yok 

saymayı içermez.  

Psikanaliz de feminist kuramcıların/kuramların sıklıkla ilişki kurdukları 

disiplinlerden biridir. Sıklıkla -eril bakışa sahip ve cinsiyetçi olduklarını tespit 

etmekle birlikte-  Freud ve Lacan’ı kuramlarına dayanak olarak alırlar. Psikanalizle 

ilk ilişkiyi yazdığı Psikanaliz ve Feminizm kitabıyla kuran Juliet Mitchel, psikanalizi 

erkek egemen bir toplumda cinsel kimliğin oluşumuna açıklık getirdiği ve toplumun 

bilinç dışında nasıl kurulduğunu ortaya koyduğu için değerli bulur. “Patriyarka 

tarihsel olarak özgül, dolayısıyla dönüştürülmesi mümkün olan toplumsal ilişkilere 

dayanır Mitchell'a göre. Bu ilişkiler, kadının emeğinin ve doğurganlığının 

denetlenmesi temelinde kurulmuştur.”1 Shulamith Firestone, Freudiyen psikanalizi 

önemsemekle birlikte, cinsiyetin toplumsal kurulumunu dikkate almadığından dolayı 

da eleştirir. Firestone, psikanalizin feminizmle aynı zeminden kaynaklandığını ve 

aynı malzemeyi işlediğini dile getirir. 

 
Freud'çuluk da, kadın hakları hareketi de, Batı 
uygarlığının en baskılı dönemlerinden birine, Viktorya 
Çağı'na tepki olarak doğdu: Bu çağın özelliği, aile 
merkezli bu yüzden de cinsel açıdan aşın baskıcı ve 
gerici olmasıydı. Bu hareketlerin her ikisi de uyanmayı 
gösteriyordu; ne var ki Freud, kadın haklan hareketinin 
düzeltmeyi amaçladığı şeyi yalnızca teşhis eden kişi 
olarak kaldı.2 

                                                 
1 Savran, Ön.Ver., s.  50. 
2 Shulamith Firestone, Cinselliğim Diyalektiği.Çev: Yurdanur Salman (İstanbul: Payel, 1993), s. 55-
56. 
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Ancak, Freudiyen psikanaliz, Firestone’nin düşüncesine göre, daha zararsız 

göründüğünden feminizmin yerini almıştır ve kadın hakları hareketinin gelişmesini 

engellemek için kullanılmıştır. Firestone, ruhsal oluşumları toplumsal bağlamı göz 

önünde bulundurmadan değerlendirdiğini iddia ettiği Freudiyen kategorileri tersyüz 

ederek, ataerkil iktidar mekanizmaları üzerinden yeniden okur; onun çözümlediği 

baskıların ve baskılara bağlı olarak oluşan hastalıkların özsel olarak kalıcı ve 

değişmez olmadığını, tersine patriarkal ailenin tedavülden kalkmasıyla birlikte 

ortadan kalkacağını savlar. 

Kate Millett, Freud ve ardılların ürünlerini kadınları ikincilleştiren bir karşı 

devrim kuramı olarak değerlendirir. Freud’un kadın özelikleri olarak tanımladığı 

şeyler, Millett’a göre, tamamen erkek egemen bir bakışın ürünüdür. Beauvoir’in 

penis kıskançlığı eleştirisini geliştirerek sürdürür. “Kızlar erkeğin üstün durumunu ve 

kendilerini küçük görüldüklerini fark ettikleri zaman, penis özlemine değil, penisin 

sağladığı ayrıcalıkların özlemini duyarlar. Erkeğe erkek olduğu için toplumda 

tanınan ayrıcalıkların özlemidir bu.”1 Kadının psikolojik yapısı anlaşılmak 

isteniyorsa ataerkil evlilik ve aile mutlaka hesaba katılmalıdır. Toplumsal-tarihsel 

nedenleri göz ardı ederek çocukluk dönemindeki anatomik-biyolojik farklılıkların 

deneyimlenmesi üzerinden ve üstelik dişiyi olumsuzlayarak bir eksiklik üzerinden 

tanımlayan psikanalist kuram, Millett’e göre kadın düşmanı temeller üzerinde 

yükselir. Freud’un erkek üstünlükçü bakışı özellikle de erkek merkezli “penis 

kıskançlığı” kavramı zaman zaman da, Mağden’in yaptığı gibi, alaycı eleştirilere 

hedef olmuştur: “Güruhun yarısı sahip olduğu şeyin derdiyle uğraşırken diğer yarısı da 

doğuştan sahip olmadığı, hiçbir zaman sahip olamayacağı bir parçanın derdiyle yanıp 

kavrularak helak oluyor. Nerdeyse Marksist ekonomiye giriş, inandırıcı değil.”2  

Karen Horney ise Freudyen kategorileri ve kavramları benimsemek ve 

kullanmakla birlikte, psikanalizin bir erkekler tarafından ortaya konduğunu ve eril bir 

bakış açısını yansıttığını; erkek bakış açısından ele alınan kadın psikolojisinin 

tanımlanabilmesi için öncelikle eril düşünme tarzından sıyrılmak gerektiğini savunur. 

“Kadınların ruhsal yapısı da... hep erkeklerin bakış açısından ele alınmıştır. … 

Erkeğin, nesnel geçerliliği doğuran üstün konumunun, onun kadınlarla öznel ve 
                                                 
1 Aynı, s. 303. 
2 Perihan Mağden, Pazartesi Yazıları (İstanbul: İletişim, 1998), s. 20. 
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duygusal ilişkilerine bağlanması kaçınılmazdır.”1 Horney, ruhçözümleyici yaklaşımı 

doğal ve verili bir yapıyı betimlemek için değil, toplumsal ve kültürel bir süreci ifade 

etmek için kullanır; penis kıskançlığından mazoşizme bütün Freudiyen kavramları 

biyolojik özcülükle açıklamak yerine sosyo-kültürel süreçler olarak yeniden okur. 

Horney’e göre eril bakış açısı çocukluk döneminde aşılanır ve erken yaşlarda eril 

yapıya kendilerini uydurmaları kız çocuklarının “kendine özgü doğasını” da 

biçimlendirir ve penise imrenme ancak toplumsal nedenlerle açıklanabilir. Diğer 

yandan Horney, imrenmenin kadınlara özgü bir şey olmadığını, erkeklerin de 

kadınlık durumunda imrendiği şeyler olduğunu vurgular. Bunlardan belki de en 

önemlisi annelikle bağlantılı olarak kadının yaşam yaratma gücüdür. Erkek kendinde 

eksik olanı kültürel alanda kapatmaya çalışırken, öte yandan farklı savunma 

mekanizmalarıyla kadının gücünü aşağılamaya ve kendini yüceltmeye çalışır.  

Feminist kuram içinde psikanaliz önemsenmekle birlikte eleştirel bir 

süzgeçten geçirilerek ve yeniden düzenlenerek kullanılmıştır. Freudiyen psikanaliz 

kuramına gelen eleştirilerin ortak noktaları -kadını özsel olarak pasif ve bağımlı ve 

tersi yönelimleri norm dışı ve sayrılık olarak tanımlaması itibariyle- eril bir bakış 

açısından kaynaklanması, bu yönüyle de kadının eril değerlere uyum sağlamasının ve 

evcilleşmesinin bir aracı olduğu üzerinde yoğunlaşır. İkinci dalganın ideolojik 

çizgisinde ilişkiye geçilen ruhçözümcü ve varoluşçu yaklaşımlar feminist kurama 

yeni kapılar açar. Kadının verili ve özsel olarak tanımlanmış bir kimliği olmadığını, 

kültürel ve toplumsal bir süreçte üretildiğini, dolayısıyla da bu kimliğin değişebilir 

olduğunu ortaya koyar. Kadını ortak bir kimlik olarak değerlendirmekle birlikte, 

kadınlığın özgül olarak oluştuğu düşüncesi farklı kadınlık durumlarının varlığına 

yönelik bir altyapı oluşturarak üçüncü dalgaya kuramsal zemin hazırlar.  

4.h - Radikal Feminist Kuram 

Radikal feminist kuram 1960’larda eşit haklar arayışından ayrı olarak, 

kadının özgürleşmesinden ve kurtuluşundan söz eden bir harekete eşlik eder. İkinci 

dalga feminizmin çekirdeği ve itici gücüdür. Kadının ezilmesinin ve 

ikincilleşmesinin temel nedenini ataerki olarak görür ve bu hiyerarşik cinsiyetçi 

sistemin kökten değişmesi talebinde bulunur. Radikal feminist kuram cinsler 
                                                 
1 Karen Horney, Kadının Ruhsal Yapısı. Çev: Nilgün Şarman (İstanbul: Payel, 1998), s. 56-57. 
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arasındaki ilişkinin ataerki tarafından belirlendiğini ve bunun da kadının ezilmesine 

ve ikincileşmesine neden olduğunu tespit ederek politik ve ekonomik bir devrimin 

bunu çözmeye yetmeyeceğini, kapitalist ve ataerkil ezme biçimlerinin iç içe 

işlediklerini savlayarak gerçek devrimci bir değişimin feminizm olduğunu ileri sürer. 

Kadının kurtuluşu için kapitalizm de ataerki de ortadan kalkmalıdır. Eril olanı iktidar 

ve egemenlik olarak tanımlayıp, bu iktidar ve egemenlik alanlarını yıkmaya 

çalışırken, dişil olanı bulup kültürel olarak var etmeye çalışır. Patriarkayı tarihsel bir 

perspektiften değerlendirip, otonomik yapısına dikkat çeker ve doğrudan savaş 

açılmadığı takdirde varlığını sürdüreceğini iddia eder.  Kadınların sınıfları ve ırkları 

ne olursa olsun, kadın olmalarından dolayı ezildiklerini dile getirir; erkekler kadınları 

yalnızca ekonomik kazançtan dolayı değil, kendi kişisel tatminleri için de 

sömürmektedir. Hartmann, radikal feminizmin toplumsal diyalektiği cinsellik ekseni 

üzerine yerleştirdiğinin altını çizer. 

 
Kadınların hoşnutsuzluğu... kadınların sistematik olarak 
egemenlik altında tutulduğu, sömürüldüğü, ezildiği 
toplumsal yapıya verilen karşılıktır. … Radikal 
feministler için özgün ve temel sınıf ayrımının 
cinsiyetler arasında olduğu ve tarihi motive eden gücün 
erkeklerin kadınlar üzerinde iktidar ve egemenlik 
kurma mücadelelerinden oluştuğu, yani cinselliğin 
diyalektiği anlamına gelir.1 
 
 

Gelecek kuşakları kurtarma politikasını terk ederek anı değiştirmeye yönelen 

radikal feminizm, ataerkinin yeniden üretildiği bir alan olan aileyi ve evlilik 

kurumunu radikal olarak sorunlaştırır. Ataerki kadını ve emeğini denetleyen bütün 

toplumsal yapılara yaygındır, ancak heteroseksüel erkek üstünlükçü aile kuşkusuz en 

önemlilerinden biridir. Radikal feministler özel alanda olanların “özel” bir sorun 

olmadığını, ezilmenin ve baskının olduğu her yerde, iktidar ilişkilerinin olduğu her 

yerde politikanın olduğunu savunarak ev içi ilişkilerin demokratikleştirilmesi 

konusunda ısrarcı oldular. Aileyi kapitalizmin özgül koşulları altında patriarkal-

kapitalist uzlaşma alanı olarak görür. Tüketimin örgütlendiği asal alan olan aile, 

kadının toplumdan iyice soyutlanarak ve geleneksel bağlarından koparılarak içine 

gömüldüğü bir hücreye dönüşür. Bu yapı çocuk için de toplumdan koparılarak ve 
                                                 
1 Harttmann, Ön.Ver., s. 140. 
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itaatin öğretilerek kapitalist sisteme gerekli olan vasıflı köleler haline getirildiği bir 

larva olarak işler; özgürlüğü kısıtlanır ve itaatkar bir işçi olarak hasat edileceği güne 

kadar hijyen ortamda yetiştirilir. “Endüstri toplumun gelişmesiyle çocukluk, seri 

üretimi uygulanabilir hale geldi.”1 Çocukların ezilme biçimi ile kadınların ve diğer 

ikincileştirilmiş grupların ezilme biçimleri birbirine benzer. Kapitalist-ataerkil yapı 

çocukların aileye olan duygusal ve ekonomik bağımlılığını güçlendirerek çocukları 

güçsüzleştirir. “Kadınların ve çocukların sınıfsal ezilmesi «şirin»lik edebiyatıyla 

sarıldığından, buna karşı savaşmak, açık ezilmeye karşı savaşmaktan daha zordur.”2 

Radikal feminist yaklaşım ataerkinin baskı altında tuttuğu bu iki grubun kurtuluşunu 

ortaklaştırır ve kurtuluş ataerkinin çözülmesi ya da yıkılmasıyla mümkündür. Eril 

mülkiyet ilişkilerinin somutlaştığı bir alan olarak evlilik, kadın bedeninin ve 

cinselliğinin denetim hakkının erkek tarafından gasp edilişini resmileştirir. 

“Kadınların cinselliği erkeklerin; öncelikle babanın, sonra da kocanın malı olarak 

belirlendi ve kadının cinsel "saflığı" (özellikle bekâreti), üzerinde pazarlık yapı-

labilen bir ekonomik değere dönüştü.”3 Leonore Davidoff’un geçmiş deneyimlerle 

birlikte okuyarak ortaya çıkardığı ev içi egemenlik ilişkilerinin yapısı, aslında bu 

ilişkilerin tarihte var olan bütün emperyal sistemlerin yapısal olarak bir izdüşümü 

olduğunu gözler önüne serer. Evlilik yoluyla yalıtılan kadın yeni ortamda tek başına 

ve diğerleriyle dayanışma olanaklarından yoksun kalarak sömürüye daha açık hale 

gelir. “Aile yoluyla "kadın" ve "çocuk" kategorileri, emeği ve kişiliği yalnızca 

"erkek" kategorisi yoluyla tanımlanabilen zayıf, bağımlı varlıklar olarak 

oluşturulur.”4 Patriarkal tahakkümde efendinin buyruklarının meşruluğu kişisel tabi 

kılma ilişkisiyle güvence altına alınır ve kontrol gücü ve gücün sınırları ‘norm’lardan 

kaynaklanır, ama bu güçler yasallaşmış değildir, geleneklerle kutsanmıştır. Radikal 

feminist kuram aileye indirgemeci bir şekilde yaklaşıp yalnızca bir baskı alanı olarak 

yaklaşmaz. Ailenin kapitalizmle ilişki içinde ve kapitalizmin isterlerine göre 

şekillenmekle birlikte, içinde barındırdığı kapitalizm öncesi öğelerle karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Ancak Firestone’un da altını çizdiği gibi ailenin direngen gücünün de 

hesaba katılması gerekir. “İçindeki tüm baskılara karşın aile bugün, devletin gittikçe 

                                                 
1 İvan Illich, Okulsuz Toplum. Çev: Mehmet Özay (İstanbul: Şule Yayınları, 2000),  s. 48, 73. 
2 Firestone, Ön.Ver., s. 99. 
3 Fatmagül Berktay, Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın (İstanbul: Metis, 2000), s. 81. 
4 Leonore Davidoff, Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet. Çev: Zerrin Ateşer ve Selda 
Somuncuoğlu (İstanbul: İletişim, 2002), s. 107. 
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ağırlaşan baskısına karşı tek güvenli yer, bulunabildiği kadarıyla duygusal sıcaklığın, 

baş dinlemenin, bireysel rahatlığın sağlanabildiği tek sığınaktır.”1 

Radikal feminist kuramın üzerinde durduğu bir başka nokta da, kadın bedeni 

üzerine kurulan ataerkil/eril denetim/iktidardır. Pornografi, tecavüz ve kadın 

bedeninin medyada temsili ataerkil söylem dolayımıyla üretilir ve bu söylemin 

üretilmesine katkıda bulunur. Radikal feminist kuram kadın bedeninin 

aşağılanmasını ve nesneleşmesini eleştirir ve çözümler arar. MacKinnon, tecavüz ve 

pornografi gibi kadın bedenini kullanılabilir bir nesne olarak değerlendiren eylemleri 

kadın cinselliğini tanımlayan erkek bilinci olarak ortaya koyar.  

 
Dişilik... eril ölçülere göre cinsel açıdan kullanılabilir 
olmak demektir. … Toplumsal cinsiyet ayrımı 
kadınların kendilerini erkekler için, özellikle de er-
keklerin cinsel kullanımı için var olan cinsel varlıklar 
olarak tanımlamaya alıştırdıkları bir süreçtir. Bu süreçte 
kadın kendi cinselliğinin erkek gözündeki tasavvurunu 
kendi kadın kimliği olarak içselleştirir ve böylece onu 
dünyanın bir gerçeği haline getirir.2 
 
 

Toplumsal olarak tanımlı olan erilin temel kurgusu kadın -cinselliği- üzerinde 

denetim kurabilir olmaktır. MacKinnon, tecavüzü yalnızca kadını denetim altında 

tutmak için kullanılan bir şiddet olarak değil, ama aynı zamanda erkek cinselliğinin 

de bir parçası olarak değerlendirir. Cinsellik bir iktidar biçimidir: toplumsal olarak 

belirlenir, erkeğin cinsel üstünlüğünü ve kadının bastırılmışlığını kurumsallaştırır. 

“Eril bakış açısı kadının tanımını zorla kabul ettirir, bedenini kuşatır, konuşmasını 

kısıtlar, yaşamını belirler. Sistematik ve egemendir. Eril, toplumsal ve politik bir 

kavramdır. Biyolojik bir nitelik değildir.”3 Kadın cinselliği açısından (ezilen taraf 

için) eril beğeniyi elde etmek toplumsal kazanca tahvil edilebilir bir durumdur ve 

egemen toplumsal kurallar da (yazılı ya da içselleştirilmiş) tecavüzü cinsel ilişkiden 

ayıran çizgiyi razı olma üzerine oturtur. Millett’in de belirttiği gibi “Geleneksel ola-

rak, ırza geçmek, bir erkeğin bir başka erkeğe karşı işlediği suç olarak, «onun 

kadınının» ırzına geçmek biçiminde yorumlanmıştır.”4 Tecavüz, diğer yandan, kadını 

                                                 
1 Firestone, Ön.Ver., s. 218-219. 
2 MacKinnon, Ön.Ver., s. 132-133. 
3 Aynı, s. 136 
4 Millet, Ön.Ver., s. 79. 
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aşağılayarak ve nesne durumuna indirgeyerek onun ikinciliğini ve ezilmesini yeniden 

üreten araçlardan biridir. Feminist çözümlemede tecavüz erkeğin cinsel dürtülerine 

ya da sapıklığına indirgenmez, tecavüz cinsiyetler arası iktidar ilişkilerinin bir 

sonucudur. Tecavüz son kertede kadına eril bir dünyada yaşadığını hatırlatan, kadın 

üzerinde ataerkil iktidarın kurulduğu bir eylemdir.  

Radikal feminist kuram, pornografiyi de kadına yönelik eril bir şiddet, kadın 

bedenini ve cinselliğini belirleyen bir araç olarak değerlendirerek yoğun bir şekilde 

karşı çıkar. MacKinnon’a göre pornografi, eril iktidarın ideolojik yeniden üretim 

alanıdır. Cinsiyetçi hiyerarşi pornografinin de yardımıyla bilinçlere kazılır, 

toplumsallaşır. Pornografi eşitsizliği doğallaştırarak eril iktidarı da doğallaştırır. 

Cinsiyetçi yaklaşımın dünyaya bakışı pornografiktir ve kadının ikincil konumundan 

yaralanarak onu sömürür. “Pornografi yürürlükteki egemen ideolojidir. Aslında 

pornografinin özgürce yaptığı, kadınların beynini ve bedenini köleleştirmek ve kadın 

bakış açısının ifadesini engelleyen terörü normalleştirmektir.”1 Radikal feminist 

kuram, kültür konusunu da sorunlaştırmış ve kadının ezilmesinde kültürün yeri ve 

önemini sorgulamıştır. “Kadının ‘öteki' olarak kurulması ve bunun dilde 

sembolleşmesi, kadınların ataerkil düzen içinde erkekler tarafından ezilmelerinin, 

sömürülmelerinin biçimleriyle içice geçer.”2 Radikal feminist kuram, kadınların 

egemen kültür, yanlış eğitim ve devlet aygıtıyla yanlış bilinç edindiklerini ve 

ezilmelerini içselleştirdiklerini savlar. “Kadın içine kapatıldığı boyuttan kaçabilmek 

için egemen düşünce sisteminin dışında düşünmeyi öğrenmek zorundır.”3  

Kadının egemen kültür tarafından şekillendirildiği uyarısında bulunan radikal 

feminist kuram, bu bağlamda özellikle medyayı kültürel savaş alanı olarak 

belirlemiştir. Kadın için belirlenen roller medya ve reklamlar aracılığıyla üretilen 

mitler dolayımıyla onun bedenine uygulanır. Büker ve Kıran, çalışmalarında medya 

aracılığıyla üretilen simgesel şiddetin potansiyel bir şiddet olduğu tespitinde 

bulunurlar. “Yazılı ve sözlü basında, gerek ürünlerin tanıtımında, gerekse eğlence 

amacıyla hazırlanan, yazı film ve programlarda kadının bir seks objesi olarak 

sunulması, kadına karşı her türlü şiddeti teşvik edicidir.”4 Coward ise kadın 

                                                 
1 Aynı, s. 235-236. 
2 Meltem Ahıska, “Yoksa Kadınlar  Var mı?” Defter. 7, 21. (1994), s. 35. 
3 Rodnitzky, Ön.Ver., s. 50. 
4 Seçil Büker ve Ayşe Eziler Kıran, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul: Alan Yayıncılık, 
1999), s. 34.  
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cinselliğinin bakılan bir nesne olarak ataerkil söylemler aracılığıyla kurulmasına 

dikkat çeker. Kadının bakılan ve teşhir edilen bir cins olarak ikincileşmesinde medya 

önemli bir pay sahibidir; medya aracılığıyla egemen ideolojinin cinsellik anlayışı 

kadın bedenine kazınır. “Neyin çekici kabul edileceği konusundaki ölçütler öncelikle 

moda ve reklam endüstrilerinin içinden doğmaktadır.” 1 Erkek egemen ideolojiye 

gömülü olarak şekillenen kadın, bugün de aynaya baktığında Pamuk Prenses’in 

ondan güzel olduğunu söyleyerek ideal görüntüyü belirleyen ataerkinin sesini duyar. 

Kendini kaçınılmaz olarak görüntüye indirgeyen kadının da özne olmak gibi bir şansı 

kalmaz artık.  

Radikal feminist kuram, son tahlilde tarihin itici gücünü kadın ve erkek 

arasında yatan diyalektik bir mücadeleye dayar. Ataerkinin işleyişinin evrensel 

olduğunu savlayan Mary Dally, değişik coğrafya ve kültürlerde kendine özgü yerel 

renkleri de olduğunu söyler. Kadın olmaktan kaynaklanan durumumuzun temel 

benzerliği, cinsiyetimizin kadim köleliğinden kurtulmak için bir savaşımı 

başlatmıştır. … Cinsiyete dayalı kast sistemi kadınlara ve erkeklere yanlış kimlikler 

sunan ideolojiler tarafından gizlenmektedirler.”2 Ataerkil koşullanmayı ve 

kuşatılmayı aşmanın yolu da kızkardeşliği ve kadın yoldaşlığını güçlendirip, ataerkil 

mitlerin gizlediklerini ortaya çıkarmakla mümkün olacaktır. “Çarpıtılmış fallik 

mitlerin kodlarının feminist sökümü; aynı zamanda rutinin, beyhudeliğin, 

yanılsamanın, uyarlayıcı davranışların da kırılması demektir.3  Böylece erkekler 

tarafından üretilen teorilerin reddine varan anti-entellektüalizme kadar varan bir tavır 

da benimsenir ve yerini kadınların kendi deneyimlerine dayanan bilgi üretme eğilimi 

alır.  

Radikal feminist kuram kadına vurgu yaparak onu güçlendirmeye çalışırken 

farklılık politikasına tutunur. Kadın ve erkek arasında bir farklılık tanımlarken, 

kadınları ortak bir payda olarak alır. Sınıf ve kültür gibi ayrımlara çok fazla itibar 

edilmeyince evrensel ataerkinin karşısına özsellikle tanımlanan bir evrensel kadınlık 

doğası konur. Ataerkiye karşı kısa vadeli bir tepki olarak verilen ayrımcılık, radikal 

feminist kurama yapışarak karakteristik özelliğine dönüşür ve bu tepkisel yaklaşım 

radikal feminizm tarafından aşılmadan ardından gelen feminizmler tarafından 

                                                 
1 Rosalind Coward, Kadınlık Arzuları. Çev: Alev Türker (İstanbul: Ayrıntı, 1993), s. 60. 
2 Mary Dally, Beyond God the Father (London: The Women’s Press, 1991), s. 1-3. 
3 Mary Dally, Gyn/Ecology the Methaethics of Radical Feminism (Boston: Beacon Press, 1990), s. 48. 
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eleştirilerek aşılır. Kuşkusuz farklılık politikası ayrımcılıkla birleştiğinde ataerkil 

sistemin üzerinde durduğu düalist yapıyı destekleyerek tersine cinsiyetçilik üretmek 

gibi bir açmaza saplanmıştır. Diyalojik olmayan ötekileştirici bu yapıyı amerikan 

feminizminin orta sınıf karakteri üzerinden eleştiren hooks, tam da bu nedenle 

feminizmin devrimci ve kuşatıcı bir eylemliliğe dönüşemediğini savlar. “Her ne 

kadar kendilerinin ‘radikal feministler’ olduklarını varsaysalar da tepkileri gericiydi. 

Temelde bütün erkeklerin bütün kadınlara düşman olduklarını ileri sürdüler ve bu 

sorunun çözümünü ütopik kadın ulusunda, ayrımcı birliklerde… buldular.”1 Oysa 

hooks’a göre feminizm, cinsiyetçi ezilmeyi sona erdirmek için verilen bir savaştır ve 

cinsiyetler arasındaki savaşı sona erdirebilir. 

4.i - Eşikte Kurulan Köprü: Fransız Feminist Kuramı 

Özsel kadın kimliği ve farklılık politikalarıyla ikinci dalga ile ortak zemini 

paylaşan Fransız feminist kuramı, gerek radikal feminizmin kadın üzerinden ürettiği 

farklılık politikasını uçlara taşıması, gerekse post-yapısalcı ve yapı sökümcü 

teorilerle girdiği ilişkiler sonucu ikinci dalganın sınırlarında durur. Böylece Fransız 

feminist kuramı, bir yandan yarattığı kırılma diğer yandan kendinden sonra gelecek 

kuramlara zemin oluşturması itibariyle, ikinci dalga ile üçüncü dalga arasında/eşikte 

ve köprü olarak duran bir kuram olarak değerlendirilebilir. “Farklılığı ortaya 

koymanın yolu ise kadınların kadınlıklarından doğan deneyimlerine dayanarak 

"kadınsı" bir yazın ve konuşma literatürü ortaya koymaktan geçer.”2 Sarup, Fransız 

feminist kuramcılarının ortak noktasını Lacan’a oturtur: “Hepsinde ortak olan bir 

özellik çeşitli biçimlerde Lacancı psikanalizden etkilenmiş olmalarıdır.”3 Weedon’a 

göre “Bu kuramlarda dil patriarkiye karşı direnme alanı olarak merkezi bir rol 

oynar.”4 Baba merkezli olan dil, Fransız feminist kuramına göre fallus merkezlidir 

de. Fransız feminist kuramı, post-yapısalcı kuramların batı düşüncesinin söz-

merkezciliğine (logocentrism) karşı çıkışlarıyla, -özellikle radikal- feminist 

kuramların karşı çıktığı fallus-merkezciliği (phallocentrism) bir arada değerlendirip 

                                                 
1 hooks, Ön.Ver., s. 33. 
2 Çaha, Ön.Ver., s. 56. 
3 Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Post-Modernizm. Çev: A. Baki Güçlü (Ankara: Ark, 1997), s. 
161. 
4 Weedon, Ön.Ver., s. 77.  
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phallogocentric (fallik-söz merkezli) batı düşüncesine (ve dolayısıyla diline) karşı 

çıkarlar. Parla ve Irzık, dili hegemonik bir alan olarak değerlendirir.  

 

Kadınlar erkekler tarafından yapılmış bir dil içinde 
yaşamak zorunda[dır]... kadınların sessizliği, sürekli 
olarak onlar hakkında ve onlar üzerinden, onların 
dolayımıyla konuşan bir dil tarafından tanımlan[ır] ve 
güvence altına alı[nır]… Bu dilin nesnesi olmakla 
kalmazlar, parçası da olurlar.1 

 
 

Julia Penelope, İngilizcenin cinsiyetçi yapısı üzerine yaptığı çalışmasında, dilin 

ideolojiyi içselleştirici mekanizmasına dikkat çeker. “Dili kontrol etme ezilenlerin 

bilincine ezilmenin yerleştirilmesi için ilk ve en önemli metottur. Dil soyut ve 

neredeyse görünmez bir silahtır.  Mesajlarını bilincimize biz daha çocukken aşılar.”2 

Dil tarafından tanımlanan deneyimler, bu dili kontrolü altında tutan erkeler 

tarafından geliştiren gramer aracılığıyla şekillendirildiğinden dolayı erkeklerin 

dünyasının ve dünyaya bakışlarının bir ifadesidir. Ataerkil söylem evreninde 

varolabilmek, böylece, ikili bir taktiği gerekli kılar. İlki erkek egemen bir toplumda 

yaşamaktan dolayı eril dili iyi kullanabilmekten geçerken, ikinci taktik eril dili 

bükmek ve şeklini bozmak ve böylece bir minör dil yaratmaktır. Azınlıkların (ki 

azınlık da eril dile ait bir tanımlamadır ve çoğu zaman az olmayan topluluklar için 

kullanılır) egemen dili bozarak kendilerine özgü bir dil yaratmaları çok karşılaşılan 

bir durum: Amerika’da siyahilerin oluşturduğu ‘zenci İngilizcesi’ gibi. Direkçigil, 

Zenci tiyatrosu üzerine yaptığı çalışmada kendileri için başka efendiler için başka 

şeyleri ifade eden dilin muğlak ve çift anlamlı yapısına da değinir.  

 

Zenciler beyaz adamın İngilizcesi’ni öğrendiler, ama bu 
yeni dili Afrika'da bıraktıkları kültürlerini sürdürmek 
için ve onları nesne düzeyine indirgeyen beyaz adama 
karşı savunma aracı olarak kullandılar. ... Çoğu kez 
beyaz adamın gözü önünde, onun işittiğini sandığından 
büsbütün ayrı şeyleri öteki zencilere iletmeyi 
başarmıştır. … Zenci İngilizcesi’nin günümüzde bile 

                                                 
1 Sibel Irzık ve Jale Parla, “Önsöz.” Kadınlar Dile Düşünce. Der.: Sibel Irzık ve Jale Parla (İstanbul:  
İletişim, 2005), s. 8. 
2 Julia Penelope, Speaking freely. Unlearning the lies of the Fathes’ Tongues. (New York: Pergamon 
Pres, 1990), s. 20. 
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halâ kullanılması bu dilin beyazlara karşı bir iletişim 
silâhı olarak işlevini sürdürdüğünü, aynı zamanda, 
zenciler arasında birlik ve dayanışmanın göstergesi 
olduğunu açığa çıkarır.1 
 
 

Benzer dilsel yapılar, Almanya’da göçmen Türklerin kullandığı Almanca 

gibi, ezilenler tarafından üretilmekte ve kullanılmaktadır. Deluze ve Guattari de 

Kafka üzerine yaptıkları çalışmada yersiz-yurtsuzlaşma üzerinden dilin minör 

kullanımına dikkat çekerek dolaylı da olsa dil ve dile direnme arasında örtük de olsa 

bir ilişki kurarlar. “Minör edebiyat, minör bir dilin edebiyatı değil, daha ziyade, bir 

azınlığın majör bir dilde yaptığı edebiyattır.”2 Kadınlar da, ataerkil söylem evreni 

içinde kendilerini ifade edebilmek, dayanışabilmek ve Scottçu anlamda gizli senaryo 

olarak direniş alanları oluşturabilmek için minör bir dil oluşturmuşlardır. Fransız 

feminist kuramı, écriture féminine’i özsel bir kadın kimliğinden kaynaklanan majör 

bir dil olarak ortaya koysa da; écriture féminine eril dile karşı oluşturulan dilsel 

direniş alanlarından yararlanarak/genişleterek oluşturulan dayanışmacı ve merkezi 

bozacak anti-hegemonik/minör bir dil bağlamında değerlendirilirse açılım sağlaması 

olası bir yaklaşım olur. Dili diyalektik bakış açısından değerlendirirsek tarihsel bir 

olgu olduğunu -yani dilin kendi başına, tarihten bağımsız bir dizge olmadığını- ve 

üzerine verilen savaşımla kurulduğunu; iktidar ilişkileri dışında anlaşılamayacağını 

ve dili şekillendiren öznelerin de faillikle tanımlandığını dikkate almak 

durumundayız.  Voloşinov, dili sınıf savaşımının bir uğrağı olarak belirler. 

“Toplumsal sınıf gösterge cemaatiyle çakışmaz. Birbirinden farklı sınıflar bir ve aynı 

dili kullanır. Bunun sonucu olarak... gösterge sınıf mücadelesinin bir alanı haline 

gelir.”3 Tam da burada, dile müdahale ya da dilde mücadeleden söz edeceksek, 

écriture féminine’i farklı bir noktadan yaklaşarak irdelemek gereksinimi vardır. 

Voloşinov’un yaklaşımını dikkate aldığımızda eril ve dişil dil olarak başat ve 

eleştirel iki ayrı dilsel paradigmadan söz edemeyiz. Dili yalnızca verili (tanrısal) bir 

sistem olarak değil, tersine mücadele ile dönüştürülebilecek bir alan olarak 

                                                 
1 Nebile Direkçigil, Amerika’da Zenci Tiyatrosu (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985), s. 4-
5. 
2 Gilles Deluze ve Félix Guattari, Kafka. Minör Bir Edebiyat İçin. Çev.: Özgür Uçkan ve Işık Ergüden 
(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001), s. 25-26. 
3 V.N. Voloşinov, Marksizm ve Dil Felsefesi. Çev: Mehmet Küçük (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), 
s. 67. 
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değerlendirdiğimizde écriture fém inine dil üzerinde gerçekleşen bir mücadele olarak 

yeniden biçimlendirilebilir. Fransız feminist kuramcılarının yönelimi (Foucaultcu 

anlamda) her baskı alanının aynı zamanda direniş alanı olması düşüncesinden 

hareketle dil içinde direnmektir. Bu direnme, kadının kendine ait dili yaratmasından, 

yani écriture femininé’den (dişil yazın) geçer. “Kadın yazısı, kadın bedenini yazının 

merkezine yerleştirmesiyle, kadın öznenin otoritesini beden, cinsellik ve dil arasında 

kurulacak bir bütünlükte aramasıyla tanımlanıyor.”1 Kadını bir “farklılık” olarak 

tanımlamak (dolayısıyla erkeği de) ikili karşıtlık üzerine ve kurulu eksik ben olarak 

(ve dolayısıyla değersiz) ötekilik üzerinden kimlik kurulumunu radikal olarak dışlar. 

Böylece biri diğeri üzerinden değerlendirilemeyecek ve birbirine indirgenemeyecek 

farklı özneler arasında kurulan diyalog, ötekinin tabiyeti üzerine kurulu ataerkil 

hiyerarşinin yerini alır. Fransız feminist kuramı ağırlıklı olarak Julia Kristeva, Luce 

Irigaray ve Hélène Cixous’nun kuramsal çalışmaları tarafından belirlenir. Bu üç 

düşünür de dişil yazın ve dil üzerinde ortaklaşırken dişil yazını kurma biçimleriyle 

birbirlerinden ayrılırlar. 

Julia Kristeva, dişil yazın üzerine düşünce üretirken öncelikle dil üretiminde 

iki ayrı süreç üzerinde durur: semiyotik ve sembolik. Sembolik dil daha çok 

ataerkinin alanında dururken, semiyotik kadın dilini imler ve annelikle ilişkilidir. 

Semiyotik çocuk oluşla ve sosyalleşmemiş olmakla bağıntılı bir döneme işaret eder. 

Babanın simgesel düzeninin içine henüz girilmemiştir. Bir sürgün olarak, bir cadı ve 

canavar olarak sürüldüğü sınırlardan deneyimledikleriyle dil içinde konumlanışıyla 

da farklılaşır. “‘Bu değil’ ve ‘henüz değil’ diyen biri olarak kadın deneyimi, 

diğerlerinin arasında yalnızca negatif bir deneyimdir. …Üzerine aldığı ve taşıdığı 

anlam, özne ve kimlik sorgusu aracılığıyla edindiği ayrıcalıklı konum sayesinde… 

pozitif yeni bir alan oluşur.”2 Gosetti, negatifi deneyimlemenin özneyi (kadını) 

semiyotikle sembolik arasında kesişme noktası yaptığına değinir. “ ‘Reddetme ya da 

harcama’ olarak negatiflik, anlam üretmenin altını çizen semiyotik işlem olarak 

meydana gelir.”3 Sembolik dönem ise toplumla karşılaşılan, kültüre değinilen ve 

                                                 
1 Sibel Irzık, “Latife Tekin’de Beden ve Yazı.” Kadınlar Dile Düşünce. Der: Jale Parla ve Sibel Irzık 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), s. 222. 
2 Julia Kristeva, “Talking About Polylogue.” French Feminist Thought a Reader. Haz.: Toril Moi 
(Cambridge: Basil Blackwell, 1990), s. 113-114. 
3 Jennifer Anna Gosetti, “Language and Subject in Hiedegger and Kristeva.” Philosophy Today (43, 
1999),  s. 84. 
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babanın simgesel düzenine, fallik-söz merkezli simgesel dile girilmesini ifade eder. 

“Sembolik düzene ve düzenlemeyle eşitken, semiyotik de örgütlenmemiş fiziksel ve 

ruhsal akışla ilgilidir.”1 Kristeva’ya göre semiyotik olan dişil ve sembolik olan da 

erildir. Bu iki boyut farklı oranlarda karışarak farklı dilsel biçimlere dönüşürler. 

“Özne her zaman hem semiyotik hem de semboliktir, gösteren sistemi olarak dil ne 

tek başına semiyotik olabilir ne de tek başına sembolik; bunun yerine ister istemez 

ikisine de gereksinim duyarak oluşur.”2 Kristeva’ya göre, özne dil içinde ve dil 

aracılığıyla kurulur. Dolayısıyla da kadının varlık kazanması için kendine bu dil 

içinde bir alan açmasıyla mümkündür. Dilsel alan oluşturmak ilk olarak eril dili 

olumsuzlamak ve ikinci olarak dişil bir dil yaratmakla mümkündür. Kristeva, 

semiyotik ve simgesel arasındaki ilişkisellik ve gerilim üzerinden gösterge-çözüm 

(semanalysis) adını verdiği çözümleme yöntemini uygular. Simgesel eril dil içindeki 

semiyotik dişil dilsel dalgalanmalar dilin tek boyutlu yapısını çoğullaştırarak tersyüz 

eder. “Mesaj sözden çekilir ve rüyalar, modern şiir ya da hiyeroglif’te olduğu gibi 

fiil-ötesi bir ifadeye nakledilir.”3 Dilin tersine dönmesi semiyotik tarafından sekteye 

uğratılmasıdır. “Gösterge-çözüm metnin bir göstergeler dizgesi olduğunu 

unutmaksızın, bir dizge içinde başka bir sahne açar: Yapının ekranının gizlediği 

sahnedir bu.”4 Işık, semiyotik öğenin bedeni dille ilişkilendirmesine dikkat çeker. 

“Bedensel dürtüler semiotik elemanın yıkıcı ama gerekli kuvveti yoluyla, dile 

girerler. Bu yolla uyuyan bedenlerin yerini, konuşan bedenler alacaktır.”5 Sözalan, 

semiyotik-sembolik ilişkisini dilde yarattığı dişil olanaklara değinir. 

 

Dilin yapısında bulunan ve babaya uzanan sembolik 
katmanla, anneye uzanan semiyotik katman arasındaki 
bu ilişkiler, dilsel dokunun semiyotik katmanın 
sembolik katmanda yol açtığı yırtıklar, bölünmeler ve 
boşluklar aracılığıyla değiştirildiği metnin biçimsel 
yapısında belirleyici rol oynar.  …Bastırılmış semiyotik 
öğeler, sembolik katmanı delip geçerek, patlamalar 

                                                 
1 Heather Höpfl, “The suffering Mother and the Miserable Son: Organizing Women and Organizing 
Women’s Writing.” Gender Work and Organization.  7, 2. (2000), s. 99. 
2 Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language. Çev..: Margaret Waller (New York: Columbia 
University Pres, 1984), s. 24.  
3 Julia Kristeva, Language the Unknown. Çev.: Anne M. Menke.  (London: Harvester Wheatsheaf, 
1989),  s. 325. 
4 Mehmet Rifat, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları-Temel Metinler. (İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 1998), s. 220. 
5Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı (İatanbul: Bağlam yayınları, 1998), s. 86.  



 81

halinde geri dönebilir ve metnin rasyonel mantığı ya da 
denetlenen anlatısı içinde susturulması olanaksız 
çıkışlar, uyumsuzluklar ve ritimler biçiminde ortaya 
çıkabilir.1 

 
 
Gösterge-çözümün temel kavramlarından olan chora; “İsimsizdir, beklenmeyendir, 

melezdir, isimlendirmeyi önceler ve neticede anneyi ima eder.”2  Karnavalın taşıdığı 

düzeni askıya alma kapasitesinin bir karşılığı olarak değerlendirilebilir ve diyalojik 

olana açılan bir kapıdır. “Bir ritm ve kırılma olarak chora oluşumdan, gerçeklikten, 

uzamsallıktan ve zamansallıktan önce gelir. Chora biri için bir şeyi temsil 

eden/gösteren bir şey değildir. Ne modeldir ne de kopyadır yalnızca vokal ya da 

kinetik ritme paraleldir.”3 Kristeva, Bahtin’in karnaval ve diyolojik yaklaşımlarından 

da etkilenmiş ve kendi kuramının da temel taşlarından biri yapmıştır. “Karnavalın 

içinde özne yok olur, yazara ait yapı kendini ben ve öteki olarak görecek ve üretecek 

şekilde anonimleşir.”4 “Karnavalesk söylem gramer ve anlambilim tarafından 

sansürlenen dilin kanunlarını parçalar ve aynı zamanda da sosyal ve politik bir 

protesto olur.”5 Böylece metin alılmayıcısıyla diyalojik bir ilişki kurarak kendini 

yeniden ve yeniden üretilir; yeniden üretim süreci Kristeva’nın metinler-arasılık 

adını verdiği olgudur. Mehmet Rifat, Kristeva’nın metinler-arasılık yaklaşımını 

gösterge-çözüm üzerinden değerlendirir. “Kristeva'ya göre...metnin üreticisi ile oku-

runun buluştuğu bir üretimin oluşma alanıdır… yine bu yaklaşıma bağlı olarak her 

metinde başka metinlerin bulunduğunu kabul eder. ... Bu da her metnin varoluş 

koşulu olan metinlerarası ilişkileri çıkarır ortaya.”6 Aktulum, Kristeva’yı Bahtin’in 

sözce kuramıyla ilişkilendirerek metnin üretime açık oluşunu çözümler. 

 
Metin, metinlerarası açısından bakıldığında, bir alıntılar 
mozaiği olarak tanımlanır. … Bu durumda, metnin 
anlamını, gösterenlerin yeniden düzenlenişi ve 

                                                 
1 Özden Sözalan, “Anayurt Oteli’nde Geceleyen kadın.” Kadınlar Dile Düşünce. Der.: Sibel Irzık ve 
Jale Parla (İstanbul:  İletişim, 2005), s. 257. 
2 Julia Kristeva, “Maternity, Feminism and Language” French Feminism Reader.  Haz.: Kelly Oliver 
(New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), s.159. 
3 Julia Kristeva, Revulution in Poetic Language. Çev..: Margaret Waller (New York: Columbia 
University Pres, 1984), s.25. 
4 Julia Kristeva, Desire in Language  Haz.: Leon. S. Roudiez. Çev.: Thomas Gora et al (New York: 
Columbia University Pres, 1980), s. 78. 
5 Aynı, s.78. 
6 Mehmet Rifat, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları-Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler 
(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1998), s. 129. 
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dönüşümü içerisinde aramak gerekir. … Kristeva'nın 
metin ve metinlerarası tanımından, önceki ve çağdaş 
sözcelerin çoğu zaman biçim değiştirerek, yani dönüşü-
me uğrayarak bir konumdan başka bir konuma geçtiği, 
eski metinlerin bir bütün oluşturacak biçimde bir araya 
getirilerek yeniden yazıldığı sonucu çıkar.1 
 
 

Kristeva için metinlerarasılık yalnızca metinler arasındaki bir ilişkiyi değil, aynı 

zamanda kendilerini yazan ve okuyan özneler arsındaki ilişkiye de gönderme yapar. 

“Metinlerarasılık, Kristeva’nın modern sanatın ‘okunaksız’lığı adını verdiği, 

metinlerin sözel olmayan, negatif ve kırık olan eşiğinde meydana gelir.2 Dişil dil, 

Kristeva’ya göre, diğer yandan annelikle bağlantılı bir şeydir. Annelik durumu 

“öteki” ile boyun eğdirmek üzerine kurulu olmayan bir ilişkidir ve bu nedenle de 

diyalojik bir öze sahiptir. “Çocuk ne bir erotik arzu nesnesidir, ne de fizyolojik bir 

gereksinimdir. Yalnızca başka bir öznedir.”3 Anne-çocuk ilişkisi (özellikle anne-kız 

ilişkisi) ya da kadınlar arasındaki ilişki, Kristeva’ya göre iğrenç (abject) üzerinden 

kurulur. Batı düşüncesinin kurduğu özne bir yandan kişisel sınırlamalar içine 

hapsedilirken, diğer yandan ötekini dışlar. İmgesel baba düşüncesi aracılığıyla, 

sembolik baba ve iğrenç anne olguları ortaya çıkar. Kristeva, Bousfield’in iğrencin 

sembolik olana indirgenemezliği ile vurguladığı gibi bu durumu bir çıkış olarak 

görür. “İğrenç’i sembolik olan içine taşımak imkansızdır (dil sistemi, erkeklik 

anlaşmaları ve kanunlar); çünkü iğrenç, simgesel düzeni önceler.”4 Mercer de iğrenç 

olanın temiz ve düzen karşısında sınırları zorlama potansiyeli üzerinde durur: 

“Kimlik, sistem ve düzeni rahatsız eden ‘temizlik’ ya da ‘sağlık eksikliği’nden daha 

aşağılık bir şeydir. … İğrenç, özneyi yapılandıran sınırların yokluğu ya da çökmesi 

olarak tanımlanır.”5  Böylece eril simgesel düzen tarafından iğrençle tanımlanarak 

kovulan öteki merkez-dışı bir kimlik ve buna bağlı olarak da bir dil geliştirme 

olanağına sahiptir. “İğrenç olan, düşmüş nesne ise radikal olarak dışlanmıştır, beni 

                                                 
1 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler (Ankara: Öteki yayınevi, 1999), s. 41-49. 
2 Anne Herrmann, The Dialogic and the Diffe,erence (New York: Columbia University Pres, 1989), s. 
17. 
3 Julia Kristeva, “Meaning of Equality.” Contemprorary French Feminism. Haz.: Kelly Oliver & Lisa 
Walsh (Oxford: Oxford University Pres, 2004), s.105. 
4 Cristine Bousfield, “The Abject Space: its Gifts and Complaints.” 9, 3. (Journal of Gender Studies.  
2000), s. 330. 
5 Joyce Ann Mercer, “Psychoanalysis, Parents and God: Julia Kristeva on Subjectivity and The 
Imaginary Father.” Pastoral Psychology (March, 2002 c:50),  s.245-246.  
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anlamın çöktüğü yere doğru sürükler. ... İğrenç dışarısıdır... sürgün edildiği yerden 

efendisine meydan okumaya devam eder.”1 Karnavalesk olana yakın duran iğrenç, 

ritüel jargonda kutsal olan tarafından dışlanan ve onu dışlayan bir oluştur ve 

kovulduğu merkeze karşı varlığı gereği tehditkar bir tutum takınır. Bu noktadan 

bakıldığında anlatının reddi, döngüsellik ve kopukluk, muğlaklık, çift anlamlılık gibi 

karnavalesk olanın da tanıdık olduğu öğeler sanatsal dilin içine sızmaya başlar. 

Kristeva, ikinci dalga feminizminin farklılık yaklaşımını ne kadar birey varsa o kadar 

da cinsiyet vardır söylemiyle uçlara kadar taşırken, diğer yandan “Her türlü eleştiriyi 

bertaraf etmek için, suçlu olanı yabancı olana, yalnızca sermayeye, öteki dine, öteki 

cinsiyete yerleştiren bu mantık... tersine dönmüş cinsiyetçilik olmuyor mu?” diyerek 

özellikle radikal feminizmin duruşunu eleştirir.2  

Luce Irigaray, kadın kimliğinin fallus-söz merkezli eril dil içinden geçerek 

biçimlendiğini ve batı kültürünün eril eğilimiyle oluşan bir eksik erkeklik/eril 

kadınlık olduğunu savlar. “Dişil olan, dilimizde farklı bir tür olarak varlığını 

sürdürmek yerine, eril-olmayan, bir başka deyişle var olmayan soyut bir gerçeklik 

haline geldi. Kadınlar ataerkil dilsel düzen tarafından dışlandı ve yok sayıldı.”3 Dil, 

Irigaray’a göre, özellikle kendinde içkin olan Tanrı’nın cinsiyeti dolayımıyla erkeğin 

konumunu güçlendirirken kadını da ikincileştirerek ve erkeğe tabi kılarak ataerkinin 

kurulumuna destek olur.  “Tanrının toplumsal cinsiyeti, ki her zaman ataerkil ve 

erildir, bütün söylemlerin ve nesnelerin gardiyanıdır.”4 Ataerki, babaların ve 

oğulların “soy”a gösterdikleri özel saygı ve kardeşler arasındaki rekabetle tanımlanır 

“Aile özel mülkiyetin temelidir ve babaların kanunu da mülk sahiplerinin 

kanunudur.”5 Kadın da konuştuğu dil ile ataerkil değerleri yüceltir ve onlara 

eklemlenir; kendi farklılığını ataerkil simgesel düzende temsil edemez. “Dişilik 

ataerkil düzenin ayrılmaz bir parçasıdır... Dolayısıyla kadın yoktur... Yalnızca 

babanın kızı olarak pek fazla bir şey anlamadan onun söylemini yineler” 6 Kadın 

karşıtı olan bir dilde kadının özerk olarak düşünebilmesi olanaksızdır. “Farklı olan 
                                                 
1 Julia Kristeva, Korkunun Güçleri. Çev: Nilgün Tutal (İstanbul: Ayrıntı, 2004), s. 14. 
2 Julia Kristeva, “Kadınların Zamanı” Defter. 7, 2. (1994), s. 21. 
3 Luce Irigaray, Ben Sen Biz. Çev: Nilgün Tutal (Ankara: İmge Kitabevi, 2006), s. 18. 
4 Luca Irigaray, French Feminist Thought. A Reader. Haz.: Toril Moi (Cambridge: Basil Blackwell, 
1990), s. 119. 
5 Luce Irigaray, The Irigaray Reader. Haz.: Margaret Whitford (Madlen: Blackwell Publishers, 1999), 
s. 50. 
6 Luce Irigaray, Nietzsche’nin Deniz Aşığı. Çev:İsmail Yerguz (İstanbul: KabalcıYayınevi, 2000), s. 
132. 
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dişil cins, bugün, eril adlar tarafından, az ya da çok, asimile edilmiştir: Kadın olmak 

bir erkek olmamak demektir.”1 The Sex Which is not One adlı yapıtında Irigaray,  

kadının sesini duyurabilmesinin ancak verili eril dil içinde erkekler gibi konuşması 

ile mümkün olduğu tespitinde bulunur. Kadın gömülü olduğu söylem evreninde 

ataerkil olanın bir temsilinden öteye geçemediği ve kendine ait olanı dile 

getiremediği için “ataerkil olmayan dişilik” ifade edilemeyen olarak söylemin 

sahipleri tarafından “karanlık kıta” olarak tanımlanır. Kadının dişil olarak varoluşu, 

her şeyden önce verili ataerkil dişilik tanımının dışına çıkan ve kadını olumlayan bir 

söylemle eril dile karşı direnişle mümkündür. Irigaray, kadının sessizleştirilmiş 

bedeninden çıkmasını talep eder ve dişil olan yeni bir dilin yaratılması için babanın 

simgesel düzenine dahil olmadan önce var olan alanda direnmeyi savunur. Eril dilin 

katılığının tersine bir direniş alanı olan dişil dil akışkanlık ve bedensellikle 

tanımlanabilir. Ancak ataerkinin çekim alanındaki beden Çubuklu’nun da belirttiği 

gibi eril arzunun nesnesidir.  

 
Irigaray… piyasada kadınların erkekler tarafından 
mübadele edilmesi sürecinde kadın bedeninin bir 
değişim değeri olarak kurulduğunu söyler. Bir yanda 
kullanım değeri olarak doğal kadın bedeni, öte yanda 
erkek arzusunu yansıtan, sosyal olarak kurulmuş 
değişim değerini temsil eden kadın bedeni vardır. 
Böylece öznelliği inkâr edilen kadınlar bir arzu objesi 
olarak nesneleştiriliyorlar.2 
 
 

Tüketim nesnesi olarak kodlanan kadın bedeni kapitalist/ataerkil ekonominin 

boyunduruğundan kurtulmak için mutlaka suskunluğundan kurtulup kendi dilini 

yaratmak durumundadır. 

 
Eğer bir dil keşfetmezsek, eğer bedenimizin dilini 
bulamazsak, öykümüze eşlik eden çok az jeste sahip 
olacağız. Aynılıktan yorulacağız ve arzularımızı ifade 
edilmemiş, gerçekleşmemiş olarak bırakacağız. Uzun 
zamandır bilinen ve kendilerinin bir parçası olan 
erkeklerin sözcüklerine doğru geri çekileceğiz,  tatmin 
olmaksızın yeniden uykuya dalacağız. … Bedeniniz 

                                                 
1 Raoul Mortley,  Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler. Çev: Baki Güçlü ve arkadaşları (Ankara: İmge 
Kitabevi, 2000), s. 97. 
2 Yaşar Çubuklu, Toplumsalın Sınırında Beden (İstanbul: Kanat Kitap, 2004), s. 130. 
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dünkü bedeninizle aynı değildir. Bedeniniz hatırlar. 
Sizin hatırlamanıza gerek yok. Asla yerleşmeyin.1 
 
 

Dişil dil ötekilikle kurduğu ilişki bağlamında belirginleşir. Farklılık, akışkanlık ve 

geçişlilikle nitelenen dişil dil (kültür) kendindeki ötekinin varlığına da olanak sağlar. 

 
 
Dişil bedenin ayırt edici özelliklerinden biri, canlı orga-
nizmalardan birinin hastalanmasına, ölmesine ya da 
reddedilmesine neden olmadan ötekinin kendi içindeki 
gelişimine hoşgörü göstermesidir. Gerçekten de 
kadınların bedeni eril ve dişil kromozomların 
birleşmesiyle gebe kaldığı erkek ve kız çocuklara eşit 
yaşam şansı sunar. Erkekler arası kültür bunun tam tersi 
işler. Bu kültürün yapılanma biçimi, öteki cinsiyetin 
topluma yaptığı katkıları dışlar. Dişil beden farklılığa 
saygıyı üretirken, ataerkil toplumsal beden farklılığı 
dışlayarak kendini hiyerarşik olarak kurar. 2 
 
 

Irigaray, ötekilikle ilişkiyi diyalojik olan üzerinden kurmasıyla Kristeva’ya yaklaşır. 

Diyalojik ilişki iki farklı öznenin varlığıyla ve bu iki öznenin bir diğerinin farklılığını 

kabulü ve olumlamasıyla mümkündür. Irigaray, I love to You adlı eserinde de 

konuşmayı ve aşkı diyalojik olan üzerinden değerlendirir. Burada konum ve yön 

belirten “to” bağlacı merkezde bir yere sahiptir. Sözdizimsel olarak yanlış olan ve 

Türkçeye “sana seviyorum” şeklinde çevrilebilecek olan tümce Irigaray’a göre 

ataerkil-eril dilin ezberini bozar. “Sana seviyorum böylece: etrafında dönerek seni ne 

doğrudan ne de dolaylı olarak bir nesneye çevirmiyorum anlamına gelir. … To iki 

önceden tasarlanmış öznenin garantörüdür: benim ve senin.”3 Irigaray’a göre, ötekini 

sessizlikle ve benin yansıması olarak tanımlayan ataerkil düzen ise ötekinin 

bastırılması üzerine kuruludur. “Eğer herkes konuşursa ve aynı anda konuşursa, 

birinin veya bazılarının sözlerinin önemini vurgulamak için gerekli olan ötekilerin 

sessizliği artık bir fon oluşturmaz. Sessizlik ya da boşluk burada aynılığın çoğaltımı 

                                                 
1 Luce Irigaray, The Sex Which is not One. Çev.: Catherine Porter (New York: Cornell University 
Pres, 1990), s. 214. 
2 Irigaray, 2006, Ön.Ver., s. 47-48. 
3 Luce Irigaray, I Love to You. Çev.: Alison Martin (New York: Routledge, 1996), s.109-110. 
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için iki yönlü çalışır.”1 Irigaray de -Kristeva gibi- anne-kız ilişkisine önem verir ve 

kadının eyleyici olmasını sağlayacak dişil yazının bu ilişkiden destek alacağını 

savunur. 

Hélène Cixous’a göre kadının ötekiliği ve kültürel marjinalliği üzerine 

kurulan dişil dil ataerkil düzene karşı bir direniş noktasıdır. Cixous, kadının 

farklılığının ataerkil düzenin yapısını bozabilecek bir potansiyel olarak görerek 

olumlar. “Diğerleri gibi Cixous’nun da yazıları kültürel klişeleri, zarurileştiren 

kavramları ve onların eşdeğerlerini kırmaya çalışır… Yazımın temeli olan kavramsal 

karşıtlıkları yeni bir yazımla değiştirmeye çabalar.”2 Cixous’nun kuramsal kurgusu 

içinde farklılık bir dışlama ya da hiyerarşi üzerine kurulmaz. “Yalnızca en az iki 

kaynağın olduğu yerde farklılık olabilir. Ve bu farklılık devinimdir. Her zaman iki 

şeyin arasında oluşur ve buradan geçer.”3 Farklılık kadının karşı kültürel 

konumundan kaynaklanır. “Cixous, kültürün kıyısında yer alan kadınları model 

olarak görmektedir; en otantik ses onlarındır, yani cadıların, delilerin, histeriklerin 

sesidir.”4 Eril düzen kadını eğiterek evcilleştirir ve onun radikal gizil gücünü politik 

olarak bastırarak engellerken, kıyılara itilmiş kadın kimliği ataerkil düzeni 

istikrarsızlaştıracak ve çözecek bir araca dönüşür. Şafak, eril olanla dişil olan 

arasındaki farkları Irigaray üzerinden değerlendirirken kadının eril libidinal ekonomi 

karşısındaki radikal konumlanışına dikkat çeker.  

 
Cixious iki şeyi birbirinden titizlikle ayırır: eril 
libidonal ekonomi ile dişil libidonal ekonomi. Eril 
libidonal ekonomi nasıl sahiplenme üzerine kurulu ise, 
dişil libidonal ekonomi de hediye etme üzerine 
kuruludur. Erkek elde eder, kadın ise hediye eder. 
Erkeğin dili sahiplenme üzerine kuruludur; oysa 
kadının dili karşılıksız, sınırsız bir akıştır.5 

 

Cixous’a göre sessizleştirilen ve sindirilen kadın kendini ancak yeniden keşfederek 

görünür kılabilir; kendini keşfetmesinin yolu da bedenini yazmasından geçer. 

                                                 
1 Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman. Çev.: Gillian C. Gill (New York: Cornell University 
Pres, 1992), s. 256-7. 
2 Verena Andermatt Conley, Helene Cixous: Writing theFeminine (Lincoln: University of nebresca 
Pres, 1991), s. 7. 
3 Helene Cixous, “Feminine Writing and Women’s Difference.” French Feminism Reader. Haz.: 
Kelly Oliver (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), s. 293. 
4 Donovan, Ön.Ver., s. 219.  
5 Elif Şafak, “Kadın Yazarlar Beyaz Mürekkeple Yazar.” E Dergisi. 14. (2000),  
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“Yazım bedenle ilişkili olarak üretilir ve bedenle ilişkili olarak anlaşılabilir.”1 

Bedenini yazan/bedeniyle yazarak dişil dili var eden kadın, ataerkil söylem evreninde 

kendine bir direnme alanı açmış olur. Cornell, dişil yazının direnişçi yanını gösterir. 

“Yazmak kişisel yasaklamalardan ve toplumsal sansürden kurtulma eylemidir. Şiirsel 

metin dişil imgelemin ve bilinçdışının yazımının ayrıcalıklı alanıdır. Dişil pratiğin 

yazımı kısıtlayıcı kavramsal sisteme kapanmaya karşı direnir.”2 Juncker, Cixous ile 

ilgili yazısında dişil dilin ataerkil/eril düzeni bozacak niteliğinden söz eder. “Babanın 

kurallarını altüst eden dişil bilinçsizlik böylece bir direnme alanı olur. … Direnme 

alanı yazı yazmaktır. Yazmak yegane değişim olasılığıdır.”3 Cixous, dişil yazının 

potansiyel olarak iki cinsiyet için de geçerli bir alan olduğunu ileri sürmekle birlikte 

kadınların halihazırda ötekilikle kurduğu ilişki bağlamında dişil yazına daha yakın 

olduklarını dile getirir. Ben/öteki, karşısındakini yok etme/ortadan kaldırma yerine, 

diğerine açık olma üzerine kurulan bir ilişki içindedir ve sabit/katı bir duruş 

sergileme yerine karşısındakine doğru yönelir. “Dişil yazar, Cixous’nun vurguladığı 

gibi, toplumsal olarak kurulmuş olan ben’den vazgeçmeye çalışmak ve yerine her 

birinin ötekini canlı ve farklı olarak muhafaza edebildiği bir değişim biçimini 

yaratmak zorundadır.”4 Fransız feminist kuramının temsilcilerinden Cixous, dişil dili 

bilinçaltında ve annelik durumunda arar; dişil olan akışkandır, doğrusallığı reddeder, 

sınır koymaz ve kaçınılmaz olarak yıkıcıdır. “Kadının sesi söylemdeki boşluklar, 

yarıklar, alanlar, sessizlikler ve delikler yoluyla işitilir... fallik yetkeyi aşar; dişil 

metin burgaçlıdır, tek bir bütüne birleştirmez, uçmaya ya da dalmaya benzer.”5 Dişil 

yazınla ilişkiye geçen beden hazza ve hasara neden olur, bu nedenle de yaşayan kanlı 

canlı bir dildir. “Tenden oluşmuş metinler vardır. Bu metinleri okuduğunuzda, onları 

tensel olarak kavrarsınız. Bedenin ritmini hissedersiniz, nefes alış verişi hissedersiniz 

ve bu metinlerle sevişirsiniz.”6 Juncker da dişil yazının ataerkil simgesel dilden 

farklılıkların ve beden yazımının ortaya çıkardığı dönüştürücü öğelerin altını çizer. 

                                                 
1 Morag Sciach, Helene Cixous: a Politics of Writing (New York: Routledge, 1991), 70. 
2 Sarah Cornell, “Helene Cixous and les Estudes Féminines.” The Body and the Text. Haz.: Helen 
Wilcox at al (New York: St Martin’s Pres, 1990), s. 35. 
3 Clara Juncker, “Writing (with) Cixous” College English. (1988 c:50) s:4, 426-428. 
4 Susan Sellers, “Introduction.” The Helene Cixous Reader. Haz.: Susan Sellers (NewYork: 
Routledge, 1994), s. 30. 
5 Shirley Foster, “Speaking Beyond Patriarch.” The Body and the Text. Haz.: Helen Wilcox at al (New 
York: St Martin’s Pres, 1990), s. 67. 
6 Helene Cixous, “Difficult Joys” The Body and the Text. Haz.: Helen Wilcox at al (New York: St 
Martin’s Pres, 1990), s. 27. 
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“Dişil metin sınır tanımaz, bir başlangıcı ve sonu yoktur. … kan, süt, çocuk ve 

orgazmın bitimsiz çıkarılışında akar. Bu erotik yazım coşkun metnin çoğulculuğu, 

eşzamanlılığı,  yıkıcılığı ve ıslaklığıyla Logos’u istila eder ve havaya uçurur.”1 

Fransız tiyatro yönetmeni Ariane Mnouckine ile buluştuktan sonra yazdığı, dişil dilin 

bir örneği sayılabilecek Prometheus mitinin yeniden yazımı olan Le Livre de 

Promethea adlı kitabında da Cixous, akışkanlık ve beden yazımı üzerinde durur: 

“Ateşin dilini anlamak istiyorum, sözcüklerini yakalamak istiyorum, onları ağzıma 

koymak, onları emmek ve onları telaffuz etmek istiyorum.  Ben çılgınım: Ateşi 

şarkıya tercüme etmek ve onunla kendimi beslemek istiyorum.”2 Aynı zamanda oyun 

yazarı olan Cixous, tiyatroya özellikle önem verir: “Bu ülkede hastalığın (kadın 

düşmanlığı) olmadığı bir toplumsal alan var mıdır? Ne diyebilirim ki? Her nereye 

girdiysem karşıma çıktı… Tiyatro dışında.”3 Ancak onun tiyatrosu da, Kristeva gibi, 

dünyevi olanın ve bedenin olumlandığı, eril simgesel dilin kesintiye uğratıldığı 

Artaud tarzı bir tiyatrodur. Cixous’nun diyalojik olana verdiği önem de tıpkı Kristeva 

gibi Bahtin’den kaynaklanır. Diyalojik tavır yazarın okur üzerindeki erkini ve 

dolayısıyla tanrısal duruşunu bozar ve okura varlık kazandırır, sonuç olarak yazarla 

okur arasındaki ve okumakla yazmak arasındaki sınır bulanıklaşır.  

 
 
Imund4 kitap, yazarı olmayan bir kitaptır. Bizimle 
birlikte güvertede, yine de bizsiz direksiyon başında 
yazılmıştır. O bize bir çeşit boyama deneyimi 
kazandıran bir kitaptır, beni damlatarak. O Yazım 
Eyleminin kitabıdır... O yazardan güçlü olan kitaptır... 
İşleyen bir elle yazılır: ressamın çizgilerini çizdiği gibi: 
parlayışlarla.5 
 
 

Fransız feminist kuramcıları olarak bilinen Kristeva, Irigaray ve Cixous kadın 

yazını ve beden üzerinden var edilecek kadın dili üzerinden verdikleri mücadele ile 

ataerkil düzeni sarsmaya çalışırlar. Artaud’a ve diyalojik olan üzerinden Bahtin’e 

                                                 
1 Juncker, Ön.Ver., s. 426-427. 
2 Helene Cixous, Book of Prometea. Çev.: Betsy Wing (Lincon: University of Nebreska, 1991), s.40. 
3 Helene Cixous, “Unmasked!” Beyond French Feminism. Debates on Women politics and Culture in 
France 1998-2001. Haz.: Roger Celestin et al (New York: Palgrave Macmillan, 2003), s. 158. 
4 Burada imund, Cixous’nun Clarise Lispector okuması üzerinden saf olmayanı ifade temek için 
kullandığı bir terimdir. 
5 Helene Cixous, Three Steps on the Ladder of Writing. Çev.: Sarah Cornell and Susan Sellers (New 
York: Columbia University Pres, 1993), s. 156. 
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ilgilerinde de ortaklaşırlar.  Fransız feminist kuramının sağladığı açılım yeni bir 

dalganın oluştuğunu haber verir. Farklılık politikası ve kadın ortak kimliği üzerindeki 

tutumları Fransız feminist kuramının ikinci dalganın içine dahil eder. Ancak farklılık 

politikasını sınırlara kadar taşıyarak, ikinci dalganın da sınırını çizer ve üçüncü 

dalganın oluşumunda pay sahibi olur. 

4.j - Farklılıkların Dayanışması: Üçüncü Dalga 

İkinci dalga, kadının erkekten farklılığına ve ataerkinin evrenselliğine vurgu 

yaparak kadını ortak paydada birleştiren yoğun bir “kimlik politikası” üzerinden 

varlık kazanır ve kaçınılmaz olarak “kadın”ı özsellik olarak tanımlar. İkinci dalganın 

vurguladığı kadının farklılığı söylemi ve Fransız feminist kuramının üzerinde ısrarla 

durduğu farklılık kadın özgürlüğünün teminatıdır tezi, bir adım sonrasında kadın 

ortak kimliğini de aşarak söylemin kendisine döner. Özellikle Kristeva’nın ne kadar 

kadın varsa o kadar cinsellik vardır önermesi ile çoğul kimliğe açılan kapı son 

kertede kadınlar da farklıdır ve farklı kadınlık kimlikleri vardır noktasına kadar gelir; 

“kadınlar” (dolayısıyla da feminizmler) kategorisi oluşur. New, çalışmasında 

kadın(lar)ın çeşitliliğine değinir.  “Kadınlar çeşitlidir. Yaşamlarını etkileyecek denli 

farklı sosyal konumlanış sergilerler. Bunun sonucunda da kendi durumlarını algılama 

biçimleri ve dünyaya bakışları da farklılaşır.”1 Fransız feminist kuramının da 

itkisiyle ikinci dalga ve özellikle radikal feminist kuram farklı kimliklere sahip 

kadınlar tarafından sorgulanmaya başlar. Bu sorgulama birbirinin içine geçen iki 

tavrı ortaya çıkarır. İlk tavır, normatif kadın kimliğinin batılı orta sınıf beyaz 

heteroseksüel kadınını ölçü almasından ve bunu dayatmasından dolayı, bir direnme 

alanı olarak farklı kadın kimliklerini ortaya çıkaran kimlik politikalarının 

oluşumudur. İkinci tavır, özellikle radikal feminizmin ortak kadın kimliği konusunda 

ısrarcı tutumu ve ayrılıkçı olarak değerlendirilen duruşunun feminizmi etkili bir 

direniş alanı haline getiremediği eleştirisinden hareketle, bütünleştirici bir 

momentum sağlamak yönündedir. Başta farklı yönlere doğru bir gelişim gibi görünen 

bu tavırlar, birbirlerini besleyen ve son tahlilde farklılıkların dayanışmasına götüren 

bir yolu açar, yeni bir kız kardeşlik tanımlanır. Böylece baskının çoğul biçimlerinin 

kavranması, ardından da çok boyutlu direniş biçimlerinin ve buna uygun dayanışma 
                                                 
1 Caroline New, “Realism, Deconstruction and the Feminst Standpoint.” Journal for the Theory of 
Social Behaviour.  28, 4. (1998), s.  351. 
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modellerinin geliştirilmesi mümkün olur. 1980’lerde belirginleşen üçüncü dalga 

feminizmler, ikinci dalganın katı özsel kimlik anlayışına karşı kuramlarını 

oluşturmaya başlar. İkinci dalganın üzerinde ısrar ettiği özsel kadın kimliği, bu 

kimliğin tarihsel olarak özgül ve toplumsal olarak kurulmuş bir kimlik olduğunun 

gözden kaçmasına neden olmuş ve indirgemeci bir tavra yol açmıştır. İkinci dalganın 

yetersizliklerinden yola çıkan eleştirel tavır ve 80’li ve 90’lı yılların farklılıklara 

duyarlı iklimi, aynı dönemlerde kendini iyice belli eden küresel kapitalizme karşı da 

konumlanarak yeni bir paradigma ile kendini ifade eden bir dalgaya dönüşmüştür. Bu 

yeni paradigma farklı bir kimlik politikasına doğru açılır. Tek ve evrensel bir kadın 

kategorisinde direnmez ve kadının ezilmişliğini de bir tek kategori/kimlik üzerinden 

açıklanamaya çalışmaz. Benimsenen kimlikler bir yandan katılaştırılmadan akışkan 

tutulurken, diğer yandan da tarihsel ve toplumsal bir kurgu olarak değerlendirilerek 

özsellik anlayışı reddedilir. Böylesi bir yaklaşım, özgürleşmek için aynı anda hem 

kimliklere sahip çıkmayı hem de kimliklere direnmeyi zorunlu kılar. Dolayısıyla da 

bu noktadan sonra üçüncü dalga basitçe bir farklılık politikası üzerinden 

değerlendirilemez. İkinci dalganın bayraktarlığını yaptığı farklılık politikası (ki 

Krsitava’nın da aralarında bulunduğu birçok kuramcı tarafından tersine cinsiyetçiliğe 

neden olan bir ayrımcılığı oluşturabileceği kaygısı dile getirilmiştir) 

benzerlerin/aynıların oluşturduğu bir dayanışma zeminiyken, üçüncü dalga ile zemin 

ötekiliklerin/farklılıkların dayanışmasına doğru kayar. Farklılıklara yapılan böylesi 

bir vurgu, cinsiyetin; ırk, sınıf gibi diğer değişkenlerle bağlantılı olduğu gerçeğini 

gözler önüne serer. Spencer-Wood’un öne sürdüğü gibi feminist yaklaşım 

değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgilenir. “Feminist kuramsal yaklaşım toplumsal 

cinsiyet, sınıf ve ırk gibi tarihsel ideolojilerin birbirleriyle ilişkili olduğunu açığa 

çıkarmıştır.”1 Üçüncü dalga feminizmlere göre kimlik bir kesişim noktasıdır. Özne 

tek ve saf bir kimlikten oluşmaz; içinde bulunulan kültürel gruba, etnisiteye, sınıfa, 

dinsel inanışa, cinsel tercihe vb göre farklılaşır. Özne dahil olduğu ve ilişkide olduğu 

gruplar dolayımıyla çoğul bir kimlik konumu sergiler. Böylece kimlik zaman zaman 

birbirini çelen, zaman zaman destekleyen, ama her durumda birbiriyle bağlantılı 

çoğul katmanlardan oluşan bir dizeydir. Dolayısıyla da durağan olmayan, konumsal 

bir oluşumdur. Mann ve Huffman’ın belirttiği gibi: “Farklılıkla tanımlanan bir grup 
                                                 
1 Suzanne M. Spencer-Wood, “Views and Comentaries: What Difference Does Feminist Theory 
Make?”International Jurnal of Historical Archeology. 5, 1. (2001) s. 104. 
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tekil bir sese sahip olmaktan çok heterojen deneyime sahip insanlardan kuruludur.”1 

Tekin, çalışmasında feminist mücadelede yeni ortaya çıkan bu çoğul sesi önemser. 

“Kadınların mücadelesi monolitik olmaktan çıktı, farklı kimlikleri kabul etti ve farklı 

sosyal hareketlerin mücadelesi ile kesişti. Tek bir ortak kimliğe dayalı kadın 

mücadelesinden, kadınların çok kimlikli, birbiri ile kesişen ve farklılıkları olumlayan 

mücadelesine geçiş önemli bir kazamımdır.”2 Ötekileştirilenleri ikincileştiren 

hiyerarşik kurulum tek bir baskı ve ezme ilişkisi üzerinden tanımlanamaz. Özne sınıf, 

ırk, cinsiyet ve kültürel aidiyet gibi değişik kategorilere göre hiyerarşik bir 

merdivenin basamaklarında yerini alır.   Kadınlar arasındaki farklılaşmanın ve 

ikincileşmenin nirengi noktasını oluşturan iktidar ilişkilerini belirleyen hiyerarşik 

konumlanış, çoğul baskıların/iktidar ilişkilerinin birleşim noktasıdır.  Baskının çok 

boyutlu yapısının dikkate alınması bu baskıların aşılması açısından mutlak öneme 

sahiptir. Plumwood, baskının basitçe tek bir kategori ile ifade edilemeyeceğini, 

tersine girift bir iktidar yumağı olduğunu ve kadının ezilmesinin diğer ezilme 

biçimlerinden yalnızca biri olduğunu öne sürer. Irk, etnik köken ve sınıf baskının 

birkaç boyutundan biridir. “Meselenin basit ve saf bir eril kimlik değil, sınıf, ırk ve 

toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm bağlamında oluşturulmuş olan ‘efendi’nin çok 

yönlü, karmaşık kültürel kimliği vardır.”3 Ramazanoğlu da baskının çok 

boyutluluğuna dikkat çeken kuramcılardan bir diğeridir. “Feministler sınıf, ırk ve 

cinsiyet ilişkileri arasında tek bir ilişki arayacakları yerde, kadınların farklı bakış 

açıları arasında bağlar kuracak belirli alanlar belirlemelidirler.”4 Bir baskının çözüme 

kavuşması, doğrudan diğer baskıları ortadan kaldırmaz.  Çok boyutlu baskı, ancak 

her bir baskıyı dikkate alan çok boyutlu direniş biçimleriyle aşılabilir. Bu bağlamda 

da üçüncü dalga feminizm uygun direniş zeminini örgütleyecek kuramsal altyapıyı 

sağlar. Irzık, diğer yandan, kimliğin çok boyutluluğunun dikkate alınmasının 

yaratacağı sorunlara değinir.  

 
Cinsiyet, cinsellik, ırk, sınıf, etnik köken gibi 
kavramlardan oluşan listeyi uzatarak işin altından 

                                                 
1 Susan Archer Mann ve Dougles J. Huffman, “The Decentering of Second Wave Feminism and the 
Rise of the Third Wave” Science and Society. 69,1 (2005), s. 62. 
2 Ayşe Tekin,  “Ortak kimlik ve Farklılıklarımız.” Kadın Araştırmaları Dergisi.  (8, 2003), s. 17. 
3 Val Plumwood, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. Çev: Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 
2004), s. 14. 
4 Ramazanoğlu, Ön.Ver., s. 180-183. 
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kalkmak olanaksız. Kadın kavramını kullanırken 
kadınlar arasındaki birçok farklılığı göz ardı ettiğimizi 
bilmek bu kavramdan vazgeçmek için bir neden değil.1 
 
 

Eagleton, bu önemli sorunu “iktidarın merkezi biçimleri” ve “sınırlandırma” 

kavramlarıyla aşmayı önerir. Eagleton’a göre ideoloji, baskı ve direniş gibi 

kavramlar her şeyi kuşatacak şekilde genişletildiği ölçüde sınırlarını yitirerek içi 

boşalır. Bunu önlemek için tarihsel ve toplumsal koşullar doğrultusunda öncelikleri 

hesaplamak ve buna göre bir sınırlandırmaya gitmek gerekir. “İktidarın daha az ve 

daha çok merkezi olan biçimleri arasında bir ayırım yapmak istemek tamamen 

olanaklıdır… Verili bir anda bir toplumsal düzenin tamamı için merkezi öneme sahip 

olan ve olmayan çıkarlar ve iktidar çatışmaları arasında ayrım yapmak gerekir.”2 

Zinn ve Dill, çalışmalarında farklılıkların önemsenmesinin cinsiyetin kurgusallığını 

ortaya çıkarmadaki önemini belirtirler. “Kerameti kendinden menkul bir toplumsal 

cinsiyet ilişkisi yoktur, sınıflar, ırklar ve kültürler arasında ve aracılığıyla kurulur.”3 

Min, üçüncü dalga feminist kuramların farklılığı kucaklayıcı yönünün 

katılaşmış/sabit kimlik anlayışının reddinden kaynaklandığını belirtir. “Kadının 

kimliğini tanımlayacak ve kadına uygun davranışları belirleyecek bir doğa ya da öz 

yoktur. Farklı grup ya da tür kadını tanımlamak için sabit bir kimlik yoktur… Hiçbir 

etnik ya da kültürel grup homojen bir varlığa da sahip değildir.”4 

Üçüncü dalga kendisinden önce gelen dalganın/dalgaların sonucunda ve 

onların eleştirisinden ortaya çıktığı kadar tarihsel koşulların özgüllüğünden de 

kaynaklanır. Postmodern dalga ile yakın tarihsel süreçlerde ortaya çıktığından 

postmodernizm ve onu oluşturan koşullarla yakından bağlantılıdır, ondan beslenir, 

etkilenir ve etkiler. Bu bağlamda İktidar, yapı-bozum, merkezsizleşme, farklılık ve 

kimlik gibi kavramlar üçüncü dalga feminizmlerin tartıştığı temel kavramlardır. 

Diğer yandan, üçüncü dalga feminizmler kapsamı geniş olan postmodernizmle 

doğrudan örtüşmez, hatta kimi zaman çelişir; postmodern cenahtan bakıldığında 

                                                 
1 Sibel Irzık, “Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak.” Kadınlar Dile Düşünce. Der.: Sibel 
Irzık ve Jale Parla (İstanbul:  İletişim, 2005), s. 52. 
2 Terry Eagleton, İdeoloji. Çev: Muttalip Özcan (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005), s. 26-30.  
3 Maxine Baca Zinn ve Bonnie Thornton Dill, “Theorizing Difference from Multiracial Feminism.” 
Feminist Studies (22, 1996),  s. 1.  
4 Anselm K. Min, “From difference to Solidarity of Others.” Philosophy and Social Criticism.  31, 7. 
(2005), s.  829-830.   
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feminizm dünyayı açıklamaya çalışan ve ideal bir dünya tasarımı olan bir büyük 

anlatıdır ve bu bağlamıyla postmodern eleştirinin menzilindedir. Bulunduğu denge 

durumundan dolayı da, bir yandan insanlık idealini barındıran majör bir söylem olma 

yanını korurken, diğer yandan minör seslere kulak vererek indirgemeci yaklaşıma ve 

özcülüğe kolayca kapılıp gitmez. Böylece yalnızca bozum ve istikrarsızlaştırma ile 

ezeni görünür kılmanın ötesine geçmekte zorlanan postmodern eleştiriyi aşarak 

dayanışma, bütünleşme ve karşı koyma olanakları oluşur. Kapitalist üretim 

ilişkilerinde yeni bir aşamaya denk gelen üçüncü dalga, hem yeni durumun bir 

ürünüdür hem de uluslar-üstü kapitalizme karşı mücadelesini sürdürür. Üçüncü 

dalganın çekirdeğini oluşturanlarsa dışarıdakiler; yani siyahlar, üçüncü dünyalılar, 

eşcinseller, çevreciler ve karşı-kültürel azınlıklar gibi kültürel ve politik olarak kıyıda 

olanlardır. Farklılıklar kimliklerinden feragat etmeyip bir araya geldiklerinden, 

üçüncü dalganın söylemi çok seslidir. Üçüncü dalganın ürettiği politikalar, yeni-

emperyalizmin kimliksizleştirerek çoğunluk içinde eritme ve katı 

etnik/dinsel/kültürel kimlikler içine gömerek izole etme politikalarını boşa çıkarır. 

Böylece kim olduklarını bilen ve hedef ortaklığında dayanışan kadınlar hem 

kendilerini kendi sesleriyle ifade edebilirler, hem de baskıya ve baskılayanlara karşı 

mücadele edebilirler. Üçüncü dalga feminizmlerin bir diğer temel özelliği de Batı 

düşüncesinin oluşturduğu düalizme karşı ikili karşıtlıkları bozma/aşma tavırdır. 

Plumwood’un belirttiği gibi düalizm ikiliye böldüğü şeyin her iki tarafını da çarpıtır. 

Bu nedenle baskıları basitçe tersine çevirmek başlangıçta çarpıtılanı içinde 

barındıracağından geçerli bir çözüm değildir. Freire’ye göre de ezme-ezilme ilişkisi 

basitçe tersine çevrilerek ortadan kaldırılamaz, bu durumda sadece kutuplar yer 

değiştirirken ilişki sabit kalır; ezen-ezilen çelişkisinin çözümü bu ilişkinin ortadan 

kaldırılması ile mümkündür. “Eğer ezilenlerin amacı yetkin insan olmaksa, bu 

çelişkinin öğelerini tersyüz etmekle, ya da sadece kutupları birbiriyle değiştirerek 

amaçlarına ulaşamayacaklardır.”1 Bu bağlamda üçüncü dalga feminizmler yer 

değiştirmeli tersine bir cinsiyetçilik ürettiğini savlayarak radikal feminist kuramı 

eleştiriler. Wright, ikili karşıtlıklardan oluşan terimlerin diğerlerini de tetiklediklerini 

ve başka terimlere sıçradıklarını “domino etkisi” terimiyle ifade eder. “İkili 

karşıtlıklar bir domino etkisi üretir; bir ikili karşıtlık bir sonrakini destekler ve 
                                                 
1 Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi. Çev: Dilek Hattatoğlu (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1991),  s. 
22-33. 
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oluşturur –karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirirler.”1 Domino etkisi çerçevesinden 

bakıldığında Plumwood’un, çoklu ve iç içe geçmiş ezilmenin, ikili karşıtlıkların 

ikincilleşen tarafının dişilleşerek gerçekleştiği düşüncesi destek bulur. Böylece 

sınıfsal, kültürel, cinsel ve çevresel sömürü; çalışanın, öteki olanın, kadının ve 

doğanın dişilleşerek ve birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleşir. “Dolayısıyla sorun bir 

cins olarak kadınlar değil, dişil olandır.”2 Benzer biçimde Batı kültürünün 

merkezindeki kimlik, erkek gibi tahakkümcü tekil bir kimlik değil, çoklu baskı 

biçiminin ortaya çıkardığı eril olan bir efendi kimliğidir. İkili karşıtlıklar üzerinden 

kurulan toplumsal cinsiyet, yine ikili karşıtlıklar yardımıyla doğallaştırılır. Moore ve 

Looser, ötekini sessizleştiren ikili karşıtlıkların kendini doğal olarak sunmasını 

sorgularlar. “Soru hangi tarafın seçileceği değildir, asıl soru seçmek için neden 

yalnızca sunulan tarafların olduğudur... Nasıl olur da ikili yapıda sunulan seçenekler 

bizim tek alternatifimiz oluyor… ikili karşıtlıklar ötekinin sessizliğe gömülmesiyle 

kurulmaktadırlar.”3 İkili karşıtlıkları sorunsallaştırarak aşmak, örttüklerini ortaya 

saçmak ve ikili karşıtlıkların doğallaştırarak dayattığı ideolojiyi açığa çıkarmak için 

ikili yapıyı parçalamaya yeltenen üçüncü dalga feminizmin elindeki en etkili 

araçlardan biri ise Derridacı yapısöküm yöntemidir.  

Yapısöküm ikili karşıtlıklar üzerime kurulan anlamın doğal olmadığını, 

sadece bir kurgu olduğunu savlar. Derrida’ya göre dil bir göstergeler sistemidir ve bu 

göstergeler şeylerin yokluğunda/yokluğunu gösterir ve bu nedenle de ertelenmiştir. 

Göstergeler, kendilerinin dışındaki bir şeyi gösterirler ve ötekinin izlerini içinde 

barındırırlar. Yapısöküm için metin “gösterenin özgür oyunuyla ilintili bir ağ”4a 

dönüşür. Différance, Derrida’nın merkez kavramlarından biridir. Anlam dilsel ve 

kültürel olarak üretilir, süreksizdir ve istikrarsızdır. Diğer yandan da, şeylerin 

kendinden menkul bir anlamı yoktur, diğerleriyle kurduğu ilişki ağı içinde anlam 

kazanırlar. Hiçbir varlık kendi başına bir oluşa sahip değildir, saf bir kimliğe sahip 

değildir. Différance da, Derridacı söylem evreninde bu farklılığı (difference) ve 

ertelenmişliği (deferral)  belirtmek için üretilmiş melez bir kavramdır. Min’in de 

                                                 
1Joanne Wright, “Deconstructing Development Theory: Feminism, the Public/Private Dichotomy and 
the Mexican Maquiladoras.” Canadian Review of Sociology and Anthropology. 34, 1.(1997) s.  77. 
2 Plumwood, Ön.Ver., s. 109. 
3 Pamela Moore & Devoney Looser, “Theoritical Feminisms: Subjectivity, Struggle, and the 
‘Conspiracy’ of Poststucturalisms.”Style. 27, 4. (1993), s. 537. 
4 Işık, Ön.Ver., s. 93. 
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belirttiği gibi “Différance, ilişkileri ve farklılıkları üreterek anlam yaratan 

‘farklılıkların sistematik bir oyunu’ ya da ‘hareket oyunu’dur.”1 Derridacı 

yapısöküm, Megill’e göre, sınıflanmaya ve anlamı/göstergeyi bir noktaya bağlamaya 

direnerek Hegelci diyalektiği de bozar.  

 

Derrida'daki kilit terimlerden biri "saçılma-/saçma"dır. 
… Saçılma, diyalektikteki üçün hakimiyetine, Hegelci 
felsefenin "üçlü ritmi"ne karşı çıkan bir tür karşı-
diyalektiktir... bütün diyalektik mekanizmasını yıkar. 
Diyalektiğin dördüncü uğrağı yapıbozum uğrağıdır.2 
 
 

Yapısöküm basitçe bir bozma, yıkma işlemi gibi algılanmamalıdır. Her sökme aynı 

zamanda bir yeniden kurma sürecidir. Tıpkı organik bir organizma gibi bir yandan 

kurulurken aynı anda yıkım işlemi sürer; kurma/yıkma mekaniği kesintisiz ve sonsuz 

bir süreçtir. Derridacı yapı söküm merkezsizlik fikrini ortaya koyarak eril-yoğun Batı 

düşüncesini temelinden sarsmaya; merkezi ilga edecek çoğul merkezler ve geçici 

merkezler yaratarak süreğen merkez oluşu/fikrini boşa çıkarır. Derridacı çoğul ve 

geçici merkezler Batılı eril aklın panzehiri olan karnaval fikrine de değinir. 

Yapısöküm ile ilişkiye giren feminizm, söylem aracılığıyla üretilen ve ikili 

karşıtlıklar üzerinden doğallaştırılan/sabitlenen özsel kimliklerin/toplumsal cinsiyetin 

kültürel/toplumsal bir kurgu olduğunu savlayarak, ikili karşıtlıkların yapısını bozarak 

bu kurguyu üreten ideoljiyi/söylemi açığa çıkarmaya çalışır. Dünya eril bakış açısıyla 

kurulduğundan, feminist eleştiri bu bakışı bozmayı/sökmeyi hedefler.  Wright’ın da 

belirttiği gibi; “Feminist yapısöküm sadece kadın ile ilgili değildir,  fakat daha çok 

karşılıklı bağımlılık ilişkisi ile kurulan eril ve dişil hakkındadır.”3 Başaran’ın da 

altını çizdiği gibi, söküme alınan söylem normatif olana karşı ötekini önemseyerek 

yolculuğunu sürdürür. “Yapı çözüm… Ötekiye verdiği zaman ölçüsünde ona 

haksızlık etmemeye, onun hakkında çabuk, acele karar verip onu kurban etmemeye 

özen göstermesiyle anlam kazanıyor.”4 

                                                 
1 Min, Ön.Ver., s. 825. 
2 Allan Mengill, Aşırılığın Peygamberleri. Çev: Tuncay Birkan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 
1998), s. 401-42. 
3 Wright, Ön.Ver., s. 73.  
4 Melih Başaran, “Yapıçözüm ve Kaynak Sorunsalı: M.C. Anday’ın Kaynakları.” Defter.  9, 27. 
(1996),  s. 98. 
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Foucault, üçüncü dalga feminist kuramların etkilendiği bir başka düşünürdür. 

Foucault’ya göre iktidar bütün ilişkilere içkindir. Özellikle iktidarın oluşumunda 

disiplin pratiklerine/kurumlarına dikkat çekmesi feministlerin ilgilerini ona 

yöneltmelerine neden olmuştur. Bu kurumlar, Foucault’a göre, boyun eğmeye 

dayanan ve boyun eğmeyi ortaya çıkaran düzenleyici pratikler üretirler. “Boyun eğen 

özne, alışkanlıklara, kurallara, emirlere, etrafında ve üzerinde inşa edilen... bir 

otoriteye, tabi kılınmış olan bireydi.”1 Öznenin kontrolünün söylemler aracılıyla 

oluştuğunu savlaması, Foucault’yu, feminizmin çekim alanlarından biri yapar. 

Söylem ideolojinin gömülü olduğu, bilgi ve iktidarla bağıntılı bir olgudur. “Bilgi 

söylemlerin içine kazılmıştır, onların dışında değildir; ideoloji kavramı da öznenin 

teorik anlayışına kilitlenmiştir.”2 Söylemlere sızmış ideolojiyi açığa çıkarmak 

Foucault’un söylem çözmek adını verdiği bir süreçtir. “Farklı metinlerin nasıl 

birbirlerine dayandıklarını, tek bir biçimde örgütlenmiş olduklarını, kurumlarla ve 

uygulamalarla ortaklık içine girdiklerini ve her bir dönemde ortak olabilen anlamlar 

taşıdıklarını gösterir.”3 Francis’in belirttiği gibi söylemleri çözmek bağlamı farklı 

bakış açılarına açmak anlamına gelir. “Bu yolla feminist söylem analistleri toplumsal 

cinsiyet söyleminin kullanımını ve böylesi söylemlerin kadınları (ve erkekleri) hangi 

yollarla konumlandırdığını keşfedebilirler.”4 Foucault, çalışmalarında iktidarın dışsal 

süreçlerini değil, söylemin özneyi kurarken zorunlu olarak oluşturduğu iktidar ve 

karşı çıkma pratikleri içinde şekillenen içsel süreçlerini irdeler. “Söylemler, birbirini 

kesen, bazen birbirine eklemlenen, ama aynı zamanda da pekala birbirlerinden 

habersiz veya birbirlerini dışlayan, kesintili uygulamalar olarak ele alınmalıdırlar.”5 

Foucault, cinsel öznenin yasaklama ve konuşmaya teşvikin bir ardalığıyla 

kurulduğunu belirtir. “Cinsellikle ilgili kısıtlamalar, öbür kısıtlamaların tersine, hep 

kişinin kendisinden söz ederken doğruyu söyleme yükümlülüğüyle ilintilidir.”6 Batılı 

olmayan kültürler cinsellik söylemini giz ve gizleri iktidarı elinde tutan usta izleği 

üzerinden ars erotika  olarak kurulurken, Batılı toplumlarda cinsel öznenin kuruluşu 
                                                 
1 Michel Foucault, Hapishanenin doğuşu. Çev: M. Ali Kılıçbay (Ankara: İmge, 1992), s. 161. 
2 Edibe Sözen, Söylem. Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite (İstanbul: Paradigma 
Yayınları,  1999), s. 69. 
3 Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi. Çev: Veli Urhan (İstanbul: Birey Yayıncılık, 1999), s. 153. 
4 Becky Francis, “Modernist Reductionism or Post-Structuralist Relativism: can we move on? An 
Evaluation of the Arguments in Relation to Feminist Educational Research.”Gender and Education.  
11, 4. (1999), s. 384. 
5 Michel Foucault, Söylemin Düzeni. Çev: Turhan Ilgaz (İstanbul: Hil Yayınları, 1987), s. 51. 
6 Michel Foucault, Ben’in Yapımı. Çev: Levent Kavas (İstanbul: Ara Yayıncılık, 1992), s. 13. 
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ve bu kurgunun doğallaştırılışı günah çıkarma/itiraf etme pratiklerinin üzerinden 

scientia sexualis  olarak gerçekleşir. 

 

Bu yöntemlere ise bir ad verilebilir: İtiraf. En azından, 
Ortaçağ'dan beri, Batı toplumları, itirafı, gerçeği 
üretmesi beklenen ana törenlerin [ritüel] arasına yer-
leştirmiştir. ... Gerçeğin itirafı, iktidar yoluyla 
kişileştirme yöntemlerinin merkezine yerleşti. … O 
zamandan beri, tekil bir biçimde itiraf eden bir topluma 
dönüştük. … İtiraf, cinsellik üzerine doğru söylem 
üretiminin genel kalıbını oluşturdu ve halen de bu 
niteliğini sürdürür.1 
 

 
Foucault’nun bedeni iktidarın muhatabı olarak adres göstermesi, bedene özgürlüğünü 

yeniden kazandırmaya çalışan feminizmi cezbeden başka bir yandır. İktidar 

bedenlere yazılır ve beden, aynı zamanda bir direniş alanıdır. Ataerki de kadın 

özneyi kurarken doğrudan bedeni hedef alır, kadının bedenini şekillendirir. Bu 

nedenle beden iktidar ilişkisini dikkate alan bir çözümleme feminizm için 

yaşamsaldır. 

Feminizme açılım sağlayan bir diğer kuramcı da Fransız düşünür Pierre 

Bourdieu’dur. Skeggs gibi kimi kuramcılar, ataerkil ilişkilere kör olmayan 

Bourdieucu yaklaşımının sınıf kavramınından uzaklaşmaya başlayan feminizm için 

yeni bir açılım sağlayacağı kanısındadırlar. “Bourdieu, feministlerin sınıf sorununu 

tekrar gündeme almaları için özellikle yararlıdır.”2 Bourdieu, Marks’tan 

yararlanmakla birlikte sınıf kavramsallaştırması oldukça farklıdır. Praksisten 

hareketle bir sınıf kuramı oluşturarak, ex post olarak değerlendirdiği kuramsal sınıf 

kurgularının gerçek durumu yansıtmaması sorunsalını aşmaya çalışır. Ona göre her 

türlü kuramsal sosyolojik kategori, gerçekliği önceden kurulmuş kavramlara 

uydurmaya çalıştığından gerçekliği açıklamaz; tersine, eylemden hareketle benzer 

eğilim ve yönelimleri olan kişi ve grupları ilişkisellik bağlamında bir araya getirerek 

verili olmayan ve pratikle oluşmuş bir sınıfsal yapı tanımlar. Bourdieu, kadının 

kontrol altında tutulmasını ise simgesel şiddet ve simgesel iktidar üzerinden açıklar. 
                                                 
1 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi. Cilt Bir. Çev: Hülya Tufan (İstanbul: AFA Yayıncılık, 1993), s. 
64-74.  
2 Beverley Skeggs, “Context and Background: Pierre Bourdieu’s Analysis of Class, gender and 
Sexuality.” Feminism After Bourdieu. Haz.: Lisa Adkins and Beverley Skeggs (Oxford: Blackwell 
Publishing, 2004), s. 20. 
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Gramschi’nin hegemonya kavramı ile benzerlik taşıyan Bourdieucu simgesel şiddet 

kavramı farklı olarak şiddeti dayatacak dışsal bir iktidar kaynağının zaruri olmadığını 

savunur. “Toplumsal bir dünyanın ortasında doğduğumuz için, belli postülaları, 

aksiyomları kendiliğinden ve aşılanması gerekmeden kabul ediyoruz.”1 Simgesel 

iktidar, iktidara maruz kalanların ona sahip olanların meşruiyetini tanıdığı kendini 

dayatır. Bourdieu, simgesel iktidarın kendini dayatmasını ise düşünüm öncesi bu 

bağlamda bilinç öncesi ya da bilinç dışı kabullenme ile kanısal boyun eğme süreci 

olarak değerlendirir.  

 
Simgesel düzen... bildik yapıların, eyleyicilerin 
tamamına dayatılması üstünde durur. ... Meşruluğun 
kabulü… açık bilincin özgür bir edimi değildir… 
bilinçdışı bir biçime bürünmüş katışık yapılar 
arasındaki dolaysız anlaşmada yer alır. ... Yönetimin 
üstünde kurulu olduğu tek şey kanaattir ve bu ilke en 
despotik ve askeri yönetimleri olduğu kadar en özgür 
ve halkçı yönetimleri de bağlar.2 
 
 

Gerçeklik kendini doğal olarak kabul ettiren bir ön-kabullenmeden ibarettir. Kendini 

“her zaman böyledir” söylemi ile doğallaştırarak gizler ve bir anlamda mitleştirir. 

Kadını ikincileştiren ve boyun eğdiren de aynı süreçtir ve kadın da gerçekliğin 

simgesel kurulumunun kolektif kabulüyle tabi olur. “Eril düzenin gücü kendini 

haklılaştırmasından gelir. …  Toplumsal düzen eril hakimiyeti onaylama eğiliminde 

olan kocaman bir sembolik makine gibi çalışır.”3 Simgesel şiddet bu bağlamda gizli 

ikna olarak değerlendirilebilir ve şeylerin yanlış tanınmasıdır. Kadın ve erkek 

özneler, aktif eril ve pasif dişil olarak bölünerek kurulurlar. Etkin/edilgen ikiliği 

üzerine dayanan bu yapı toplumsal tahakküm sisteminin kurulumunu destekleyerek 

kadını eril politikanın simgesel bir aygıtına dönüşür. Kadının tahakkümden 

kurtulmasının yolu da, Bourdieu’ya göre, simgesel şiddeti ortadan kaldıracak kolektif 

bir mücadeledir: simgesel devrim.  

 Butler, üçüncü dalgayı etkileyen bir başka kuramcıdır. Irigaray’ın kadının 

aslında eril olan tarafından şekillenen ve dolayısıyla da dişil bir oluş olmadığını, 
                                                 
1 Pierre Bourdieu ve L.J.D. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2003), s. 167. 
2 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler. Çev: Hülya Tufan (İstanbul: Kesit Yayıncılık, 1995), s. 127. 
3 Pierre Bourdieu, Masculine Domination. Çev.: Richard Nice (California: Strandford University Pres, 
2001), s. 9.  



 99

sadece erilin bir yansıması olduğu düşüncesi üzerinden feminist özneyi mercek altına 

alır. Butler’a göre birçok feminist kuramın ön varsaydığı “kadın özne” feminist 

söylemin bir kurgusudur. “Feminist eleştiri, aynı zamanda feminizmin öznesi olan 

kadın kategorisinin iktidar yapıları tarafından nasıl yaratıldığını ve zapt edildiğini 

anlamalıdır.”1 Feminist eleştiriyi feminizmin önünde tutan Butler, toplumsal cinsiyet 

ya da kadın çalışmalarının akademide evcilleşmesine feminist eleştirinin bir direnme 

potansiyeline sahip olduğunu ve direnmesi gerektiğini de düşünür.  Butler’ın asal 

derdi erkek ve kadını oluşturan ikili karşıtlığı, özne ve ötekini inşa eden iktidar 

mekanizmasını araştırmaktır. Bu bağlamda dişil oluşun doğal bir gerçeklik olmaktan 

öte, söylem tarafından performanslarla kültürel olarak kurulmuş bir beden olduğunu 

dile getirir. Sözü edilen performatif kurulumun gerçekleşmesinde de ikili cinsiyetli 

bir yapıyı üreten heteroseksüel söylemi önemli bir güç olarak görür. Butler, 

heteroseksüel söylem tarafından kurulan toplumsal cinsiyetin cinsiyetten 

ayrılamayacağını savunur. Ona göre iktidarın bir yansıması olan bilimsel söylem 

(biyoloji) tarafından kurulan cinsiyetin kendisi de heteroseksüel bir kurgudur, 

dolayısıyla da cinsiyetin toplumsal cinsiyetten bir farkı yoktur. Böylece Butler, başta 

kadın olmak üzere kimliği katı, sabit, kalıcı ve statik değil akışkan ve değişebilir 

olarak değerlendirir. Butler’a göre kimliği tek bir boyutta açıklamak mümkün 

değildir. Birbirini besleyen ve birbiriyle çelişen birçok kipliği içinde barındıran bir 

kesişim alanıdır. “Kadın kategorisinin tutarlılığı ve bütünlüğü üzerinde ısrarcı olmak, 

kadının onlar üzerinden somut olarak kurulduğu kültürel, toplumsal ve politik 

kesişim alanlarının çeşitliliğini reddetmek anlamına gelmektedir.”2 

Farklılık politikaları üzerinde durarak, ortak bir kadın kimliğini 

sorunsallaştıran üçüncü dalga feminizm(ler) kimlik politikaları üzerinde durarak 

kimliği sorgulamaya başlar. Diğer yandan bu sorgulama ezilmenin çok boyutlu 

yapısını ortaya çıkararak direniş alanlarını çok boyutlu örgütlemeye başlar. Böylece 

farklı ezilme biçimlerinin ortak dinamikleri de sorgulanmaya başlar. Ortak kadın 

kimliğini reddetse de farklılıkların dayanışması üzerinden yeni bir kızkardeşlik 

tanımlaması üçüncü dalganın en belirgin özelliklerinden biridir. Kimlik 

politikalarının, kimlik üzerinden ezilme var olduğu sürece varlığını koruyacağı kuşku 

                                                 
1 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and Subversion of Identity (New york: Routledge, 1990), s. 
2. 
2 Aynı, s. 3, 14. 
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götürmez. Ancak farklı kadın kimlikleri özsel bir oluştan çok konumsal bir 

kurulumdur ve kadınların yaşam deneyimlerinden kaynaklanır.  

4.k - Siyah ya da Renkli Feminist Kuram 

Farklı baskıları bizzat yaşayan siyah kadınlar ya da daha doğru ve kapsamlı 

bir deyişle renkli kadınlar üçüncü dalganın kilidini açacak kuramı oluşturarak kapıyı 

aralamışlardır. Moore ve Looser’ın da belirttiği gibi, kendi toplumunda kadın olduğu 

için ezilen siyah kadın, feminist mücadeleye girdiklerinde de beyaz kızkardeşleri 

tarafından ezilmişlerdir. “Renkli kadınlara cinsiyetçilikle savaşım ve ırkçılıkla 

savaşım arasında bir seçim yapmaları… farklılıklarını gizlemeleri ve kendilerini 

feminist savaşım tarafından tespit edilen kadınlık standardına uydurmaları istendi.”1 

Bir yandan kadın olmak itibariyle beyaz kadınlarla, diğer yandan siyah olmaları 

itibariyle siyah erkeklerle aynı alanda ezildiklerinin ayırdına vararak farklı bir 

mücadele ve örgütlenmenin gerekliliğini tartışan siyah kadınlar, siyah feminist 

hareketi ve bağıl olarak siyah feminist kuramı oluştururlar. Artık ırk, sınıf ve cinsiyet 

gibi farklı ikincileştirme ve ezme biçimleri dikkate alınmaya başlar. Barbara Smith 

bu duruma söylemin eşzamanlılığı adını verir. Ancak yine de siyah kadınlar için eş 

zamanlı/çoğul baskı içinde asal önem atfedilen ırktır. Siyah kadın, özellikle 

akademide, beyaz üstünlükçü boyunduruktan kurtulduğunda görünür olur. bell 

hooks, iktidar feminizmi olarak nitelediği beyazüstünlükçü feminist merkezi, sınıfsal 

ayrıcalıklarını kullanıp kendini feminizmin temsilcileri olarak ilan etmelerini 

eleştirir. “Sınıfsal güce sahip kadınlar, feminist platformu faydacı bir biçimde 

kullanırken, bir yandan da feminist politikaları yok ediyorlar ve sonunda kendilerini 

tekrar ezecek bir ataerkil sistemin sürmesini sağlıyorlar. Sadece feminizme değil, 

kendilerine de ihanet ediyorlar.”2  Kolej eğitimli, beyaz, orta ve üst sınıftan, evli olan 

seçilmiş sınıftan kadınların sesi olarak gördüğü Friedan’ın “Ben kocamdan, 

çocuklarımdan ve evimden daha fazlasını istiyorum” sözünü eleştirirken, daha 

fazlasının kariyer olduğu çıkarsamasında bulunur. “Beyaz olmayan ve fakir beyaz 

kadınların tümünün varlığını inkar eder… Friedan’ın cinsiyetçiliğin kurbanı olarak 

gördüğü kadınların kolej eğitimli, beyaz kadınlar olduğu açığa çıkar… Ayrıcalıklı 

                                                 
1 Moore & Looser, Ön.Ver., s. 532. 
2 hooks, Ön.Ver., s. 44. 
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kadın kendi sınıfının erkekleriyle toplumsal eşitlik istedi.”1 hooks, diğer yandan, 

siyah kadının konumu dolayısıyla sahip olduğu bir bakış üstünlüğü olduğunu 

savunur. Siyah erkek ve beyaz kadın hem ezen hem ezilen durumundadır. Biri kadını 

ezerken diğeri de siyahları ezer. Oysa siyah kadının ezebileceği bir “öteki”si yoktur. 

Böylece siyah kadının yaşam deneyimi sınıfsal, ırksal ve cinsiyetçi ayrımcılığı net 

görebileceği bir bakış açısı sağlar. “Bu deneyim bilincimizi ayrıcalık sahibi 

olanlardan farklı bir şekilde biçimlendirebilir... Sınırda oluşumuzun bize sağladığı 

üstün bakış açısı baskın ırkçı, cinsiyetçi ve sınıfsal hegemonyayı eleştirmek ve karşı-

hegemonya yaratmak için olanak sağlar.”2 Feminizmi bir yaşam biçimi,  hazır bir 

kimlik ya da içine girilebilecek bir rol olarak görmez hooks, politik bir eylemliliktir. 

Biri diğeriyle ilişkili ve birbirini besleyen baskı biçimlerinden herhangi birini tek 

başına ortadan kaldırmak mümkün değildir. “Baskının bütün formları birbiriyle 

bağlantılıdır, çünkü bunlar benzer toplumsal kurum ve toplumsal yapılar tarafından 

desteklenirler, bir sistem diğerlerine dokunulmadığı sürece ortadan kaldırılamaz.”3 

Ancak, yine de diğer baskı biçimlerinin kaynağı olarak gördüğü cinsiyetçi baskı ile 

savaşımı öncelikli görür.  Bu bağlamda da ırkçılığı feminist bir sorun olarak görür.  

T.J. Allan ise siyah feminizmi womanism olarak değerlendiren Alice Walker 

ve romanı The Colour Purple’ı merkeze alarak, siyah kadın yazınının ve siyah kadın 

hareketinin estetiğini/politiğini oluşturmaya çalışır. Siyah kadının beyaz 

kızkardeşlerinden farkını ortaya koyan bir yaklaşımı belirten womanizm; siyah 

kadının çok katmanlı baskıya karşı mücadelesine, bu baskıların karşısında kendini 

öteki ile ilişki bağlamında tanımlayarak düalist ataerkil sınırları ortadan kaldırmasına 

ve kadına otonom bir duruş ve varlık kazanmasına işaret eder. Farklı cephelerde 

savaşarak mücadeleyi şiddetlendirir. “Tek başına cinsel eşitsizlik değil, ırk ve sınıfın 

da tehlikelerinin farkında olmanın ötesine geçen womanist yazar, artistik olarak 

toplumun radikal yeniden yapılanmasını gerçekleştirerek ırk, cinsiyet ve sınıfın 

sınırlarını eritmeye olanak sağlar.”4 Allan’a göre womanism, yalnızca karşı olmanın 

ötesinde pozitif alternatifleri de sunarak insanları daha iyi bir gelecek için motive 

ederek onları yönlendirir.  Womanist estetiğin üç temel direğinden ilki isyankar ve 

                                                 
1 hooks, 1984, Ön.Ver., s. 1-7.  
2 Aynı, s. 15.  
3 Aynı, s. 35. 
4 Tuyzline Jita Allan, Womanist and Feminist Aesthetics (Ohio: Ohio University Pres, 1995), s. 92. 
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cüretli davranıştır. İkincisi kadın-merkezlilik ve üçüncüsü ise bütünlük olarak 

adlandırılabilecek ben ve öteki arasındaki uzun vadeli ayrımları ortadan kaldıracak 

duygusal bağlantıdır. “Womanist ideoloji… ben ve ötekini yeni yollarla kavramakta 

ısrar etmekle oluşur: revizyonist değil devrimcidir. Amacı değişim ve hedefi 

insanlığı bölen ırk, cinsiyet ve sınıfı parçalamaktır.”1 

Siyah feminist kuram/hareket, feminizme bir açılım sağlar ve mücadele 

cephesini genişleterek feminizmi güçlendirir.   

4.l - Lezbiyen Feminist Kuram 

Lezbiyen feminizm de, siyah feminizm gibi farklı bir kimliğe sahip olması 

itibariyle marjinalleştirilmesinden ve merkez tarafından dışlanmasından dolayı, 

beyaz üstünlükçü ve heteronormatif feminizmin tüm kadınlar adına sunduğu ortak 

reçeteyi reddederek kendi kuramını oluşturur. “Lezbiyen-feminist politikanın kalbi, 

bir kurum ve ideoloji olan heteroseksüelliğin, erkek egemenliğinin köşe taşı olarak 

kabul edişidir.”2 hooks da belirttiği gibi: “Hem homofobiyi sürdürüp hem feminist 

olduklarını iddia eden kadınlar da beyaz üstünlükçü düşünceyi taşıyıp kızkardeşliği 

isteyen kadınlar kadar yanlış yoldaydılar ve ikiyüzlüydüler.”3 Lezbiyen feminizm 

heteronormal ataerkil toplumun merkezinde duran heteroseksüelliği cinsiyetçi 

yapının ve cinsiyetçi baskının müsebbibi olarak sorunsallaştırırır. Heteronormatif 

ideolojiyi cinsel kimlik olmanın ötesinde, cinsel şiddetin sorumlusu olarak görür ve 

cinsel politika olarak da değerlendirir. Connell, ataerkiyi eril bir hegemonya olarak 

görür ve bu hegemonyanın oluşumunda heteroseksüel ideolojiye pay biçer. “Çağdaş 

hegemonik erkekliğin en ayrıt edici özelliği heteroseksüel oluşudur.”4 Lezbiyen 

feminist kuram heteroseksüel ideolojinin üretildiği yer olarak aileyi de sorgular. 

Baird ailenin homofobi ile ilişkisini tartışırken durumu aile ideolojisi terimi ile 

kavramsallaştırır.  

 
Aile ideolojisi eşcinsellik karşıtı kuruluşlar için 
etrafında harekete geçtikleri bir bayrak olmuştur. … 

                                                 
1 Aynı, s. 83. 
2 Weedon, Ön.Ver., s. 58. 
3 hooks, 2002, Ön.Ver., s. 101. 
4 R.W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Çev: Cem Soydemir (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
1988), s. 249.  
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Ama belki de burada asıl önemli olan "aile" değil, 
iktidar ve ona kimin sahip olacağı konusu. … Aile, 
geleneksel değerler ve ulusal güvenlik için bir sığınak 
olarak kurgulandı. Eşcinsellik ise bunlara karşı bir teh-
dit oluşturmaktaydı. … Heteroseksüel aile kapitalizmin 
temel taşlarından biri olarak kullanılmaya devam 
ediyor.1 
 
 

Cinsiyetin aile ya da devletin kurumları aracılığıyla doğrudan ya da sembolik şiddet 

kullanılarak kontrol edilmesi ataerkinin kapitalizm ile girift suç ortaklığını su üstüne 

çıkarır. Doğrudan cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin kurulumuna yapılan bu müdahale, 

lezbiyen/feministlerin iddia ettiği gibi heteroseksizmin ataerkil/kapitalist 

paradigmayı kuran öğelerden biri olduğunu gösterir.  

Lezbiyen kimlik, gay, travesti ve transseksüel kimliklerle normatif 

heteroseksüel kimliğin ötekileştirip ikincileştirmesi noktasında ortak bir yerde 

durmakla birlikte feminizm bağlamında bakıldığında ancak dayanışma noktasında bir 

arada durabilecek farklı teorileri var ettikleri söylenebilir. Queer teorisi ve 

politikaları toplumsal cinsiyeti sorgulaması açısından feminizmle kesişir. Queer 

teorisi toplumsal cinsiyeti sorunsallaştırarak her boyutu ile sorgular. Connell, queer 

teorisinin  “toplumsal cinsiyeti düz” sloganını sistemi bozma olarak değerlendirir. 

“Eşcinsel kurtuluş politikasına düşen önemli bir ödev de… toplumsal cinsiyetin 

sistematikliğini bozmak veya oluşumunu bozmaktır.”2 Weedon’un da belirttiği gibi 

sözü edilen queer politikasının temeli, normatif olarak dayatılan heretoseksüelliğin 

örtülü onayı ile uğraşmaktır. “Queer perspektifinden hiçbir şey doğal değildir, hiçbir 

şey normal değildir. Her şey toplumsal ve kültürel inşadır ve toplumsal cinsiyet 

kimlikleri edinilmiştir, en azından kısmen.”3 Ancak queer teorinin son yıllarda 

heteronormatif ideolojiyi eleştirisinin odağına alarak lezbiyen, gay, travesti ve 

transseksüel kimlikleri içine alarak ve feminizmle kesişmesiyle queer feminizm 

adında yeni bir kurama doğru evrilmekte olduğundan da söz etmek gerekir. Diğer 

yandan, Butler’ın cinsiyetin verili değil toplumsal olarak kurulmuş bir kategori 

olduğunu savunarak, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklılığı reddettiği 

performatif söylem, eşcinsel kimliği açıklayıcı bir başka kanal daha sağlar.  

                                                 
1 Vanessa Baird, Cinsel Çeşitlilik. Çev: Hayrullah Doğan (İstanbul: Metis, 2004), s. 76-78.  
2 Connell, Ön.Ver., s. 163. 
3 Weedon, Ön.Ver., s. 73.  
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4.m - Eko-feminizm 

Eko-feminizm üçüncü dalganın sınırları içinde doğanın sömürülmesini batı 

eril aklının bir sonucu olduğunu savlayarak feminizmle bir köprü kurar ve gerek 

doğanın sömürülmesinin gerekse kadının ikincilleştirilmesinin aynı kaynaktan 

olduğunu dile getirerek mücadelenin birleşmesi gerektiğini savunur. Donovan eko-

feminizme değinirken daha önce feminizmin ilgi alanı dışında kalan ekoloji ile ilişki 

ve kadın-doğa paralelliği üzerinde durur. “Ekofeminizm terimi, Fransız feminist 

Françoise d’Eaubonne tarafından 1974 yılında icat edildi. … Kadınlarla doğa 

arasında olumlu bir özdeşleşim ise çağdaş ekofeminist hareketin esas öncülüdür.”1 

Plumwood’un da belirttiği gibi, eko-feminizm, kadına tahakküm ile doğanın 

tahakküm altına alınması birbiri ile ilişkilidir ve biri diğerini güçlendirir. Böylece 

baskının çok katmanlılığı argümanına yeni bir katman eklenmiş olur.  

 
 
Kurtuluş kuramının toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf ve do-
ğa üzerindeki baskıları dert edinen dört tektonik 
katmanı nihayet bir araya geldiklerinde ortaya çıkacak 
sarsıntılar baskıcı kavramsal yapılarını temelden 
sarsabilir…  Eğer feminizm tek bir tahakküm biçimini 
merkezi sayıp tüm diğerlerini bu biçimin, "esas" olan 
tahakküm biçiminin ortadan kaldırılmasıyla kendiliğin-
den "sönümlenecek" ikincil biçimlerine indirgemeyi 
amaçlayan... indirgemeci bir programın yanlışlarını 
tekrarlamak istemiyorsa, tahakkümcü kimliğinin daha 
karmaşık olduğunu fark etmelidir.2 
 
 

Eko-feminizmi baskının çok katmanlılığı ve mücadelenin çoğulluğu ile açıklayan 

Plumwood da bu tahakkümün temel nedeni olarak hiyerarşik ikiciliği hedef tahtasına 

koyar. Donovan da eko-feminizmin düalist düşünce karşıtlığının altını çizerken, eko-

feminizmin yeni bir düşünce kanalı açtığını söyler. “Ekofeminizmin başlıca teorik 

projelerinden biri, insanlar ve doğa (hayvanlar da dahil) arasında Batı biliminin 

ikilikçi, nesneleştirici özellikleri ortadan kaldıran bir ilişki üzerine düşünmenin yeni 

yollarını oluşturmaktır.”3 Eko-feminizm, insanın doğayı denetimi ve sömürüsü ile 

                                                 
1 Donovan, Ön.Ver., s. 186-187.  
2 Plumwood, Ön.Ver., s.  9, 14. 
3 Donovan, Ön.Ver., s. 390. 
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insanın insanı sömürüsü ve üzerindeki tahakkümünü koşut ve birbiriyle ilişki içinde 

geliştiğini savlar. Ve bu bağlamda da doğanın sömürüsünü es geçen bir kurtuluş 

hareketinin gerçek bir kurtuluş olmayacağını ortaya koyar. Plumwood, bu koşutluğu 

doğanın kadınlaştırılması ve kadının doğallaştırılması yaklaşımları üzerinden 

kavramsallaştırır.  

 

İnsanın doğa üzerindeki tahakkümü, insanın insan 
üzerindeki tahakkümü ile aynı kumaştan dokunmuştur 
ama kendine özgü bir deseni ve modeli vardır.  … 
Kadınlar üzerindeki tahakküm elbette feminizmin 
tahakküm anlayışının merkezidir, ama bu aynı zamanda 
diğer birçok tahakküm biçimini de aydınlatabilecek 
olan sağlam bir kuram modelidir çünkü ezilenler 
genellikle hem kadınlaştırılmış hem de 
doğallaştırılmıştır.1 
   
 

İnsanın insan olmayan çevresi ile ilişkisi de doğrudan siyasaldır ve bu ilişki 

siyasal olarak sorgulanmalıdır. İdeolojik ve politik sorgulamadan geçmeyen ‘doğa-

severlik’ egemen düşünceyi besleyen ve yeni tüketim alanları için rant sağlamaya 

yarayan bir araç olmanın ötesine geçemeyecek ve doğanın sömürünse de çare 

olamayacaktır. Plumwood’un da belirttiği gibi, “İnsanın doğa ile ilişkileri sadece etik 

değil aynı zamanda politiktir.”2 Bu nedenle doğaya karşı insanın sömürüsü mutlaka 

daha geniş bir politik perspektiften değerlendirilmelidir. Feminizm de bu noktada 

açılım sağlayan bir çatı görevi görebilir ve görmektedir de. 

4.n - Sömürgecilik Sonrası Yeni Emperyalizm  
     ve Üçüncü Dünya Feminist Kuramı 

Kapitalizmin küreselleşme maskesiyle kendini örttüğü yeni-emperyal bir 

dönemini yaşıyor olmak itibariyle Batı ve Avrupa merkezli dünyanın “üçüncü 

dünya” adıyla ötekileştirdiği yeni-sömürge ülkelerde yaşayan kadınlar, 

deneyimledikleri bu tahakkümü öne çıkararak, merkez feminizmin beyaz ve Batı 

üstünlükçü  “emperyalist” bakış açısını sorgulayarak yeni bir kuramla karşı çıkar. Bu 

                                                 
1 Plumwood, Ön.Ver., s. 24, 32.  
2 Aynı, s. 24. 
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kuram baskının çok boyutluluğunu tanımak, farklı katmanlarda oluşan tahakkümü 

sorgulamak ve doğru mücadele biçimlerini yaratmak için önemli bir açılımdır. 

Küreselleşme ve emperyalizm girift bir ilişli sergiler. Therborn, her birinin 

itkisi ve şekillenişi farklı altı küreselleşme dalgasından söz eder ve bu bağlamda da 

küreselleşmenin çoğul bir olgu olduğunu dile getirir. “Etki ve etki alanı 

doğrultusunda eğilimleri saptanabilecek altı ana dalgayı [Küreselleşme] ayırt etmek 

mümkündür.”1  Therborn’un tarihsel olarak ortaya koyduğu her bir dalga, biraz daha 

yakından bakılırsa, aynı zamanda emperyalist bir dalgaya da denk düşer. Şu an -

Therborn’a göre- içinde bulunduğumuz altıncı küreselleşme dalgası da araçlarıyla ve 

yönelimiyle farklılaşan yeni bir emperyalist dalgadır aslında. Kültürel emperyalizm, 

ekonomik sömürünün yanı başında, bu yeni dalganın odağında durur. Bir yandan 

uluslar-üstü kapitalist kurumlar tarafından borçlandırılarak ve bağımlı hale 

getirilerek kaynakları ve (ucuz işgücüne dönüştürülerek emeği) sömürülürken; diğer 

yandan eğlence kültürü de dahil olmak üzere yaşam biçimi pompalanır.  Bunlarla 

birlikte bir geri tepme olarak da algılanabilecek başta dinsel eğilimler olmak üzere 

yerel normları da bu yaşam biçimine dahil ederek (ve böylece geri tepmeyi 

yumuşatacak) hibrit bir var oluşun kapılarını aralar. Böylece kendini yerel kimlik 

onun geneli görmesini engelleyecek bir göz bandı olarak kullanılırken, aslında 

küresel kapitalizmin ekonomik, kültürel ve politik normlarının içinde yaşadığının 

farkına varmasını önler. hooks, yeni-sömürgeci paradigmanın kültürel pratikleri 

belirleyiciliğinin üstünde de durur. “Beyaz üstün-lükçü kapitalist, ataerkil Batı 

kültüründe, yeni-sömürgeci düşünce, birçok kültürel pratiğin ayarını belirler. Bu 

düşünce, her zaman, kimin bir toprağı fethettiğine, kimin mülkiyetine girdiği, kimin 

yönetme hakkı olduğuna odaklanır.”2  

Normatif Batı/Avrupa, ilerleme düşüncesi ile “Üçüncü dünya” olarak 

nitelediği öğeleri gelişmemişlik ya da az gelişmişlik olarak sınıflayarak onları 

değersizleştirir ve ikincileştirir; başka bir deyişle, kadınsılaştırır.  Diğer yandan Batılı 

olmayan “öteki”nin yaratılması, aynı zamanda Dünyanın Batılılaştırılması sürecinin 

bir parçasıdır da. Wright’ın belirttiği gibi bu Batı değerlerinin normatifleştiği bir 

hegemonya biçimidir.  

                                                 
1 Göran Therborn, “Globalizations. Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative 
Governance.” İnternational Sociology. 15, 2. (June, 2000), s. 158. 
2 hooks, Ön.Ver., s. 45. 
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Eğer batı toplumları modernse, diğer bütün toplumlar 
modern-olmayandır, böylece Batılılaşma modernleşme-
nin tek rotası olur. … Modernleşme doğrultusunda 
ilerleme hedefi, Batı kültürünün dünyayı kendi 
görüntüsünde yeniden kurması demek olan Batı 
hegemonyasını haklılaştırır.1 

 
 

Üçüncü Dünya kadını, bir yandan emperyalizm ki Batılı kızkardeşleri bu 

tahakkümün aktörlerindendir ve yerel kapitalizm tarafından ezilirken, diğer yandan 

ataerki tarafından hücuma uğrar. Tıpkı doğaya egemen olma itkisi gibi Üçüncü 

Dünyaya egemen olmak patriarkal güç ile yakından ilişkili ve biri diğerini besleyen 

bir ilişkisellik içindedir. Schech ve Haggis’in iddia ettikleri gibi ana akım (beyaz / 

Batı merkezli) feminist yönelim de emperyalist söylem içine sıkışmış durumdadır.  

 
Beyaz Batı feminist söylemi emperyalist tuzağa 
yakalanmıştır. … Batılı feminist yazarlar kendilerine 
özgü perspektifi normatif olarak evrenselleştirerek 
Üçüncü Dünya kadınını ebedi patriarkal kültürün 
gelenek bağımlı kurbanları olarak özselleştirir. Böyle 
yapmakla da, Batılı feminist kuramlar erkek egemen ve 
ana akım sömürgeci söylemleri sürdürmüş ve yeniden 
üretmiştir.2  
 
 

hooks, ayrıcalıklı kadınların kendilerini merkeze koyarak hareketi sahiplenmeye 

çalışmasını sert bir dille eleştirir. 

 

Ayrıcalıklı sınıflardan beyaz kadınlar, çabucak, 
hareketin sahibi olduklarını ilan ettiler. Beyaz işçi sınıfı 
kadınların, yoksul beyaz kadınları ve tüm renkli 
kadınları, kendilerinin izleyicileri yerine koydular. … 
Hastalıklı sınıf ilişkileri, günümüz yeni-
sömürgeciliğindeki ırk, ulus ve toplumsal cinsiyet 
meselelerini gölgeledi. … En büyük fantezi… küresel 
olarak herhangi bir kadın grubundan daha fazla hakka 
sahip oldukları, isterlerse "özgür" oldukları ve böylece 
feminist hareketi yönlendirmeye ve dünyanın diğer 
yerlerindeki tüm kadınlar, özellikle de üçüncü dünya 
ülkelerindeki kadınlar adına gündemleri belirleme 

                                                 
1 Wright, Ön.Ver., s. 74.  
2 Schech & Haggis, Ön.Ver., s. 102.  
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hakları olduğudur. Bu düşünce Batılı erkeklerin 
yönetici kadrolarının emperyalist ırkçılığını ve 
cinsiyetçiliğinin yansıtılmasından başka bir şey değil.1  
 
 

Yeni-sömürgeciliğe eklemlenmiş bir bakış “Üçüncü Dünya kadını” olarak 

kategorileştirilen kadının sınıf ve ırk ile de bağımlı ezilme biçimini yadsıyarak, 

kadınının kimliğinin çeşitliliğini ve çok boyutluluğunu gizler. Kendi kültürü içinde 

ezilen kurban kadın (ki cinsel sömürünün de merkezinde bu vardır) 

egzotikleştirilerek tüketime sunulur.  

Sömürgeci söyleme eklenen feminizm(ler) küreselleşmenin bir uzantısı olarak 

işlev görürler. Oysa farklılıkların farkında olmak ve farklılıkların dayanışması 

üzerinden politika üretmek başka türlü bir küreselleşmeye denk düşer. Kapitalizmin 

ve sömürünün küreselleşmesine karşı direnen çok renkli ve ezilenlerin dayanışması 

mantığı ile sürdürülen mücadelenin yeni bir enternasyonalizme kapı araladığı 

söylenebilir. Bu bağlamda da yeni-sömürgeci/yeni-emperyalist kapitalizmi/ataerkiyi 

sorunlaştırarak merkeze alan bir feminizm, uluslar-üstü/kimlikler-üstü dayanışmayı 

güçlendirecek argümanları üretip besleme potansiyeline sahiptir. 1980’lerden 

itibaren ortaya çıkan Üçüncü Dünya feminist kuramının katkıları: farklılıklara saygı 

duyma,  bu farklılıkların pozitif kabulü ve hiyerarşik olmayan bir ilişki içinde bir 

arada duruşu ve de katı sınırlar ile mücadele etme olarak değerlendirilebilir.  

Weedon’un belirttiği gibi; “Aynılık yerine farklılıkların kutlandığı ve onlardan 

hoşlanılan; sınıf, ırk, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin hiyerarşik iktidarından azade 

bir dünyayı hayal etmek mümkündür.”2  Böylece, aslında yerel bir bakışa sıkışan ana 

akım Batı merkezli feminist söylemi açarak (kadının Batılı feminist düşünce 

doğrultusunda özselleştirilmesini kırarak) global bir feminist tartışma açmak 

mümkün olmuştur.  

4.o - Yaşam Tarzı Feminizmi 

Bu noktada çok kısaca, üçüncü dalga içinde şekillenen ve kuramdan bağımsız 

bir eğilimden de söz etmek yararlı olacaktır. Bu eğilim kısaca günlük yaşam 

feminizmi olarak adlandırılır ve kuramsal/politik bir perspektiften bağımsız bütün 

                                                 
1 hooks, Ön.Ver., s. 45-46. 
2 Weedon, Ön.Ver., s. 196. 
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kadınların politik duruşu ne olursa olsun feminizmi kendi yaşam tarzı içinde bir 

yerlere yerleştirebileceği savlayarak ortaya çıktı. Dolayısıyla feminizm biçimsel bir 

takım tavırlara indirgenmiş oldu. Muhtelif zamanlarda erkek feminizmi, devlet 

feminizmi, iktidar feminizmi gibi feminizmsiz feminist pompalamaları da yaşam 

tarzı feminizmin içine dahil etmek mümkün olabilir. Bütün bu eğilim ve yönelimler 

temel bir değişiklik talebinde bulunmaz; öznenin, öznenin içine gömülü olduğu 

kültürel/toplumsal yapıyı değiştirmeyi gerekli bulmaz. Böylesi bir yaklaşım, son 

kertede, feminizmin sömürüye ve tahakküme karşı politik bir mücadele olduğu 

gerçeğini örtmeye çalışır. hooks, feminizmi metalaştıran yaşam tarzı feminizmini 

ataerkiye teslimiyet olarak değerlendirir. “Feminizmin bir yaşam tarzı ya da bir meta 

gibi sunulması feminist politikaların önemini azaltır. … Yaşamımızı yönlendiren bu 

sistemde kökten değişiklikler yapılmadan, elde ettiğimiz hakların elimizden kolayca 

alınabileceğini gördük.”1  

4.p - Genç Kuşak ve Feminizm: Punk 

Feminizm tüketilecek bir yaşam tarzı değildir, ancak günlük yaşamda 

karşılığı olan bir eylemliliktir. Bir yandan toplumsal/kültürel büyük değişiklikler 

talep ederken, diğer yandan da gündelik yaşamda kadına (özneye) faillik sağlayarak, 

öznenin yaşam alanını genişletmesini sağlar. Diğer yandan özgür bir toplumsal yapı 

için mücadele ancak özgür bir yapılanma ve özgür öznelerle gerçekleşebilir. Bu 

bağlamda da savaşım veren her birey, bir özgürlük odağıdır ve mücadele ortamları da 

ataerkil/kapitalist dünyada özgürlük adacığıdır. Feminist bir birlik tasarımladığı 

dünyayı belirsiz yarınlara erteleyen bir yapılanma değildir. Talep ettiği dünyayı 

kendi yapısı içinde gerçekleştirmeye özen gösterir. 

Üçüncü dalganın sınırları içinde yeşeren anti-kapitalist gençlik hareketlerinin 

feminizm ile ilişkisi mutlaka üzerinde durulması gereken bir noktadır. Kuşkusuz 

genç kuşak bir örnek/homojen bir tavır içinde değildir, ancak ortak noktaları vardır. 

Bu hareketlerin büyük bir çoğunluğu feminizme duyarlıdır. Ataerkil tahakkümü 

sorunlaştırarak karşı çıkmaya özen gösterirler. Bu bağlamda Punk örneklenebilecek 

en uygun ve en başarılı harekettir. Punk, felsefesi olan bir hareket, alternatif (karşı) 

                                                 
1 hooks, Ön.Ver., s. 118.  
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kültürel bir oluşum ve (doğrudan feminist olmamakla birlikte feminizmin ruhuna 

uygun) toplumsal bir başkaldırıdır.  

Punk düalizmi ve bunun sonucunda oluşan hiyerarşik ikincileştirmeyi 

reddeden bir yapılanmadır. Aykırılığı dayatılan stereotip kimlik kategorilerini 

yıkmak için kullanır. Böylece verili cinsel, ırksal vb sabit kimlik kurulumları 

bozulur. Üçüncü dalga ile görüş alanına giren bütün tahakküm biçimlerine duyarlıdır 

ve baskının çoğulluğuna karşı çoğul mücadeleyi benimser. Aynı zamanda da sanatsal 

ve müzikal bir akım olan Punk’a, burada toplumsal bir başkaldırı hareketi 

bağlamında değinilecektir.  

Punk proleter bir harekettir, köklerini İngiliz işçi sınıfından alır. “İngiltere’de 

punk, büyük ölçüde, burjuvazinin statükosuna başkaldıran işçi sınıfından gençlerce 

temsil edilmişti.”1 O’Hara da hareketin işçi sınıfı özelliğine vurgu yapar. 

 

Punk… estetik olduğu kadar bilinçli bir biçimde 
proleteryaya ait bir tarzdır. …  Punk fenomeninin 
Büyük Britanya'daki ekonomik ve toplumsal eşitsizlikle 
olan bariz ilişkisini inkâr etmek, hareketin felsefi 
temellerinin geçerliliğini inkâr etmek anlamına gelir. 
Esas itibariyle İngiltere'de Punk, imkânları kıt olan işçi 
sınıfından beyaz gençlerin oluşturduğu bir hareketti. 
Bunların çoğu sosyal durumlarının farkını derinden 
hissediyor ve hoşnutsuzluklarını Punk vasıtasıyla dile 
getiriyorlardı.2  
 
 

Amerika’da ise Punklar işçi sınıfından oluşmaz. Orta sınıftan gelen gençlerden 

oluşan Amerikan Punk hareketinin temel özelliği ayrıcalıkların reddedilmesidir. 

O’Hara, bu reddiyeyi bir fanzinden şöyle aktarır: “Punk’lar olarak bize miras kalan 

ırk ve sınıf konumlarımızı reddediyoruz, çünkü bunun saçma olduğunu biliyoruz.”3 

Antikapitalist bir hareket olan Punk; uysallığı reddeder,  uyumsuz ve sarsıcıdır. 

“Herhangi bir kalıba kolayca sığdırılamaz. Tüm kalıpları ve kategorileri yok etme 

hedefini daha baştan ortaya koyar.” 4  

                                                 
1 Tricia Henry Young, Punk: Bir Altkültürün Oluşumu. Çev: Hira Doğrul (Ankara: Dost Kitapevi 
Yayınları, 1999), s. 12. 
2 Craig O’Hara, Punk Felsefesi: Gürültünün Ötesinde. Çev: Amy Spangler (İstanbul: Çitlembik 
Yayınları, 2003), s.  27. 
3 Aynı, s. 38. 
4 Aynı, s. 12. 
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 Punk’ın hiyerarşi karşıtlığı onların üretim pratiklerinde yansır. İzleyici ile 

kurulan katılımcı ilişki icracı-izleyici/dinleyici ikiliğini parçalar.  

 
 
İnançları ve sıklıkla yetenekleri açısından müzik 
grupları üyeleriyle dinleyicileri arasında bir fark yoktur. 
Punk Rock grupları başkalarını da kendi gruplarını 
oluşturmaya teşvik ettiler; geleneksel yıldız/dinleyici 
kitlesi arasındaki sınırları yok etmeye çalıştılar. 
Herhangi biri yıldız olabiliyordu ya da hiç kimse.1 
 
 

 Punk hareketinin temel özelliklerinden biri de anti-kapitalist etiğin 

sloganlarda kalmamasıdır. Kuşkusuz kapitalist bir dünyada kapitalizmden ne derece 

uzak yaşanabileceği tartışılabilir. Ancak, alternatif yaşam kolektiflerinin anti-

kapitalist bir mikro-iktisat geliştirebilmeleri mümkündür. Punk “kendin yap” etiği 

böylesi bir mikro-iktisadik yönelimin var olabileceğinin somut bir kanıtıdır. 

O’Hara’nın Punk bir fanzinden yaptığı aktarım bu etiğin anti-kapitalist özünü ortaya 

koymaktadır. “Zengin işadamlarının kendilerine kar sağlayacak biçimde 

eğlencelerimizi düzenlemelerine ihtiyacımız yok –biz kendimiz kar derdine 

düşmeden de yapabiliriz.”2 Kendin yap etiği bir imece hareketidir.  

 
 
Punk tarzı iş yapmak her zaman “kendin yap” ilkesine 
ve anlayışına göre yapılmıştır. Bizim gittikçe daha çok 
merkezileşmeye doğru yol alındığı, teknokrat mantığa 
göre hareket edildiği ve davranışsal manipülasyonun 
yaygınlaştığı çağımızda oturup kendi dışımızda bize 
hakim olan güçlerin bize tüketmemiz için kendi ürettiği 
malları sunmasını beklememek fikri çok altüst edici bir 
gelişmedir.3  
 
 

Punk gruplarının birbirleri arasındaki ilişki rekabet değil dayanışma üzerine 

kuruludur. Bir öncelik tartışmasına girmezler, zira her grup aynı değerdedir. Punk 

müzik gruplarının büyük bir çoğunluğu başkaldırılarını ranta endeksleyip satmamış 

ve büyük yapım şirketlerinin tekliflerini reddetmişlerdir. Bunun yerine albümlerini 

                                                 
1 Aynı, s. 151-152. 
2 Aynı, s. 151. 
3 Aynı, s. 163-164. 
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kendileri yapıp dağıtmışlar, elde edilen düşük karları da diğer Punk gruplarını 

desteklemek için kullanmışlardır.  

Çeşitliliğe önem veren Punk, sahip olduğu dayanışma ve paylaşım kültürü ile 

farklılıkları kucaklar. Cinsiyetçilik konusunda da hassas davranır. Kadınlar 

O’Hara’ya göre hareketin içinde etkindirler.  

 

Kadınlar, punk hareketinin başlangıcından itibaren 
camiada etkin bir rol oynamışlardır… çoğu zaman 
hükmü olan ve camiayı idare eden kadınlardı. … Erkek 
punk’lar için feminizm kötü bir anlam taşımaz. 
Cinsiyetçiliği kınamak ve etkin amaçlar belirlemek, 
fikirler oluşturmak için gerekli olan dayanışma ortamını 
sağlamak için erkeklerin sesleri sıklıkla 
kadınlarınkilerle birleşmiştir.. Punk’lar çoğu zaman 
“erkek egemenliğini dayatan sistem, hem kadınlara 
hem de erkeklere zarar verir” diyen temel feminist 
kuralla hemfikirdirler.1 
 
 

Punk kadınlar, toplumun kendilerine dayattığı toplumsal cinsiyet kalıplarını 

reddederek, cinsiyetçilikte kısmen kendilerinin de payının olduğunun bilinciyle 

kendilerini de değiştirmeye çabalamışlardır. O’Hara’nın fanzinlerden aktardığı 

alıntılardan da anlaşılabileceği gibi Punk’lar büyük çoğunlukla tahakkümün çok 

katmalı yapısının ve tahakküm çeşitlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunun 

farkındadırlar.  

 
Ancak tehlikeli ve kasvetli durumumuzu ve bu 
durumun altında yatan nedenleri tamamen anlayarak ve 
–anarşizm, feminizm, ve çevreciliğin temel kavramları 
dahil olmak üzere- bunu değiştirmemizi mümkün 
kılacak radikal bir bakış açısını benimseyerek bizi ve 
bu gezegeni hapseden zincirleri kırmayı umabiliriz. … 
Zulme karşı verilen mücadeleler arasında sadece bir 
tanesini tercih etmek ya da bir tanesine katılmak hiçbir 
şekilde haklı çıkarılamaz. Hepsi temelde birbirine 
bağlıdır.2 
 
 

                                                 
1 Aynı, s. 102. 
2 Aynı, s. 112. 
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Punk, heteroseksizme karşı bir tavrı da barındırır içinde, homofobik bir hareket 

değildir. Farklılıkları yok etmeye çalışmayan tavır, eşcinsel Punkların varlığını 

mümkün kılmıştır. Queer Punk’ların genel tavrı, “sınıf yükseltmek için silahları 

bırakmak”la eleştirdikleri gay hareketi gibi ana akıma eklemlenmeme yönündedir.  

Bir feminist hareket olmamakla birlikte, Punk, üçüncü dalganın bütün 

özelliklerini içinde barındırır ve bu özelliklerin bire bir pratikle sınanmasıdır. 

Bastırılan bir gençlik isyanı olarak Punk, feminist idealleri de içinde barındıran başka 

bir dünyanın var olabileceğini de gösteren “dünya çapında bir halk hareketidir.”1 

4.r - Post-Feminizm 

Feminist harekete feminist özne ve farklılık bağlamında bakıldığında feminist 

kuramların birbirlerinden ayrılabilecek üç özgül dalga halinde ilerlediği görüldü. Bu 

dalgaların oluşumunda ise gerek değişen entelektüel ve politik bağlamın, gerekse 

feminist hareketin kendi içsel dinamiklerinin etkili olduğu; her biri kendi yönelimi 

olan otonom dalgaların diğer dalgalarla süreklilik ve kopukluk üzeriden girift bir 

ilişkisellik sergilediği fark edildi. Feminist kuramları araştırırken (feminist) öznenin 

odağa alındığı farklılık tartışmaları (feminist) momentumu gösteren bir indikatör 

olmuştur. Aynı bağlamda geleceğe dönük bir önsemede de bulunulabilir. Kuşkusuz 

bu öngörü olumsallık çerçevesinde bakıldığında iyi niyetli bir tahmin olmanın 

ötesine geçemez. Feminizmin bugünkü yapısı ve içinde bulunduğu durum göz önüne 

alındığında, feminist kuramın geleceğe iz düşümü post-feminizm olarak 

adlandırılacaktır.  

Feminizm bir yandan akademilerde ve medyalar aracılığıyla ıslah edilmeye 

çalışırken diğer yandan halen özellikle genç (anarşist, sosyalist, feminist) 

aktivistlerin gündeminde isyankar özelliğini korumaktadır. Üçüncü dalganın da 

kırılma noktası burası olabilir. Giderek kuramsal tartışmaların içine gömülen üçüncü 

dalganın çözülmesine neden olabilecek temel sıkıntılara da kısaca değinmekte yarar 

var.  

Egemen sistem kendisi için tehlikeli olabileceğini sezdiği eğilimleri nötralize 

etmek için değişik refleksler geliştirmiştir. Bunların en etkililerinden biri trend haline 

getirip metalaştırmak ve rantabl yapmak, diğeri de sistemin kıyısında konumlanan 
                                                 
1 Aynı, s. 159. 
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kurumları da kullanarak evcilleştirmektir. Bu iki taktik de aslında oldukça tanıdıktır. 

Radikal bir eğilim bir yandan medyalar aracılığıyla karalanıp, yanlış tanıtılırken 

diğer yandan da politik bağlamından kopartılarak modalaştırılmakta ve tüketime 

sunulmaktadır. Sponsorlar, yardımlar ve desteklerle gerçekleşen projeler yine radikal 

politikaların uzlaşma yoluyla uysallaştırarak etkisizleştirmenin başka bir yolu olarak 

iş görür. Uysallığın otorite kavramının ruh ikizi olduğu da unutulmamalıdır. En 

önemlisi de muradı tamamen farklı olsa da -eylemden giderek uzaklaşan- 

akademilerin radikal düşünceleri disiplinler içinde tartışarak eylemden koparmasıdır.  

Böylece merkez kuvvetlerin refleksleri, hareketlerin radikal ve alternatif 

özünü soğurup onları ıslah etme çabalar. Radikal duruşunu yitirmek feminizmin ilk 

büyük tehlikesidir. Böylece ikinci tehlike, ana akım olmanın yolları açılmış olur.  Bu 

bağlamda profesyonelleşmiş bir feminist elit grubunun ortaya çıkışı bir başka büyük 

tehlikedir. Aynı zamanda feminizmden rant elde etmeye çalışan “rant 

feministleri”nin ortaya çıkmasını da bir başka tehlike olarak değerlendirebilir. 

Eylemi önde tutan feminist yapılanmalar ve feminizmi dikkate alan birçok 

kolektif, etkenliklerini giderek arttırıyor. Eylem cephesinde kadının failliği hız 

kazanırken akademik çevrenin ise özneyi giderek bulanıklaştırdığına şahit oluyoruz.  

Akademi ile aktivistler arasındaki kırılma ve çelişki oluşabilecek olası yeni bir 

dalganın habercisi olabilir. Bu dalganın kapısını da açacak olan üçüncü dalganın 

“farklılıkların dayanışması” söylemi olur. 

Bulunduğumuz eşiği, içinde yaşadığımız için fark etmememiz kuvvetle 

muhtemel. Post-modern dönem bir çağın kapandığını ilan etti. Tarihin sonu 

kapitalizmin sonudur aslında. Yeni bir çağın içindeyiz, bir sistem tükendi ve fakat 

yerine neyin geçeceği belli değildir, tarihsel bir boşluğu yaşıyoruz. Tükenen sistem, 

alternatifi olabilecek bir sistemin yanlış tercihleriyle kendini ortadan kaldırmasıyla, 

yaşam destek ünitelerine bağlı olarak yaşayan ve her bir yanını kanser hücrelerinin 

sardığı bir “zombi”ye dönüşmüş kendi kendini yiyerek büyümeyi sürdürüyor. 

Tarihin mecburi istikamet levhasıyla yönlendirdiği emperyal kapitalizmin bir çıkmaz 

sokak olduğu görülmeye başlanmıştır. Artık, Rosi Braidotti’nin de belirttiği gibi 

“meçhul geleceğe doğru geriye doğru yürümek, daha iyi ve daha adil bir geleceği 
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kurmak için zaruridir.”1 Bourdieu ise medya ve matematikle gücünü koruduğunu dile 

getirdiği neo-liberal emperyalizme karşı savaşım verilmesi ve yeni bir 

enternasyonalizmin oluşturulması gerektiğini savunur.  

 
 
Neo-liberalizme karşı çıkabilecek gerçek bir eleştirel 
enternasyonalizmin temellerini yaratmaya çalışmak 
gerekir. … Sovyet emperyalizmince ele geçirilen ve 
saptırılan enternasyonalizmi yeniden keşfetmeliyiz. … 
Neo-liberalizmin emperyalizmine karşı savaşımın 
anafor biçiminde… genellikle birbirleriyle ilişkisi 
olmayan… savaşımlara işimiz düşüyor. … Görünüşe 
göre gerçek bir eşgüdümden yoksun olan, birbirini 
izleyen bu hareketleralanlara ve ülkelere göre değişik 
biçimler alan, bununla birlikte hep aynı niyetten 
esinlenen bir politikaya karşı baş kaldırırlar.2 
 
 

Üretim ilişkilerinin de aynı zamanda bir iktidar ilişkisi olduğunun farkında 

olan yeni bir sosyalist alternatif tek panzehir gibi görünmektedir. Feminizmin açtığı 

kapı ezilmenin çok boyutlu yapısını ortaya çıkarmıştır. Artık ezilmenin çok 

boyutluluğu ve girift yapısının es geçen, tek boyutlu ve diğer ezilme biçimlerini 

reddeden veya öteleyen hiçbir mücadelenin başarılı olma şansı yoktur. Tam tersine 

böylesi bir mücadele sadece can çekişen yapının serumu olur. Bu noktadan sonra 

sınıf, ırk, cinsiyet, yaş, statü, doğa ve Üçüncü Dünya tahakkümünü birbiri ile ilişki 

içinde ele alacak ve bunların toptan yıkımını sağlayacak paradigmaya sahip yeni-

sosyalist (post-feminist) bir alternatife gereksinim vardır. Bu alternatif aynı zamanda 

tanımı gereği feministtir de. Aynı zamanda anarşist, çevreci vb. Böylece ana akım 

içinde eritilmeye çalışılan ve ana akım olmaya zorlanan bir kuram yeniden 

radikalleşebilme olanağını da elde edecektir.  

Kendi yok olamadığı için bütün dünyayı yok etmek üzere olan emperyal 

kapitalist sistem feminizm de dahil tüm anti-kapitalist yönelimlerin bir araya gelmesi 

ile aşılabilir. Dolayısıyla bundan sonraki dalga bütün bileşenlerinin dayanışarak bir 

                                                 
1 Rosi Braidotti, Nomadic Subjects. Embodinemt and Sexual Difference in Contemporary Feminist 
Theory.  (New York: Columbia University Press, 1994), s. 279.  
2 Pierre Bourdieu, Karşı Ateşler. Çev: Halime Yücel (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006), s. 34, 48-
9. 
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araya geldikleri -kaçınılmaz olarak akışkan ve birbirine geçen, ancak homojen 

olmayan- bir tsunami olmak durumundadır.  

C- Öznenin Failliği 

1- Öznenin Performatif Kurulumu: Butler 

Özne, Butler’a göre, doğal ya da özsel sabitlerle açıklanamaz, 

performanslarla/performanslarda müzakere ile kurulur. Öznenin kimliğini belirleyen 

ve davranışlarını düzenleyen sabit bir doğası ya da özü yoktur. Butlercı yaklaşım 

özneyi statik kategoriler ve özsel nitelikler yerine akışkan kimlikler ve yinelenen 

pratiklerle değerlendirir. Böylece performatif olarak yinelenen pratikler içinde 

kurulan öznenin kimliği de katılaşmaz, değişime ve dönüşüme açıktır.  

 
 
Toplumsal cinsiyetin ne kendini ifade ettiği ya da 
dışsallaştırdığı bir özü ne de olmak istediği objektif 
idealleri; çünkü toplumsal cinsiyet bir hakikat değildir, 
toplumsal cinsiyetin muthelif edimleri kendi ideallerini 
yaratır ve bu edimler olmaksızın toplumsal cinsiyetin 
olması kesinlikle mümkün değildir. Toplumsal cinsiyet, 
böylece, kendi oluşumunu düzenli olarak örten bir 
kurulumdur. … Beden zaman içinde yenilenen, gözden 
geçirilen ve birleştirilen eylemler serisi aracılığıyla 
toplumsal cinsiyetleştirilir.1 
 
 

 Diğer yandan Butlercı performatif kurulum kavramı kadını söylemsel bir kurgu 

olarak değerlendirir. “Performatiflik tekil ve düşünülerek yapılmış bir eylem gibi 

değerlendirilmemelidir, ancak daha çok söylemler aracılığıyla üretilen aktarılmış ve 

tekrarlanan pratikler olarak anlaşılmalıdır.”2  Butler, bu kapsamda feminist özneyi de 

bir kurgu olarak değerlendirir. Zira feminist kuramların büyük bir çoğunluğu, özne 

tanımlamasını özsel bir kadın kimliği ile açıklamaktadır. “Feminizmin genel bir 

                                                 
1 Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomology and Feminist 
Theory” Performing Feminism. Feminist Critical Theory  and Theatre. Ed: Sue-Ellen Case (London: 
John Hopkins University Press, 1990-b), s. 273-274. 
2 Judith Butler, Bodies That Matter. On the Discorsive Limits of Sex (New York: Routledge, 1993), s. 
3.  
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kategoriyi işaret eden kadın terimi ile buluşması politik bir sorundur.”1 Kadın, 

aslında ataerkil/eril söylemler tarafından biçimlenen ve normatif heteroseksüel 

söylemin yinelenen performansları ile toplumsal cinsiyet/cinsiyet ile donanan bir 

kurulumdur. “Toplumsal cinsiyet, öznenin görünümünü üretmek için zaman içinde 

donuklaşan oldukça katı düzenleyici bir çerçevede tekrarlanan eylemler bütünü olan 

bedenin biçimlenişlerinin tekrarlanmasıdır.”2 Özne (kadın) aslında kurulum halinde 

olmayı ve olumsallığı niteleyen bir terimdir. Kadın aslında onu kuran ataerkil 

söylemin bir yansısıdır, dolayısıyla da toplumsal cinsiyet giydirilmiş bir erilliktir. 

Butler, kadın kimliğini açıklarken Hegelci köle-efendi diyalektiğinden yararlanır; 

özselliği yoksayarak kadının özsel kimliğiyle tanımlananı bir yokluk, negatif erillik 

ya da eril olmayan olarak tanımlar. Aslında bu düalist yapı eril olanı kurmak için 

gerekli olan bir öğedir.   Dolayısıyla da dişi eril olanın bir yansısıdır. Eril tarafından 

tanımlanan dişilik, aynı zamanda, ideal/zorunlu normlarla (gerçekte yasaklamalarla) 

erilin arzularını örterek toplumsal cinsiyeti bir maske olarak yeniden üretir. Son 

kertede toplumsal cinsiyet erilin bir taklidinden başka bir şey değildir.  

 
 
Böylesi eylemler, jestler, temsiller genel olarak inşa 
edilmişlerdir ve kimlik ya da töz anlamında 
performatiftir… Eğer fabrikasyon olması toplumsal 
cinsiyetin asal gerçeğiyse ve eğer gerçek toplumsal 
cinsiyet bedenlerin yüzeyine yazılan ve bedenlerde 
kurulan bir fanteziyse, o zaman toplumsal cinsiyet ne 
doğrudur ne de yanlıştır, sadece birincil söylemlerin ve 
sabit kimliklerin doğruluk etkisi olarak üretilmiştir.3 
 
 

Toplumsal cinsiyet Butlercı bakışla bir parodi olmanın ötesine geçmez. Butler, diğer 

yandan orijinal kimlik olarak taklit bir biçimden başka bir şey olmayan toplumsal 

cinsiyetin, parodinin parodisiyle gerçek yüzünün ortaya çıkacağını iddia eder. 

Aslında orijinali olmayan bir inşa olan toplumsal cinsiyetin bir kurgu olduğunun 

açığa çıkması, ardında yatan normatif zorunlu kimliklerin de bir kurgu olduğu, sabit 

ve değişmez olmadığı gerçeğini ortaya çıkarır. Butler, bu bağlamda drag queen 

gösterilerini önemser. “Drag’in kadın kılığında erkek olması halinde ortaya çıkan 

                                                 
1 Butler, 1990, Ön. Ver., s. 3.  
2 Aynı, s. 33. 
3 Aynı, s. 136. 
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şey, toplumsal cinsiyetin kendisinin dengesizleştirilmesidir; doğallıktan çıkarıcı ve 

toplumsal cinsiyet ve cinsel baskının zaman zaman işlediği kuralcılık ve özgünlük 

iddialarını sorgulayan bir dengesizleştirme.”1 Drag queenler toplumsal cinsiyeti 

üzerlerine giyerek gerçekte toplumsal cinsiyetin kurgusallığını su yüzüne çıkarırlar.  

 
 
Diğer sosyal dramalarda olduğu gibi toplumsal cinsiyet 
eylemi tekrarlanan performanslara gereksinim duyar. 
Bu tekrar, halihazırda toplumsal olarak kurulmuş 
anlamlar dizisinin bir yeniden deneyimlenmesi ve 
yeniden temsilidir.  … Toplumsal cinsiyet kurulan sabit 
bir kimlik olarak ya da belirli eylemlerin peşi sıra 
oluştuğu eylemlilik yörüngesi olarak anlaşılmamalıdır, 
daha çok eylemlerin stilize tekrarlarıyla harici olarak 
kurulan, zaman içinde incelikle oluşmuş bir kimliktir. 
Toplumsal cinsiyetin etkisi bedenin stilizasyonu 
aracılığıyla üretilir.2   
 
 

Dolayısıyla da onu önceleyen bir özsel var oluş ile tanımlanmayan toplumsal cinsiyet 

bir anlamı üretmez, sadece bir performanstır. “Yanlış ya da doğru, gerçek ya da 

çarpıtılmış toplumsal cinsiyet eylemi ve kurucu unsur olarak değerlendirilebilecek 

gerçek bir toplumsal cinsiyet kimliğinden söz edilemez.”3 Butler, erkek ya da 

kadının verili bir olgu değil de kültürel bir kurgu olduğunu dile getirirken, New’in de 

dile getirdiği gibi cinsiyeti de bu kurguya dahil eder. “[Butler’a göre] İkili karşıtlık 

üzerine kurulu karşıt cinsiyetler, normların bedene geçirilmiş şeklidir.”4 Cinsiyetçi 

toplumu hegemonik olarak normlarla inşa eden heteroseksüellik, Butlercı evrende 

ikiciliğin merkezinde duran temel projedir ve yinelenen pratiklerle kurulur ve 

varlığını korur. Performatif kurulum böylece iktidar alanında dahil olur, hatta 

neredeyse performatif kurulum süreci bizzat iktidarın kendisidir. “Özne olarak 

kurulan eyleyici bir iktidardan söz edilemez, fakat yalnızca önceki aşamaları tekrar 

eden, yineleyici eylemin bizzat kendisi ısrar ediciliği ve istikrarsızlığıyla iktidarın 

kendisidir.”5 

                                                 
1 Judith Butler, “Toplumsal Cinsiyet Yanıyor: Sahiplenme ve Yıkma Sorunları” Defter. 11, 7. (1998), 
s.  130. 
2 Butler, 1990, Ön. Ver., s. 140.  
3 Aynı, s. 141. 
4 New, Ön. Ver., s. 362. 
5 Butler, 1993, Ön. Ver., s. 225. 
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Butler, öznenin ritüel inşasının merkezine koyduğu performans, tek yönlü bir 

eylem değildir. Ritüeller yinelenmeler sırasında oluşacak arızalarla her zaman 

değişime açıktır. Bununla birlikte öznenin inşası da tek yönlü değildir. Foucaultcu 

bağlamda iktidar bir yandan tabiyete zorlarken diğer yandan iktidara karşı direnme 

alanlarını ve olanaklarını da oluşturur. “Tabiyet yalnızca iktidar tarafından madun 

bırakılma sürecini değil, aynı zamanda özne olma sürecini de ifade eder.”1 Bu 

iktidarın çifte değerli yapısını gösterir. Bir yandan özneyi üretirken diğer yandan onu 

egemenliği altına alır.  

 
Toplumsal performatif yalnızca öznenin üretilmesi 
açısından değil, öznenin yeniden oluşumu ve devam 
eden politik mücadelesi açısından da can alıcıdır. 
Performatif yalnızca sıradan bir ritüel işlem değildir: 
öznelerin üretildiği ve yeniden kurulduğu etkili 
ritüellerden biridir. … Performatiflik politik arenada 
kesinlikle karşı-hegemonya olarak da işleyebilir.2 
 
 

 Butler, öznenin ikili yapısını, onun iktidar ilişkileri tarafından kuşatıldığını savlayan 

Foucault’tan alır. “Beden... siyasal alanın içine doğrudan dalmış durumdadır; iktidar 

ilişkileri… onu kuşatmakta, damgalamakta, terbiye etmekte, ona azap çektirmekte, 

onu işe koşmakta, törenlere zorlamakta, ondan işaretler talep etmektedir.”3 Diğer 

yandan öznenin kurulumuna Althusserci bakış, öznenin performatif kurulumu 

bağlamında (çağırma) Butler’ı açımlayacaktır.  

Althusser, çalışmasında öznenin iktidar dolayımıyla inşa edilmesini irdeler. 

Althusser öznenin ideolojik kavramsal düzenekler tarafından kurulduğunu ileri 

sürerek özgürce oluştuğu sanılan inanç ve bağıl vicdan tarafından oluşturulduğunu 

dile getirir. İdeolojik düzenekle inşa edilen özne, bu düzenek dolayımıyla belirli 

davranışları sergiler. İdeolojiyi maddi bir var oluş olarak tanımlayan Althusser, 

öznenin kurulumunu da ideolojinin ritüellerine bağlayarak performansa dayalı bir 

kavramsallaştırmaya gider.  

 

                                                 
1 Judith Butler, İktidarın Psişik Yaşamı. Tabiyet Üzerine Teoriler. Çev: Fatma Tütüncü  (İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2005), s. 10. 
2 Judith Butler, Excitable Speech. A politics of the Performative (New York: Routledge, 1997), s. 160. 
3 Foucault, 1992, Ön. Ver., s. 31. 
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Bir ideoloji, bir aygıtta ve bu aygıtın pratiklerinde var 
olur hep. … İnancına ilişkin düşünceleri kapsayan bir 
bilince sahip… öznenin davranışı da bu düzeneğin 
doğal sonucu olarak ortaya çıkar. … İdeolojiye ilişkin 
bu ideoloji edimlerden söz edecek: belirli pratiklerde 
yer alan edimlerden söz edeceğiz. Bu pratiklerin, içinde 
yer aldıkları kurallar [ritüeller] tarafından 
düzenlendiklerini, bir ideolojik aygıtın maddi varoluşu 
bağrında gerçekleştiklerine dikkat çekeceğiz: bu pratik, 
küçük bir Kilise'deki küçük bir ayin olabileceği gibi, bir 
cenaze töreni, spor derneğindeki küçük bir maç, 
okuldaki, üniversitedeki bir ders günü, siyasal bir 
partinin, Akılcılık Derneği'nin ya da canınızın istediği 
bir kuruluşun toplantısı ya da mitingi olabilir.1 
 
 

İdeolojinin özne dolayımıyla kurulduğunu ve özne için olduğunu savlayan Althusser, 

tekrarlanan pratikleri doğrudan bir ritüel olarak tanımlamaz, ancak yaptığı tanım 

performatif bir kurulum olarak yinelenen bir eylem olan ritüeli gösterir: “ideoloji 

maddi bir kurallar bütünü tarafından düzenlenen maddi pratikler gerektiren maddi bir 

ideolojik aygıtın bağrında var olur; söz konusu pratikler kendi inancı uyarınca 

eylediğine gönülden inanan bir öznenin maddi edimlerinde var olurlar.” 2 Üşür de, 

ideoloji üzerine yaptığı çalışmasında Altusserci çağırma/adlandırma yaklaşımını 

ritüel (yinelenen toplumsal pratikler) bağlamında değerlendirir.   

 
 
İdeoloji, aygıtlar içindeki ritüellere gömülmüş olarak 
yaşanan ve esas olarak çağırma/adlandırma 
mekanizması olarak çalışan bir oluşum içinde ortaya 
çıkar. Bu süreç ideolojik öznenin oluşum sürecidir. 
İdeoloji özneleri adlandırır ve çağırır; Türk, Müslüman, 
öğrenci, asker, kadın, genç, anne, v.b. Özneler bu 
ritüeller içindeki pratikler aracılığıyla, adlandırma, 
karşılama, ibadet etme, oy verme, vatanı savunma gibi 
eylemler ile kendi özne konumlarının farkına varırlar…  
Bir öznenin fikirleri, bu öznenin fikirlerinin 
kaynaklandığı ideolojik aygıtı tanımlayan, maddi 
ritüelin kurallarıyla düzenlenmiş maddi pratiklerde yer 
alan kendi maddi eylemleridir. … Özneler, maddi 
pratik olarak tanımladığı ritüeller içinde, bu ritüellerin 

                                                 
1 Louis Althusser, İdeoloji ve devletin İdeolojik Aygıtları. Çev: Alp Tümertekin (İstanbul: İthaki, 
1996), s. 91. 
2 Aynı, s. 95. 
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ideolojik gereksinmeleriyle bağlamlandırılmış olarak 
tanımlanır, adlandırılır, çağrılır ve oluşturulurlar. 1  
 
 

Çağırma/adlandırma kuramı Althusser’in öznenin performatif kurulumunu anlamak 

için en iyi örnektir. Özne ve ideoloji arasında çifte kuruluş ilişkisi vardır. Özne 

ideolojiyi inşa eder, ideoloji de özneyi; ikisi arasında sürekli yeniden kurulan bir 

performatif ilişki söz konusudur. Özne olmak aslında ideolojinin öznesi olmak 

anlamına gelir. “İdeoloji bireylere özne diye seslenir.”2 Althusser’e göre birey 

çağırma aracılığıyla özneye dönüşür. Çağırma ideolojiyi ve özneyi aynı anda, eş 

zamanlı olarak kurar. 

 
İdeolojinin kendine özgü iki işlevinden biri olan kabul 
etme/tanıma işlevi etkinleşir (sözü edilen ikinci işlev 
ise, kabul etmeme/tanımama işlevidir). Son derece 
"somut" bir örnek vermek istersek, hepimizin kapısını 
çalan, bizim "Kim o?" diye sorduğumuz, onların da 
"Benim!" (çünkü "apaçık bir şey bu") diye yanıt veren 
arkadaşlarımız vardır. Biz de hemen "O kadının" ya da 
"o erkeğin" geldiğini anlarız, amaca ulaşılmıştır, kapıyı 
açarız ve "gerçekten de odur zaten-hep gelen". Şimdi de 
başka bir örnek alalım ele: sokakta tanıdık (tanıdığımızı 
kabul ettiğimiz) biriyle karşılaştığımızda, ona "Selam, 
dostum!" deyip elini sıkarak… (onu tanıdığımızı kabul 
ettiğimizi (ve de bizi tanıdığını kabul ettiğini 
anladığımızı, yani kabul ettiğimizi) bildiririz.3 
 
 

Tanıma kavramı, kabul etme/kabul etmeme bandında ilerleyen ideolojinin temel 

direklerindendir. Böylelikle üretilen özne de ikili bir var oluşa sahiptir: otonom bir 

merkez ve tabiyet altında bulunan bağımlı kişi. Egemen söylem özneyi gereksinir. 

Özgür oluşla tanımlanan öznenin özgürlüğü kendisine dayatılan tabiyeti seçerek 

madun olma özgürlüğüdür. İdeolojinin ürettiği tabiyet Althusser’e göre sadece devlet 

iktidarının ele geçirilmesiyle oluşmaz. Tabiyet bir anlamda Bourdieucu habitus 

kavramıyla bağlantılanabilecek ideolojik aygıtlar üzerinden gerçekleşir.  

                                                 
1 Serpil Sancar Üşür, İdeolojinin Serüveni Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme (Ankara: İmge 
Kitabevi Yayınları, 1997), s. 45, 48.  
2 Althusser, Ön. Ver., s. 96. 
3 Aynı, s. 98. 
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 Althusserci öznenin ideolojik kurulumu yaklaşımı, performanstan önce bir 

özne varlığını reddetmesiyle Butlercı performatif kurulumu anlamak ve açımlamak 

için yararlıdır ve/fakat bir denklik içermez ve eksiktir. Althusseci ideolojik özne 

failikle tanımlanmaz: eylemsiz, edilgen ve tabidir. Performatif kurulumu eksiksiz ve 

güçlü görmediğinden herhangi bir arızanın sürekli bir kurulum/yeniden-kurulum olan 

öznenin bu ritüelleri kırabileceğini düşünür. Bu bağlamda da özne madun olduğu 

kadar faildir de. Butler, özneyi kuran ve yeniden-kuran sürecin iktidarın dayattığı 

normatif idealler ve normalleştirici ideolojiler dolayımıyla gerçekleştiğini savunur.  

 
 
Normun psişik işleyişi, düzenleyici iktidar için apaçık 
baskıdan daha sinsi bir rota çizer; bu rotanın başarısı 
toplumsal olanın içinde gizli bir işleyişe izin verir. … 
Özne kendisini üreten normları tekrar etmeye 
zorlanır… eğer özne normun “doğru bir şekilde” 
hakkını vermezse, daha başka bir yaptırıma tabi tutulur 
ve halihazırdaki varlık koşullarının tehdit edildiğini 
hisseder.1 
 
 

 Öznenin kurulumunu İktidarın Psişik Yaşamı adlı çalışmasında irdelerken (adına 

ister sistem, ister disiplinci aygıt, istersek devletin ideolojik aygıtları diyelim) özneyi 

inşa eden söylemlerin aynı zamanda kendini tahrip edecek koşulları da ürettiğini ileri 

sürer ve ruhsal düzlemde çözümler. Butler, ruh ile psişe arasındaki ayrımı eşitsizlik 

denklemiyle kurar. Ruh, öznenin iktidarın talepleri doğrultusunda oluşan tutarlı 

kimliği için gerekli olan destek yapıdır. Tutarlı kimliği bozabilecek, normatif 

ideallere direnebilecek her şey bilinç dışına itilerek görünmezleşir. Psişe, bilinç 

dışına itilen ve iktidarın kuşatıcı etkilerini (yani ruhu) aşan psişik bir yapıdır. 

Dolayısıyla ritüeller (uygarlığa uyma ritüelleri) psişik artıklar üretir. Bu artıklar 

failliği tetikleyen muhalif, toplumsallaşmamış, özgür kalmış etmenlerdir. İktidarın 

üretmeye çalıştığı madun özneyi üreten işlemin artıkları sürecin kendine karşı dönme 

potansiyeline sahiptir. Böylece performatif kurulum ile oluşan şey, özneden fazla bir 

şeydir (özne+). Özne+ sonsuz sayıda yinelenme (yeniden kurulma) olasılığı olan 

öznenin her bir olası yinelenmede ortaya çıkabilecek artıkları/arızaları kapsayan 

genişlemiş halidir.  

                                                 
1 Butler, 2005, Ön. Ver., s. 28, 34-35.  
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Butlercı özne kuramı, sabit kimlik tasarımlarını reddeder. Tekin’in belirttiği 

gibi kimlik devingen bir oluştur; “asla durağan olmayan, geçmişinin ve ne olacağının 

izlerini taşıyan geçici bir konumdur.”1 Kimlik sürekli oluşum ve kuruluş halindeki 

bir süreçtir. Butlercı kuram kimliği sabit, verili, özsel ve homojen olarak değil; 

tersine bağlantısal, konumsal, düşünümsel, dönüşümsel, çoğul, geçici, kararsız ve 

olumsal olarak tanımlar.  

Fransız feminist kuramı da dahil olmak üzere bir çok feminist kuram(cı), 

kadın öznenin kıyıya itildiği konusunda hemfikirken; Butler ve hooks’un birleştiği 

nokta kadın öznenin (ve diğer ezilenlerin/ikincileştirilenlerin) kıyıda oluştuğudur. 

Kimliğin özsel değil de konumsal oluşu, iktidarın ötekini oluştururken (tabi kılarken) 

kullandığı ikincileştirme ve ezme biçimleriyle doğrudan ilintilidir. Butler, eylemi 

önceleyen bir eyleyiciyi gerekli görmez. Eyleyici, eylem içinde kurulur ve bu 

kurulum kimliği konumsal bir oluş olarak tanımlar. Kimlik üzerinden kurulan 

tahakküm, kimliğin direniş alanı olarak inşasını da güdülerken, tahakküme direniş 

diğer yandan, kimliği yeniden kurar. Böylece toplumsal alan ve toplumsal güç 

haritası içindeki konumuna göre, özne kimliğini konumlandırır. Işık, konumsallığı 

kimliğin bağlantısal ve akışkanlığı ile tanımlar. 

 
 
Konumsallık cinsiyete bir konum, bir pozisyon alış 
olarak bakacaktır. … Bunun hedefi, 'kadın' kavramını 
biyolojik olarak değerlendirmeyip, toplumsal bir olgu 
olarak görmektir. Bu da, evrensel bir konum olmayıp 
toplumdan topluma değişen özellikler taşıyacaktır. 
Kadın kimliğini akışkan olarak tanımlanır ve kadın 
olmak tarihsel bağlamda bir konum almaya denk 
düşer.2 
 
 

 hooks’un belirttiği gibi, merkez dışında konumlanmak özneye merkezi baskın ve 

hakim ideolojileri sorgulama ve işleyişini çözme olanağı sağlar. Zinn ve Dill de 

çalışmalarında renkli kadınların kendilerini kontrol eden iktidara direnmelerini aynı 

perspektiften çözümlerler.  

 

                                                 
1 Tekin, Ön. Ver., s. 8. 
2 Işık, Ön. Ver., s. 58. 
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Marjinalleşmiş konumlar, sahip oldukları ayrıcalıklı 
bakış noktasından, halihazırda görüşü engellenmiş 
durumda olan toplumsal ilişkileri fark etmeye 
uygundur. Başka bir deyişle, yaşanmış deneyim 
toplumsal dünyayı ve o dünya içindeki farklı kadın 
gruplarının deneyimlerini anlamanın alternatif yollarını 
yaratır.1 
 
 

Butler, kimliğin oluşumunu, diğer yandan, ötekilik bağlamında değerlendirir. 

Ben ve ötekinin kurulumu birbirinde ve birbiri üzerinden gerçekleşir. Ben ve öteki 

arasındaki karşılaşma ve ötekiliklerin birbirlerinde kendi izlerini aramaları mesafeleri 

aşmak açısından önemlidir. Butler’ın belirttiği gibi: “Birbirimiz tarafından çözülürüz. 

Ve eğer çözülmüyorsak bir şeyler eksik demektir. … Kendimi tam olarak tanımam 

çünkü kısmen ötekilerin esrarengiz izleriyimdir.”2 Süreç içinde kimlik örgüsü yeni 

öğelerin katılımıyla ya da kimi öğelerden vazgeçilmesiyle ben ile öteki arasındaki 

sınırları da eritir. Dolayısıyla da kimlik son kertede müzakere edilebilir bir 

karşılaşma alanıdır.  

 
Eğer senin tarafından allak bullak edildiysem, demek ki 
sen zaten bendesin ve ben sensiz hiçbir yerdeyim… 
“sana” nasıl bir tarzda bağlı olduğumu bulmadan “biz”i 
bir araya getiremem. Sen benim bu yön şaşkınlığı ve 
kayıp üzerinden kazandığım şeysin.  İnsan tekrar tekrar 
böyle varlık bulur işte, henüz tanımadığımız şey 
olarak.3 
 
 

Kimliği konumsal ve dönüşümsel olarak değerlendirmek, feminizme çeşitli açılımlar 

sağlar. Kimliğin müzakere edilebilir ve değişebilir olması özneye faillik sağlayan, 

onu etkinleştiren bir özelliktir. Diğer yandan ötekilikler arasında köprü kurarak katı 

kimlik anlayışının dayattığı hiyerarşik ötekilik üzerinden sömürüyü/ezmeyi sağlayan 

mekanizmanın altını oyar. Kurulan köprü ötekilikler arasında dayanışma olanakları 

sağlar. Ramazanoğlu, köprüyü politik bir strateji olarak değerlendirir. “Değişik sınıf, 

ırk, etnik azınlık ve üçüncü dünya ülkelerinden kadınlar arasında köprüler 

kurabilmek, feminizm içinde ırkçılığı, etnik ve milliyet farklılıklarını aşabilecek 
                                                 
1 Zinn & Dill, Ön. Ver., s. 5. 
2 Judith Butler, Kırılgan Hayat Yasın ve Şiddetin Gücü. Çev: Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 
2005), s. 39, 59.  
3 Aynı, s. 63. 
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politik stratejiler yaratabilmek anlamına gelir.”1 Plumwood, kimliğin akışkanlığın ve 

köprü imgesini yönelimsel tavır terimiyle somutlar. Yönelimsel tavır öteki ile kurulan 

çoklu ve bağlamsal bir ilişkiye işaret eden etkileşim ve aktif diyalog politikasıdır. 

 
 
Yönelimsel bir tavır benimsemek… ötekiyi yabancı 
nesne ya da şey sayan tavrın kapadığı her kapıyı açar. 
Yönelimsel tavırda kendimizi, sadece kendi 
tasarımlarımızın ürünü olmayan olanaklara ve 
alışverişe de açabiliriz… Karşılaştığımızda, bizim onu 
değiştirebileceğimiz kadar bizi değiştirebilecek 
potansiyel bir yönelimsel varlık görebiliriz, böylece… 
karşılıklı ve destekleyici bir alışveriş potansiyelini 
tasarlamaya başlayabiliriz. … Yönelimsel tavır… 
ötekinin gereksinimlerine, amaçlarına, yönelimlerine ya 
da anlamına verilen cevap ve tepki sahasıdır. … 
Yönelimsel tavır… failliği silerek ortadan kaldırdığı 
insan benliği ve insan öteki arasındaki alışveriş ve 
etkileşimdekine benzer pek çok hazzı, zorluğu ve 
karışıklığı olanaklı kılar.2 
 
 

Diğer yandan Cockburn’un belirttiği gibi katı kimlik anlayışı egemen ideolojinin 

insanları daha kolay tabi kılmak için yeğlediği bir stratejidir.  

 
 
Özselcilik salt ilginç bir kuramsal kavram değildir. 
Aynı zamanda tahakkümü sürdürmek için farklılıkların 
ve eşitsizliklerin üstünü örtmeye yönelik tehlikeli bir 
siyasi güçtür. Kimliği ebedi düalizmler içine yerleştiren 
örneklerle işler: Kadın kurban, erkek savaşçı; güvenilir 
yurttaş, yozlaşmış yabancı.3 

 
 
Cockburn, kolektif kimliklerin (toplumsal cinsiyet, ulusal kimlik, vb.) özselci 

tanımlanışının siyasi bir proje olduğunu ileri sürer. Kimlik istikrarını üretmek rızaya 

zorlamanın en önemli aracıdır.  

 
Yönetimler bizim sayılabilir olmamızı, itaatkar 
olmamızı ister, dolayısıyla bizi "hane reisi" ya da 

                                                 
1 Ramazanoğlu, Ön. Ver., s. 184-185. 
2 Plumwood, Ön. Ver., s. 184-186. 
3 Cynthia Cockburn, Mesafeleri Aşmak Barış Mücadelesinde Kadınlar. Çev: Ebru Kılıç (İstanbul: 
İletişim yayınları, 2004), s. 33. 
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"bağımlı kişiler", "eşcinsel", "engelli" ya da "mülteci" 
gibi resmi kategorilere yerleştirirler ve bu kategorileri 
hak ve sorumluluk dağıtmanın temeli olarak kullanırlar. 
Kategoriler resmi söylem yoluyla belli davranış 
biçimlerini gerektiren kolektif kimlikler haline gelir. … 
Tasarlanmış kimlik anlatılarının ustası olanlar, rakip 
etnisist ve milliyetçi hareketleri besleyen sosyal 
gruplardır. Bu gruplar kontrol sağlama araçları olan 
kimlikleri sabitler, ebedileştirir ve özselleştirir: Bizim 
ezelden beri var olan, ilksel ulusumuz doğanın 
düzenine uygun erkek ve kadın... Kimliği karmaşık 
muğlak ve değişen bir yapı olarak gören karşıt görüşse, 
iktidar projelerince aforoz edilmiştir.1 
 
 

Kimliğin sabit, değişmez, doğal ve özsel olduğunu iddia eden her türlü söylem 

ötekinin tahakkümüne ve/veya benin yüceltilmesine dayalı tahakküm politikalarının 

bir yansımasıdır. Mann ve Huffnam’ın belirttiği gibi kimlik dil, söylem ve kültürel 

pratiklerin bir kurgusudur ve amaç bu kurguyu parçalamak, böylece de hegemonik 

söylem sistemlerini çürütmek olmalıdır.  

 
Kimlik politikalarının yaptığı gibi kimlikleri 
onaylamak,  yalnızca baskın söylemi ve düzenleyici 
iktidarı yeniden-üretir ve ayakta tutar. … Kimlikleri 
çoğul, akışkan ve değişken olarak görmek farklılıkların 
ortaya çıkması için daha fazla olanak sağlar. Burada 
özgürlük kategorileştirmeye karşı direnmektir.2 
 
 

Butler, özneyi -tıpkı Bourdieu gibi- dönüşüm halinde bir oluşum olarak ve 

dönüşümsel/ düşünümsel bir süreç içinde tanımlar.  

 
Vicdan, öznenin kendisi için bir nesne haline 
gelmesinin, kendi üzerinde düşünmesinin ve kendisini 
düşünümsel ve dönüşlü olarak kurmasının bir aracıdır. 
“Ben” basitçe kendi hakkında düşünen biri değildir; 
“ben”, kendiyle düşünümsel bir ilişkiye girme veya 
dönüşlülük kapasitesi ile tanımlanır.3 
 

Butler’ın özne için çizdiği faillik evrenini ortaya çıkaracak ve yapısını 

belirleyebilecek en uygun kuram, aynı zeminden hareket eden Bourdieu’nun 
                                                 
1 Aynı, s. 294. 
2 Mann & Huffman, Ön. Ver., s. 63. 
3 Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, 2005, Ön. Ver., s. 29. 
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devingen yapısal kuramıdır. Faillik üzerinden ve praksisten hareketle oluşan 

Bourdiecu kuram, değişken bir yapı içinde değişmez kuralları ve yapıların yeniden 

üretimini ve dönüşümünü sağlama eğiliminde olan mekanizmaları bulmayı hedefler.  

2- Eylemin Kuramı ve Eyleyici Öznenin Yapısal Evreni: Bourdieu 

Bourdieu, çok geniş bir yelpazede üretmiş bir düşünürdür. Bu çalışmada 

oluşturulan kavramsallaştırma bağlamında, onun ürettiği, öznenin failliğini 

açıklamaya yarayan yapısal eylem kuramı ve habitus kavramı dikkate alınacaktır. 

Bağlantısallık, ilişkisellik, dönüşümsellik, düşünümsellik, olumsallık,  konumsallık 

bu yapının temel bileşenleridir.  

Bourdieucu yapıyı üç boyutlu bir uzay topografyası içinde değerlendirmek 

gerekir. Potansiyel eyleyicilerin her biri sahip oldukları güç oranında bu uzayda 

konumlanıp devinimini belirli bir yörüngede sürdürmektedirler. Her biri birer uzay 

olan özerk olan alanlar, alanların (uzayların) açıklıkları sayesinde birbiri ile ilişkili ve 

birbirlerini belirleyecek şekilde topografya içinde dağılır. Alanların kesişim noktaları 

eyleyici özne ya da grupların farklı alanlarda işgal ettikleri konum ve sahip oldukları 

vektörel kuvvetlerinin toplamı üzerinden, alanların bileşimi olan evrenin (toplumsal 

alan) içindeki konumunu belirler. “Toplumsal alan, her konumda değerleri bağlantılı 

diğer değişkenlerin değerlerine tekabül eden çok boyutlu bir koordinatlar sistemi 

olarak tarif edilebilecek çok boyutlu bir uzay olarak tanımlanabilir.”1 Belirli bir 

zaman ve durum içinde, belirli eyleyici grupların sahip oldukları konum ve kuvvete 

bağlı olarak oluşan özellikleri gruba içkin ve özsel değildir; tersine bağlantısal, geçici 

ve değişkendir. Bourdieucu evren, gerek alanların gerekse eyleyicilerin (özne ya da 

grup) bağıntısallığı ile belirlenir. Bourdieu, kuramında bağıntısallığa önem verir.  

 
Alan terimleriyle düşünmek bağıntısal düşünmektir. … 
Gerçek bağıntısaldır diyebilirim: Toplumsal dünyada 
varolan şey, bağıntılardır; eyleyiciler arasındaki özneler 
arası bağlar ya da etkileşimler değil, Marks’ın dediği 
gibi “bireysel iradelerden ve bilinçlerden bağımsız” 
varolan nesnel bağıntılardır. …  Bağıntısal düşünmek 
gerekir. Ne var ki, bağlantılarla düşünmektense, -
gruplar, bireyler gibi- ‘elle tutulabilir’ gerçekliklerle 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. Trans: Gino Raymond and Matthew Adamson 
(Cambridge: Harvard University Pres, 1991), s. 231. 
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düşünmek daha kolaydır. … Çoğu zaman sınırları, az 
çok keyfi çizilmiş, kendisi daha önceden inşa edilmiş 
bir kategorinin bölümlere ayrılmasıyla elde edilen 
topluluklar nesne olarak alınırlar.1 
 
 

Bourdieu, diğer yandan oluşturduğu yapısal kuram içinde özneye faillik olanağını 

tanır. Özne bulunduğu süreç içinde kendini değerlendirerek dönüştürebilir. 

Düşünümsellik adını verdiği, öznenin kendini inşa ederken kullandığı bakış açısını 

dönüştürmeyi ifade eden kavram, kuramının merkezinde durur. Ayrıca tahakküm 

altında olanların her zaman belirli oranda güç kullanabilecek durumda olduklarından 

tahakkümün direniş var olmadan mümkün olmadığını dile getirerek yine özneye bir 

faillik alanı tanımlar.  

 
Tahakküm ilişkilerinin, bir direniş biçimine neden 
olmadan nasıl oluşabileceğini anlayamıyorum. Ta-
hakküm altındakiler, hangi toplumsal evrende olurlarsa 
olsunlar her zaman belli bir güç kullanabilecek 
durumdadırlar: Bir alana aidiyet, tanımı gereği orada 
etkili olma yeterliliğini içerir -hâkim konumda olanların 
dışlama tepkilerine yol açarak bile olsa.2 
 
 

Dolayısıyla alan içinde konumlanan özne de bir fail olarak tanımlanır. Eyleyicilerin 

içinde bulunduğu yapı, bağıntılar/konumlar, elverişlilikler ve eyleyicilerin 

tercihlerini belirten tavır almalardan oluşur. Bu yapının özelliği Butlercı yapı gibi 

sürekli oluşum halindedir.  

Alan, Bourdieucu yapının dinamiklerini anlamak için gerekli kavramlardan 

biridir. Uzay topografyası üzerinden bakıldığında, alan, içinde eyleyicilerin 

konumlandıkları manyetik bir uzay olarak değerlendirilebilir. Eyleyiciler sahip 

oldukları kuvvetler (birikim/sermaye) doğrultusunda uzayda (alanda) koordinatları 

olan bir yer kaplar. Bu konum dönüşüm halindedir ve zaman boyutu eklendiğinde bir 

yörünge ile tanımlanır. Bourdieu’ya göre “alan, aynı zamanda bir çatışma ve rekabet 

mekanıdır.”3 Dönüşüm halinde olan yapı içinde konumlanan eyleyicilerin 

bulundukları konuma göre, içinde bulundukları güç alanını dönüştürmek ya da 

                                                 
1 Bourdieu, 2003, Ön. Ver., s. 81, 233. 
2 Aynı, s. 65. 
3 Aynı, s. 26. 
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korumak/sürdürmek için farklı amaç ve yöntemlerle birbirleriyle mücadele ettikleri 

/tavır aldıkları; iktidar ilişkileri, çelişkiler ve gerilimlerden oluşan bir konumlanmalar 

ve tavır almalar mekanı olarak belirleyebiliriz alanı. Her alanın özerk bir yapısı 

vardır ve bu özerkliği sahip olduğu birikime göre konumlanan eyleyicilerin sahip 

olduğu sermayenin türü ve dağılımı belirler. Alan (güç alanı) içinde konumlanan 

eyleyicilerin yerlemleri, eyleyicilerin -gücünü belirleyen- sahip oldukları sermayenin 

miktarına göre belirlenir.  

 
 
Kartların görece gücü nasıl oyuna göre değişiyorsa, 
farklı sermaye türlerinin (iktisadi, kültürel, toplumsal, 
simgesel) hiyerarşisi de farklı alanlarda değişir. Başka 
bir deyişle, her alanda geçerli, etkili olan kartlar vardır -
bunlar temel sermaye türleridir- ama koz olarak görece 
değerleri, alanlara, hatta aynı alanın birbirini izleyen 
hallerine göre değişir. … Aşağı yukarı eşdeğer 
topyekun sermayeyle donanmış iki kişi, konumlarında 
olduğu kadar tavır almalarında da farklılık 
gösterebilirler, örneğin biri (görece, olarak) daha çok 
iktisadi sermayeye ve daha az kültürel, sermayeye 
sahipken (örneğin bir işletmenin patronu), diğeri daha 
çok kültürel sermayeye ve daha az iktisadi sermayeye 
sahiptir (örneğin bir öğretmen). … Toplumsal 
eyleyiciler… sermaye taşıyıcılarıdır ve donandıkları 
sermaye (miktarı ve yapısı) gereğince alanda işgal 
ettikleri konuma ve yörüngelerine göre, ya sermaye 
dağılımının korunmasına, ya bu dağılımın baş aşağı 
edilmesine yönelme eğilimleri vardır.1 
 
 

Alanın yapısı, alan içinde mücadele eden eyleyicilerin güç ilişkilerinin an be an 

durumuyla bağlantılıdır ve sürekli değişim yeridir. Bourdieu’nun üç boyutlu 

olduğunu belirttiği alanın yapısı alanda bulunan toplam sermaye miktarına, 

sermayenin bileşimine ve ilk iki öğenin zaman içinde geçireceği değişime göre 

belirlenir. Toplumların geçirdiği evrimler, sermaye birikimlerinde oluşan 

yoğunlaşmalarla özerk yapılar olan yeni alanları ortaya çıkarır. Diğer yandan farklı 

sermaye türleri arasındaki güç ilişkilerini Bourdieu iktidar alanı kavramı ile açıklar. 

Bu sermaye türleri arasındaki görece değerlilikleri de kur farkı ile kavramsallaştırır.  

 
                                                 
1 Aynı, s. 82-83, 94. 
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İktidar alanı, farklı sermaye türleri arasındaki güç 
ilişkilerinin uzamıdır ya da daha kesin bir biçimde 
söylemek gerekirse farklı sermaye türlerinden birine 
söz konusu alana egemen olabilecek biçimde sahip olan 
ve mücadeleleri farklı sermaye türlerinin görece değeri 
her tehlikeye girdiğinde yoğunluk kazanan eyleyiciler 
arasındaki ilişkilerin uzamıdır.1 
 
 

Bir alan etki alanı ile sınırlıdır; kıyılarını belirler.  “Bir eyleyici ya da bir kurum, bir 

alan içinde etki ürettiği ve etkilendiği ölçüde o alanın bir parçasıdır.”2  

Bourdieu, diğer yandan kavramsal yapısının merkezine bir kesişim noktası 

olarak düşünülebilecek “habitus”u koyar. Habitus bir yandan özneyi üreten, diğer 

yandan ise öznenin eylemleri ile oluşan ve aktarılan sınıfsal beğeniler üzerinden 

ortaya çıkan yatkınlıklar ve koşullanmalardır. Bir eylem kuramcısı olan Bourdieu, 

habitus kavramıyla gündelik ritüeller içinde bedenin inşa edilmesini irdeler. “Bireye 

günlük yaşam sırasında nasıl eylemde bulunacakları ve tepki verecekleri duyusunu 

sunar.”3 İçselleştirilmiş bir beğeni olarak, habitus, eyleyicilerin tavır almasını 

belirleyen inşa edici, üretici ve değişken bir yapıdır. İki yönlü işler; kendi de üretilen 

bir şey olmakla birlikte, diğer yandan üreticidir. Habitus yapılandırıcı bir yapı olarak 

bir yandan pratiği düzenlerken diğer yandan kendisi de yapılandırılmış bir yapıdır. 

Adkins’in dile getirdiği gibi “yapı ve eylem arasında eylemi üreten ve şekillendiren 

dinamik bir ara kesittir.”4 Bourdieu’nun sözleriyle toparlarsak:  “Habitus anlamlı 

pratikler ve anlam veren kavrayışlar üreten, içselleştirilmiş gereklilikler ve dönüşmüş 

eğilimlerdir.”5 Bourdieu’ya göre, tanımı gereği diğerlerinden farklı bir konumlanış 

sergileyen ve farklılık alanı olan özne, edinilmiş bir sistemi içselleştiren ve eylem 

kalıplarından oluşmuş, duruma uygun tepkileri seçerek veren bir eyleyicidir. Öznenin 

toplumsal alandaki konumlanışı, diğer yandan sahip olduğu kültürel, ekonomik, 

simgesel vb birikimler doğrultusunda gerçekleşir. Bu birikimlerin ona sağladığı 

güçle toplumsal alanda diğer öznelerle ilişkiye geçerek konumunu belirler ve bu 

konumu değiştirmeye ya da korumaya çalışır. Etkilere verdiği yanıtlar ya da tepkiler, 

                                                 
1 Bourdieu, 1995, Ön. Ver., s. 56. 
2 Bourdieu, 2003, Ön. Ver., s. 237. 
3 Bourdieu, 1991, Ön. Ver., s. 13. 
4 Lisa Adkins, “Reflexivity: Freedom or Habit of Gender?” Feminism After Bourdieu. Ed: Lisa Adkins 
and Beverley Skeggs. (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), s. 193. 
5 Pierre Bourdieu, Distinction. Trans: Richard Nice (Cambridge: havard Universty Pres, 1984), s. 170. 
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kısaca öznenin eylemleri, Bourdieu’ya göre habitusun özelliklerinden olan bir tür 

pratiklik duygusuyla gerçekleşir. Pratiklik duygusunu Bourdieu, oyuncuya içinde 

bulunduğu oyunda önceden sezerek/hissederek oyun alanında konumlandığı yeri ya 

da yaptığı hamleyi ifade eden oyunu okuma kavramı ile karşılaştırarak açıklar.  

 

 
 
Habitus, belli bir durumda yapılması gerekli olan şeye 
ilişkin bir tür pratiklik duyusudur  -sporda buna   
‘oyunu okumak’ (duyumsamak) denir, bu da, aslında, 
oyunun o anki durumunda belirsiz olmakla birlikte 
mevcut olan, oyunun geleceğini önceleme sanatıdır. … 
Oyun duygusuna sahip olmak, oyunun iliklerine kadar 
işlemesi demektir; pratik durumda oyunun geleceğini 
denetlemek, oyunun tarihinin duygusuna sahip olmak 
demektir. Kötü oyuncu her zaman ters zamanlıyken, ya 
çok erken ya çok geç davranırken, iyi oyuncu 
önceleyen, oyunun önünde gidendir. Pekiyi, neden 
oyunun akışının önünde gidebilir? Çünkü bedeninde, 
katıştırılmış bir biçimde, oyunun içkin eğilimlerine 
sahiptir: Oyunla tekbedendir. Habitııs başka bir 
felsefede aşkın bilince devredilen bir işlevi yerine 
getirir: toplumsallaşmış bir bütündür, yapılanmış, bir 
dünyanın ya da bu dünyanın tikel bir parçasının, bir 
alanın içkin yapılarını içine katıştırmış ve bu dünyanın 
algısını da, oradaki eylemi de yapılandıran bir 
bütündür.1  
 
 

Bora, habitusun kolektif yönüne dikkat çeker. “Habitus kavramı, kültürel ve 

toplumsal olarak yerleşmiş davranışın karmaşık ve paradoksal yapısını yakalar. … 

Kişisel davranış, bir grup ya da sınıfın kolektif tarihinin belirli bir özgülleşmesinden 

başka bir şey değildir.”2  Işık, daha çok beden üzerindeki şekillendirici etkisi 

üzerinde durur. “Habitusun değişmez bir yönü olarak beden ve hareketleri toplumsal 

anlam ve değerlerle bağlantılı olarak düşünülmelidir… Kişinin kazandığı ama 

devamlı olarak kalıcı bir nitelik olarak dahil olandır…. açık biçimde bedenin 

toplumsallığına işaret eder.”3 Bireysel olan, Bourdiecu evrende toplumsaldır. Özne, 

                                                 
1 Bourdieu, 1995, Ön. Ver., s. 54, 155. 
2 Bora, Ön. Ver., s. 27. 
3 Işık, Ön. Ver., s. 142.  
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toplumsal olanla gömülü olmamakla birlikte toplumsal olanla bağlantı ve ilişki 

içinde şekillenir. Habitus tümelin (toplum) tikelde (birey) yansımasına işaret eder.  

 
 
Habitustan söz etmek, bireysel olanın, hatta kişisel, 
öznel olanın dahi toplumsal, kolektif olduğunu ortaya 
koymaktır. … Toplumsal olanın bedenlerde inşa 
edilmesiyle ortaya çıkan, dayanıklı ve aktarılabilir algı, 
beğeni ve eylem şeması sistemleridir. … Habitus, 
somutlaşmış, bedene dönüşmüş olan toplumsallıktır.1 
 
 

Toplumsal olan tarafından üretilen koşullanmaları/yatkınlıkları bedende üzerinden ve 

içselleşmiş bir beğeni olarak yeniden üretir, bedenin yüz yüze geldiği her türlü 

psikolojik ya da fizyolojik etki habitus üzerinden biçimlenerek bedenleşir; giyimden 

alışkanlıklara, bedenin fiziksel yapısına, beslenme alışkanlıklarına, yaşam tarzına 

varana kadar bedenle alakalı bir dolu şey habitus üzerinden üretilir. 

Tarih ve sınıf olguları habitusa dışsal değildir. Tarihin bir ürünü olması 

itibariyle onun birikimlerini taşır, ancak aynı nedenle değişime de açıktır. 

 
 

Tarihin bir ürünü olan habitus, tarih tarafından üretilen 
tasarımlarla uyumlu bir şekilde kişisel ve kolektif 
pratikleri yaratır. Böylece pratiklerin ‘doğruluğu’nu ve 
zaman içinde kalıcılığını garanti altına almaya meyilli 
olan ve her bir bedende belirlenmiş algı, düşünce ve 
eylem şeklinde çökelmiş olarak bulunan geçmiş 
deneyimlerin aktif varlığını garanti altına alır. … 
Habitus içselleşmiş tarihtir.2 
 
 

Lawler’in belirttiği gibi habitusa gömülü tarih aynı zamanda kişisel tarihi de kapsar. 

“Habitus hem kişisel tarih hem de toplumsal ya da kolektif tarih kavramını taşır.”3 

Diğer taraftan sınıfsal eğilimi beğeni olarak içinde barındırır. “Habitus içselleşmiş 

sınıftır.”4 Gündelik yaşamda öznenin gerçekleştirdiği eylemler, tavırlar ve 

davranışlar habitusla sınıfsal boyutunu kazanır. Aslında Coward’ın dile getirdiği gibi 
                                                 
1 Bourdieu, 2003, Ön. Ver., s. 116-119. 
2 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice. Trans: Richard Nice (California: Stanford University Pres, 
1990), s. 54-56. 
3 Steph Lavler, “Rules of Engagement: Habitus, Power and Resistance.” Feminism After Bourdieu. 
Ed: Lisa Adkins and Beverley Skeggs. (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), s. 111. 
4 Bourdieu, 1894, Ön. Ver., s. 437. 
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kişisel tarz ile sınıfsal beğeni birbirleriyle yakından ilintilidir. “Kişisel tarz aslında 

genel sınıf zevklerinin ve bu sınıf tarafından yaratılan özel ideallerin bireysel 

ifadesinden başka bir şey değildir.”1 Ancak Bourdieu, sınıf-beğeni/tarz ilişkisini 

basit, mekanik ve determinist bir şekilde değil devingen, üretici ve dönüşümsel 

boyutta ele alarak irdeler. Böylece özneyi kaderci bir yaklaşımla eylemsizleştirmez. 

 Bourdieucu yapı özneyi eyleyici olarak tanımlayarak faillikle donatır. 

Böylece toplumsal alanda etkin ve hareketli özne direnme ve dönüşme olanaklarına 

sahip olur. Bu yönüyle alan ve habitus kavramları ile kurulacak bir yapı Butlercı 

performatif kurulumu da destekleyecek niteliklere sahip olur. Ayrıca kimliğin -çoğul 

bağları dolayısıyla- çok katmanlı, homojen olmayan yapısını ve ezilmenin çok 

boyutlu biçimini de ortaya çıkarabilecek bağıntısal, dönüşümsel ve düşünümsel 

özelliklere sahiptir.   

 Gerek Bourdieu, gerekse Butler, öznenin failliğini teorize ederken yapısal ve 

kuramsal bir yaklaşımdan hareket ederler. Her iki kuramcı da bir hegemonyayı farklı 

biçimlerde olsa da varsayarlar. Örneğin bir simgesel şiddet olarak aşılama 

Bourdieucu yapıda hegemonyanın karşılığıdır, ama ille de Gramscici anlamda onu 

dayatan bir iktidar odağına gereksinim duymaz. Ancak Scott, sahada yaptığı gözlem 

ve araştırmalardan hareketle hegemonyayı tamamen yok sayan bir yaklaşım 

geliştirmiştir. Bu yaklaşım özneyi bilen ve karşı koyan bir eyleyici/fail olarak 

tasarımlar. Ona günlük yaşamda mikro direniş olanakları tanır; yaşamını değiştirme, 

dönüştürme ve kısmen dönüştürdüğü dünyada yaşama imkanı sunar. Son kertede 

Scottçı yaklaşım doğrudan eylemi göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır ve özneye 

yaşamın bir kader olmadığını, değiştirmenin kendi ellerinde olduğunu hatırlatır.  

3- Karşı- Hegemonya ve Homo Rebellis: Scott 

 Scott, ürettiği kuramla hegemonya, yanlış bilinç, ideolojik aygıt gibi özneyi 

devreden çıkaran kuramsal yaklaşımları redderek yeni bir direniş kuramını ortaya 

koyar. Kuşkusuz öznenin hegemonyadan bağımsız olduğunu söylemek çok gerçekçi 

bir yaklaşım olmaz, ancak hegemonya da tek başına açıklayıcı değildir. Scott, bu 

bağlamda öznenin karşı-hegemonik potansiyelinin anlaşılması açısından oldukça 

verimlidir. Özellikle ileri kapitalizm, tahakküm stratejilerini hegemonya kurma 
                                                 
1 Coward, Ön. Ver., s. 68.  
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üzerine oturtur. Üstelik bu Althusser’in savladığı gibi sadece tanrısallaşan bir devlet 

aracılığı ile de gerçekleşmez. Günlük yaşama yaygın girift bir ilişkidir. Ancak 

hegemonyaya dayalı bir tahakküm kurmaya çalışan her ilişki aynı zamanda bir karşı 

hegemonya da üretir. Scott, saha çalışmalarını ağırlıklı olarak kapitalizm öncesi 

toplumlarda gerçekleştirdiği için ve bu toplumlar incelmiş bir hegemonya ile değil de 

ağırlıklı olarak kaba güç ile tahakküm kurmaya çalıştığından (hegemonik süreçler 

destek niteliğindedir), Scottçı kuram, kapitalist topluma gömülü özneyi tek başına 

açıklayamaz. Diğer yandan kapitalist toplumda özne hegemonyaya büsbütün gömülü 

olmadığı için, hegemonya kuramları da özneyi tanımlamakta kifayetsizdir. Bu 

nedenle hegemonyayı dikkate alan bir karşı-hegemonya kuramı öznenin failliğini 

açıklayabilmek için yararlı bir zemin olacaktır.  

Scottçı “Özne direnir.” yaklaşımına geçmeden önce hegemonya kavramına 

kısa bir göz atmakta yarar var. Tahakküm, giderek üstü örtülüp bulanıklaştıkça, 

özgürlük yanılsamasıyla geri döner. Bunun en temel nedeni ezenin bilincini 

içselleştirmekten kaynaklanır. Ezenin diliyle ve ezenin söz dağarcığıyla konuşan 

birey Stirner’in dile getirdiği gibi kafasının içindeki çarklarla yaşar. Marcuse’un 

belirttiği gibi “gönenç devleti bir özgürsüzlük devletidir.”1 Spring, özgürsüzlüğü 

modern devletin en önemli projesi olarak değerlendirir.  

 
 

Modern devlette yasalar bireyde içselleştirilmiştir, 
böylece ‘özgürlük’ sadece kişiye inanması öğretilmiş 
olan yasalara uyma özgürlüğü anlamına gelir.  … 
Jandarmayı kalbe yerleştirmek modern devletin 
hedefiydi. Özgürlük, devletin doğrudan denetiminden 
kurtulmak ve devletin yasalarına göre hareket etmek de 
özgür olmak anlamına geliyordu.2  
 
 

Freire, ezilenlerin içselleştirdikleri efendinin bilinci yüzünden aynı anda hem 

kendileri hem de bilincini içselleştirdikleri kendi ezenleridir.  

 
 
Onların ideali insan olmaktır; fakat onlar için insan 
olmak, ezen olmaktır. Bu, onların insanlık modelidir. 

                                                 
1 Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan. İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler. Çev: 
Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 1997), s. 48. 
2 Joel Spring, Özgür Eğitim. Çev: Ayşen Ekmekçi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997), s. 33. 
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… Kendilerini ezenlerle özdeşleştirdikleri için, ezilen 
bir sınıfın kişileri ya da üyeleri oldukları bilincinden 
yoksundurlar.  … Böylelikle ezilenlerin davranışı 
belirlenmiş davranıştır; ezenin ilkelerini izler. Ezenin 
imajını içselleştirerek ezenlerin ilkelerini benimsemiş 
haldeki ezilenler, özgürlükten korkar haldedirler. … 
Ezilenler, ta içlerinde oluşmuş, olan ikiliğin acısını 
çekerler. … Ezilenler, bir ve aynı zamanda hem 
kendileridir, hem de bilinçlerini içselleştirmiş oldukları 
ezenlerdir.1 
 
 

Eagleton, “zor” rejiminden “rıza” rejimine geçişi sanayi toplumunun yapısal 

özelliklerine ve atomize olmuş bireye bağlar.  

 
 
Baskıdan rızaya geçiş, orta sınıf toplumunun kendi 
maddi koşullarında saklıdır. Bu toplum, her biri kendi 
kişisel çıkarları peşinde koşan "özgür", görünüşte özerk 
bireylerden meydana geldiğinden, bu atomize olmuş 
özneler üzerinde herhangi bir merkezi siyasal denetim 
kurmak hatırı sayılır ölçüde güçleşir. Sonuç olarak bu 
bireylerin her birinin kendi öz yönetim koltuğuna 
oturması, iktidarı ‘içselleştirmesi’, onu kendinin 
kılması ve kendi kimliğinden ayrıştırılamaz bir ilke 
olarak gittiği her yere taşıması gerekir.2  
 
 

 Hegemonyaya kısaca içselleştirilmiş egemen ideoloji diyebiliriz. Dolayısıyla da 

tahakküm, özgürlük yanılsamasıyla görünmezleşir. Gramsci’ye göre hegemonik 

iktidar kapitalizmin çelişkilerini gizleyerek varlığını sürdürmesi için gereklidir. Üşür 

de ideoloji üzerine yaptığı çalışmasında hegemonyayı egemen sınıfların kurgusu 

olarak tanımlar. “Hegemonya temel egemen sınıfın kültürel ve moral liderliğinin 

onaya dayalı olarak kurulmuş bir ifadesidir. Çünkü hegemonyayı kuran temel sınıftır; 

bu durum hegemonyanın yapısal ve ideolojik sınırlarını ortaya koyar.”3 Diğer yandan 

performatif kurulumunu hegemonyanın en önemli özelliklerinden biri olarak 

değerlendirir. Bu özelliği hegemonyayı dönüştürülebilir bir mücadele alanına çevirir.   

 
 

                                                 
1 Freire, Ön. Ver., s. 23-26. 
2 Eagleton, Ön. Ver., s. 169. 
3 Üşür, Ön. Ver., s. 37. 
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Hegemonya çözümlemesi sayesinde Gramsci ideoloji 
kavramını 'sistematik düşünce' olarak tanımlanmaktan 
kurtarmış ve bu kavramı, toplumsal mücadele ve uyum 
pratikleri içindeki kollektif öznelerin kendilerini sürekli 
yeniden temsil etmeye çalıştıkları dinamik alanın çö-
zümlenmesi ile ilişkilendirmiştir. İdeoloji artık maddi 
temeli olan toplumsal pratikler içinde varolan bir pratik 
türüdür. Statik bir tanımdan kurtularak toplumda her 
gün çeşitli biçimlerde yaşanan bir pratiğinin bir parçası 
haline gelir. Her gün yeniden ve yeniden biçimlenir.1 
 
 

Eagleton da hegemonyayı devingen bir yapı olarak tanımlar. Mücadele kavramını 

dahil etmesi itibariyle de hegemonyanın ideolojiden geniş bir tanımı olduğunu 

savunur. “Hegemonya, hiçbir zaman bir kerede ulaşılan bir şey değildir; sürekli 

yenilenmesi, yeniden yaratılması, savunulması ve değişikliğe uğratılması gerekir… 

hegemonya doğası gereği, pratik ve dinamik olduğu kadar, ilişkisel de olan bir 

nosyondur.”2 Eagleton, iktidarın maddi olduğu kadar manevi olduğunu ve iktidara 

karşı dar bir alanda savaşmanın iktidarı çözmeye yetmeyeceğini savunur. Hegemonik 

iktidar kültürel alan başta olmak üzere günlük yaşamı işgal etmiştir, bu nedenle 

hegemonyaya/iktidara karşı mücadele bu alanlarda da verilmelidir.  

 
 
Egemen iktidarın, inceden inceye ve kapsamlı bir 
şekilde alışılmış gündelik etkinliklerin en küçük 
parçasına kadar yayıldığı, "kültür"ün kendisi ile 
ayrılmaz bir biçimde iç içe geçtiği… yaşantımızın 
bütün dokusuna kendi damgasını vurduğu bir toplumsal 
oluşum içerisinde… en geniş ve en gündelik tanımı 
içinde "kültür" alanının tamamında da mücadele 
verilmelidir. … Herhangi bir "karşı hegemonya", 
yürüttüğü siyasi mücadeleyi, bugüne kadar ihmal 
edilmiş olan, değerler ve alışkanlıklar, dilsel kalıplar ve 
ritüel pratikler alanına da taşımak zorundadır.3 
 
 

 Scott, tahakküme karşı savaşımı hegemonyayı yok sayacak kadar genişleterek 

özneyi direnişle tanımlar ve sınıf savaşımının gündelik biçimlerini teorize eder. 

Scottçı evren içinde özne faillikle tanımlanır ve etkendir. Scott’a göre ezilenler 

                                                 
1 Aynı, s. 37-38 
2 Eagleton, Ön. Ver., s. 167-168. 
3 Aynı, s. 166. 
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ezilmenin farkındadırlar ve içselleşmiş gibi görünen her şey aslında efendiyi 

kandırmaya dönük bir senaryodan ibarettir. Gönüllü tabiyet ezilenlerin taktıkları bir 

maskeden başka bir şey değildir ve ezilenler bu maskenin ardında direniş biçimlerini 

örgütlerler. Bu bağlamda hegemonya Scottçı anlamda yalnızca bir kamusal 

senaryodur. Kamusal senaryo ezen ve ezilen arasındaki hakim/görünen ilişkidir. 

Hakim grubun söylemi yönünde bir çarpıtmayı içerir. Ezenin görmek istediği biçime 

yakındır, ancak bu tabiyeti onaylayış ya da ezilmeye gönüllü oluş sadece bir 

gösteriden ibarettir ve ezilenin gizli senaryolarını örtmeye yarar. Scott, gizli 

senaryoyu bir sahne arkası söylemi ve doğrudan karşı çıkmanın tehlikeli olduğu 

anlarda ideolojik itaatsizliği gizleyen direniş modeller olarak tanımlar. “Her tabi grup 

kendi sıkıntılarından, hakim olanın arkasından dile getirilen bir iktidar eleştirisini 

temsil eden bir ‘gizli senaryo’ yaratır.”1 Tabiyet koşullarına açık itiraz ancak isyan 

koşullarında mümkün olur. Ezilenlerin öfkesi patlama halinde gerçekleşemiyorsa, 

gizli senaryolar şeklinde damlayarak gerçekleşecektir. Kamusal senaryo egemenin 

yüzüne karşı sahnelenirken, gizli senaryo egemenlerin arkasından oluşturulur ve bir 

isyan provasıdır. Sahne arkası kültürü olarak niteleyebileceğimiz gizli senaryolar 

karşı-kültürel bir üretim alanıdır. Hakim ve tabi gruplar kamusal senaryolar 

üzerinden ilişki kurarlar, birbirlerinin gizli senaryolarından haberdar değillerdir. 

Scottçı yöntem ezilenlere kamusal ve gizli senaryolar arasında dört farklı direniş 

alanı ve politikası oluşturur. İlk alan (boş alan politikası) kamusal senaryonun içine 

gömülü durumdadır ve hakim ideolojinin boşluklarını ve yoruma açık kısımlarını 

kullanır. Kamusal senaryo ile gizli senaryo arasında konumlanan ikinci alan ise (kılık 

değiştirme politikası) iki anlamlılık, anonimlik, kimlik saklama, kılık değiştirme gibi 

kaçamaklarla kodlanan politikaları üretir. Gizli senaryo içinde kalan (karşı-kültürel 

politika) alan iktidara karşı direniş olanaklarının araştırıldığı yoğun politik alandır.  

Gizli senaryonun ötesine geçen alan (patlama) politik olmaktan çok, doğrudan 

eyleme ve isyana dayanır. Artık gizli senaryolar doğrudan sahneye konarak kamusal 

senaryo ile arasındaki ayrım kalkar.  

 Scott, bir gösteri olan kamusal senaryonun dramaturgisini açığa çıkarır. 

“Toplumsal tarihe aşağıdakilerin gözüyle bakarak başka türlü duyulmayan sesleri 

                                                 
1 James C. Scott, Tahakküm ve Direniş Sanatları. Gizli Senaryolar. Çev: Alev Türker (İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 1995), s. 15. 
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yeniden ele geçirmek”1 iktidar/tahakküm dramaturgisi olarak nitelenebilecek bu 

dramaturginin temelidir. Scott’ın iktidar dramaturgisi ile yaptığı ilk elden 

tahakkümün olduğu yerde bir direnişin olduğunu göstermek ve tahakküm bir kez 

oluştuktan sonra onu hangi mekanizmaların sürdürdüğünü, desteklediğini ve yeniden 

ürettiğini gözler önüne sermektir. Destek ve yeniden-üretim mekanizmaları Scott’ın 

tahlilinde günlük yaşama gömülü ilişkilerde iktidarı ve hiyerarşiyi simgesel olarak 

üretilir.  

 
Tahakküm altındakilerin iradesine karşı bir şekilde iş, 
üretim, hizmetler ve vergiler elde etmek için güç 
kullanımını gerektirdiği için, çok fazla anlaşmazlık 
yaratır ve ancak sürekli takviye, bakım ve düzeltme 
çabalarıyla ayakta durabilir. Bakım çalışmasının büyük 
kısmı güç gösterileri ve temsilleriyle, tahakkümün 
simgeselleştirilmesinden oluşur. … İktidarın her 
görünür, dışarıya dönük kullanımı… hiyerarşik bir 
düzeni açıkça göstermeye ve takviye yarayan bir 
tahakküm jestidir.2 
 
 

 Egemen kamusal senaryo tahakkümün devamlılığı için hegemonya ya da 

yanlış bilinç yaratarak tahakkümün doğallığı bilincini aşılamaya çalışır. Karşı kültür 

olarak gizli senaryolar bu etkiye bir geri tepme oluşturarak bu doğallık algılayışını 

bozuma uğratır. Scott’a göre tahakküme direnecek karşı-kültür halihazırda 

ezilenlerin bildikleri, deneyimledikleri ve görüş alanlarında olan bir şeydir. 

Masallarda, mitoslarda, ritüellerde kodlanarak kolektif bir gizli senaryo/halk ütopyası 

olarak aktarılır.  

 

Altüst olmuş bir dünyaya ilişkin binyılcı tema, en sonda 
olanın en başa, en başta olanın en sona geçeceği bir 
dünya tasarımı, iktidar, zenginlik ve statü 
eşitsizliklerinin belirgin olduğu hemen hemen her 
kültürel gelenekte bulunabilir. … Tabi grupların fantezi 
yaşamından alınan bu kolektif gizli senaryolar yalnızca 
soyut egzersizler değildir. Daha ileride göreceğimiz 
gibi sayısız ritüel pratikte cisimleşmişler… ve birçok 
devrimin ideolojik temelini sağlamışlardır.3 

                                                 
1 Aynı, s. 47. 
2 Aynı, s. 77-78. 
3 Aynı, s. 121 
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Bu bağlamda, halk ütopyaları ve imgeleri olarak kodlanıp aktarılan ezilenlerin 

direngen bir dilinden söz etmek mümkün olabilir. Kolektif gizli senaryolar var olan 

düzeni olumsuzlayarak ayrımların ve ezilmenin olmadığı bir dünyayı hayal etmeyi 

olanaklı kılar. Ezilenlerin düşünsel/imgesel yaşamında varlığını sürdüren kolektif 

gizli senaryolar, diğer yandan bir tersine çevirme potansiyelini de içlerinde 

barındırarak toplumsal hareketlere yön veren devrimlerin ideolojik temeli olurlar.  

 
 

Bu türden ütopyacı düşünceler, kısmen açıkça ilan edil-
mesi devrimcilik olarak görüleceği için genellikle kılık 
değiştirmiş ya da alegorik biçimlerde ortaya çıkmıştır. 
… Tabi gruplar tahakkümün hem tersine çevrilmesini 
hem de olumsuzlanmasını tasavvur ederler ve en 
önemlisi seyrek olarak ortaya çıkan her fırsatta her şeyi 
göze alarak bu değerlere göre ve koşullar elverdiğince 
hareket etmişlerdir. Yığının en altındaki konumları 
dikkate alındığında, ütopyacı kehanetlere, yaşadıkları 
acı verici toplumsal düzenden tamamen farklı bir 
toplumsal düzen tasavvur etmeye yönelik bir sınıf 
çıkarına sahip olmaları pek şaşırtıcı değildir. … 
Folklorik ifadeleriyle miti el altında hazır bulan köylü 
liderleri, onu diğer köylüleri ayaklandırmak, harekete 
geçirmek ve birleştirmek için kullandılar. Büyük 
eşitsizliklere karşı direnişin bir bahanesiydi ve bu 
amaca hizmet edecek başka bir uygun araç yoktu.1  
 
 

Böylece egemen sınıfın hegemonik/ideolojik dayatmalarına karşı ezilenler bir karşı-

hegemonya olarak gizli senaryolarla ideolojik direnişi örgütlerler.  

 Scott’a göre direniş pratiklerini örgütleyen gizli senaryoların var olabilmesi 

için, bu senaryoların üretileceği mekanlara ve üretilen senaryonun taşıyıcılarına 

gereksinir. 

 
Gizli senaryonun mümkün olan en az ölçüde 
dizginlenmesi için iki koşulun karşılanması 
gerekmektedir: Birincisi, hakim olanın denetim, 
gözetim ve baskısının ulaşma olanağının en az olduğu 
yalıtılmış; bir toplumsal mekanda dile getirilmesi; 
ikincisi ise bu yalıtılmış toplumsal ortamın tamamen 

                                                 
1 Aynı, s. 122, 143. 
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benzer tahakküm deneyimlerini paylaşan yakın dert 
ortaklarından oluşması. Birinci koşul tabi olanların 
özgürce konuşmalarına olanak sağlar; ikincisi ise ortak 
tabi olma durumları içinde, üzerine konuşacak bir 
şeyleri olmasını garantiler. … Sıkı gözetim merkezinin 
daha da uzaklarında, tahakkümden daha iyi bir şekilde 
yalıtılmış, bu nedenle gizli senaryonun ayrıcalıklı 
mekanları olarak görülebilecek toplumsal alanlar 
vardır. … Efendilerin ve hanımların anlayamadığı 
dilsel kodlar, lehçeler ve jestler olduğu sürece, gizli 
senaryo için güvenli bir mekanın yaratılması zorunlu 
olarak hakim olandan fiziksel olarak uzaklaşılmasını 
gerektirmeyebilir.1 
 
 

Scott’a göre,  ayrıcalıkların askıya alındığı karnaval alanı da gizli senaryo mekanıdır. 

Aslında ezilenlerin bir arada bulunabilecekleri her mekan, anti hegemonik direnişi 

örgütleme potansiyelini taşır.  

 
 
Ne olursa olsun Avrupa kültüründe, meyhane, pub, 
taverna, han, bar, şarap mahzeni, dünyevi otoriteler 
tarafından ve kilise tarafından yıkıcılık mekanları 
olarak görülmüştür. … Meyhanenin ve eşdeğerlerinin 
antihegemonik söylemin bir mekanı olarak önemi, 
buralarda bol içki içilmesinden ya da göze timden 
görece yalıtılmış olmasından çok, alt sınıftan 
komşuların ve işçilerin izinsiz toplanmalarının ana 
noktası olmasından kaynaklanıyordu.2 

 
 
 Scott, gizli senaryoları ezilenlerin doğrudan karşı çıkmalarının ölümcül 

sonuçlara yol açacağı dönemlerde ortaya koydukları, maskelenmiş direnişler olarak 

düşünür. Bir gerilla savaşı gibi egemenlerin zayıf noktalarını anlamaya dönük, 

hegemonya ile ayaklanma arasındaki eşik alanda icra edilen bir direniş biçimidir. 

Özneyi anti-hegemonik bir sürecin parçası olarak görmek, onu direnen bir varlık 

(homo rebellis) olarak okumaktır. Aynı zamanda devrimci özne olarak da çizilen 

Scottçı özne, günlük yaşam içinde egemen söylemi zayıflatacak ve tahakküm altında 

olanların kendini güçlendireceği alanlar açar.  

                                                 
1 Aynı, s. 170-171. 
2 Aynı, s. 172. 
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 Butlercı performatif kurulum, Bourdieucu olumsal, bağıntısal, konumsal ve 

devingen evren tasarımı ile Scottcı homo rebellis birbirlerini destekleyen, 

birbirlerinin boşluklarını kapatan ve birbirlerine açılım sağlayan kuramlardır. Birlikte 

oluşturdukları ağ öznenin çok boyutlu, kurulum halinde olan, devingen ve akışkan 

kimliğini ve bu kimliğin konumsal, olumsal yapısını açıklamaya muktedirdir. Ancak, 

bu çalışma bağlamında sözü edilen kuramların ortak paydası ve bağlantı noktası 

olarak gezerlik1 seçilmiştir. Öznenin gezerliği onun gerek devinim içinde olmasına 

gerekse direnebilmesine olanak tanır. Feminist özne de ancak gezerlik yaklaşımıyla 

daha net anlaşılabilir. Gezer özne (homo nomas) özellikle Rosi Braidotti’nin dikkate 

değer çalışmasından (Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in 

Contemporary Feminist Theory) hareketle kurgulanmıştır.  

4- Homo Nomas: Braidotti 

Feminizm2 hiyerarşik olmayan bir özneler arası ilişki tasarlarken, diğer 

yandan feminist proje özneler arası kolektif ilişkide homojenliği zorunlu kılmaz. 

Farklılıkları olumlar, bir arada barındırır, ilişki kurmasına olanak sağlar. 

Braidotti’nin dile getirdiği gibi, artık, “farklılık, bölücü ve uzlaşmaz bir kavrayış 

olmaktan çıkar.”3  Braidotti’nin çabasını değerli kılan, (feminist) özneyi akışkanlıkla 

tanımlamaya ve gezerlikle kavramsallaştırmaya çalışmasıdır.  

Hareket yetisi Braidotti’nin gezerlik kavramının anahtarlarından biridir. 

Kadın özne ataerkil sistem içinde hareketsizlikle ve kuşatılmayla tanımlanır. Fiziksel 

olarak özel alan içine kapatılmış, kamusal alan içinde kısıtlanmıştır. Kuşkusuz 

hareketsizlik sadece fiziksel ya da mekanlarla açıklanabilecek bir şey değildir. 

Geleneksel kimlik tasarımı içinde sabit, durağan ve katı kimliklerle tanımlanmıştır. 

Ataerkil strateji özneleri katı sınırlar içinde ve sabit olarak belirler ve bunu 

doğallaştırarak, evrensel/özsel açıklamalarla bezer. Diğer yandan gezerlik bunun tam 

tersini talep eder: özgür olmak için fiziksel ve düşünsel olarak kapatılmanın reddi. 

 

                                                 
1 Göçebeliğin -özellikle bizim kültürel kodlarımız içinde- bir rotaya bağlı kalarak ve döngüsel 
hareketliliği imlemesinden dolayı, göçebelik ya da göçerlik yerine ağırlıklı olarak gezerlik sözcüğü 
tercih edilecektir. 
2 Bu noktadan sonra feminizmle kast edilen post-feminizmin eşiğinde duran ve kavramsal olarak 
sınırları belirlenen feminist duruş olacaktır. 
3 Braidotti, Ön. Ver., s. 146.  
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 Özgürlüğün yüzlerinden biri olan hareket yetisi, kadın 
için tamamen yeni ve heyecan vericidir: özgürce 
hareket ediyor olmak ve istediği yere gidebiliyor olmak 
kadının yeni kazandığı bir deneyimdir. … Hareket 
yetisi aynı zamanda entelektüel yaratıcılık alanını da 
kapsar ve bu da yaşamlarımızı yürütmek için yeni 
yollar keşfetme, kendimizi ifade etmek için yeni 
biçimler bulma özgürlüğü anlamına gelir.1 
 
 

Tarihsel çerçeveden bakıldığında, gezerlik/göçerlikte direnen topluluklar ve kimlikler 

(ki kadın da buna dahildir) ikincileştirilerek tahakküm altına alınmışlar ve zorla 

yerleştirilmişlerdir. Ataerkilizm bir yerleşiklik projesidir ve normatif olan yerleşik 

olandır. Braidotti’nin iddiası kadın kimliğinin yeniden gezerlikle ve akışkanlıkla 

ifade edilmesiyle öznenin eyleyici/fail olmasının sağlanabileceğidir. Butler, Bourdieu 

ve Scott farklı yönlerden hareket yetisine sahip, etken ve eyleyici olan özneyi 

betimlemektedirler. Aslında feminizm projesi uzun bir yolculuktan sonra hareket 

yetisine sahip/eyleyici özneyi var etmeyi başarmak üzeredir. Braidotti de gelinen bu 

eşiği önemli bulur ve yeni bir özne kurulumunu gerekli görür.   

 
 
Feminist teorinin bugünkü mücadelesi öznenin değişen 
kurulumu hakkında düşünmemize yardımcı olabilecek 
yeni bir bakış açısının nasıl yaratılacağı üzerinedir. … 
Feminist kuramda ortaya çıkan yeni gelişmeler feminist 
özneyi yeniden adlandırmak ve yeniden kodlamak 
durumundadır: kuşkusuz bir başka egemen, hiyerarşik 
ve dışlayıcı özne olarak değil, tersine çoğul, açık uçlu 
ve biri diğeriyle ilişkili bir varlık olarak.2  
 
 

Feminist kuram Braidotti’nin sözünü ettiği sıkıntının üstesinden gelebilecek 

durumdadır. Feminist kuram, artık yalnızca ataerkil ikincileştirmeyi ortaya 

çıkarmaya çalışan bir eleştirel kuram olmanın ötesine geçmiş, kendi doğruları ve 

isterleri doğrultusunda yeni bir özneyi kurmaya çalışmaktadır. Braidotti bu işlemde 

gezerlik bilincinin sağladığı esnekliği yaşamsal bulur. 

 
 

                                                 
1 Aynı, s. 256. 
2 Aynı, s. 158. 
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Ortaya çıkabilecek en temel sorun, göreceliğe teslim 
olmadan feminist öznelliğin alternatif biçimlerinin 
çeşitliliğinin nasıl yaratılacağı, temsil edileceği ve 
meşru kılınacağıdır. Kadın kavramının farklı 
kadınlıkları, farklı deneyimleri ve farklı kimlikleri 
altında toplayacak genel bir şemsiye olarak tanınması 
başlangıç noktasıdır. … Feminist gezerlik [/göçerlik]  
pozisyonu kadın öznelliğinin farklı anlayışlarını ve 
temsil biçimlerini bir arada tutmaya izin verecektir. 
Gezerlik düşüncesinin esnekliği oluşmadan, sözü edilen 
farklı anlayışlar ve tanımlamaların sadece feminist 
pratikleri bölücü etkisi olacaktır.1  
 
 

Kültürel olarak inşa edilmiş “Kadın” temsili ile deneyim ile oluşan “kadınlık” 

arasındaki ayrım Braidotti’nin üzerinde durduğu bir noktadır. Ataerkinin ürettiği 

“Kadın” sabit, geçişsiz ve katıyken; “kadınlık” gezerlikle bağıntılı bir yaklaşımı 

niteler. Bu bağlamda Bourdiecu kuram farklı deneyimleri içinde barındıran ve bir 

arada var eden farklılıklar alanı olarak kadınlığı gösterebilmesi açısından yararlıdır. 

Böylece konumsallıkla tanımlanarak farklı kadınlar arasındaki çeşitliliği, her bir 

kadının kendi kimliğinin çoğulluğunu, süreç içinde kimliğin geçişimliliğini görünür 

kılmak mümkün olacaktır. Konumsallık yerine özsellikle tanımlanan evrensel ve 

değişmez “Kadın” kimliği her halükarda patriarkal sistemin bir ürünü olacaktır. 

Patriarkadan kaçış ancak gezerlik kavrayışını dinamikleştirerek, ataerkil stratejiler 

sonucunda kültürel/toplumsal bir inşa olarak oluşan katı kimliklerden uzaklaşmakla 

mümkün olacaktır. Gezerlik bağlamında kimlik bir farklılıklar alanını niteler. Özne 

cinsiyet, sınıf, yaş, ırk gibi farklılıkları içinde barındırarak şekillenir. Bu nedenle de 

kimlik sürekli kurulum ve değişim halidir.  

 
 
Kimlik “ben”in çoğul ve parçalı görünüşlerinin bir 
oyunudur; “öteki” ile bir bağa gereksindiği için 
ilişkiseldir; soykütüksel bir süreç sonucunda hatıralar 
ve anımsamalar aracılığıyla tanımlandığından da 
retrospektiftir. Kimliğin aynı derecede önemli son 
özelliği ise ardışık tanımlanmalardan, yani ussal 
kontrolden kaçan içselleşmiş bilinçdışı imgelerden 
oluşmasıdır.2 
 

                                                 
1 Aynı, s. 162, 165. 
2 Aynı, s. 166. 
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Kendini gezerlik olgusu üzerinden açıklayan feminizm, artık dogmatik bir 

çerçeveden bakarak kimlikleri ve özneyi değerlendiremez; yani Bourdieu’nun 

deyişiyle tamamlanmış bir olguyu belirli bir kurama uydurmak için geriye dönük 

olarak tanımlamaz, ex post değildir.  Dolayısıyla da feminist eleştiri ışığında 

çözümlenen “Kadın” kategorisi “kadınlık” deneyimi içinde erir.  Braidotti, feminist 

kuramın geldiği noktayı “yeni göçerlik” olarak niteler.  “Feminist özne göçerdir, 

çünkü yoğundur, çoğuldur, şekillenmiştir ve tam da bu nedenlerden dolayı 

kültüreldir.”1  Braidotti, öznenin gezer/göçer bir niteliğinin onun “ait olmayışının ve 

müstakil oluşunun radikal biçimi”nde 2 olduğunu söyler. Braidotti, başta feminist bir 

değişim olmak üzere herhangi bir toplumsal değişimin olabilmesini gezer/göçer 

öznenin varlığına bağlar.  

 
Göçerlik çoğul feminist sesler için konumlar arasında 
değişimi olanaklı kılan bir cinsel farklılıktır. … Bir 
feminist, ilk olarak kendinin bir tekillik olmadığını; 
ayrımların çoğul ekseni üzerinde zaman zaman yeniden 
bölünen bir özne olduğunu kavramalıdır.  Bu çoğul 
eksenlere dikkat etmek pratik çeşitliliğin uygun 
biçimlerini de üretecektir. … Arzu eden moleküler, 
göçer ve çoğul yeni öznelerin inşası gerçekleşmeksizin 
herhangi bir toplumsal değişimin olabileceğine 
inanmıyorum. 3 
 
 

Kuşkusuz gezerlik olgusu feminist kuram için yaşamsal bir yerde durur. Ancak tıpkı 

feminizm gibi gezerlik olgusu da kendi sınırlarını aşarak, toplumsal projeye 

dönüşmüştür. Braidotti, yeni bir paradigma olarak gezerlik kavramını dikkate 

almayan herhangi bir toplumsal değişimin olamayacağını savlarken oldukça haklıdır.  

  

 

                                                 
1 Aynı, s. 169.  
2 Aynı, s. 208. 
3 Aynı, s. 171-172. 
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II- DRAMATURJİK ÇERÇEVE 

 

 

 

 

‘Bu gece ölmek zorunda kalmayasın diye yardım 
etmesi için’ dedi kızkardeşleri, saçlarımızı cadıya 
verdik.’ Prens i  ö ldür  ve  ger i  dön .  

      H.C. Andersen 
 

Mutluluğun ancak erkek vasıtasıyla getirildiğine 
inanmak ve bunu beklemek tamamen paranoyak ve 
hastaca durumu aksettirir; çünkü, mutluluk çarşıdan 
zembille getirilecek fasülye değildir. 

L. Zografu 
 

 

 

 

A- Dramaturik Yaklaşım 

Denizden Gelen Kadın oyununun dramaturgisi, yapılan kavramsallaştırma 

çalışmasının ardından belirlenen çerçeve doğrultusunda oluşan stratejilerle belirlendi. 

Dramaturjik çerçeveye kavramsallaştırma çalışmasının ardından belirlenen yapı 

gereği de makro dramaturjiye mikro dramaturjik stratejiler eklendi.  

Temel yaklaşım ataerkil evrende susturulan ve hareket yetisi engellenen kadın 

öznenin failliği üzerine oturtuldu. Ibsen’in Denizden gelen Kadın metni de ataerkil 

söylem evreninde şekillenen bir yapıt olarak kabul edilip metindeki kadının temsil 

edilme biçimi tartışılarak, ataerkil ilişkileri gösterecek şekilde dramaturjik 

müdahaleler/düzenlemeler yapıldı. Ayrıca Ibsen’le aynı dönemlerde ve yakın 

coğrafyalarda yaşamış bir yazar olan Minna Canth’ın kadını temsil ediş stratejileri 

Denizden Gelen Kadın’la birlikte okunarak karakterler akort edilmiştir. Böylece 

metin “öteki”nin inşası zemininden, “öteki”nin bakışı zeminine kaydırılmaya 

çalışılmıştır. Zira sesi kıstırılmış olanın sesini bulmak önemlidir. Wandor’un 
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belirttiği gibi oyunun dili ötekinin sesini kontrol etmeye muktedirdir. “Diyalogdan 

(ya da monolog, ama her halükarda konuşma) ya da aksiyondan (sahne direktifleri ya 

da ima edilen eylem) oluşan oyunun dili içinde oyun yazarı ötekilerin sesini  kontrol 

etmektedir.”1 Sözü edilen bir dramatik eserse, sesinden başka bir varlığı olmayanları 

seslerinin kontrolü, aynı zamanda kendilerinin de kontrol edilmesi anlamına gelir. 

Gilbert ve Gulbar’ın iddia ettikleri gibi yazar edebi metnin babasıdır. Patriarkal baba 

da gücünü kullanarak kadın özneyi kontrolü altında tutar. “Patriarkal Batı kültüründe 

metnin yazarı bir babadır, atadır, estetik partiarktır… eğer yazar/baba yazdığı metnin 

ve okuyucusunun ilgisinin sahibiyse, elbette aynı zamanda metninin öznelerinin de 

sahibidir.”2 

Sessizleştirme işlemi gerek tematik olarak gerekse dramatik formun 

kendisinden yararlanarak yapılabilir. Dramatik yapıt içinde “öteki” olarak 

konumlandırılan kadın özneye faillik kazandırılacaksa, sessizleştirmeye karşı çıkışın 

her iki kanaldan da yapılması gerekir.  

1- Biçimsel Dramaturjik Strateji 

İdeolojiyi anlam üretme ve bu anlamı içselleştirme stratejisi olarak 

değerlendirdiğimizde herhangi bir sanat eseri ideolojiden bağımsız değildir. Buna 

cinsiyetçi ideoloji de dahildir. Eagleton’un da dile getirdiği gibi ideoloji bağlamsal 

bir ilişkidir ve söylemle alakalıdır.  

 
 

İdeoloji, belli insan özneleri arasında, dilin belirli 
etkiler yaratmak amacıyla fiilen nasıl kullanıldığıyla 
ilgili bir şeydir. Bir önermenin ideolojik olup 
olmadığına, söz konusu önermeyi söylemsel 
bağlamından kopartılmış bir halde inceleyerek karar 
veremezsiniz; tıpkı herhangi bir yazının bir edebi eser 
olup olmadığına aynı yöntemle karar veremeyeceğiniz 
gibi. İdeoloji, bir ifadenin içerdiği dilsel özelliklerden 
çok kimin kime hangi amaçlarla ne söylediğiyle ilgili 
bir meseledir.3 

                                                 
1 Michelene Wandor. Carry on, Understudies. Theatre and Sexual Politics  (New York: Routledge, 
1986), s. 128. 
2 Sandra M. Gilbert ve Susan Gulbar. The Mad Woman in the Attic. The Woman Writer and the 
Nineteenth-Century Literary Imagination (London: Yale Universty Press, 200), s. 6. 
3 Eagleton, Ön. Ver., s. 28. 
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Dramatik bir eser de yalnızca tematik anlam üreticisi değildir, aynı zamanda bir 

söylem üreticisi olarak biçimsel/yapısal olarak da anlam üretir. Bir şeyin nasıl 

söylendiği, neyi söylediğini belirler ve dolayısıyla da ideolojik bir araçtır. 

Dolayısıyla cinsiyetçi ideolojiyi sadece tematik düzlemde dramaturjik bir süzgeçten 

geçirmek yeterli değildir. Eserin yapısal/söylemsel ideolojik üretimi tematik anlamın 

ötesinde varlığını sürdürür ve ideolojiyi yeniden üretirken temanın söylemeye 

çalıştığı şeyin altını da boşaltır. Stephens’ın da dile getirdiği gibi görünmezleşerek 

doğallaşan ideoloji gibi dramatik yapı da kendini gizler. “Tıpkı ideoloji gibi dramatik 

konvansiyonların işleyişi de genellikle örtüktür ve okura/izleyiciye toplumsal 

kurallarla mücadele ettiği için çekici gelen öyküler, zemin kaybını telafi etmeye 

hizmet eden daha ince karşı-argümanları barındırıyor olabilir.”1 Forte, Marsha 

Norman’ın‘night Mother (İyi Geceler Anne) oyununu değerlendirirken biçimin 

temayı belirlemesi üzerinde durur.  

 

Oyun nihayetinde baskın ideolojiyi realist formunda 
yeniden-üretir. … Norman’ın metni yazım stratejisi 
olarak feminist ya da politik bir metin olmayabilir. … 
Klasik realizm her zaman egemen sistemin yeniden 
yazımıdır ve ataerkil toplumsal yapının feminist tahribi 
için yararlı olmayabilir.2 
 

 
Realist estetik, ideolojiyi gizlediği ya da başka biçimler altında yeniden 

ürettiği gerekçesiyle genellikle feminist eleştirmenler tarafından reddedilmiştir. 

Schroeder, estetik bir kategori olan realizmin ideolojik belirlemeden uzak 

kalamayacağını savunur. “Realizmin kendisi bir ideoloji değil estetik bir yapıyken, 

bu yapı diğer bütün söylemsel modeller gibi kuruluşuna rehberlik eden politik 

                                                 
1 Judith L. Stephens, “Gender Ideology and Dramatic Convention in Progresive Era Plays” 
Performing Feminism. Feminist Critical Theory  and Theatre.  Haz.: Sue-Ellen Case (London: John 
Hopkins University Press, 1990), s. 292. 
2 Jeanie Forte, “Realism Narrative and the Feminist Playwright A problem of Reception”; Feminist 
Theatre and Theory. Haz.: Helene Keyssar (London: MacMillan Press, 1996), s. 20-28. 
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ideolojiyle iç içedir. … Biçimler politik olarak nötr değildir, ideolojik konum almaya 

muktedirdirler.”1 Aston, realizmi burjuvazinin sahnedeki ortağı olarak değerlendirir. 

 
 

Realist gelenek içinde dramatik ve teatral metin bir 
‘kapalılık’ sistemi olarak işler. İyi kurulu ya da iyi 
yapılı biçimi serimden krize ve nihai sona kadar 
çizgisel bir örüntüyü izler. Bu öykünün öznesi erildir ve 
fallus-merkezli bir açıklıktır: eril deneyim ve 
duyguların ifade edilmesi vb. Tersine ‘dişil’ realizmin 
eril öyküleriyle kapatılan kasın özne konumuna 
geçemez ve heteroseksüel, eril ekonomin değişim 
nesnesi olarak kullanılır.2 
 
 

Realist anlatı evreninde mimesis gerçeğin bir yansısı olarak iş görür.  Craig’in 

de ortaya koyduğu üzere, naturalist/realist anlatının anlatıcısı anlatı dünyasının 

dışında gerçek dünyanın referansıdır, objektiftir ve doğrudur. “Teoriden pratiğe 

kadar türdeş bir estetik teori olan naturalizm sanatın yaşamı taklit ettiği bir yansılama 

teorisidir.”3 Schroeder de realist mimesisi erkek egemen paradigmayı kurması 

üzerinden değerlendirir. “Realizmin mimesisi özellikle erkek deneyimini yansıtması 

için tasarlanmıştır.”4 Diamond, mimesis üzerine yaptığı çalışmasında realizmi 

perspektif kurulumu üzerinden eleştirir.  

 
 

Realizm tiyatronun diğer temsil biçimlerinden daha 
fazla teatral anlam üretme işlemini mistifiye eder. 
Çünkü aktör ile karakter, sahne ile dünya arasındaki 
ilişkiyi doğallaştırarak ideolojiyle uyum içinde çalışır. 
Zira sabit bir referansa ve bilginin kaynağı/garantörü 
olan nesnel bir dünyaya bağlıdır ve bu dünyada 
ısrarcıdır. … Çerçeve sahne içinde her bir nesnenin  -
tekil ve durağan bir göz tarafından üretilen-bütün içinde 

                                                 
1 Patricia R. Schroeder, The feminist Possibilities of Dramatic Realism (London: Associated 
University Press, 1996), s. 41. 
2 Eliane Aston, An Introduction to Feminism and Theatre (New York: Routledge, 1995), s. 40. 
3 Sandy Craig, “Reflexes of the Future the Beginnings of the Fringe” Dreams and Deconstructions 
Alternative Theatre in Britain.  Haz.: Sandy Craig (Derbyshire: Amber Lane Press, 1980), s. 28. 
4 Schroeder, Ön. Ver., s. 23. 
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uygun ve hesaplanmış bir pozisyonu olduğu perspektifli 
alanın hazzını güçlendirir.1 
 
 

Güçbilmez, Türk tiyatrosunda yapısal olarak Anadolu karakterinin izlerini kovaladığı 

dikkate değer çalışmasındaysa Ibsen üzerinden değerlendirdiği gerçekçi tiyatrodaki 

perspektif kurgusunu öyküye kadar genişletir.  

 
 

Kaçış noktası resimdeki görsel perspektifin mihengidir. 
Bu noktada varlık ile yokluk birleşir ve ayrılır. Hem bir 
başlangıç noktası hem de bitimdir; resimde hem ilk 
görülecek nokta hem de ulaşılacak son nokta, öyleyse 
aynı anda hem resmin girişi, hem de çıkışıdır. Oyun 
yazımı sürecinde bize anlatılan bugüne en uzak andır, 
hikaye bu noktadan itibaren açılmaya, gelişmeye 
başlamıştır ama bu an aynı zamanda öykünün geçmişe 
açılmasının sonuna işaret eder; daha ilerisine 
geçilemeyen bir son noktadır burası, izleyici açısından 
bu an nihayet oyunun gizli anlamının aşikar edildiği, 
oyunun anlamına vakıf olunan andır. Oyun serimlerle 
geriye doğru ilerken gidebileceği en geri, en uzak 
noktaya ulaştığında yani öykünün "kaçış noktası"nın 
bulunduğu noktaya geldiğimizde oyunun şimdisini de 
bağlamına oturtarak kavrarız. Çünkü oyunun şimdisine 
nereden bakmamız gerektiğini anlamışızdır artık… ve 
oyunun şimdisindeki her şeyi artık bu kaçış noktasının 
bize dayattığı görme noktasından değerlendirmek 
dışında bir şansımız yoktur.2 
 
 

Perspektif bir yandan tek doğrusu olan monolitik bir evren anlayışını üretirken diğer 

yandan bu evreni yaratış biçimiyle ideolojiyi örterek, doğallaştırarak ve 

evrenselleştirerek ürettiği monolitik evreni tek ve doğru bir “gerçek” olarak sunar. 

Diğer yandan temsil eden ile temsil edilen arasındaki mesafeyi kısaltıp aralarındaki 

ilişkiyi bulandırarak kurguyu gerçek olarak dayatır/aşılar. Bu aşılamaların cinsiyet 

politikası açısından izdüşümü ise kendisi bir kurgu olan toplumsal cinsiyetin doğal 

ve tek gerçek olarak yeniden üretilmesidir.  
                                                 
1 Elin Diamond, Unmaking Mimesis Essays on Feminism and Theater (New York: Routledge, 1997), 
s. 4-5. 
2 Beliz Güçbilmez, Zaman Zemin Zuhur Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu (Ankara: 
Deniz Yayınevi, 2006), s. 55. 
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Realizm, ataerkil ideolojiyi üretmeye yarayan estetik bir kanal sağlarken; 

tersine öznenin çok katmanlı/çok sesli pozisyonunu, akışkan kimliğini, baskının 

çoğulluğunu ve toplumsal cinsiyet gibi diğer baskı biçimlerinin de doğal değil bir 

kurgu olduğunu ortaya koyacak uygun bir yapı sunmaması itibariyle biçimsel olarak 

feminist bir özü taşımayı imkansız hale getirir. Schroeder’e göre realizm, yapısı 

itibariyle yaşamın gerçekliğini yansıtmaya muktedir değildir ve tam da bu nedenle 

aldatıcıdır. 

 
 

Nedensellik, tutarlılık ve kapalılık gibi niteliklere vurgu 
yaparak günlük yaşamın tasarımını oluşturan realizm; 
olumsallıkları ve kuruluşları yansıtmak yerine yekpare 
bir illüzyon yaratır. Bu çerçeveden bakıldığında temel 
sorun sahne-dışı dünyayı doğru bir şekilde 
yansıtamaması ve bu yüzden de izleyiciyi 
aldatmasıdır.1 

 
 

Bu noktada yapılması gereken şey realist yapının gizlediği ataerkil ideolojiyi görünür 

kılmak için realizmin doğrusal/yekpare anlatısını bozarak ırk, cinsiyet ve sınıf gibi 

doğallaştırılmış baskı biçimlerinin birer kurgu olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu 

bağlamda realizme yapılan feminist müdahale doğrudan politiktir. Reinlet’in 

belirttiği gibi: “Politik tiyatro, ideolojiyi içinde gizleyen ya da örten realizm ve 

naturalizme karşın,  belirli düşünceleri ve ideolojileri görünür kılan ilişkileri yalıtma 

ve açığa çıkarma yetisine gereksinir.”2 Dolayısıyla realist biçemde yazılan Denizden 

Gelen Kadın oyununun dramaturgisi realist yapının ürettiği ataerkil eğilimleri 

dikkate alıp, ideolojiyi yapısızlaştıracak ve ortaya çıkaracak stratejileri üretmek 

durumundadır. Schroeder’in dile getirdiği gibi, yeni bir yazım demek olan yapıyı 

bozmak, ideolojiyi açığa çıkarmak anlamına gelir. “Metni sökmek, öte yandan, onu 

açmaktır… metne gömülü olan ideolojinin tarafgirliğini ortaya çıkarmaktır.”3 Game 

de metnin sökülmesini pozitif bir dönüşüm olarak değerlendirir. “Bir metni okumak 

bir yazma pratiğidir ve kültürün metinlerini şimdide yeniden yazma imkanı bu 

                                                 
1 Schroeder, Ön. Ver., s. 32. 
2 Janelle Reinlet, “Beyond Brecht: Britain’s New Feminist Drama”; Feminist Theatre and Theory.  
Haz.: Helene Keyssar (London: MacMillan Press, 1996), s. 35. 
3 Schroeder, Ön. Ver., s. 34. 
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pratikte yatar. Yapı bozumcu bir strateji olumlu bir dönüştürme stratejisidir: Sökme 

eşanlı olarak bir bozma ve yapmadır.”1 Forte’e göre de metnin sökülmesi “Kadın”ın 

kültürel olarak kurulmuş olduğunu gösterme olanağına sahiptir. “Yapısöküm 

‘Kadın’ın bir nesne olarak, kültürel olarak inşa edilmiş bir kategori olarak aslında 

Batı temsil sisteminin temeli olduğunun ayırtına varılmasını sağlar.”2 Böylece 

ataerkil söylem evreninde kadının temsilinin, kültürel bir öteki olarak erkeğin 

arzularını yansıtan ve aslında erkeğin kendi temsili olan, kültürel olarak üretilmiş bir 

bedenin içine gömülü olduğunu gözler önüne sermek mümkün olur. Diğer yandan 

kadının içinde tutsak olduğu söylem kalıplarını açarak ve kadına alternatif alanlar 

yaratarak kendi sesini ve bedenini bulması bağlamında bir eylemlilik yaratır. Bu tarz 

bir okuma, Direk’in “akıntıya karşı okuma” olarak nitelendirdiği biçeme yakın durur.  

 
 

Bu tür bir okuma, metnin fallosantrik kapanmışlığı 
içinde kesintiye uğratılabileceği noktalara karşı 
duyarlılık gösterir. Bu noktaların, metnin kapalılığının 
kırılabileceği ve açılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği 
boşluklar olarak belirginleşmesi için, metnin aktığı 
yönün tersine giden bir söyleme etkinliğiyle alt üst 
edilir. … Kapanış, felsefe evreninde yeri olmayan ya da 
marjinal konuma sokulmuş dişi seslere tekrar hayat 
vermek amacıyla, sorgulamaya tabi tutulur ve metne 
yabancı ya da dışlanmış sesler metne dahil edilir.3 
 
 

 Denizden Gelen Kadın dramaturgisinin biçimsel stratejisi, Ibsen realizmini 

kuran öğenin Diamond ve Güçbilmez’in vurguladıkları gibi perspektifin açılması 

alıştırması olacaktır. Perspektif tek bakış noktasından hiyerarşik olarak düzenlenmiş 

durağan ve doğrusal bir evren tasarımını ve merkez anlayışını ortaya koyar. Öznenin 

eylemliliğini, kimliğinin çok katlılığını ve dönüşlülüğünü perspektifli (tekil) bir alana 

yerleştirmek mümkün değildir, bunun için çok merkezli, hareketli, açıklıkları olan, 

parçalı ve saçılmış bir yapı daha uygun görünmektedir.  

                                                 
1 Ann Game, Toplumsalın Sökümü Yapıbozumcu Bir Sosyolojiye Doğru. Çev: Mehmet Küçük 
(Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1998), s. 10. 
2 Jeanile Forte, “Women’s Performance Art: Feminism and Postmodernism”; Performing Feminism. 
Feminist Critical Theory  and Theatre.  Haz.: Sue-Ellen Case (London: Johns Hopkins University 
Press, 1990), s. 252. 
3 Direk, Ön. Ver., s. 91. 
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Florenski’nin ikonalar, Güçbilmez’in minyatürler üzerinden yaptıkları 

perspektif çözümlemesi, feminist performans kuramcılarının üzerinde durdukları 

realizmin, ki her iki yazar tarafından da perspektifli bakış olarak somutlanmaktadır, 

egemen ataerkil ideolojiyi ürettiği/aşıladığı tezine destek olmaktadır. 

 
 

Bu düzenleme hem bakan gözü ehlileştirmekte ve ona 
resme nasıl bakması, bakmayı nereden başlatıp nerede 
sonlandırması, resimden çıkması gerektiğini 
öğretmektedir, hem de temsil ettiği "doğayı" düzenle-
yerek sıraya/hizaya sokmaktadır. Ressam, bakılan 
nesne/ sahne/ uzam için daha baştan hükümranlığını 
ilan etmiştir: kendisinin baktığı açı; sanatçının bakışı, 
izleyicinin de bakışı olacaktır. Bu yönlendirmenin 
ardına takılan izleyici, aynı hükümranlığı paylaşır, 
sahip olduğu bakış açısını kendine ait sanır ya da 
bilinçli olarak bu yanılsama oyununa katılır.1   
 
 

Florenski de perspektif düşüncesini arkasında bir ideolojinin yattığını savlar. Ona 

göre perspektifle oluşturulan kurmaca dünya (feminist kuramların da hesaplaştığı) 

hümanist/kartezyen Batı düşüncesinin bir ürünüdür, onu içinde barındırır ve yeniden 

üretir.   

 
 
Perspektif yöntemi, olasılıklarını ve kullanım sınırlarını 
kesin olarak belirleyen pek çok sınırlayıcı koşul 
tarafından kuşatılmış kısıtlı ve dar kapsamlı bir 
yöntemdir. … Dünyanın Öklidci anlamda bir yapısı 
olduğuna ve onun Kantçı anlayışla kavranabileceğine 
inanır.  … Bu, mutlak bir noktadır ve sanatçının 
durduğu yeri… belirlemektedir… [ve] burası dünyanın 
merkezi olarak ilan edilir. … Kendi "durma 
noktasında" konumlanmış olan bu hükümran ve 
yasakoyucu, kendini tek gözlü bir dev olarak ortaya 
koyar, çünkü birincisiyle rekabet edecek ikinci bir göz, 
bütünlüğü ve durma noktasının mutlaklığını bozacaktır.  
… Sözü edilen yasakoyucunun tahtına sonsuza değin 
sabitlenmiş olduğu düşünülür.  … Bütün dünya 
tamamen hareketsiz ve bütününde değişmez olarak 
tasarlanmıştır.  … Bu türden bir perspektif… kendi 

                                                 
1 Güçbilmez, Ön. Ver., s. 64. 
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bulunduğu yerin ve kendi kısa gözleminin tanrısal 
mutlaklığını ilan etmek için tüm gücüyle çabalayan 
birinin düşüncesidir.1 
  

 
Denizden Gelen Kadın oyununun perspektif bozma stratejisi Güçbilmez ve 

Florenski’nin yapıtlarıyla koşutluklar korunarak Velazquez’in Nedimeler’inin (Las 

Meninas) (Ek-4) bir yeniden-çizimi olan Picasso’nun Nedimeler tablosu (Ek-4) 

model alınarak gerçekleşecektir. Velazquez’in Nedimeler’i; “Ben fotoğraf 

makinesinin bulunuşundan çok önce, bu tablonun gerçek bir anı durdurduğunu 

düşünmeyi yeğliyorum”2 diyen Gombrich’in de belirttiği gibi fotografik gerçeklik 

yaratmaya çalışan bir tablodur. Picasso, Nedimeleri yeniden çizerek/onu açarak bir 

nevi yapı bozum uygular ve fotografik gerçekliğin arkasındaki ilişkileri görünür 

kılmaya, ideolojiyi açığa çıkarmaya çalışır. Picasso’nun yeniden çizimi 

Velazquez’den bazı öğeleri iptal ederken, örneğin gerçekçilik illüzyonu yerine yeni 

öğeler koyar. Eş zamanlı bir dizilim olan ve bu nedenle anı, devinimi dondurma 

eğilimi taşıyan perspektifli realist estetiğe kübist müdahale, perspektifin tek/doğru 

bakış açısını kırarak çok odaklı/çok merkezli bir hale getirerek, aynı zamanda 

Florenski’nin sözünü ettiği zaman boyutunu yeniden eserin içine taşır. Picasso’nun 

kübist yapıbozumu artık doğrusal bir zaman anlayışıyla okunmayı mümkün kılmaz, 

katı süreklilik ve geri döndürülemez özellikleri ortadan kalkar. Garaudy de 

çalışmasında Picasso’yu değerlendirirken onun perspektif bozumuna dikkat çeker.  

 

 
Rönesans perspektifi, masalların tek gözlü devi, ya da 
tek gözlü bir insan için, hem de hareketsiz bir tek gözlü 
insan ya da taşlaşmış bir tek gözlü dev için ‘doğal’ 
olabilirdi. … Kübizm bu kuralı ve yapmacıklığı bırakır. 
Nesneyi birbirini izleyen çeşitli görünüşleri içinde, tıpkı 
yaşayan ve hareket eden bir varlığa, özellikle hayal 
kuran ve anımsayan bir varlığa nasıl görünüyorlarsa 
öyle canlandırır. … Picasso'nun resminde her şey, sanki 
ressam, çevresinde durmadan yer değiştirdiğimiz bir 
figür üzerinde alınmış birbirini izleyen görüş nokta-
larını, alanı bir tür açmak, yaymak ya da çatlatmak 

                                                 
1 Pavel Florenski, Tersten Perspektif. Çev: Yeşim Tükel (İstanbul: Metis Yayınları, 2001), s. 126-130. 
2 Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü. Çev: Bedrettin Cömert (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986), s. 
321. 
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yoluyla saptamış ve yan yana koymuş gibidir. … 
Zaman, sürekli ve bir yönde uzayan bir çizgi değildir 
artık, insan, zamanın içinde her yönde hareket edebilir.1 
 
 

Florenski de ikonalarda çok odaklılığı perspektifi bozmanın temellerinden biri olarak 

değerlendirerek, temsillerin çok merkezliliğine tersten perspektif adını verir. 

Sabitlenmiş bir odak yoktur ve özellikleri itibariyle naturalist resmin isterleriyle 

uyum sağlamaz.  

 
 
Gözü tek bir odakta sabitlemeyen bir çokmerkezlilik 
egemendir bütün bu resimlerde. Diğer bir deyişle, 
önden görünen görünmeyen bütün bedensel ayrıntılar 
aynı resimde yer alabilmektedir. Göz, tek bir 
merkezden hareketle resme bakacağı yerde, 
çokmerkezli bir resim, göze doğru açılarak gözün bakış 
açısını sürekli dönüştürmektedir. … Göz, farklı 
perspektifler arasında gidip gelebilmektedir.2 
 

 

Florenski, perspektif açısından görünmesi mümkün olmayan yüzeyleri öne çıkarmayı 

da perspektif bozumunun yöntemleri arasında değerlendirir. Bu yöntem Garaudy’nin 

Picasso’yu değerlendirirken söz ettiği saydamlaştırma adını verdiği yönteme oldukça 

yakındır. “Bir başka yol, imgelerin üst üste gelmesiyle, örneğin kitabın arkasını, onu 

okuyan kimseyi bize göstermeyi sağlayan saydamlaştırma yoludur. Buna karşılık, 

nesnenin bütün görünümlerini yakalamak da zorunlu değildir. Söz konusu, nesneyi 

anlatmaktır, taklit etmek değil.”3  Gerek saydamlaştırma gerekse görünmeyecek 

yüzeyleri gösterme, aslında temel olarak taklide dayanmayan, ama görünen yüzeyin 

arkasındaki ilişkileri gösteren farklı bir mimesise işaret eder. Resim sanatını tiyatro 

üzerine bükerek söyleyecek olursak bunu gestus olarak da niteleyebiliriz.   

Perspektifli bakış sabit, yerleştirilmiş ve yalnızca izleyen bir izleyici talep 

eder. Oysa bozuk perspektif dramaturjisi izleme nesnesini dinamikleştirerek özneyi 

de dinamikleştirir. “Bu çözümleme, plastik dil bakımından, artık yalnızca seyretmeye 

                                                 
1 Roger Garaudy, Picasso Saint-John Perse Kafka. Çev: Mehmet H. Doğan (İstanbul: Payel Yayınları, 
1991), s. 38-39. 
2 Florenski, Ön. Ver., s. 26. 
3 Graudy, Ön. Ver., s. 39. 
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değil aynı zamanda eyleme de çağırmaktadır.”1 Diğer yandan perspektif bozma 

stratejisi, ezilenlerin deneyimlerinden yola çıkan yeni bir teatral form için kışkırtıcı 

bir kanal sunar. Schroeder, kadın deneyimini yansıtacak yeni bir dramatik biçemin 

mutlaka geleneksel dramatik yapıyı reddetmesi gerektiğini savunur. “Kadın 

deneyimini yansıtan yeni bir dramatik form yaratmak için geleneksel dramatik 

pratiğin baskısına, temada ve yapıda olduğu denli kişileştirmede de direnmek 

gerekir.”2  

Sonuç olarak ilk makro dramaturjik strateji, perspektifli/doğrusal yapıyı 

açarak içinde gizlediklerini açığa çıkarmak olmuştur.  

2- Tematik Dramaturjik Strateji 

Tematik stratejiler Denizden Gelen Kadın oyununa öze değin öğeleri 

kapsayan tema, konu ve oyun kişileri düzleminde yapılacak feminist/eleştirel 

çözümlemeleri ve müdahaleleri içermektedir. Yapılacak çözümlemeler ideolojinin bu 

öğeler içine ne denli sızdığını ortaya koyarken, müdahaleler ise söz konusu 

ideolojinin ayıklanması/zayıflatılması ve kadın/ezilen öznenin failliğini besleyen 

yönlerin güçlendirilerek takviyeler yapılmasını içermektedir. Mary Daly’nin 

Hıristiyan terminolojisine ait olan exorcise terimini bükerek, kadın öznenin 

içselleştirdiği ataerkil hegemonyayı bedeninden dışarı atması olarak kullanması, 

dramaturgideki tematik stratejiyi de özetlemektedir. Bu bağlamda özsel öğelerin 

düzenlenmesiyle elde edilen ataerkil hegemonya, bu öğelerin temizlenmesiyle 

yapısızlaştırılabilir. Daly’nin exorcise kavramsallaştırması, aynı zamanda olaylar 

dizisinin bir öğesi olan kahtarsis ile de ilgilidir ki bu konuya da kısaca değinmekte 

de yarar var. 

Aristotelesçi dram yapısının bir parçası olan katharsis, Aristotelesçi arınma 

nosyonuna karşı çıkan dramatik yapıları açıklamadığından, bu yapılar anti-kathartik 

olarak nitelenilir. Ancak anti-kathartik yapılar da bir katharsise sahiptir.  Katharsis 

aslında bir tıp terimidir ve “kötü olan maddelerin vücuttan atılması demektir”3 Boal 

                                                 
1 Aynı, s. 41. 
2 Patricia R. Schroeder, “American Drama Feminist Discourse and Dramatic Form: A Defense of 
Critical Pluralism”; Theatre And Feminist Aesthetics.  Haz.: Karen Laughlin & Catherine Schuler 
(London: Associated University Press, 1995), s. 70-71. 
3 Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1991), 
s. 37. 
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de katharsisin tıbbi anlamından yola çıkar. “Temizlemek”, “saflaştırmak” ve 

“arındırmak” anlamına gelen sözcük birçok teatral yapıyı niteler. Temel ayrım neyi 

arındırmaya çalıştığıdır. Boal, Ezilenlerin Tiyatrosunun da bir katharsisi olduğunu 

savunur.  

 

Ezilenlerin Tiyatrosunun amacı bir denge ya da sakinlik 
yaratmak değildir, daha ziyade eylemek için bir 
dengesizlik yaratmaktır. Amacı dinamikleştirmektir.  
Bu dinamikleştirme yasaklı olan bütün engellerin 
ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Bu seyirci-oyuncunun 
katharsis yaratması, arınmasıdır. Zarar veren engellerin 
katharsisidir.1 
 

 
Katharsise boalesk bağlamda bakıldığında, feminist eleştirel yaklaşımla şekillenen 

dramatik/teatral bir yapı da seyircide içselleşmiş olan ataerkil ideolojiyi arındırma 

çabasıyla kathartiktir ve Daly’nin exorcise kavramı feminist katharsise de vurgu 

yapar. Exorcise, Daly’ e göre, içselleştirilmiş ataerkinin kovulmasıyla oluşan bir 

sağaltımdır.  

 

Şeytani gücün dışarı atılması… kadınlar için suçluluk, 
aşağılık ve kendinden nefret duygularıyla taşınan ve 
diğer kadınlara yöneltilen içselleştirilmiş ataerkil 
varlığın defedilmesidir. … Bu yabancı varlığın 
çıkartılması demek … kadının kendini keşfetmesi ve 
tanımlaması anlamına gelir.2 
 
 

Kadının özgür alana atacağı ilk adım onu kuşatan ataerkil çemberi, babanın düzenini, 

parçalaması ile mümkündür. Ancak böylece bir yolculuğa çıkabilir.  

 Bir metin stratejisi olarak exorcise metne gömülü olan ataerkil ideolojiyi iptal 

etme ve ezilen özneye failliliğini kazandıracak güçlendirmelerle destek olmak 

anlamına gelir. Bunun ilk adımı özerk bir kadın karakterin oluşmasına/varlığını 

sürdürmesine destek olmaktır. Schroeder’in de belirttiği gibi özerk bir kadının varlığı 

feminist eleştiri bağlamında yaşamsaldır. “İçerik-temelli feminist dramın yaptığı gibi 

kadını sanat ya da edebiyatın merkezine koymak, feminist eleştirinin önemli 
                                                 
1 Augusto Boal, Rainbow of Desires. Çev.: Adrian Jackson  (New York: Routledge, 1995), s. 72-73. 
2 Daly, 1991, Ön. Ver., s. 50. 
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projelerinden biridir.”1 Ancak kadını merkeze koymak tek başına yeterli değildir. 

Ezilen öznenin mutlaka bir faillikle tanımlanması gerekir ve ataerkil kısıtlamaların 

üzerinden gelmelidir ya da en azından meydan okuyabilmelidir.  

Gerek cinsiyet gerekse sınıf, ırk, yaş vb üzerinden ötekini ikincileştirerek 

tahakküm altında tutmaya çalışan söylemler, metinleri hegemonik araçlara 

dönüştürmek üzere saydamlaşarak değişik yöntemlerle içlerine sızarlar. Bu 

yöntemlerin farkında olmak ve karşı stratejilerle direnmek metne musallat olan 

ideolojilerin belirginleşmesini sağlar.  Metni ataerkil söylemin parçası yapmak için 

tematik öğelere saldıran cinsiyetçi stratejilerden bazıları şunlardır: 

Silme: Ezilen öznenin (kadının) eyleyiciliğinin ortadan kaldırıldığı ve 

evcilleştirildiği bir süreçtir. Bir çeşit inkar stratejisidir; tabi kılınanın gerekliliği 

yadsınarak varlığı değersizleştirilir. Ezilen/tabi kılınan anlatı evreninde geri plana 

itilerek ya da tabi oluşu doğal ya da özsel olarak tanımlanarak (anlatının nesnesi 

yapılarak) gözlerden kaçırılır.  

Dışlama/marjinalleştirme: İkili karşıtlığın değersizleştirilen kutbunda 

bulunan ötekinin iyice değersizleştirilerek ötekinin dışlanmasını/kovulmasını 

dayatarak ilişki kurmayı imkansızlaştırır. Öteki böylece izole edilir. Dışlamanın 

mekanizmasının bir başka boyutu ötekini marjinalleştirerek iyice dışarı itilmesidir. 

Marjinalleştirme aradaki mesafeyi arttırmak üzere kurgulanan bir yöntemdir. 

Doğallaştırma: Toplumsal cinsiyet ilişkileri dolayımıyla kurulan 

cinsiyetçiliğin doğallaştırılarak yok edilmesi stratejisidir. Doğallaştırmayı sağlamak 

olguların belirlenen bir norm referans alınarak gerçekleşir. Böylece eşitsizlik ve 

baskı özsel/doğal bir çerçeve içine sokularak doğallaşır. 

Önemsizleştirme: Cinsiyetçi ilişkiler ve baskı mekanizmaları örtükleşerek 

önemsizleştirilir. Bu stratejinin bir başka boyutu da cinsiyetçi sömürüyü 

önemsizleştirmek için -sanki biri diğerinden bağımsızmışçasına- diğer baskı 

biçimlerini öne çıkarmak şeklinde de işler.  

Tersyüz etme: Ezen ile ezilen arasında oluşan bir kaymadır. Ezilen özneyi 

(kadını) eziyor gösterip efendiyi mağdur olarak çizmek tersyüz etme stratejilerinden 

biri olarak çalışır. Aynı biçimde aslında erkek egemen/ataerkil ve emperyalist 

sistemin sonucu olan durumların müsebbibi olarak kadını hedefe koymak ya da 

                                                 
1 Schroeder, Ön. Ver., s. 68.  
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sistem sorunu olduğunu bulanıklaştırarak tekil bireylere indirgemek benzer bir 

tersyüz etme stratejisidir. Ataerkil yapı içinde varlığını korumak için direnen özneyi 

de tersyüz edip onun kavgacı, geçimsiz vb olduğu açıklaması ile yer değiştirmek aynı 

stratejinin bir başka boyutudur. Tersyüz etme stratejisinin en dikkati çekenlerinden 

biri Daly’nin Frankenstein fenomeni adını verdiği erkek-anneliktir. Kadının 

doğurganlığını yok saymak, değerini düşürmek ve erkeği doğurganlıkla tanımlamak 

ataerkil söylem evreni içinde konumlanan metinlerde sıklıkla ortaya çıkar. 

Frankenstein, Pinokyo, Havva, Pigmalion, Macbeth, Athena erkek-anne tarafından 

doğurulan ya da kadın tarafından doğurulmayı reddeden figürlerden bir kaçıdır. 

Diğer yandan yeni nesil robotlar ve biyoteknolojinin yardımıyla gelişen klonlama 

yöntemi aynı sendromun bilim alanına yansımasıdır diyebiliriz.  

Baskının tekilliği: Varolan baskılar ve cinsiyetçi tutumlar sistemli bir 

çabanın ürünü olarak değil de, tekil bir öznenin kaderi ya da suçu ya da baskı 

uygulayanın zalimliği ya da kötücüllüğü gibi konumlandırılarak göz önünden 

uzaklaştırılır.  

Yanlış konumlanma/kendine mal etme: Ezilenlerin yanlış yerde olmaları ve 

yanlış ittifaklar içinde bulunmaları ve ezenlerin ötekini tamamen kendine göre 

biçimlendirerek kendi ihtiyaçlarına göre yoğurması birbirine bağlı ataerkil stratejidir. 

Kadın (ezilen) kendi başına bir varlık (otonomi-faillik) değildir, bir başkası için 

varlığa dönüşür.  

Karşı karşıya getirme: Bir önceki stratejinin zorunlu devamı olan karşı 

karşıya getirme stratejisi; baskılara karşı birlikte mücadele etmesi gereken öznelerin 

ve grupların, aslında güç birliği yapmaları gereken diğer özneler ve gruplarla rakipler 

olarak karşı karşıya kalmalarıdır. Durum Daly’nin yapay kutuplaşma adını verdiği 

şeydir. “Ataerkil roller ve yapılar insan niteliklerinin geleneksel cinsiyet stereotipileri 

içinde yapay olarak kutupsallaşması ile uyum içinde geliştirilmiş ve 

desteklenmiştir.”1  

Nesneleşmenin erdemi: tahakküm altında olanlar kendilerini ezenler 

tarafından araçsallaştırılarak efendileri için birer hizmetkara çevrilirler. Ancak bu 

stratejinin en önemli özelliği bu ilişkinin erdem perdesi altında buharlaşmasıdır. 

Ezilenlere kalan iyi bir köle olmanın gururudur.  

                                                 
1 Daly, Ön. Ver., s. 15. 
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Sabit/tekil/türdeş kimlik inşası: Butler’ın da vurguladığı gibi, kimliklerin 

bir takım klişelerin içine sıkıştırılarak ve homojenleştirilerek inşa edilmesi 

tahakkümün ön koşullarından biridir. Sabit/tekil ve türdeş kimlik kurulumu ataerkil 

dramaturjinin doğrultusunu belirler. Connell’in klişeleştirme adını verdiği bir süreçtir 

ve hijyenle tanımlar. “Gerçek pratikler dağınık ve karmaşık bir halde bulunur, 

bunların ideolojik temsilleri ise tertemizdir. … Çocukların kitapları… ırk ve sınıf 

mesajlarıyla dolu olduğu kadar klişeleşmiş toplumsal cinsiyet imgeleriyle de 

doludur.”1 

Sözü edilen stratejiler ataerkil söylem evreninde oluşan/söylemi yeniden 

üreten metinler üzerinden ortaya koyulan stratejilerdir, ancak bu stratejilerin aynı 

zamanda yaşama yaygın ataerkil dramaturginin de vazgeçilmez öğeleri                        

olduğu gözlerden uzak tutulmamalıdır.  

3-  Dilsel Dramaturjik Strateji 

Dil, ataerkil söylemin konumlandığı en önemli alanlardan biridir. Feminist 

eleştiri dil üzerinden cinsiyetçi ideolojinin üretilmesini ve aşılanmasını tartışmış ve 

ortaya koymuştur. Burada bir strateji olarak dilden söz ederken -dar anlamda- 

kullanılan dilin ataerkil stratejiye destek noktalarını kırma çabasından dem 

vurulmaktadır. Bir bütün olarak baskının ve cinsiyetçiliğin konumlandığı dil olgusu 

dikkate alınmakla birlikte dilsel dramaturjik strateji ile tanımlanan kaplamı 

aşmaktadır.  

Dilsel dramaturjik strateji, dil aracılığıyla üretilen ve yazıya yansıyan 

cinsiyetçiliğin belirginleştiği yerlerde karantinaya alınarak yok edilmek ya da teşhir 

etmek şeklinde gerçekleşecektir. Ancak Connell’in de belirttiği gibi -özellikle 

feminist eleştirinin mücadeleleri sonucunda- dil kaba cinsiyetçi yaklaşımdan 

uzaklaşarak cinsiyetçiliği örterek ve rafine ederek üretmeye başlamıştır. “Resmi dil 

açıkça cinsiyetçi olma eğilimini artık daha az taşıyor.”2 

Denizden Gelen Kadın metni üzerine konuşurken dikkat edilmesi gereken 

önemli bir nokta var. Artık metin Ibsen’in yazdığı Fruen Fra Havet değildir, hatta 

Elenor Marx’ın yeniden yazdığı her çevirinin bir yeniden yazım olduğundan 

                                                 
1 Connell, Ön. Ver., s. 322. 
2 Aynı, s. 323. 
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hareketle Lady from the Sea da değil; Beliz Güçbilmez’in çevirdiği, dolayısıyla bir 

yeniden yazım olan Denizden Gelen Kadın’dır. Dolayısıyla dilsel müdahalelerin 

Güçbilmez’in Ibsen ve Marx’ın da izlerini koruyan Türkçe metni üzerinden ve 

Türkçenin kendi özellikleri/olanakları üzerinden yapılacağı gözden kaçmamalıdır.  

Dil düşüncemizi biçimlendiren kurucu bir öğedir. Dilin kullanılış biçimi 

düşüncemizi ve nasıl düşüneceğimizi de belirleyen bir özelliktir. Penelope’nin dile 

getirdiği gibi; “Dil, elle tutulamaz, nerdeyse görünmez bir silahtır. Mesajları 

bebeklikten itibaren bilincimize yerleştirilir.”1 Bu bağlamda da dile özel bir önem 

atfetmek gerekiyor ve onu bir filtreden geçirerek süzmek gerekiyor. Filtre etme 

işlemi aynı zamanda bir söylem çözümleme olarak da değerlendirilebilir, zira dil 

ataerkil bir söylem evrenidir. Dil erkek ve kadın olarak iki kategori yaratarak kadın 

ya da kadınsı olanı bir eksiklik olarak ve ikincil olarak -erkeğe/efendiye göre- 

belirler. Diğer yandan ikincil olan (kadın da) nesne olarak çizilir.  

Ataerkil dilde yaşayan zorunlu sürgünler olarak, dil içinde direniş alanları 

oluşturmak ve egemen dille mücadele etmek oldukça önemlidir. Dilsel dramaturjik 

starateji böylesi bir mücadelenin alanıdır. 

İlk olarak yapılacak şey sözcükler üzerinden bir strateji oluşturmaktır. Dil 

dünyayı egemenin perspektifine göre dizer. Sözcükler egemen perspektifin görüş 

açısını ortaya koyar. Sözcükler cinsiyetçi/ayrımcı dilin ifade araçlarıdır ve 

cinsiyetçiliği/ayrımcılığı yeniden yaratmak için kullanılan ilk düzlemdir. Baudrilard,  

sözcüklerin düşünce üretiminde önemli bir yeri olduğunu anahtar sözcük kavramı ile 

teorize eder.  

 
 
Sözcükler düşünceleri sırtlarında taşır ve 
yaratılmalarına hizmet ederler.  … Zira dil düşünen bir 
varlıktır. Yalnızca onun aracılığıyla düşünmemizi 
sağlamaz, aynı zamanda bizi yaratır ve bizim yerimize 
de düşünür. Belki dilde de sözcükler ve düşünceler 
arasında simgesel bir değiş-tokuş vardır. … Söz-
cüklerin de bir tür "debriyaj" görevi yaparak düşünce 
üretimi ya da yeniden üretimine katkıda bulundukları 
söylenebilir. … Sözcüklerin de en az düşünceler kadar 
önemli oldukları söylenebilir. … Düşünceleri taşıyan, 
ölen, biçimsel dönüşüme uğrayan, aktaran sözcüklere 

                                                 
1 Penelope, Ön. Ver., s. 20. 
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tekabül eden bir deyim olarak: "anahtar sözcüklerin" 
işlenen konuların anlaşılmasını sağladığı ve onları açık 
ve geniş bir perspektif içine yerleştirdiğini 
düşünüyorum.1 
 
 

Bu noktada cinsiyetçiliğini açıkça deklare eden -anahtar- sözcüklerin ayıklanması 

hem kolaydır hem de zaruridir. Denizden Gelen Kadın çalışmasında bu tarz 

sözcükler cinsiyetçi odaklar tarafından dile getiriliyor olsa bile dikkatle gözden 

geçirilerek değerlendirildi.  

Sözcükler, söylem/dil evreninin sınırlarının görülmesini sağlar. Sözcükler 

dünyayı görme ve onu gösterme özelliklerine sahip ikili bir yapıya sahiptir. 

Penolope’nin bilişsel döngü adını verdiği olgu dünyayı algılama ve onu ifade etme 

arasında oluşan kısır döngüye işaret eder. Ancak algılayabildiklerimiz hakkında 

konuşabiliriz, algımız ise verili dilin bakışını yansıtan sözcüklerle sınırlıdır. 

“Hakkında konuşamadığımız şeyler, genellikle algılamayı başaramadığımız 

şeylerdir.”2 Dolayısıyla ezilenlerin deneyimini dilde yansıtmak ve ezilenlerin 

sözcüklerini de dile dahil etmek önemlidir. Diğer yandan sözcük öbekleri dilde 

adlandırılamayanın, dolayısıyla görüş alanının dışında olanın ne olduğunu ortaya 

çıkarması açısından kilit öneme sahiptir. Sözcük öbekleri sözcük dağarcığının 

boşluklarını gösterir, çünkü sözcük öbekleri sözlükteki bu boşlukları kapatan dolgu 

malzemeleridir.  

Dilsel öğelerin kullanımı ve yeniden düzenlenmesi Denizden Gelen Kadın 

çalışmasının dilsel stratejilerine dahildir. Sıfat, ataerkil söylem evreninde önemli bir 

gösterge/indikatördür. Varlıkları nitelemek ve belirtmek için kullanıldığından 

söylemin yönünü ve duruşunu betimler. Kullanılan sıfat, nitelenen karakterin 

özelliğini değiştirir, dolayısıyla da dil kullanıcısının neden birini değil de diğerini 

seçtiği onun bakışını açık eder. Böylece ataerkil söylem evreni cinsiyet, sınıf, ırk ve 

yaş gibi parametreler üzerinden tahakküm kurarken dille bunu destekler. Örneğin 

egemen dil ataerkil bir model kurmak için kategorilere böler ve cinsiyetlerin bu 

kategorilerde kapladıkları konuma göre onları belirlenmiş bir doğallıkla tanımlar. 

Böylece kadını niteleyen sıfatlar onun doğal/özsel kimliğine yapılan bir gönderme 
                                                 
1 Jean Baudrillard, Anahtar Sözcükler. Çev: Oğuz Adanır ve Leyla Yıldırım (Ankara: Paragraf 
Yayınevi, 2005), s. 13-15. 
2 Penelope, Ön. Ver., s. 90.  
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olur. Dilde cinsiyet tanımlı evren özneleri “aktif” ve “pasif” olarak böler ve sıfatlar 

da buradan oluşacak edimselliğe göre dizilerek kullanılır. Sonuç olarak kadın maruz 

kalan, değişen, güçsüz olarak nitelenirken erkek tam tersi değiştiren, yapan, eyleyen 

olarak nitelenir. Cinsiyet davranışları ve karakterler, egemen toplumsal cinsiyet 

kalıplarını destekleyecek şekilde dil üzerinden kimliği yeniden kurulurlar. Bu yüzden 

ataerkil gerçekle yaşam gerçeği arasında bir ayrım vardır. Ancak tıpkı realizm gibi 

egemen dil de kendini bir temsil olarak, gerçeğin bir yansısı dayatır, dolayısıyla da 

bir gerçeklik iddiası taşır. Denizden Gelen Kadın çalışmasında, aslında 

toplumsal/kültürel/dilsel bir kurgu olan ama kendini gerçeklik olarak yansıtan 

sıfatların metindeki kullanımı dikkatle incelenip, karakterlerin akort edilmesi 

sırasında ayıklanıp gereğinde kaydırılarak yeniden düzenlenmiştir.  

Metafor da tıpkı sıfat gibi, kullanılırken kullananı ele verir. Sözcüğün düz 

anlamıyla değil yan ve alt anlamlarını kullanarak ve benzerlikler üzerinden 

ilişkilendirerek anlam üretir. Game ve Metcalfe, bütün sözcüklerin geçmişin izini 

taşıması nedeniyle metaforik olduğunu ve dilin anlamını metafor üzerinden ürettiğini 

ileri sürer.  

 

 
Metafor aslında insan hayatının hamurudur ve en 
sıradan pratiklerde olduğu kadar en soyut bilimlerde de 
bizi oluşturan şeydir. … Sözcüklerin literal anlamları 
olsa bile, kendi tarihlerinin izleri olarak çağrışımlar da 
taşırlar. … Her türlü anlam metaforik süreçlerin 
devreye girmesiyle ortaya çıkmıştır.1 
 
 

Bir kısa yol olarak değerlendirilebilecek metafor, anlam yaratırken koşutluk 

kurduklarıyla takıntıları ve niyetleri açığa çıkarır.  

 Dilsel dramaturjik stratejilerden bir diğeri de söz dizimi üzerinden 

bulandırılan anlamla ilgilidir. Söylem kimi zaman eyleyici özneyi ve kimi olguları 

silerken kimi zaman da ön plana çeker. Silme işlemi ya örterek saklamak ya da 

suçlamak yoluyla gerçekleşir. Cümleyi edilgen çatılı fiillerle kurularak eylemi yapan 

özneyi gözden kaçırmak bir örtme stratejisidir. Ya da kimi zaman belirli olguları 

                                                 
1 Ann Game & Andrew Metcalfe, Tutkulu Sosyoloji. Çev: Osman Akınhay (İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1999), s. 60-82. 
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yumuşatmak için kullanılan sözcüklerin yumuşatarak farklı hedeflere yöneltilmesi de 

söz konusu stratejilerden biridir. Örtme/silme stratejileri çerçevesinde Denizden 

Gelen Kadın metni gözden geçirilerek, dramaturjik hedefler de göz önünde tutularak, 

örtülenler ve silinenler belirginleştirilmiştir. 

 Temel dilsel stratejilerden bir diğeri de oyunun belli sahnelerini yönelimleri 

doğrultusunda belirginleştirerek, söylemi bu doğrultuda yeniden düzenleyerek 

netleştirmek şeklinde gelişti. Ataerkil söylem evreni sıklıkla diğer disiplin 

söylemleriyle kesişir. Bu kesişme alanlarında karakterler etken veya edilgen 

olmasına göre konumlanırlar. Denizden Gelen Kadın metni sorulardan (soran özne) 

ve yanıtlardan (yanıtlayan nesne) oluşan bir dizi söylem alanına sahiptir. 

Öğretmen/sorgucu/hekim gibi sorgulayan öznelere bürünen ataerkil figürler 

sorgulamanın geçtiği alanları kimileyin sınıfa, kimileyin muayenehaneye ve sorgu 

odasına çevirirler. Bu gibi durumlarda karakterler arasındaki ilişkilerin netleşmesi 

için soru sorma biçimleri hakim söyleme göre düzenlenmiştir. Sorgunun pratiği 

üzerine çalışan Dillon’un belirttiği gibi soru sorma tarzları ayrıdır ve her biri kendi 

alanında güçlüdür. “Bütün sorgulama teknikleri bulundukları yerde bırakılmalıdırlar, 

yani doğru yerlerinde, bir şeyler yapabilecekleri tek yerde.”1 

4- Tabiyet/Tahakküm Analizi 

Egemen sistem içinde direnmek, güçler eşitsiz olduğundan, bir çeşit gerilla 

savaşı biçimine bürünür. Tabiyet/tahakküm analizi, toplumsal alanda direnen 

öznenin direnme yetisini dikkate alan ve çözümleyen bir yöntemdir. Sistemin faile 

uyguladığı kuvvetleri ve failin sisteme tepkisini/geri tepmesini ölçer. 

Tabiyet/tahakküm analizi çalışmanın kavramsal çerçevesini belirleyen Bourdieu, 

Butler ve Scott’tan alınan öğelerle oluşturulan; toplumsal alanda konumlanan 

(direnen) öznenin konumunu ve yörüngesini belirleyen devingen bir çözümlemedir.   

Analiz modelinin bir takım varsayımları vardır. Bunlar: 

1- Tahakküm ve direniş birbirinden ayrılamaz, tahakkümün olduğu 

her yerde direniş de vardır.  

2- Tahakküm çok boyutludur. Tek bir tahakküm biçimi yoktur. Bu 

nedenle direniş olanakları da çok yönlüdür.  
                                                 
1 T.J. Dillon, Practice of Questioning (New York: Routledge, 1990), 3. 
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3- Tahakküm sabit kalmadığından tekrar tekrar kurulması gerekir. 

4- Kimlik sabit değil, zaman içinde değişen bir kurgudur. 

5- Tahakküm yinelenen pratikler ile oluşur. 

6- Model her zaman onu kıracak olumsal gelişmelere açıktır. 

7- Eyleyicilerin tahakküm modeli içinde yerleri sabit değil 

hareketlidir. 

Tahakküm analizi için kurulan model üç temel bölümden oluşur. 

i- Öznenin Oluşum Koşulları ve Konumu 

Tahakküm/direniş koşullarını, oluştuğu toplumsal alanı, alanın niteliğini, 

öznenin kişisel tarihinin arka planı da dahil olmak üzere başlangıç noktasını 

gösterir. Öznenin konumlandığı alanlar ve sahip olduğu sermayeler belirlenir. 

Alan içinde dağılan eyleyicilerin total kuvvetlerine bağlı olarak iktidara göre 

konumlanmaları çizilir. 

ii- Düzenleyici İktidarın Özneleri Tahakküm Altında Tutma Biçimleri 

Tahakkümü kuran/yeniden-kuran tahakküm modelleri, ritüeller, güç 

gösterileri ve tahakküm simgeleri ortaya konur. Temel tahakküm jestleri 

bulunur. Bağlantılı disiplin alanları ortaya çıkarılır. 

iii- Failliğin/Direnmenin Oluşum Koşulları ve Mitleri Yıkma 

Öznenin toplumsal alan içindeki devinimi belirlenir. Karşı koyma/direnme 

olanakları ve potansiyel direnme olanakları ortaya koyulur. Doğrudan karşı 

çıkma ve örtük başkaldırı biçimleri bulunur. Ritüelleri bozan arızalar tespit 

edilir. Ritüelileri iptal etme/patlatma koşulları ortaya çıkarılır. İktidarı 

gizleyerek tahakkümü sürdüren mitlerin parçalanma olanakları sorgulanır. 

5- Mikro-Dramaturjik Stratejiler 

Mikro dramaturji, oyunda açıklıklar yaratmak için kullanılan doğaçlama 

bölümlerde oyunun dramaturjisini de dikkate alan ve tahakkümü göstermek/kırmak 

için belirlenmiş oynanan doğaçlama bölümün dramaturjisini belirleyen ve bölüm 

performe edilirken oynayanlar tarafından eş zamanlı olarak üretilen bir dramaturjik 

stratejidir. Bu dramaturjik alanlarda isteğe bağlı olarak kullanılabilecek bazı 

teknikler belirlenmiş olmakla birlikte belirlenmemişlik bu bölümlerin asal 

yaklaşımıdır. Bölümlerin sadece kanavası bellidir ki o bile değiştirilebilir. Sadık 
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kalınması gereken tek şey oyunun dramaturjisine ters düşmeyecek olan dramaturjik 

cümlenin kurulmasıdır. Bunun dışında ne oynanacağı ve kimin oynayacağına varana 

kadar her şey performe anına kadar belirsiz ve bilinmezdir.  

Son noktada toplam dramaturji cinsiyetçiliğin bir politika olduğunu ve 

sistemli olarak uygulandığını,  toplumsal cinsiyetin bir kurgu olduğunu ve değişebilir 

olduğunu içine sızan ideolojiyi görünür kılmaya uğraşarak ortaya çıkarmaya çalışır. 

B- Feminist Bir Okuma Denemesi: Denizden Gelen Kadın 
        Ya Da Denizden Gelen Gacı/Çingeneleşmek 

Denizden Gelen Kadın’ın feminist bir yol haritasıyla kurulan kavramsal ve 

dramaturjik çerçevede okunması, feminizmin disiplinler arası/üstü özelliği 

dolayısıyla, tek bir yöntem üzerinden okumayı olanaklı kılmıyor. Bu nedenle farklı 

eleştiri yaklaşımları ve farklı kuram(cı)lardan yararlanarak metnin içinde gömülü 

olan ataerkil ideolojiyi kazarak günışığına çıkarma çabası olacaktır.  

Ataerkil ideolojiyi günışığına çıkarma ya da görünür kılma, ancak Denizden 

Gelen Kadın metnini akort etme yoluyla ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Akort etme 

işlemi birkaç adımda yapılacaktır. İlk adım İbsen’in kadın karakterlerini Canth’ın 

kadın karakterlerine çekerek tınıyı değiştirmektir. Diğer adımlar ise, yapılan bu yeni 

ayarlamaya göre diğer figürleri ve olaylar dizisini (diğer tellerin tınılarını) yeniden 

düzenlemek şeklinde gerçekleşir. Son nokta metnin (enstrümanın) farklı bir tona 

ayarlanmasıdır, yani konuşanı/öyküyü anlatanı değiştirmektir. Aynı öykü, onu 

anlatana göre farklılaşır. Denizden Gelen Kadın’ın merkezinde duran 

ataerkil/tahakkümcü eril sesin yerine, kıyıda duran direngen dişil sese kulak verilmiş 

sesi yükseltilmiş ve merkeze doğru bir işgal çabasına gidilmiştir. Kuşkusuz metni 

farklı bir sese göre ayarlamak/akort etmek tonal değil, tersine ataerkil/eril sesin de 

duyulabildiği, bu ses duyulmadığında artık hiçi bir şekilde İbsen’den söz 

edilemeyeceğinden atonal bir girişimdir. Bu noktadan sonra artık ataerkil ses kendini 

doğallaştıracak perspektiften yoksun kalacağından kendini haklılaştıramaz da; öteki 

sesin varlığı ise tahakkümü ve sistemli baskıyı açık eder.  

Akort etmeye geçmeden önce Denizden Gelen Kadın metninin sağladığı 

olanaklara kısaca bir bakalım. Ataerkil ideolojiyi açık bir biçimde üreten ya da 

açıkça bozan bir metni incelemek, doğaldır ki çalışmamız için verimli bir kanal 

olmayacaktı. Ataerkil ideoloji kendini doğallaştırarak haklılaştıran; edebi/sanatsal 
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metinlere ve günlük yaşama gizlenerek görünmezleşerek kendini yeniden üreten bir 

ideolojidir. Dolayısıyla çalışmamızın kapsamı ataerkil ideolojiyi örtük bir biçimde 

üreten bir metnin masaya yatırılmasını gerektirir; bu bağlamda da Denizden Gelen 

Kadın uygun bir metindir, metnin ataerkil ideolojiyi nasıl gizlediğini ve hangi 

yollarla yeniden ürettiğini araştırmaya olanak sağlar. Ancak unutulmaması gerekir ki 

oyunla birlikte üretilen ataerkil ideoloji İbsen’e rağmen vardır, Wandor’un da 

belirttiği gibi, bilinçaltı bir üretim sürecidir. “Durum erkeler arasındaki bütünlüklü ve 

bilinçli bir komplodan ziyade ideolojik olarak belirlenen cinsiyetler arasındaki 

ilişkiler doğrultusunda kabullenilen normların bilinçaltı yansıması olarak ortaya 

çıkar.”1 

Metnin sağladığı bir diğer olanak Denizden Gelen Kadın metninin feminizmle 

olan bağlantısıdır. İbsen, feminist olmadığını açıkça deklare etmekle birlikte 

feminizmden etkilendiği ve feminist hareketi etkilediği bir vakadır. İbsen, esas 

itibariyle Liberal feministlerin argümanlarına benzer bir şekilde kadın sorununu 

insanlık sorunu olarak gördüğünü açıkça beyan eder. Ayrıca sosyalist olduğunu 

açıkça deklare etmemiş olsa da sosyalist hareket İbsen’i önemsemiştir. Örneğin, 

Elenor Marx İbsen oyunlarını çevirmek için Norveççe öğrenmiş, Denizden Gelen 

Kadın da dahil olmak üzere kimi oyunlarını çevirmiş ve İngiltere’de sahnelenmesine 

önayak olmuştur. Bernard Shaw İbsen dramı üzerine bir çalışma yapmıştır. Öte 

yandan Amerikanın önde gelen anarşistlerinden Emma Goldman da İbsen oyunlarını 

önemsemiş, üzerine çalışmış, konferanslar vermiş ve bunları bir kitapta toplamıştır.  

Goldman, İbsen’in kapitalist/ataerkil devletin kurumlarına saldırmasını önemser. 

Modern dram üzerine yaptığı çalışmasında, Goldman, İbsen’in George Brandes’e 

yazdığı bir mektuptan alıntı yaparak yıkıcı tavrın altını çizer. 

 
 

‘Devlet bireyin lanetidir. … Devlet yıkılmalıdır. Böyle 
bir devrim, tarafı olacağım bir devrimdir. Devletin 
temellerini sarsan ve onun yerine kendiliğinden eylemi 
koymak… uğraşmaya değer bir çabadır.’ … Henrik 
İbsen için devlet tek umacı değildi. Devlet gibi yalan 

                                                 
1 Michelene Wandor, “The Personal is Political. Feminism and the Theatre.” Dreams and 
Deconstructions. Alternative Theatre in Britain. Haz.: Sandy Craig (Derbyshire: Amber Lane Press, 
1980), s. 49. 
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üzerine kurulmuş bütün diğer kurumlar onun için birer 
günahtır.1  
 
 

Kuşkusuz Ibsen’in yaşadığı dönemde yükselmeye başlayan birinci dalga 

feminizmden etkilenmemesi mümkün değildi. Finney, İbsen’in feminizme olan 

ilgisinin yaşamında karşılaştığı ve ilişki kurduğu feministlerden kaynaklandığını 

savlar.  

 
 
Onların [feministlerin] etkileri kendi ailesinden; eşi 
Suzannah Thoresen Ibsen ve eşinin üvey annesi, 
kendinin eski mürebbiyesi olan Magdalene 
Thoresen’den başlar. Suzannah’ın da rol modeli 
Danimarkalı roman ve dram yazarı, genç İbsen’in 
Bergen’de, Devlet Tiyatrosunda sahnelediği Fransız 
dramlarının çevirmeni olan özgür düşünceli Magdalene 
Thoresen; muhtemelen İbsen’in tanıdığı ilk “Yeni 
Kadın”dı. Suzannah, İbsen’in güçlü ve iradeli kadın 
kahramanlarında kendi izini bırakmıştır. … Fakat belki 
de İbsen’in kadınlara karşı tavrının en önemli 
belirleyicisi, Norveç’in ilk ve en önemli feministi 
olarak kabul edilen Camilla Collett’tir. Collett’in  
evlilik kurumuna saldıran gerçekçi romanı The District 
Governor’s Daughters (Eyalet Reisi’nin Kızları) … 
[İbsen’in eserlerinde] yankısını bulur.2 
 
 

Ørjasæter, İben’in Bir Bebek Evi adlı oyunu üzerine yaptığı çalışmada Collett’in 

oyunun oluşumunda çok büyük katkısı olduğunu ve İbsen ile Collett arasındaki 

diyalogun İbsen’in düşünsel evreninde önemli bir değişime neden olduğunu savlar.  

 
 
İbsen, kadınlar üzerine tutucu düşünceleriyle tanınırdı, 
ancak onlar [Collett’le] yine de arkadaş olarak kaldılar. 
İkisi de yurt dışında yaşadılar ve Bir Bebek Evi 
yazılmadan önceki yıl Münih’te Ibsen’in evinde 
buluşurlar;  kadının ezilmişliği üzerine ve kadının 
özgür olma hakkı üzerine tartışırlardı. Açıkça söylemek 

                                                 
1 Emma Goldman, The Social Significance of Modern Drama (New York: Applause Theatre Book 
Publishers, 1987), s. 5. 
2 Gail Finney, “Ibsen and Feminism.”; The Cambridge Companion to Ibsen. Haz.: James McFarlane 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s. 90-91. 
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gerekirse, Bir Bebek Evi iki yazarın arasındaki 
diyalogun bir parçası olarak görülebilir. … Önceden 
tutucu addedilen Henrik İbsen, Collett’in ve kendi 
eşinin etkisiyle, kadınlar hakkında yavaşça Bir Bebek 
Evi’nde de ortaya koyduğu yeni bir bakış açısına 
ulaştı.1 
 

 
Diğer yandan İbsen’in eserleri de feminist hareketi etkilemiştir. Bunlardan en 

önemlisi, belki de, Finney’in de belirttiği gibi Nora’dır. “Anna Agerholt’un Norveç 

Kadın Hareketinin Tarihi adlı eserinde belgelediği gibi Bir Bebek Evi 

İskandinavya’da kadının koşullarının gelişiminde önemli bir etkisi vardır.”2 Nora, 

ataerkil toplum tarafından püskürtülerek3 evine geri dönmek zorunda kalsa da, ki 

ataerkil toplumu görünürleştirmesi açısından oldukça manidardır, belki de dram 

tarihinde “evi” terk etmesi onaylanan ilk kadındır.   

 İbsen’in kadınları ve işçi sınıfını da yeni toplumun kuruluşunda önemli bulur. 

Garton, 1885 yılında Trondheim’de işçilere hitap ettiği bir konuşmaya atıfla, İbsen’in 

hem kadınları hem de işçileri politik kirlenmemişlik üzerinden bir “yeni soyluluk”la 

tanımladığını belirtir.   

 

Elbette doğumla gelen bir soyluluktan söz etmiyorum, 
ne de parayla ya da eğitimle. Benim sözünü ettiğim 
soyluluk karakterden, bilinçten ve istekten kaynaklanan 
bir soyluluktur. … İbsen, yeni soyluluğun iki yeni 
yönelimden, şimdiye kadar parti baskısıyla 
düzeltilemez bir şekilde zarar görmeyen ya da ıstırap 
çekmeyen iki gruptan: kadınlardan ve işçilerden  
kaynaklanacağını dile getirir.4 
 

 

                                                 
1 Kristin Ørjasæter, “Mother, Wife and Role Model. A Conceptual Perspective on Feminism in A Doll 
House.” Ibsen Studies.  5, 1. (2005), s.  19. 
2 Finney, Ön.Ver., s. 92. 
3 İbsen, Bir Bebek Evi: Nora oyunu İbsen’in izni olmaksızın ve karşı çıkmasına rağmen, Norveç 
dışında yapılan çevirilerinde ve sahnelemelerinde final sahnesi değiştirilerek Nora’nın evi terk 
etmesinin önüne geçilmiştir. Bu durum karşısında İbsen, yapılanları oyununa karşı barbarca bir şiddet 
olarak nitelemiş sert bir biçimde eleştirmiş; ancak, oyununun tiyatrolarda oynanabilmesi ve her 
topluluğun kendince bir son yazmasının önüne geçmek için oyuna ek bir final yazmıştır. 
4 Janet Garton, “The Middle Plays.” The Cambridge Companion to Ibsen. Haz.: James McFarlane 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s. 108-109. 
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Ancak İbsen’in kadına karşı sergilediği duruş, yine de feminist bir duruş değildir. 

Kadının neden ve nasıl ezildiğini sorgulamaz, Langås’ın değindiği gibi “Kadının, 

kadın olması nedeniyle ekonomik, yasal ve politik olarak madun olduğu bir iklimde, 

İbsen bu sistemin etkilerini gösterir.”1 Ibsen, birinci dalga liberal feminist hareketle 

ilişkiye geçmiş, kısmen etkilemiş kısmen etkilenmiş; ancak, feminizmin politik 

hedefleriyle bir yakınlık kurmamıştır.  Sorunu temel insanlık sorunu olarak görür ve 

bir liberal olarak, kadının (bireyin) özgür olmasının toplumu da özgürleştireceği, 

erkeğin de daha özgür olmasını sağlayacağından hareketle yaklaşır kadın sorununa: 

kadın özgür olmadan erkek de özgür olamaz. Dolayısıyla saldırdığı kurumlar bireyin 

özgürlüğünü engelleyen kurumlardır/bireyin özgürlüğünü engellediği için saldırır. 

Ne yazık ki bu nokta, topluma musallat olan ataerkil ideoloji bakış açısının içine 

almaz. Son tahlilde İbsen’in ataerkiyle bir sorunu olmadığını, sorununun bireyin 

özgürlük alanını daraltan evlilik kumuyla olduğunu söyleyebiliriz; hatta daha ileri 

giderek İbsen’in sorununu evlilik kurumuyla değil evlilik kurumunun yanlış 

kurgulanmasıyla olduğunu da söyleyebiliriz. Özgür seçimle bir arada bulunan iki eşit 

arasındaki bir birlik olarak evliliğin güçlenmesi mümkün olacaktır. Özgür iradeyle 

seçilen bir birliğin doğru bir evlilik olduğu Denizden Gelen Kadın’ın da tezidir.  

 Metnin ve İbsen’in feminizmle ilişkisi, yani ataerkil bir kurumu ataerkil 

ideolojiyi dikkate almadan yapılan bir sorgulama, sözü edilen ideolojiyi nasıl 

yeniden üreteceğini göstermesi açısından iyi bir olanak sağlar. Bir çeşit çift yönlülük 

olarak nitelendirebileceğimiz metnin çatlayarak çatallaşması, bir arıza olmakla 

birlikte metni zenginleştirirken, çatlağı kırarak metni açmaya da olanak sağlar.  

Denizden Gelen Kadın metninin bir başka olanağı, metni genişleten, 

derinleştiren ve renk katan kuzey mitolojisi ve düşsel masal evrenidir. Tıpkı diğer 

metinleri gibi Denizden Gelen Kadın da kuzey mitolojisinin düşsel evreninin 

ipleriyle dokunmuştur. Özellikle orta ve son dönem oyunları mitolojik/masalsı 

damarı daha belirgin bir biçimde ortaya çıkarır. Lukacs, durumu İbsen’in 

romantizme olan yakınlığı ile açıklar.  

 
 

                                                 
1 Unni Langås, “What Did Nora Do? Thinking Gender with A Doll House.” Ibsen Studies.  5, 2. 
(2005), s.  149. 
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Fakat İbsen’in geç dönem oyunlarında bile 
romantizmin kendini gizlemeyen bir romantik biçemi 
görmek mümkündür. Denizden Gelen Kadın, Yapı 
Ustası ve Küçük Eyolf gibi oyunlarında kimi karakterler 
fantastik yaratıklar olarak belirirler. … Başka bir 
deyişle İbsen son çalışmalarıyla bir romantiktir.1  
 
 

Kuzey Avrupa söylenlerinin özgül karakterleri İbsen metinlerine de farklı bir zemin 

hazırlar. Kuzey Avrupa söylenlerinde tanrılar ve yaratıklar (devler, cüceler, cinler, 

Trolller) insanlarla aynı dünyada iç içe yaşarlar ve kimi özellikleri bakımından da 

insanlara oldukça benzerler. Rosenberg’in de belirttiği gibi, örneğin, tanrıların 

birçoğu ölümsüz değildir. “Ölen tanrılar ve yok olup yeniden doğan bir dünya 

kavramları büyüleyicidir.”2 Kuzey mitolojileri ve kahramanlık öyküleri olan “sagalar 

öncelikle zengin bir düşsel evren sunar, biz bu düşsel derinliğe İbsen’de kolaylıkla 

rastlarız. Mitolojik yaratıkların izlerine; cüce, dev ve troll motiflerine de rastlarız. 

Ancak bütün bunlar bir yandan mitolojik/masalsı motiflerin kendi özelliklerinden 

(doğaüstü olmaktan çok doğal olanla iç içedirler) diğer yandan İbsen’in yazım 

tekniğinden dolayı, Ewbank’ın sözünü ettiği gibi, gerçekçi üsluba zarar vermez. 

“İbsen bir mit yapıcısı değil, mitleri kullanan bir kurgu ustasıdır.”3 Garton, troll 

sahneleri olarak nitelendirdiği bölümlerde mitolojik motifleri kullanma ustalığına 

değinir, bu sahneler aynı zamanda düşsel/sezgisel boyutun da belirginleştiği 

bölümlerdir. “Troll ve benzerleri dekoratif ulusal semboller değil, tersine insanların 

eylemlerine karar veren güçlerin, gün ışığından saklanan mantık ve usla 

anlaşılamayacak güçlerin sezgisel kavranışının bir ifadesidir.”4 Lukacs’ın romantizm 

olarak adlandırdığı İbsen realizmi içindeki masalsı damar bir derinlik ve zenginlik 

olduğu kadar metnin realist kabuğunu çatlatabilecek bir olanaktır da.  

Metne renk katan Viking kültürü, diğer bir olanak olarak değerlendirilebilir. 

Denizden Gelen Kadın Viking kültürüne ait motifleri de içinde barındırır. Denizcilik 

geleneği bağlamında denize açılma, denize gidenleri bekleme, kahramanı karşılama, 

                                                 
1 Georg Lukacs, “Thoughts on Henrik Ibsen” The Lukacs Reader. Haz.: Arpad Kadarkay (Oxford: 
Blackwell Publishers, 1995), s. 101. 
2 Dona Rosenberg, Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenler Antolojisi. Çev: Koray Atken et al 
(Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1998), s. 310. 
3 Inga-Stina Ewbank, “The Last Plays” The Cambridge Companion to Ibsen. Haz.: James McFarlane 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s. 133. 
4 Garton, Ön.Ver., s. 123.  
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boğulma, dönememe gibi motifler Viking kültürüyle kolayca ilişkilendirilebilecek 

izleklerdir. Ancak Viking kültüründe bizi asıl ilgilendiren damar, Kuzey Avrupa’da 

pagan kültürün bir izi olarak var olmasıdır. Pagan kültürün izi olmak, her ne kadar 

ataerkiye maruz kalarak belirli ölçüde değişmiş olsa da, düzenin içinde kaosun 

özelliklerini taşımak anlamına gelir. Pagan iz, toplumsalda oluşup metinsel düzleme 

yansıyan üç önemli açılım sağlar; bunlardan ilki düzen içinde, Bauduin’in yazdığı 

gibi merkezkaç güçleri hareketlendirmesi, yani asi ve düzene karşı bir odak 

olmasıdır.  

 

Hanedan sürtüşmeleriyle bölünen ve bölgesel güçlerin 
ortaya çıkmasıyla tehdit edilen Karolenj1 
İmparatorluğu’nun parçalanmasını kimse Vikingler’e 
yükleyemez. Onlar, buna karşılık, Karolenj düzenini 
bozan ama yerel savunma gerekliliklerine çok iyi cevap 
veren merkezkaç güçlerin gelişmesine katkıda 
bulunmuşlardır.2  
 

 
Bauduin, Viking sözcüğünü etimolojik gelişimini izlerken de Vikinglerin asiliğine 

vurgu yapar. 

 
 
Eril vikingr (çoğulu vikingar) sözcüğü kişiyi 
gösterirken dişil Viking sözcüğü bir etkinliği belirtir. 
Rünik yazıtlarda kullanılan vikingr sözcüğü büyük 
ölçüde pozitif bir yan anlam içerir ve belli bir ayrım 
getirir; oysa, sözgelimi kral ya da lidere muhalif 
olanları belirtmek amacıyla eski İskandinav şiirinde çok 
büyük ölçüde olumsuz bir nitelik anlamında 
kullanılmıştır. 3 
 

 

Davidson da çalışmasında Vikinglerin bağımsız yapılarına vurgu yapar. “Büyük ve 

disipline edilmiş ordular oluşturamayacak biçimde ruhsal olarak oldukça 

bağımsızlardı. Genellikle kısa zaman sonra dağılacak küçük birlikler 

                                                 
1 Karolenj Hanedanı, Ortaçağ başlarında Batı Avrupa’yı yöneten Cermen kökenli bir hanedandır. 
2 Pierre Bauduin, Vikingler. Çev: İsmail Yerguz (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006), s. 132. 
3 Aynı, s. 8. 
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oluşturuyorlardı.”1 Viking kültürü ile belirginleşen (ya da kurulan) toplumsalın 

(isyancılık ve bağımsızlık) İbsen metinlerinde yansımalarını da bulmak mümkündür. 

Göçerlik boyutu Viking kültürünün toplumsal dolayımıyla sağladığı ikinci 

açılımdır. Kuşkusuz çingeneler gibi tam bir gezerlikten söz edemesek de, bir 

yerleşiklikten de söz edemeyiz. Sürekli hareket halinde olan yerleşik topluluklardır 

ve bu hareketlilik nedeniyle Viking topluluklarını yarı-yerleşik olarak da 

niteleyebiliriz. Allan, Vikinglerin yerlerinde duramadıklarını, göçer bir ruha sahip 

olduklarını yazar. “Evlerinde bile, Norveç insanı hevesli yolculardı. Yazları 

yürüyerek ya da at sırtında etrafta dolaşır; kışları paten, kayak ve kızak kullanırlardı.  

Fakat asıl becerileri, onları hapseden bilindik dünyadan kurtaracak olan, gemi 

yapımcılığı ve denizciliktir.”2 Göçer ve huzursuz Viking ruhunun izlerini Denizden 

Gelen Kadın’da da bulabiliyoruz. 

Pagan izin sağladığı üçüncü açılım, İbsen bağlamında güçlü kadın 

kahramanların metne yerleşmeleri ve sahip oldukları güç nedeniyle ataerkil metne 

karşı isyankar duruşlarıdır. Pagan tanrıçalar, her ne kadar ataerkil bir süreçten 

etkilenerek İbsen’in çağına ulaşsalar da halen güçlerini korumaktaydılar. Viking 

panteonu Aesir ve Vanir olmak üzere iki büyük aileye bölünür. Kadın ve erkek soylu 

olarak panteonun bölünmesi sık rastlanan bir durum değildir ve kadının gücünü ve 

dolayısıyla varlığını koruduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Allan’ın 

aktardığı gibi bu iki tanrısal aile başlangıçtaki husumetlerini bir denge durumuna 

getirmişlerdir.  

 

Mitlerde iki aile arasındaki ilişki başlangıçta 
düşmancadır. Aesir’lerin anlamı “altının aşkı” olan 
Gullveig adındaki devanasına muamelelerinin yol açtığı 
Aesir ve Vanir arasındaki ilk savaşın nedeni mitlerde 
açık değildir. Onu bıçaklayarak ve yakarak üç kez 
öldürmeye yeltenirler, ancak her seferinde hayatta kalır. 
Vanir onu korumak için bir araya gelir. En sonunda 
karşılıklı rehine değişimine gidilerek ateşkes sağlanır. 
… Mitsel düzlemde gerçekleşen bu anlaşılmaz 
karşılıklı meydan okumanın muhtemel açıklaması iki 
rakip inanç arasındaki uyum süreci olabilir.  … Eğer 

                                                 
1 Hilda Ellis Davidson, Myths and Symbols in Pagan Europe (Manchester: Manchester University 
Press, 1988), s. 8. 
2 Tony Allan, Vikings The Battle at the End of Time (London: Duncan Baird Publishers Ltd., 2002), s. 
67. 
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öyleyse,  başarıyla nefretin üstesinden gelinmiş, 
ardından da Viking Çağının büyük bir bölümünde 
gerçek yaşamda da iki farklı inanışın takipçilerinin bir 
arada uyum içinde yaşamaları gibi, her iki aile de 
mitlerde barış içinde bir arada bulunmuşlardır.1 
 
 

Mitoloji, masallar ve sagaları kaynak olarak kullanmayı seven İbsen için Viking 

kültünün güçlü kadın kahramanlarının esintilerini oyunlarına taşıması kaçınılmazdır. 

Üstelik Le Gallienne’e göre Saga kadınlarının bedene bürünmüş hali olan Susannah 

Thoresen’le evli olduğu için İbsen’in bundan kaçma şansı yoktur.  

 
 
Saga kadınları vahşilikleri, gizemli doğaları ile her 
zaman onun için bir cazibe kaynağı olmuşlardır; onların 
keskin kişisel ve korkusuz -aynı zamanda sıcak ve 
güçlü- ruhlarından bazı şeyler kuşkusuz İbsen’in kadın 
kahramanlarından birçoğuna nüfuz etmiştir. Onlar ateş 
ve buzun bir bileşimidirler. Ve evli olduğu kadın, 
Susannah Thoresen, Halvdan Koht’a göre ‘Saga 
kadınlığının ta kendisidir.’2 
 
 

 Denizden Gelen Kadın metni toplumsal, mitolojik, feminist etkilere ve Viking 

kültürünün izlerine maruz kalarak şekillenmiştir. Bu etkilerin her biri metni açmak 

için kullanılabilecek olanaklar sağlar. Sözü edilen etkilerin her biri, son kertede 

realist damarı çatlatacak birer yarılmadır. Feminizm ataerkil sesin içine kendi sesini 

katarken, mitoloji/masallar düşsel bir boyut açarak realist estetiği zora sokar, Viking 

kültürü de benzer biçimde metne ikinci bir ses sokar. Metin üzerinde oluşan bu 

çatallaşmalar Denizden Gelen Kadın’ı Fuchs’un belirttiği gibi farklı okumalara açar. 

 
 
“İbsen’in oyunu farklılaştırılarak yeniden anlatılmayı 
bekleyen sayısız öyküden biridir. … Eleştirmenler 
Denizden Gelen Kadın’ın tersine çevrilebilirliği 
karşısında hayrete düşerler: oyunu hem denizin 
değerleriyle, hem karanın değerleriyle okuyabiliriz ve 
her ikisinin birden işlediğini görürüz.3 

                                                 
1 Aynı, s. 40-41. 
2 Eva Le Gallienne, “Introduction.” Six Plays by Ibsen (New York: The Modern Library, 1957), s. 14. 
3 Elinor Fuchs, Karakterin Ölümü. Modernizmden Sonra Tiyatro. Çev: Beliz Güçbilmez (Ankara: 
Dost Kitabevi Yayınları, 2003), s. 86-87. 
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Bütün bunlar ışığında bakıldığında Denizden Gelen Kadın çift yönlü bir metin olma 

özelliğine sahiptir. Aslında bastırdığının izini içinde taşıması itibariyle -biri biraz 

zayıf olsa da- çifte sese sahip olma metin özelliğidir. Ancak Denizden Gelen Kadın 

metninde çifte sesi aşan ve tıpkı Viking kültünün Aesir ve Vanir kültlerini bir arada 

bulundurması gibi, her iki kült üzerinden okunabilmeyi de sağlayan çifte kodlu olma 

özelliğine sahiptir. Fuchs’un belirttiği deniz ve kara kodları, sözü edilen diğer 

çatallaşma ve çatlaklar dolayımıyla çoğaltılabilir: 

 

Deniz    Kara 

Kaos     Düzen 
 
Karnaval   Tören 
 
Vanir    Aesir 
  
Dişil    Eril 
 
Akışkan   Katı 
 
Açık    Kapalı 
 
Göçer    Yerleşik 

 

Denizden Gelen Kadın’ın içinde barındırdığı bu iki yapısal paradigmanın 

herhangi bir öğesi tek başına anlam üretmez ve yapıyı şekillendirmez. Her bir 

katman karşılıklılık ilişkisiyle birbirine bağlıdır ve çifte seslilik üzerinden anlam 

üretir. Çifte seslilik, her bir katmandaki anlam çiftinin birbiriyle baskınlık-

bastırılmışlık ilişkisiyle tanımlanmasıdır ve oransal olarak sonsuz sayıda olasılığa 

açıktır. Her halükarda tek bir katman anlam ve yapıyı belirleyebilecek yetiye sahip 

değildir; katmanların birbirleriyle ilişkisiyle oluşan girift bir durumdur. Sonuçta 

ortaya çıkan yapı ve ona bağlı anlam kodlanarak üretilir. Dramaturginin görevi 

kodlarla oynamak ve murat edilen yapı-anlam ikilisini üretecek dizilimi 

oluşturmaktır: bu metnin dizilimini temizleyerek belirginleştirmek de olabilir, bir 

ucube yaratmak da. Bizim de dramaturgi ile yapacağımız, metnin sunduğu kodlarla 

oynayarak farklı bir okumaya olanak sağlamak olacaktır. Farklı okumanın 
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gerçekleştiği nokta İbsen’in ya da Denizden Gelen Kadın’ın reddiyesi değildir. Onun 

okuduğu biçimde değil ama yine onu ve metnini odağa alan bir okumadır.  

İlk adım olarak oyununda var olan ve metnin açılmasına yardımcı olabilecek 

feminist motiflere göz atarak yavaşça Denizden Gelen Kadın’ın kara sularına 

girmekte yarar var.  Bu bağlamda oyuna eşlik eden üç temel motiften söz edebiliriz. 

Anne-kız ilişkisi, güçlü kadın karakterler ve kadının kaçışı.  

Anne-kız izleği feminist kuramların üzerinde sıklıkla durduğu bir motiftir. 

Kadının anne-kız ilişkisi üzerinden güçlenebileceğini savlar. Diğer yandan eril 

ideoloji bu ilişkiyi kırarak kızları babanın mülkiyet alanına sokar. Reel politika 

olarak ataerkil ekonominin işleyişi de değişim değeri olan kızın mülkleştirilmesi 

üzerinden işler. Simgesel politika da reel politikanın bir yansımasıdır. Bourdieu, 

simgesel olanın reel olanı kurma konusundaki gücüne değinir. Daha önce de 

değindiğimiz gibi Bourdieu’ya göre simgesel sistemler bir yandan toplumsal ilişkileri 

yansıtırken diğer yandan da onları kurma yetine sahiptir. Simgesel temsillerin 

dönüştürülmesi toplumsal ilişkilerin kurulumunu da dönüştüreceğinden toplumsalı 

sürdürme ya da değiştirme gizilgücü ile donanmış olan simgeseli bir mücadele 

alanına çevirir. İbsen’in Denizden Gelen Kadın oyundaki anne-kız ilişkisini bu 

bağlamda değerlendirmek gerekir. Anne-kız ilişkisi ataerkil metinlerde “babasının 

kızı” motifine dönüşür. Denizden Gelen Kadın’a baktığımızda anne-kız izleğinin 

yeni bir şekle büründüğünü görürüz: annesizlik. Annesizlik İbsen kadınlarının temel 

karakteristiklerinden biridir.  

Annesizlik motifinin ilk örneğini Demeter-Kore (Persephone) ilişkisinde 

görebiliriz. Kore Hades tarafından annesinden çalınmış ve yeraltı ülkesine 

götürülmüştür. Bu çerçeveden bakarsak annesizlik, “kızı çalınmış olmak” 

noktasından ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz simgesel taktik olarak kadının gücünü 

azaltmaya yarar, anneyi kızından kızı annesinden ayırmak. Kadınlar arasına giren 

ataerkinin bir göstergesidir. Pagan dönemin dayanışan, bir arada duran kadınları, 

artık yavaş yavaş atomize olmaya başlar ve birbirleriyle erkek dolayımıyla ilişki 

kurmaya başlarlar. Kadın (anne) gücünü yitirdikçe, kızlar babaya doğru yönelirler ve 

babalarının kızı olurlar. Babasının kızı olmak, zayıf olan annenin saflarından uzak 

durmak ve baba ile ittifak içinde olmak anlamına da gelir.  
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Denizden Gelen Kadın’a dönersek oyunun üç kadın karakterinin de ortak 

noktasının annesiz olmak olduğunu görürüz. Ellida’nın annesi delirerek ölmüştür ve 

Wangel onu satın almadan önce babasıyla bir deniz fenerinde yaşıyordu. Bolette ve 

Hilde’nin de anneleri ölmüş ve babalarının yanında yaşamaktadırlar. Denizden Gelen 

Kadın’da bütün kadınlar anneden yetimken babaların tüm gücüyle varlıklarını 

sürdürdüğünü görebiliriz. Annesizlik bağlamında Lyngtrand’ı da Hilde, Bolette ve 

Ellida ile bir araya getirebiliriz. Lyngstrand da anneden yetimdir. Babasının da 

annesi öldüğünde yaptığı ilk iş onu açık denize yollamak olmuştur. Denizden Gelen 

Kadın oyunundaki kadın kimliklerine bakarsak, bu kimliklerin kurucu öğesi anne 

olmak değildir. Bolette, ataerkinin anne için tanımladığı aile içindeki çekip çevirme 

ve bakım/hizmet işlerini üzerine aldığını görürüz. Ancak anne olarak tanımlanmaz. 

Annelikle tanımlanan tek kadın Ellida’dır, ama o da “anne olmayan” olarak 

tanımlanır. Anne olmayı becerememiş, çocuğunu yaşatmayı becerememiştir. 

Ellida’nın çocukla ilişkisi bir çeşit düşük çağrışımıyla çizilir.   

 
Wangel: İki ..... iki buçuk yıl önce bir oğlumuz oldu. 
Ama çok yaşamadı. Dört beş aylıkken öldü.1  
 
 

Çocuğun “aylık” olması daha çok anne karnındaki sürecini tanımlamakla kullanılır. 

Kuşkusuz Çocuğun ölümünün düşük çağrışımıyla çizilmesi, ölümün sorumluluğunu 

kadına yani Ellida’ya yıkmak demektir. Çünkü düşük, patriarkal toplumda, kadının 

sorumsuzluğu, hatası ya da zayıflığından kaynaklanır2 ve doğrudan suçlanmasa bile 

bu alttan alta hissettirilir. Sonuç olarak Ellida, anne olmayan olarak tanımlanır ve 

anne-çocuk ilişkisi kırılır.  

 Diğer yandan kadınların kimliği erkek ile ilişkisi üzerinden aidiyetle 

tanımlanır. Örneğin Ellida, Wangel’in hastası ve eşidir. Bolette ve Hilde Wangel’in 

kızlarıdır. Bolette, Arnholm’un öğrencisi ve müstakbel eşidir. Hasta, öğrenci, eş ya 

da çocuk olmak erkek dolayımıyla kurulan kimliklerdir. Metnin en ilgi çekici yanı 

annelik gibi doğası gereği doğrudan bir ilişkinin, yine erkek üzerinden kurulmasıdır. 

Oyun boyunca yazarın Hilde ile Ellida arasında kurmaya çalıştığı ilişki, oyunun 

                                                 
1 Henrik İbsen, “Denizden Gelen Kadın.” İbsen Oyunları/Bir.. Çev: Beliz Güçbilmez (Ankara Deniz 
Kitabevi Yayınları, 2006), s. 20. 
2 Düşük yapmanın kadının hatası olduğunun ima edilmesi, sözcüğün İngilizce karşılığı “miscarriage” 
daha açık anlatır. 
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sonlarına doğru Ellida, Wangel’in kızlarının annesi olmaya karar vermesiyle 

sonuçlanır.  

 

 
Ellida : Evet benim bir tane, sadık Wangel’im. Artık 

sana geri dönüyorum. Artı sana kendi 
rızamla, isteyerek ve sorumluluğunu 
yüklenerek dönüyorum. 

Wangel : (sevgiyle bakarak) Ellida! Ellida! Artık 
yalnızca birbirimiz için yaşayacağımız 
düşünmek bile... 

Ellida : Birbirimiz ve ortak anılarımız içim... 
Wangel : Evet evet canım. 
Ellida : Ve tabii iki kızımız için Wangel? 
Wangel : Kızımız dedin! 
Ellida :Şimdilik benim değiller ama onları 

kazanacağım. 
… 

Hilde : (Ellida’ya yaklaşarak) Yani bizimle mi 
kalıyorsunuz? 

Ellida : Evet Hildeciğim, tabii eğer beni kabul 
edersen.. 

Hilde : (gözyaşlarını güçlükle zaptederek) Lafa 
bakın, kabul edersemmiş. 1 

 

 
Son noktada Ellida, Wangel üzerinden anne olur. İşin ilginç yanı, Ellida öteki 

olabilmesi bile yine bir erkeğe bağlıdır. Deniz metinde karanın ötekisidir ve 

Ellida’nın denize aidiyeti de yine bir erkek olan Jonston/Freman üzerinden 

gerçekleşir; öteki olabilmek için ona gereksinimi vardır. Önceden bir hiç olan (eril 

normatif doğrultusunda) kadın, erkek aracılığıyla anne, eş ya da sevgili olur; yani, 

simgesel olarak Adem’in kaburga kemiğinden yaratılarak “adem”∗den “adam”a 

dönüşür.  

 Denizden Gelen Kadın oyununda tespit ettiğimiz ikinci temel motif olan 

güçlü kadın karakterlerin toplumsal, kültürel ve kişisel tarihten kaynaklı ortaya çıkış 

koşullarına yukarıda değinmiştik. Ellida, güçlü kadın kahramanların Denizden Gelen 

Kadın oyunundaki temsilcisidir, ama yalnız değildir. Başta Hilde olmak üzere 

Bolette’i de aynı sınıflamaya dahil etmek mümkündür. Aslında bu üç kadını bir 
                                                 
1 Aynı, s. 132-133. 
∗ Adem, Osmanlıcada yokluk, olmama, bulunmama, hiçlik anlamına gelir. 
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bütün olarak da düşünebiliriz. Antik Yunan mitolojisinin Moriaları ya da kuzey 

Avrupa mitolojisinin Nornları gibi kader tanrıçalarının silik bir izi gibi dururlar. 

Nornlardan büyük kardeşin adı Urd’dur ve geçmiştir, ortancası Verdandi şimdidir ve 

küçük kardeş Skuld da gelecektir. Denizden Gelen Kadın’daki kader tanrıçaları bir 

zamanlar Zeus’tan güçlü olan Morialar gibi artık iyice iyice güçsüzleşmişler, hatta 

parçalanarak birbirlerinden ayrı düşmüşlerdir. Bolette, oyun boyunca tıpkı kaderi 

eğiren Moria Klotho gibi örgü örer. Denizden Gelen Kadın’ın kadınları, artık kader 

belirleyen değil, kaderleri belirlenen Morialar/Nornlar gibi; geçmiş, şimdi ve gelecek 

olarak sıralanırlar. Ancak bu sıralama karanın ya da denizin değerleriyle okumaya 

göre değişir. Karanın değerleriyle okunduğunda Hilde geçmiş, Bolette bugün ve 

Ellida yarındır. Hilde, bağımsız ve isyankar çocukluktur. Bolette, ataerkil ekonomi 

içinde dolaşıma girmiş bir metadır ve satın alınma sürecini gösterir (evlilik). Ellida 

ise ev-cilleşme sürecini ortaya koyar. Bütün süreci yalnızca Ellide üzerinden de 

görürüz. Dün (metnin girişi) bir deniz kızıydı: bağımsız ve devingen. Bugün (metnin 

büyük bir bölümü)  ataerkil aile içindedir ve uyum sağlamaya çalışır. Yarın da 

(metnin son bölümü) evcilleşir ve adapte olur. Denizin değerleriyle okunduğunda ise 

Ellida geçmiş, Bolette şimdi ve Hilde gelecektir. Denizkızı karaya vurmuş (kadın 

ataerkine maruz kalmış) debelenip durmakta/can çekişmektedir ve ataerkinin 

topraklarını terk edebilecek gücü vardır. Bolette, teslim olur son noktada. Hilde ise 

isyankarlığını korur. Ataerki içinde kadının bir erkek üzerinden varlık kazandığının 

ayrımına varmıştır. Bu nedenle de gelinliği siyahtır, bir matemi yansıtır.  

 
 
Hilde : Peki sana bir sanatçı olarak soruyorum, 

sence siyah yakışır mı bana? 
Lyngstrand : Siyah mı Bayan Hilde? 
Hilde : Evet şöyle tepeden tırnağa karalara 

bürünsem. Güzel görünür müyüm? 
Lyngstrand : Siyah yaz için pek uygun bir renk 

sayılmaz. Bence bu güzel vücudunuzla 
yine de siyah giyeceğim derseniz, size 
çok yakışır bence. 

Hilde : (onun karşısına geçerek) Ama tepeden 
tırnağa diyorum. Böyle boğazıma kadar 
bir elbise yakası siyah fırfırlı, siyah 
eldivenler, böyle upuzun siyah bir 
kuyruk elbisenin arkasında. 
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Lyngstrand : Öyle giyinseydiniz, ben de keşke 
ressam olsaydım derdim. Çünkü sizi 
genç, güzel, kalbi kırık bir dul olarak 
resmedebilirdim o zaman. 

Hilde : Ya da genç, hüzünlü bir gelin.1 
 

 

Kadının mutlu gününe değil, mutsuz gününe bir gönderme yapar: evlilik mutluluk 

yaratmaz, tersine mutsuzluk yaratır der gibidir. Diğer yandan ise hüzünlü gelin, 

kocanın ölümüne işaret eder ve “en iyi koca ölü kocadır” demektedir. Fuchs da 

siyahlar içindeki gelin figürüne değinirken kadının evliliğe mecbur oluşuna değinir.  

 

Bir kadın için doğuştan gelen, birilerinin aracılığıyla 
sağlanmamış bir özgürlük olanaksızdır. Bütün kadınlar 
bu bilgiye sahiptir. Hilde bile o genç yaşında kadınların 
yaşam gerçeklerinin farkındadır. Özgürlüğe giden yol, 
kocalardan giden taşlarla örülür, tercihen ölü 
olanlarından.2  
 
 

İbsen’in güçlü kadın karakterlerinden olan Ellida (ama bağımsızlığından söz 

edemeyiz), bir yandan yükselen feminist dalganın, diğer yandan Kuzey Avrupa ve 

Viking kültür ve mitolojilerinin sonucudur. İbsen’in eşi Susannah Thoresen’in 

katkısından da söz etmiştik. Bununla birlikte denizin bizzat kendisi, Andersen’in 

masal derlemeleri ve bir gerçek bir intihar öyküsü de Ellida’nın ortaya çıkmasında 

etkili olmuştur. Ibsen Denizden Gelen Kadın oyununu deniz kıyısında yazmıştır ve 

Garton’a göre bu, oyunun oluşumunda kendi başına etkili bir süreçtir.  

 
 
Denizden Gelen Kadın’ın yazımı 1887 yazında 
Danimarka’ya yaptığı bir seyahattin ardından 
gerçekleşir. İbsen Jutland’ın sahili olan Sæby kaldı ve 
zamanının çoğunu denize bakarak geçirdi. Kimi güncel 
yorumlar onun düşüncelerinin denizin etkisi altında 
gerçekleştiğini belirtmekteydiler. İbsen’in oyun 
hakkındaki nadir notları denizin meditasyonu 
hakkındadır, bunların bazıları da oyunda varlığını 
sürdürür.3 

                                                 
1 Aynı, s. 125-126. 
2 Fuchs, Ön.Ver., s. 81.  
3 Garton, Ön.Ver., s. 114. 
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Denizin oyunun dinamiklerinden biri olduğu görüşü doğrudur. Ellida’yı etkileyen, 

onun varlığını belirleyen bir olgudur deniz ve geçmişiyle bağlantılıdır. Ancak 

Denizden Gelen Kadın’da deniz tek başına bir anlam oluşturmaz, kara ile ilişkisi 

belirleyicidir. Deniz kadının geldiği yer olarak geçmişe aittir. Metinde yaşamın 

denizde başlayıp, türlerin evriminin karada sürdürdüğü Darwinci evrim tezi1 

tartışılmaktadır. Geçmişe takılıp yaşamak evrimci bakış içinde mümkün değildir, 

yalnızca iki seçenek vardır: adapte olmak ya da yok olmak. Wangel’in 

Doppelgängeri  Arnholm, Ellida ile insanın evrimleşerek kara hayvanı olduğunu 

tartışır.  

 
 
Arnholm : Ee iyi de kara hayvanıyız biz. 
Ellida  : Ben hiç öyle düşünmüyorum. 
Arnholm : Karada yaşamıyor muyuz? 
Ellida :Öyle olması gerektiğini düşünmüyorum. 

İnsanlar kendilerini daha en başta 
denizde yaşamaya alıştırılırsa daha 
doğrusu denizle iç içe yaşamaya şu anda 
olduğumuzdan daha kusursuz olurduk. 
Yani daha mutlu ve daha iyi. 

Arnholm : Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? 
Ellida  : Evet. Ne var bunda! Wangel’e de hep 

bunu söylemişimdir. 
Arnholm : Peki, o ne diyor? 
Ellida  : Bana hak veriyor. 
Arnholm : Kim bilir! Belki de öyledir. Ama 

elimizde değil. İşin başında yanlış yola 
sapmışız bir kez. Ve deniz hayvanı 
olacağımıza kara hayvanı olmuşuz. Her 
neyse Artık bu hatamızı düzeltmek için 
artık çok geç kaldık.2 

 
 

Oyunun finalinde de Ballasted’in ağzından evrim sürecinin adaptasyonla sona 

erdiğini, denizkızının insana dönüştüğünü ve karaya yerleştiğini öğreniriz.  

 
 

                                                 
1 bsen, oyunu yazmadan çok önce İskandinav dillerine çevrilen, Darwin’in Türlerin Kökeni ve İnsanın 
Türeyişi adlı eserlerinden haberdardı. 
2 İbsen, Ön.Ver., s. 69-70. 
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Ballested : Hah işte benim resmimdeki denizkızına 
da aynı öyle olmuş. 

Ellida : Evet aynı öyle. 
Ballested : Ama bir fark var... deniz kızı karada 

ölüyor ama insan kendini abapte... 
amaan adapte ediyor. Evet evet sizi 
temin ederim Bayan Wangel, bütün 
insanlar kendilerini koşullarına a...adapte 
edebilirler.1 

 
 

 Garton, İbsen’in diğer orta dönem oyunlarının ayırıcı özelliklerini tartışırken, 

Ellida karakterinin de bu dönem oyunlarının diğer kadın kahramanları gibi ötekilik 

ilişkisiyle tanımlandığını söyler. Rosmersholm, Denizden gelen Kadın ve Hedda 

Gabler’den oluşan oyunların üçünde de kadın karakterlerin adının tanıdık 

olmamasını ötekiliklerinin ilk adımı olarak değerlendirir. Rebeca, Ellida ve Hedda 

“Norveç kulağına tamamen yabancı isimlerdir ve bir ötekilik havası taşırlar.”2 

Garton’un diğer dayanağı da bu üç karakterle de dışarlıklı olmalasıdır.  

 
 

Kahramanların ötekiliği aksiyonun daha başlangıcında 
aşikardır; hepsi toplumlarında dışarlıklıdır/dışlanmıştır, 
toplumun adet ve gelenekleriyle araları açıktır, 
kendilerini samimi olmayan bir biçimde yaşamaya 
zorlayan çevreden dolayı mutsuzdurlar. Az çok uyum 
sağlamaya çalışmalarının bedelini ‘vahşi yanları’nın 
baskı altına alınmasıyla öderler. … Hepsi, tartışılır, ama 
yanlış adamla ilişkide olan tutkulu kadınlardır. Eşleri 
kadınların gereksinimlerini karşılayamayacak denli 
tutku/şehvet yoksunudurlar. Sonuç olarak her üç kadın 
da şehvetin yerini tutan bir figüre odaklanırlar.3 
 
 

Garton’un, İbsen orta dönem oyunlarında belirlediği kahramanların ötekilik 

özelliklerinin en önemlilerinden biri pagan kökenli olmalarıdır. “Üçü de Hıristiyan 

toplumunda yaşayan paganlardır.”4  Fuchs ise Bolette ile Hilde’nin anneleri için 

yaptıkları kutlamayı pagan bir ayin olarak değerlendirir: “Bir diğer anlatı, ölünün aile 

içinde yapılan bir törenle anılması ve anne tarafından gelişecek soyun 

                                                 
1 Aynı, s. 133. 
2 Garton, Ön.Ver., s. 106. 
3 Aynı, s. 106. 
4 Aynı, s. 106. 
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kutsanmasıdır.”1 Ellida’nın pagan köklerinin izlerini Arnholm’un sözlerinde de 

bulabiliriz.  

 
Evet o kadar olmuştur herhalde. Fakat seni o deniz 
fenerinin oralarda düşündüğümde... Papaz sana kafir 
derdi. Çünkü O’na göre baban sana bir Hıristiyan’a 
yakışmayacak bir isim vermişti. Eski bir geminin adını 
vermişti sana.2 
 
 

Garton’a göre, Ellida da diğer orta dönem İbsen oyunlarının kadın karakterleri gibi 

büyüsel güçlerini ve pagan özelliklerini Kuzeyli olmaktan alırlar. “Kuzey, … 

İskandinav folklorunda sihrin, trollerin, Lapon şamanlığının ve eski bilimin 

vatanıdır. Kuzeyin gizemi19. yy Norveç edebiyatının odaklarından biridir.”3 Ellida, 

Kuzeyden gelmiştir ve İskandinav topraklarının Kuzey uç noktası Finland’dan gelen  

yabancı ile bağlantılıdır. Ayrıca başlarda yoğun olmak üzere metin boyunca Kuzeyin 

yaratıklarından biri olan denizkızı4 olduğu yönünde çağrışımlar vardır. Zaten İbsen 

oyunu yazarken de Andersen’den, biri derlediği masal Küçük Deniz Kızı (Den Lille 

Havfrue) ve diğeri eski bir Danimarka halk şarkısı Agnete ve Denizadamı (Agnete og 

Havmanden) ’ndan  hareketle yazdığı aynı adlı oyun olmak üzere, iki metni kaynak 

olarak kullanmıştır.   

 Ellida karakterinin oluşmasındaki bir diğer kaynağı da, bir yaşam öyküsünü 

ya da daha doğru bir deyişle bir ölüm öyküsünü, yine Fuchs’dan öğreniyoruz.  

 
 
Denizden Gelen Kadın’ı yamadan kısa bir süre önce 
İbsen, dünyaya karışmak ve şair olmak isteyen bir 
köylü kızının umutlarının tükenmesiyle kendini 
vurduğunu duymuştu. Bu olay İbsen’i çok etkilemişti… 
kızın evine gitmiş, fotoğraflarını bulmuş, bıraktığı 
kitapları okumuş ve mezarını ziyaret etmişti.5 
 
 

Ellida karakterinin oluşmasını sağlayan bütün bu toplumsal, 

kültürel/mitolojik ve yaşamöyküsel kaynaklar Ellida’ya belirli bir güç atfeder ve 

                                                 
1 Fuchs, Ön.Ver., s 85. 
2 İbsen, Ön.Ver., s. 24. 
3 Garton, ön.Ver., s. 113. 
4 Oyunun basılmadan önceki orijinal başlığı Norveççe denizkızı anlamına gelen “Havfruen”dir. 
5 Fuchs, Ön.Ver., s. 83. 



 183

metin düzleminde ataerkil ideolojiye karşı direnebileceği alanlar açarak farklı 

okumalara olanak sağlar. Ancak yine de ataerkil ideolojinin kıskacında olduğu 

unutulmamalıdır.  

Üçüncü temel feminist motif olan kapatılma/kaçma izleği Denizden Gelen 

Kadın oyununda da oldukça belirgindir. Gilbert ve Gubar, 19. yüzyıl yazını ve kadın 

yazarlar üzerine yaptıkları çalışmada da kapatılma ve firar etmenin kadın 

edebiyatında önemli bir yeri olduğunu belirtirken bu izleğin kadın ve erkek yazarlar 

için başka başka anlamları olduğunun altını çizerler.  

  
 
Kapatılma ve kaçmanın dramatize edilmesinin on 
dokuzuncu yüzyıl kadın yazınındaki yaygınlığı 
nedeniyle, bu dönem kadın yazınına ait bir geleneği 
yansıttığını düşünüyoruz. İlginç bir şekilde, bu gelenek 
içinde evler de kadının kapatılmasının birincil sembolü 
olarak kullanılmaya başlar. … Kadınlar kendilerini 
toplumsal cinsiyetlerinin mahkumları olarak 
tanımlayıp, örneğin,  sıklıkla kaçmaya çalışan 
karakterler yaratıyorlar. … Elbette on dokuzuncu 
yüzyılda birçok erkek yazar da birey ve toplum 
arasındaki ilişkiyi derinlikli olarak hissettirebilmek için 
imgesel kapatılma ve kaçma izleğini kullanmışlardır. 
… Kapatılma imgesini kullanan erkek ve kadın yazarlar 
arasındaki temel ayrım, bir tarafın metaforik ve 
metafizik, diğer tarafın ise toplumsal ve aktüel olarak 
kullanmasıdır.1 
 
 

Aynı ayrımı İbsen ve Canth arasında da kurmak mümkündür. Canth’ın oyunlarında 

kapatılma daha yaşamsal ve tüm yoğunluğu ile hissedilip kadını ölüme kadar taşırken 

İbsen oyunlarında daha simgesel bir yerde durur. Üstelik Denizden Gelen Kadın 

diğer iki orta dönem oyunlarından farklı olarak ki gerek Rebecca gerekse Hedda 

oyunun sonunda intihar ederler, kapatılmanın olumlanmasıyla (evcilleşme) 

sonuçlanır. Garton, İbsen’in dünyasında kadının erkeğe bağımlı olmasına karşın yine 

de kaçmayı başarabildiklerini dile getirir.  

 
 
Sonucu ortaya çıkaran erkeğin tutumudur. İbsen’in 
oyunlarında, yaşadığı dönemde olduğu gibi, kadınların 

                                                 
1 Gilbert & Gubar, Ön.Ver., s. 85-86. 
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kendilerinin farkına varma şansları en yakınlarında 
duran erkeğe bağlıdır ve erkeğin reaksiyonu burada 
anahtar faktördür. … Ancak suçu bütünüyle erkeğe 
yükleyecek ak-kara tarzı bir bakış doğru olmaz. 
Rebecca, Ellida ve Hedda içselleştirdikleri baskılar ve 
suçluluk kadar, dışsal sınırlamalar tarafından da eziyete 
uğrarlar. Buna rağmen özgürlüğe kaçmış kadınlar 
vardır, İbsen’in dünyasında bile.1  
 
 

Kapatılma ve kaçma izleği bağlamında Bir Bebek Evi ve Denizden Gelen Kadın 

birbirine bakışık ve yönelimleri birbirine karşıdır. Nora’nın yönelimi anne ve eş 

olmayı geride bırakıp burjuva ailesinden kaçmak, başka bir deyişle “ev”i terk 

etmektir. Bu terk ediş onun kadın olarak tanımlanmasıyla son bulur. Oysa Ellida, tam 

ters doğrultuda “sokak”ı terk ederek eve kapanır, burjuva ailesinin annesi ve eşi olur. 

Nora, aileden aile olmayana doğru, özgürlüğe doğru hareket eder. Nedeni de kocası 

Tovald Helmer’in ona özgürlük tanımamasıdır. Ellida, sanki kaçtığı eve geri dönen 

Nora gibidir. Kocası ona özgürlük tanır, Ellida da aile olmayandan aileye doğru, 

özgürlükten kapatılmaya doğru ilerler. Oyunun başlangıcında Ellida’nın mekanı 

olarak tanımlanan çardak, “el kızı”nın “bizim kız”a dönüşeceği eşik alandır ya da 

evcilleşme için ara durak. Oyunun sonuna doğru o da verandadaki yerini alır.  

 

   (+)  AİLE                 (−)     

    
NORA       KAÇMA 

                  EV                                                                    DIŞARISI   

                     KAPATILMA     ELLİDA 
        

   (−)       ÖZGÜRLÜK          (+) 

 

 

Sonuçta ortaya çıkan bir evlilik eleştirisidir. Bu eleştirinin eril cümlesi de: “Koca, 

karısına özgürlük tanırsa evlilik kurumu düzgün işler.” olacaktır. Ellida’ya tanınan 

özgürlük de tutsaklığı seçme özgürlüğüdür ancak. Ellida ile Nora arasındaki koşutluk 

                                                 
1 Garton, Ön.Ver., s. 107. 
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bir boyutuyla Bolette ile Nora arasında da kurulur: Nora eğitim için evi terk ederken, 

Bolette eğitim için ev-lenir.  

Kapatılma/kaçma izleği Denizden Gelen Kadın oyununda evcilleşme süreci 

olarak karşımıza çıkar; kapatılma olarak. Evcilleşme/evcilleştirme ataerkil bir 

süreçtir. Kadını ya da doğayı (bitki ya da hayvanı) araçsallaştırarak kullanabileceği 

nesnelere dönüştürür. Nesneleşebilir olanlar yararlı ve iyi olarak sınıflanır. 

Kullanışlıdırlar ve ıslah edilirler; evcilleştirilirler. Nesneleşmeye direnenler, 

kullanışlı da değildirler ve dolayısıyla zararlıdırlar, vahşidirler; en nihayet kötüdürler. 

Sonuç olarak da erk tarafından bastırılırlar, işgal edilirler ya da yok edilirler. 

“Evcilleş ya da yok ol!” ataerkil baskı mekanizmasının sunduğu seçeneklerdir ve bu 

mekanizma kadını kontrol etmek için kullanılır. Böylece kadını ikiye bölen ataerkil 

paradigma kadınlığı iki sınıfa ayırır: iyi kadın ve kötü kadın. Gilbert ve Gubar 

kadının iyi ve kötü olarak bölünmüş ataerkil temsilinin edebiyattaki yansımasını 

melek ve canavar olarak tespit ederler.  

 
 
Erkek yazarların düşlerinin ürettiği ideal kadın her 
zaman bir melektir. … Erkeği mutlu etme sanatı 
yalnızca meleksi bir karakter değil, daha dünyevi 
terimlerle, hanımefendiye yakışan bir edimdir. … 
Meleksi kız kardeşinin yerini alma tehdidinde bulunan 
canavar-kadın özerk kadının uzlaşmazlığının 
cisimleşmiş şeklidir ve böylece hem [erkek] yazarın 
öfkesini yatıştırmak için kötü isimlerle (orospu, cadı, 
iblis, canavar) nitelendirilerek yazarın iktidarını temsil 
ederler, hem de eş zamanlı olarak kendileri için 
belirlenmiş metinsel alanda durmayı reddeden [kadın] 
karakterlerin gizemli güçlerinden dolayı yazarından 
uzaklaşan bir öykü yaratır.1 
 
 

Daly de iyi ve kötünün büründüğü bir biçim olarak Ellida’nın da 

değerlendirilmeye alınabileceği sağlıklı ve akıl hastası ayrımının da altını çizer. 

“Anlamsal bakımdan ‘iyi’ ve ‘kötü’, ‘sağlıklı’ ve ‘akıl hastalığı’ ile kısmen yer 

değiştirmiştir. Bizim zamanımızda, kendi yaşamı üzerinde söz sahibi olmak istediği 

için sağlıksız olarak nitelenen kadın psikiyatrinin kurallarına göre asla kazanamaz.”2  

                                                 
1 Gilbert & Gubar, Ön.Ver., 20-28. 
2 Daly, 1991, Ön.Ver., s. 64. 
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Evcilleşmiş ve kullanışlı kadının, yani melek kadının örnek modeli Havva 

iken, onun kötü ve vahşi kız kardeşi de Lilith’dir.  Denizden Gelen Kadın’da kısmen 

Havva modeli Bolette’le, Lilith modeli de Hilde ile çizilmiştir. Ellida ise eşikte 

durur, oyun da onun evcilleşme (yaratıktan meleğe dönüşüm) sürecini anlatır. 

Evcilleşme sürecinin ardından Ellida, ataerkil toplumda kadından beklenen toplumsal 

cinsiyet normlarına göre davranmaya başlar ve belirlenmiş kadınlık kalıpları içine 

girer. Bir bakıma Andersen’in insan olmayı başaramadığı için denizköpüğüne 

dönüşmek zorunda kalan Küçük Denizkızı, İbsen’in dünyasında Prens’in zevcesi 

olmayı başarıp insana dönüşür. Yani ev-rim/cil-leşir. Bolette’den evin işlerini 

devralır ve çocukların bakımını üstlenir. Shaw’ın deyişiyle anahtarı alır. “Kısaca 

[Ellida] deniz adamına ‘Hayır’ der ve üvey kızından ev idaresinin anahtarını alır.”1 

 

Havva   Lilith 

İyi   Kötü 

Melek   Canavar 

Kullanışlı  Kullanışsız 

Yararlı   Zararlı 

  

  Evcilleştirme  Yok etme 
   
     Ataerkil Kontrol Düzeneği 
 

 

Bu noktada başka bir yansıtma yapmak da mümkün olabilir: Ellida ve 

Wangel’in çocuğu yanlış zamanda doğmuştur. Beceriksiz, çocuğa bakma yetisine 

sahip olmayan Denizden Gelen Kadın Wangel’in soyunu sürdürmeyi başaramamıştır. 

Baba soylu bir sistemin gereksinimi kadının ataerkil normları benimsemesi ve 

içselleştirmesiyle mümkündür. Ne zaman ki Denizden Gelen Kadın, Ellida Wangel’e 

dönüşmüştür, o zaman ataerkil ilişkiler tahsis edilmiştir. Bununla birlikte yan olaylar 

dizisinde -kökü pagan kızkardeşlik kültürü içinde bulunan- Bolette, kız kardeşini 

(kızkardeşliği) terk ederek Arnholm’un karısı olur. İbsen, oyunun sonunda beliren 

çifte düğünü daha ikinci perdenin başında gözümüze sokmaya başlar. Sahne 

                                                 
1 Shaw, Ön.Ver., s. 107. 



 187

direktifinde kasabalıların çiftler halindeki geçit resmini görürüz. Hemen birkaç sayfa 

sonra da sahne çiftler şeklinde bölünür: Arnholm-Bolette, Lyngstrand- Hilde ve 

Wangel-Ellida. 

 

 

      Lilith  Hilde                 Havva  Bolette  

                                   Ellida 

                                    Eşik 

 
 
Böylece ataerkil normlara göre hastalıklı/canavar olup, ataerkil olmayan/deniz’e ait 

olan; yani anne ve eş olmayan denizkızı Wangel’in çabalarıyla karaya yerleşir; yani 

anne ve eş olarak evcilleşir (iyileşir). Denizkızının ölümünden Ellida Wangel doğar. 

Adapte olama, evcileşme, ölme ve iyileşme metinsel düzlemde ataerkil sisteme uyum 

sağlamak anlamına gelen benzer süreçlerdir; hepsinin de hedefi, Davy’nin belirttiği 

gibi, kadını (metinsel düzlemde) yok etmektir. “Antigone’den İyi Geceler Anne’ye ve 

Öldüren Cazibe’ye kadar binlerce öykü kadının fizyolojik ölümüyle, psikolojik 

ölümüyle ya da (romantik) komedide olduğu gibi onun evlilik yoluyla iyileşmesi ile 

biter.”1  

Denizden Gelen Kadın’ın farklı okumalara açık bir kaynak metin olduğunu 

söylemiştik, ancak bu durum İbsen’in metinden muradının ne olduğu sorusunu göz 

ardı etmemizi sağlamaz. Tersine amacımız çoğul okumaya açık metni malzeme 

olarak kullanarak, metnini farklı okumalara açarak İbsen’in metnine (İbsen’in murad 

ettiği doğrultuda kurulan metinde) sızmış olan ataerkil ideolojiyi açık etmek ve 

bununla birlikte ataerkil olmayan yeni bir okuma dizgesi kurmaktır. Evcilleşme-

yabanilik teması doğrultusundaki bakış, metin ataerkiyi yeniden ürettiğini gözler 

önüne serer. Kadını güçlendirebilecek bir ilişki gibi değerlendirilmesi de mümkün 

olan annelik bile metinde ataerkil kurulum dolayımıyla ele alınmakta, ideolojiden 

bağımsız bir evlilik eleştirisi boşa çıkmaktadır.   

 Kapatılma/kaçma motifi çerçevesinde baktığımız evcilleştirme gibi, ataerki 

metinde bir dizi argüman ve izlekle karşımıza çıkar. Bunlardan biri de 

                                                 
1 Kate Davy, “Reading Past the Hetorosexual Imperative”;  A Source Book of Feminist Theatre and 
Performance. Haz.: Carol Martin (New York: Routledge, 1996), s. 145. 
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hastalık/sağaltma izleğidir. Metin düzlemi psikiyatrik/tıbbi bir boyutla da belirir ve 

bir disiplin alanını inşa eder. İbsen, Denizden Gelen Kadın’da hastalıklı bir kadını: 

Ellida’yı karşımıza çıkarır. Ellida, geçmişi dolayısıyla ruhsal çöküntü yaşayan, 

kararsız, hatta ne yaptığını bilmeyen ve sürekli olarak acı çeken biridir. İbsen, onu 

bir histeriyle tanımlar. Diğer yandan Wangel, doğrudan bir doktor olarak karşımıza 

çıkar. Metin boyunca onun nasıl kendini Ellida’yı iyileştirmeye vakfettiğini görürüz. 

Onu iyileştirmek için bir zamanlar ilişkisi olduğunu düşündüğü Arnholm’u davet 

etmekten çekinmez bile; hatta Yabancı ile gitmesi pahasına onu, son çare olarak, 

özgür de bırakır. Yani fedakar bir koca ve oyunun finalini düşünürsek, hastası için 

elinden gelen her şeyi yapan iyi bir doktordur Wangel: Doktor Wangel’dir. Oyun 

karşımıza bir psikanaliz seansı gibi çıkar. Geçmişinde bir travma yaşayarak ruhsal 

sorunlar yaşayan Ellida, Wangel’in yardımıyla geçmişiyle yüzleşir, bilinçaltına 

ittikleriyle yüzleşir ve sağlığına kavuşur; iyi bir eş ve iyi bir anne olur.  

 Tıplaştırılmış bir uzam, Foucault’un tabiriyle, bir disiplin mekanıdır ve 

otoriter/hiyerarşik bir ilişki üretir ve özü itibariyle ataerkildir. Konumsal olarak 

dişilikler ve erillikler üretir. Bu çerçeveden bakıldığında cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyet bağlamında da eril olan Wangel tıp rejimi içinde konumsal olarak da eril bir 

yer kaplarken, hasta olarak itaat eden, izni alınmadan bedenine müdahale edilen bir 

nesne olması itibariyle de Ellida, konumsal olarak dişileştirilir.  

 Kuşkusuz İbsen, iyi niyetlidir ama ataerki ya da hiyerarşi bir niyet sorunu 

olmanın ötesindedir. Wangel’in ve İbsen’in çabası Ellida’yı gerçeklik zeminine 

çekmektir. Zaten İbsen’in oyunlarının “gerçeklik ve özgürlük” temelleri üzerinde 

yükseldiği İbsen araştırmacılarının ortaklaştığı bir görüştür. Hemmer’e göre özgürlük 

ve gerçeklik İbsen’in oyunu kurarken kullandığı temel kodlardır. Hemmer, İbsen ve 

yaşadığı çağı otoriter ve düzenbaz olarak niteleyen genç şair Dane’in hastanede 

yattığı sıralarda gerçekleşen mektuplaşmalara1 atfen, Dane’in sözünü ettiği sıkıntılı 

dönemin ancak entelektüellerin gerçekleştireceği devrimle, bunun da özgürlük ve 

gerçekliğe yapılacak vurgu ile mümkün olacağını yazdığını belirtir. Özgürlük ve 

gerçeklik tek ve aynı şeydir. “İbsen, bu tarihten sonra -gerçeklik ve özgürlüğü bir 

parola, bir düstur olarak kullanarak- bu devrimci bayrağı defalarca kendi de taşıdı. … 

Gerçeklik olmadan herhangi bir değişim, gerçek/samimi bir özgürlük 

                                                 
1 Sözü edilen mektup 1871’in ocak ayında yazılmıştır. 
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gerçekleşmez.”1 Hemmer için gerçeklik ve özgürlük, 1877’den 1882’ye kadar 

yazılan İbsen oyunların ideolojik temelidir; ancak Tam, bu dönemi orta ve son 

dönem oyunlarına kadar genişletir. “Pillars of Society ideolojik bir tasdikle sona erer: 

özgürlüğün ruhu ve gerçekliğin ruhu toplumun temel direkleridir.’ Gerçeklik böylece 

İbsen’in orta ve son dönem oyunlarını okurken merkezi öneme sahip bir temaya 

dönüşür.”2 Goldman’da İbsen üzerine yaptığı çalışmada Pillars of Society üzerinden 

özgürlük ve gerçeklik yaklaşımını değerlendirir.  

 

Toplum çekirdeğine kadar çürümüştür; yalnızca 
sorunlu olan/acı veren belirli bir noktayı üstün körü 
yamayarak, reformla düzelterek, toplumsal zehrin 
sistemin derinlerine kadar nüfus etmesine yarar sadece; 
Özgürlük ve Gerçekliğin ruhu dünyayı kökten 
değiştirmediği sürece de dibine kadar gitmek 
durumundadır.”3 
 
 

Gerçeklik ve özgürlük zeminini ve ikisinin ancak bir arada var olabileceği 

düşüncesini Denizden Gelen Kadın’da da bulmak mümkündür, fakat tıp rejimi 

dolayımıyla. Deniz Ellida’ya Freeman aracılığıyla musallat olmuştur ve yakasını 

bırakmaz. Geçmişinde yaptığı bir hata/güçsüzlük dolayısıyla hastadır ve acı 

çekmektedir. Cesur doktor Wangel, radikal bir yöntemle onu gerçeklik düzlemine 

çekerek ve özgürlüğünü vererek sağaltır. Gerçeklik Denizden Gelen Kadın oyununda 

iki düzlemde tahsis edilir. İlki Ellida’nın kocasından gizlediklerini dile getirip 

arınması. İkincisi de takılıp kaldığı ilkellikten/vahşilikten, o bir denizkızıdır, deniz 

fiksasyonundan  kurtulup evrim basamağının bir üst aşamasına çıkmasıdır. Böylece 

Ellida “karanlık kıta” olan ilkel kadın durumundan, evrensel insan konumuna geçer. 

İbsen’in de altını çizdiği gibi bu ancak karanlık geçmişten kurtulmakla mümkündür. 

Denizle ve sihir ülkesi olan Kuzey’le tüm bağını kesmelidir. Ancak İbsen’in atladığı 

şey, evrensel insan idealini kuranın batılı/beyaz/heteroseksüel/erkeğin normları 

olduğudur.  Bu bağlamda da karanlık kıta olmak kadının taşıdığı muhalif bir gizilgüç 

olacaktır.  

                                                 
1 Bjørn Hemmer, “Ibsen and the Realistic Problem Drama.” The Cambridge Companion to Ibsen. 
Haz.: James McFarlane (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s. 68. 
2 Kwok-Kan Tam, “Spatial Poetics of  the Self and the Moral-Dramatic Structure in A Doll’s House.” 
Ibsen Studies.  5, 1. (2005), s.  180. 
3 Goldman, Ön.ver., s. 8. 
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 Hasta-doktor ilişkisini sökmek için İbsen’in Denizden Gelen Kadın’la 

yakından ilişkili olan ve yaklaşık dört yıl sonra yazdığı Yapı Ustası Solness 

oyunundan yararlanabiliriz.  Ama önce birbirleriyle bağlantılı Bir Bebek Evi, 

Denizden Gelen Kadın ve Yapı Ustası Solness oyunlarının kadın karakterlerinin 

taşıdığı örnek modele çok kısaca değinmek gerekir: üç kadın da birer Medea’dır 

aslında. Üçü de koca ve çocuklarını (reel ve/veya simgesel) öldürürler. Nora onları 

simgesel olarak öldürerek çocuklarını ve kocasını terk ederek geride bırakır. Ellida, 

çocuğunu anne olmadığı için yaşatmayı beceremez, kocasına da ulaşamadığı için 

başlangıç noktası zaten bir terk etme pozisyonudur. Aline’ye gelince ilgisizlikten 

çocuklarını öldürmüş, kocası ile de aralarına görünmez duvarlar çekerek simgesel 

olarak öldürmüştür. Terk edişlerin nedeni ise üç Medea’nın da liberalizmin 

tanımladığı birey olamamalarıdır. Üçü de birer eksikliktir ve evrim/toplumsal evrim 

basamağının bir yerine takılmış kalmışlardır. Nora bu takılmayı aşmak/büyümek için 

terk eder evi, evrensel insana dönüşebilmesinin tek koşulu budur. Ellida, bir varlık 

olarak evrimin bir aşamasında takılıp kalması itibariyle başka bir çocuklukla 

tanımlanır.  Aline’de de bu takılmanın izlerini görürüz. Hilde Wangel’e acısının 

nedenini anlattığında, özellikle de bebeklerle ilgili diyalog Aline’nin çocukluğuna 

takılıp kaldığını ve büyüyemediğini vurgular. Ayrıca Solness’in ne kadar büyük bir 

yanılgı içinde olduğunu da görürüz.  

 

HILDA, alçak sesle.— İki küçük çocuğu kaybettiniz. 
BAYAN'SOLNESS.— Evet, çocuklarımız... Fakat bu 
bambaşka bir mesele. Tanrının takdiri... insan böyle 
hallerde sadece boyun eğmeli, şükretmelidir. 

... 
BAYAN SOLNESS. — Hayır, bayan Wangel, hayır. 
Bana artık o iki küçük çocuktan bahsetmeyin. Onları 
düşünürken sadece sevinç duymalıyız. Çünkü onlar 
şimdi öyle bahtiyar, öyle bahtiyar ki... Hayır. Hayatta 
insan kalbini asıl parçalayan şey küçük kayıplardır 
Başkalarınca hiç sayılacak kadar küçük kayıplar...  
HILDA, kollarım bayan Solness'in dizlerine dayar, ona 
sevgi ile bakar.—  Sevgili bayan Solness, söyleyin 
bana... Nasıl şeyler demek istiyorsunuz? 
BAYAN SOLNESS. — Söylüyorum ya... Kücük, 
önemsiz şeyler...   Duvarlardaki bütün eski resimler 
yandı. Kaç kuşaktan beri aile malı olan bütün eski 
ipekli urbalar yandı. Sonra annem den, büyük 
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annemden kalma bütün danteller... Bunlar da yandı. 
Düşünün bir kere...   Bütün elmaslar da...  (Tasa içinde) 
Sonra bütün bebekler... 
HILDA. — Bebekler mi? 
BAYAN SOLNESS, hıçkırıklarla boğulur.— Tam dokuz 
tane şirin bebeğim vardı. 
HILDA— Onlar da mı yandılar? 
BAYAN SOLNESS.— Hem hepsi birden... Bana çok güç 
geldi... çok güç geldi. 
HILDA. — Demek çocukluğunuzdan beri bütün 
bebeklerinizi saklamıştınız? 
BAYAN SOLNESS.— Saklamadım.    Bebeklerle ben, 
birlikte yaşamaya devam ettik.  
HILDA.— Büyüdükten sonra da mı?  
BAYAN SOLNESS.— Hatta çok sonra.  
HÎLDA.— Evlendikten sonra da mı?  
BAYAN SOLNESS.-—Elbette... Tabii o görmediği 
zamanlar...    Fakat zavallıcıklar...    hepsi yandı. Onları 
kurtarmak kimsenin aklına gelmedi. Düşündükçe öyle 
acı duyuyorum ki.1 
 

 
Solness’in düşündüğünün aksine çocuklarının ölümü değil, yangında yitirdiği 

geçmişidir onun acısını katlayan.  

Oyunun başından itibaren Solness’in anlatılarında tanıdığımız ruhsal çöküntü 

içindeki Aline, çöküntüsünün nedenini dile getirdiğinde metinde bir yarılma oluşur. 

Karısını anladığını ve şefkatiyle yaralarını sarmaya, acılarını dindirmeye çalıştığını 

düşündüğümüz Solness, aslında onu hiçbir zaman anlamamış ve hiçbir şekilde 

tanımamıştır. Onun görüş alanının dışında yaşayan bir kadındır Aline. Solness'in 

sahip olduğu ataerkil değerlerle onu anlayamayacağı, tanımlayamayacağı karanlık bir 

kıtadır hala. Öyle kalmaya da devam edecektir, çünkü Solness’in onu tanımaya ya da 

tanımlamaya yarayacak araçları yoktur. Alımlayıcı da metini Solness’in gözleriyle 

takip etmek durumunda olduğundan, yaşanan kırılma ile oluşan boşluğa düşer. 

Küçük bir şok ve anlamın yok olduğu anlık bir kaostur. Alımlayıcıya farklı okuma 

alanları yaratan bir açıklıktır da aynı zamanda. Solness’in perspektifi bulandığından 

Aline’nin artık hasta olup olmadığını bilemeyiz. Ya da hastalıkla tanımlananın onun 

sığındığı bir liman olup olmadığını. 

                                                 
1 Henrik İbsen, Yapı Ustası Solness. Çev: Avni Givda (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1946), s. 103-
104. 



 192

 Benzeri bir durum Ellida için de geçerlidir. Bize annesinin de deli olduğu ve 

çıldırarak öldüğü bilgisi verilir ve çıldırmış gibi yağmur çamur sahilde dolaştığını 

görürüz. Davranışları da bir histeriyle tanımlanır. Doktor Wangel ve koca Wangel 

Ellida’nın üzerindeki haklarını yitirmemek ve egemenliği tahsis için el ele verirler. 

Ancak her ikisi de Ellida’yı anlamaz. Ellida metin boyunca Wangel’in kendini 

anlayamayacağını ya da anlamadığını dile getirir ve Wangel her seferinde itiraz eder, 

ancak yine her seferinde Wangel’in onu anlamadığına ya da anlamamış olduğuna 

alımlayıcılar olarak şahit oluruz. Yani Ellida, Wangei için karanlık kıtadır. Hatta 

oyunun sonunda yaptığı hamle de tamamen tesadüfi ve bir vazgeçme durumudur.  

 
 
Wangel: Ben bunda yokum. Bundan kurtuluş yok. En 

azından ben seni kurtaracak bir yol 
bulamıyorum. Tamam. İşte şimdi pazarlıktan 
cayıyorum. Kendi yolunu seç, özgürce.1 

 
 

 Ellida kalmaya karar verdiğinde Wangel’in söylediği hakaret mi iltifat mı belli 

olmayan sözler, hala onu anlamadığını açıkça ele verir.  

 
 
Wangel: (Bir süre Ellida’ya bakar) Ellida, senin aklın 

da deniz gibi, gel-gitlerle çalışıyor. Ne oldu da 
böyle değiştin?2 

 
 

En sonunda da başarının payını kendine çıkarır. 

 
Wangel: Gerçek bir tehlike anında bütün doktorlar 

cesurdur.3 
 
 

Metin boyunca Wangel’in uzman yorumlarıyla hasta olarak deneyimlediğimiz Ellida, 

oyunun sonunda avuçlarımızın içinden kayar gider. Tıpkı “ben çok şaşırdım.”4 diyen 

Arnholm’la aynı zeminde buluruz kendimizi. Çünkü doktor hastayı tanımamaktadır, 

üstelik kendi tanımladığı hastalığı da. Bu nokta zayıf da olsa hastalığın bir inşa 

                                                 
1 İbsen, 2006, Ön.Ver., s. 129. 
2 Aynı, s. 131. 
3 Aynı, s. 131. 
4 Aynı, s. 133. 
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olduğu konusunda yeni bir okuma yapmamıza olanak sağlar. Hastalık, “tıp 

rejimi”nin var olabilmesi ve Ellida’nın tıp aracılığıyla üzerinde tahakküm 

kurulabilmesi için inşa edilmiş bir iktidar aygıtıdır. Bu inşa Ellida’yı hasta yapmaz, 

ama Wangel’i hükümran yapar ve diğer hakimiyet biçimleriyle ilişki içinde 

Ellida’nın maduniyetini besler. Tam da bu noktada hastalık reel düzlemde 

buharlaşarak tamamen bir söyleme dönüşür. Söylem olarak hastalık bir tahakküm 

aracı olduğu kadar bir direnme aracı da olabilir.  

 Diamond, hastalığı bir söylem olarak değerlendirildiğinde histerinin ataerkil 

alan içinde kadınlar için tanımlanmış bir hastalık olmasına dikkat çeker ve melodram 

izleği olarak hasta (histerik) doktor ilişkisine bakar. Histeri kadın olmaktan 

kaynaklanır ve melodram kişisi olan “histerik, anlambilimsel ve söylemsel olarak her 

zaman düşmüş bir kadın olmuştur.”1 Kadınla ilişkili bir hastalıktır ve ilaçla tedavi 

edilemez. Diğer yandan histeri öteki olanın ataerkil metaforudur.  

 
 
Histeri aşağıdakinin ve hayvanın anti-sosyal, hatta 
suçlu ve belki de en kötüsü açıklanamaz olan 
cinselliğini gösteren bir patlamadır. ... Birbirinden 
ayrılamaz fakat farklı olan iki histeri kurulumu 
bütünleşir: hastalığın cinsel, hayvansal doğası ve 
kadının ahlaki zayıflığı.2 
 
 

Diamond, melodramın tıbbi söylemlerinin hasta (histerik) ile doktoru karşı karşıya 

getirirken, aslında başka bir savaşımın temsili figürleri olduğunu söyler. “Doktor 

toplumun ahlaki ve ruhsal müesseseleri olan gerçekliği ve sağlığı temsil ederken, 

histerik toplumsal bünyeye hastalık bulaştıran ve onun kanını emen düşmüş/kötü 

kadındır.”3 Doktorun, histerikle olan savaşı, toplumun temel direklerini yeniden 

kurmak için yürütülen simgesel bir savaşa bürünür.  

 Denizden Gelen Kadın’a biraz dikkatli bir göz ile bakılırsa iskeletini 

oluşturan melodram kurgusu açıkça ortaya çıkar. Üstelik bu kurgu, Diamond’un 

belirttiği doktor-histerik çatışmasını da dışlamaz. Wangel’in Ellida’yı iyileştirmesi 

                                                 
1 Diamond, Ön.Ver., s. 8. 
2 Aynı, s. 8-9. 
3 Aynı, s. 10. 
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toplumu düzene sokma, Ellida’nın direnişi de kaosun toplumsal muhalefeti olarak 

değerlendirilebilir.  

 Denizden Gelen Kadın metninde doktor figürü karanlık kıtayı (kadını) işgal 

etmek için geçmişini didikler durur. Geçmişi didiklemek bağlamında Diamond, 

İbsenci realist dram ile Freudcu psikanaliz arasında kadının geçmişine saldırmak 

bağlamında yapısal bağlar kurar.  

 
 
Psikanalizin söylemiyle geç on dokuzuncu yüzyıl 
problem oyunları arasında yenilik ve gerçekliğin teatral 
üretimine yapılan vurguda benzerlikler vardır. ... Fakat 
daha spesifik bir benzerlik daha vardır; yeni terapi ve 
yeni tiyatro kadını geçmişiyle birlikte inceleme ve 
teşhir etmeye muhtaçtır. ... İbsen ve onun İngiliz 
takipçileri... için ... düşmüş kadın...  toplumsal konumu, 
arzuları, kafa karışıklıkları, cinsel geçmişiyle ilgili 
sırlarının büyük bir bölümüyle birlikte bir problemdi; 
bu problem ya da gizemde mutlaka çözülmek 
zorundaydı. Freud’un örnek tarihsel çalışmaları gibi 
yeni realizm geçmişe doğru giderek ilerler.1 
 
 

Geçmişe doğru yol alma ve eski defterleri kurcalama farklı yollarla olabilir: kimi 

zaman araştırma, kimi zaman sorgulama ve kimi zaman da Foucault’nun Batı’da 

cinselliğin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu söylediği itirafla. 

Soruşturma-sorgulama-itiraf polisiye/şiddet içeren bir söylemdir ve biri işgal edilen 

nesne, diğeri saldırgan özne arasındaki hiyerarşik/otoriter bir ilişkisellikle tanımlanır. 

Bu tarz bir ilişki Denizden Gelen Kadın’ın ikinci perdesinin ortalarında, Ellida 

nişanlısının kim olduğunu açıkladığında Ellida ile Wangel arasında belirginleşmeye 

başlar.  

 Diğer yandan tahakkümcü öğretmen-öğrenci ilişkisi de ayrı bir disiplin alanı 

açar. Öğretmen-öğrenci ilişkisini Bolette ve Arnholm arasında görürüz. Arnholm 

tahakkümcü ve asimetrik iktidar ilişkisinin de yardımıyla Bolette’e sahip olmayı 

başarır. Bir zamanlar Wangel’in Ellida’yı satın aldığı gibi Arnholm da yaşça 

kendisinden oldukça küçük Bolette’i satın alır. Bu bağlamda Arnholm /Bolette 

ilişkisi Wangel/Ellida ilişkisinin doppelgängeridir. Bir zaman Sholdviken’de gelişen 

                                                 
1 Aynı, s. 15-18. 
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sürecin karbon kopyası şimdi ve Lysanger’de yeniden yaşanmaktadır. Şimdide 

yaşanan paralel ilişki metnin perspektifini bozmak açısından kullanılabilecek bir 

olanaktır. Geçmişin bulanıklığı içinde yaşananlar, hesaplaşmalar ve mücadeleler 

Ellida ile Wangel arasındaki sürecin ataerkil dinamiklerini gizlemeye muktedirdir. 

Oysa Arnholm sahip olmak için gözümüzün önünde yalanlar söylemekte, oyunlar 

oynamakta ve iktidarını kullanmaktadır. Biraz daha arka planda gerçekleşen bu ilişki, 

ataerkilinin niteliği açısından aydınlatıcı bir değere sahiptir.  

 Ataerkil ilişkileri üreten ve görünür kılan bir başka izlek/düzlem de aşk-ilişki1 

izleğidir. Aşk farklı feminist kuramcılar tarafından birbiriyle tezat oluşturacak denli 

değişik biçimlerde değerlendirilmiştir. Biz aşkı Goldman’ın değerlendirmesi 

doğrultusunda düzeni bozucu, özgürlükçü, sınırları eritici, yaratıcı bir güç olarak 

değerlendireceğiz; kaotik olanın ve karnavalın tarafında duran, ataerkil/kapitalist 

ilişkilere karşı direngen bir güç olarak. Bunun karşılığında ilişki ataerkil/kapitalist 

düzenin isterlerine göre şekillenen yapay bir bağdır. Son derece rasyonel ve nesnel 

ekonomik temeller üzerinde yükselir. Asimetrik bir güç dağılımıyla oluşur. Son 

kertede bir sevgi/tutku değil mülkiyet/sahiplenme ekseninde ilerler. Kapitalist üretim 

ilişkilerinin ataerkiyle müzakeresiyle oluşan yeni aile yapısının da temelini oluşturur; 

(psiko-kültürel ve ekonomik) bağımlılık ve yalıtımla sonuçlanır. Aşk aynı zamanda 

ilişkinin asimetrik güç ilişkisine karşı, Coward’ın belirttiği gibi, bir gerilla savaşı, 

direniş alanı olma özelliğini de taşır. “Güçlerin eşitsiz olduğu herhangi bir durumda 

olduğu gibi burada da [ilişkide] direnişle, gerilla savaşıyla ve kurtuluş 

mücadeleleriyle karşılaşmayı beklemeliyiz.”2  

Aşk-ilişki bağlamda Denizden Gelen Kadın’a bakıldığında var olan ve var 

olması muhtemel olan hiçbir ilişki aşk değildir. İlişkiyi tanımlamak için kullanılan 

terimlerin ekonomik/aristokratik otoriter tonu, ilişkinin de doğası hakkında ipucu 

verir. Sahip olmak, izin vermek/vermemek, ait olmak, götürmek, göndermek,  

korumak, kollamak, hakkı olmak, özgürlüğünü vermek, irade bu terimlerden belli 

başlılarıdır ve hiçbiri ne sevgiyi, ne aşkı ne de tutkuyu içerir. Buradan ataerkil güç 

ilişkilerinin aşkı kapsamadığı sonucunu kolayca çıkarabiliriz. Canth’ın oyunlarına 

baktığımızda da benzer bir şeyi görürüz. Ataerkinin temsilcisi erkek karakterler ile 

karşı kültürel zeminde direnmeye çalışan kadın karakterleri ayıran temel nokta eril 
                                                 
1 Rosalind Coward’ın Kadınlık Arzuları adlı çalışmasındaki aşk-ilişki ayrımı kullanılmaktadır. 
2 Coward, Ön.Ver.,s. 130. 



 196

tarafın ilişkiyi dişil tarafın aşkı önde tutuyor olmasıdır. Bu bağlamda da ataerkine 

karşı bir gerilla savaşı içinde kurtuluş mücadelesi verdiklerini söyleyebiliriz. 

Ellida’yı Canth’ın kadın karakterlerine akort etmek onu radikalleştirecek ve 

Denizden Gelen Kadın’da var olan ataerkil ilişkileri daha fazla görünür kılacaktır.  

Minna Canth’ın1 Sylvi ve Anna Liisa karakterleri Ellida’yı akort ederken 

kullanacağımız kadın kahramanlardır. Denizden Gelen Kadın’ı Canth’ın metinleriyle 

birlikte okumak, aynı toplumsal koşullara ve kadının konumuna bir kadının gözüyle 

bakmayı sağlayacaktır. Oyunlarda benzer motifler ve izlekler bulunsa da farklı 

şeyleri ifade ederler ve yönelimleri farklıdır. Canth’ın oyunlarında ataerkil sınırlar 

daha somut ve daha nettir. Kadınların kapatılmışlığı da aynı biçimde somuttur. Gerek 

Sylvi’nin, gerekse Anna Liisa’nın çıkışsızlığı eril dünyadan kaynaklanır. 

Nousiainen’in dile getirdiği gibi eril dünya kadın üzerinde tahakküm kurar.  

 
 
Erkek, düzenin kuvvetli temsilcisi ve kimi zaman geri 
planda laksa da kadının kaderi konusunda bütünüyle 
karar verendir. Kadının sevgilisi, hatta arkadaşı bile 
değildir. Erkeğin cinselliği ise daha çok kadını tehdit 
eden tek yönlü bir güç gibidir. Kadınların ve erkeklerin 
dünyaları birbirinden çok uzaktır; ortak bir alan bulmak 
çok zordur.2 
 
 

Ancak her iki kadın da güçlü biçimde ayakta durur ve düzene değişik araçları 

kullanarak direnir. Bunlardan biri deliliktir. Her iki karakter de deliliğin eşiğine 

gelmiştir. Sylvi, deliliğin eşiğine geldiğinde oyun biter. Anna Liisa ise yarı deli bir 

halde tanrıya sığınarak hapishaneye neredeyse gönüllü olarak gider. Delilik ve hapis 

her iki oyunda da eril dünyanda kadının nihai yerini, kadın olarak tahakküme karşı 

koyduğunda ona ne olacağını gösterir. Ancak diğer yandan, Gilbert ve Gubar’ın 

belirttiği gibi, eril bir dünya olan edebiyat dünyasında çıldırmış karakterlerle kendini 

maskeleyerek söyleyeceklerini daha rahat dile getirmesine yarar. “Kadın yazınında 
                                                 
1 Minna Canth , İbsen’le aynı yıllarda yakın topraklarda yaşamış, Fin realizminin öncüsü ve oyun 
yazarlığında ünü sınırları aşmış Finlandiya’lı kadın yazardır. Henrik İbsen’i tanıyordu ve eserlerinden 
etkilenmişti. Ayrıca döneminin feminist ve sosyalist hareketiyle bağlantı kurmuş bir aktivist ve kadın 
hakları savunucusudur. Finlandiya’da kadın haklarının genişletilmesinde Chant’ın katkısı büyüktür. 
Canth’ın kadın kahramanları ile aynı adı taşıyan Sylvi (1893)ve Anna Liisa (1895) adlı oyunları Aylin 
Tünay Üstünkök tarafından çevrilmiş ve İmge Kitabevi tarafından 2004’te basılmıştır. 
2 Mervi Nousiainen, “Minna Canth Finli Yazar Toplumcu Eleştirmen ve Kadın Hakları Savunucusu”; 
Üç Kadın. Çev: Aylin Tünay Üstünkök (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2004), s. 10. 
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deli-kadın... bir anlamda yazarın ikizidir, onun huzursuzluğunun ve öfkesinin bir 

yansımasıdır.”1 Bununla birlikte Canth’ın sözü edilen oyunlarında eril dünyadan 

kaçmak için kullanılan bir araçtır da. Kadın her zaman eril tahakküme doğrudan 

reddedemese de bazı eril kurumları kullanarak bu baskıya karşı koyma, en azından 

direnme stratejileri geliştirebilir. Örneğin istemediği bir evliliğe rahibe olmayı 

seçerek engel olan kadınlar gibi. Böylesi bir tecih kadının güçsüzlüğünü değil 

gücünü gösterir. Anna Liisa da benzeri bir yolla hapse gitmeyi tercih eder. Sırf Anna 

Liisa ve onun üstünden babasının çiftliğine sahip olmak için daha çocuk denebilecek 

yaşta onu hamile bırakarak kaçan ve çocukluğun verdiği çaresizlikle bebeğini 

öldüren Anna’ya geçmişinde yaşadığı bu acı olayla şantaj yapan Mikko, dirençle 

karşılaşır. Anna, Mikko’ya teslim olmaz ve önce kendini hapse attırıp ve belki de 

idama taşıyacak olan sürece girerek direnir.  

 Diğer yandan anne babası öldüğünde önce onu koruması altına alan ve sonra 

da evlenen kendinden iki kat yaşlı kocasını, gençlik aşkıyla birlikte olmak için onu 

özgür bırakmaması nedeniyle öldüren Sylvi, yine kendini idama taşıyacak bir sürece 

gözünü kırpmadan girer. Oysa sevgilisi Viktor, gelecek kaygısıyla onu çoktan satmış, 

terk etmiş ve unutmuştur bile. Bu durumda bile Sylvi müebbet hapse mahkum 

olduğu hücresinden önce kiliseyi ve Tanrıyı, sonra da Viktor’u yaşamından çıkaracak 

derecede güçlü bir duruş sergiler.  

 
 
SYLVİ: Tanrı kötü ve acımasız. Ne sevecen ne de sevgiyle 
dolu. Sizin iddia ettiğiniz gibi affeden bir baba gibi hiç değil. 
RAHİP: Yeter! Ben şimdi gidiyorum. İftira dolu sözlerinizi 
daha fazla dinlamek istemiyorum.  
... 
VİKTOR : Sonra da çabuk bir karar aldım ve... (Sessiz ve 
ciddi bir şekilde) Evet Sylvi, ben Karin ile nişanlandım. 
SYLVİ         : (Derin bir nefes alır, sırtını dikleştirir, odanın 
diğer kenarına gider. Durur, hiç hareket etmez) 
VİKTOR : Lütfen bunu anlamaya çalış, Sylvi. Eninde 
sonunda böyle olması gerekiyordu, bunu sen de biliyorsun. 
Aramızdaki her şey bitiyordu. Başka bir şey mümkün değildi 
Aksel'in cesedi üzerinden birbirimizin elini tutamazdık.  
SYLVİ         :  (Sessiz kalır, vücudundan bir titreme geçer) 
VİKTOR : Tabii ki seni hâlâ seviyorum, ama anladığın 
şekilde değil. Fakat arkadaşlığımdan ve derdine ortak olmak 
istediğimden daima emin ol! Eğer çektiğin acıyı biraz olsun 

                                                 
1 Gilbert & Gubar, Ön.Ver., s. 78. 
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hafifletecekse, gereken her şeyi feda ederim... Sylvi, bir şey 
söyle. Neden öyle suskun duruyorsun? Bana acı, bu çok zor 
bir durum. Sylvi, beni böyle kötü cezalandırma. (Yanına 
gider) Sylvi, affet beni! 
SYLVİ         : Defol! 
VİKTOR : Sylvi, bu kadar merhametsiz olma! Sylvi, sen 
beni affetmeden hiçbir yere gidemem. 
SYLVİ         : Defol! 
VİKTOR : Belki bu son görüşmemizdir... Hiç olmazsa, veda 
etmek için bana elini ver. Böyle mi ayrılacağız? 
SYLVİ         : Defol! 
VİKTOR : Peki... nasıl istersen... (Kapıya gider, durur, 
arkasına döner) Sylvi?1 
 
 

Her iki oyunda da kadın karakterler, erkeklerin kaypak ve politik tutumlarının aksine, 

açık sözlü, doğrudan kararlı ve güçlüdürler. Gelecek kaygısıyla ve mülkiyet 

güdüsüyle hareket etmezler. Kadın karakterler aşk düzleminde, erkek karakterler de 

ilişki düzleminde dururlar. Aşk kadına özgüdür, çünkü direnişçi olan kadınlardır 

erkekler değil. Sonuç olarak her iki karakter için de bedelini ödeseler de eril alanı 

terk edebilen ruhsal göçebelerdir diyebiliriz.  

 Canth, İbsen’in aksine ataerki eleştirisi yapar. Evlilik ve din gibi ataerkil 

kurumlar asla bir çıkış noktası oluşturmaz. Bütün ataerkil kurumların kadını yutan 

bir tuzak olduğunu görürüz. 

 Delilik ya da ruhsal çöküntü, Canth’ın filtresinden geçerek bakıldığında, 

ataerkil/otoriter toplumun kadınları taşıdığı yerdir. Kadını delirten toplumdur. 

Böylece ne Ellida’nın annesinin delirerek ölürken babasının varlığını sürdürmesi 

ataerkil toplumun işleyişini açıklar hale gelir. Ellida’nın ruhsal çöküntüsü ya da 

Wangel’in dehşete düşüren hastalığının nedeni de ataerkil düzendir. Hilde’nin bir 

gün çıldırırsa şaşırmayacağını söylemesi, Ellida’nın annesiyle aynı kaderi 

paylaştığını gösterir. Bunun nedeni deliliğin kalıtsallığı değil, kadın olarak 

eril/cinsiyetçi toplumda kapladığı yerdir. 

Ellida denizden koparılıp, kapatılmıştır. Kapatılma da Canth’ın oyunlarındaki 

gibi daha somut ve fiziki bir kapatılma olarak değerlendirilmelidir. Böylece deliliğin 

bu kapatılmaya verilen bir tepki olduğu ve ölümle sonuçlanacağı görülür. Biz 

dramaturgide kapatılmayı netleştirerek İbsen’in metninde görünmez olan eril 

                                                 
1 Minna Canth, Üç Kadın. Çev: Aylin Tünay Üstünkök (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2004), s. 
194, 200-201. 
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ideolojiyi ve eril ilişkileri görünür kılmayı hedefliyoruz. Ellida’nın mahkumiyeti ve 

kapatılması somutlaştığında, onu kapatanın da somutlaşması sağlanır. Ataerkil sistem 

kadını kapatırken onun başına bir gardiyan tayin eder. Ataerkil/eril hapishane 

çekirdek aileler şeklinde yalıtılmış hücrelerden oluşur ve genellikle erkek-baba bu 

hücrenin gardiyanı olarak tanımlanır. Wangellerde Wangel’in gardiyan oluşu gibi. 

(Böylece Ellida’yı Sylvi ve Anna Liisa’ya akort ederken diğer yandan Denizden 

Gelen Kadın’ın diğer karakterlerini de Ellida’ya ve beliren ilişkiler ağına göre akort 

etmeye başlıyoruz.) Gardiyan olmak, gözetleme ve dolayısıyla da bakışla doğrudan 

ilgilidir. Bakış ataerkil evrende erkeğe bahşedilmiş bir iktidardır ve ezileni 

denetlemeye ve onu nesneleştirmeye yarar. Dişil olma aynı zamanda gözlenendir ve 

kadın mekansal ilişki içinde de hep gözetlenen olarak tanımlanır. Konumsal ilişkiler 

içinde bakıldığında mahkum da hasta da kadınlaştırılmış nesnelerdir. Kadın bakışın 

nesnesidir. Bakış üstünlük belirtir ve hüküm verir. Mekan bakışı erkeğin kontrolüne 

verecek biçimde tasarlanır. Bu bağlamda da Wangel bakış erkini elinde bulunduran 

figürdür. 

Aşk olgusu bağlamında Canth üzerinden Denizden Gelen Kadın’a dönersek 

Wangel-Ellida, Freeman-Ellida, Arnholm-Ellida ve Arnholm-Bolette arasındaki 

ilişkinin netleştiğini görürüz. Canth’ın oyunlarında kadınların alanında duran aşk1 

Denizden Gelen Kadın’da ortalarda görünmez. Denizden Gelen Kadın’ın erkek 

karakterlerinin temel yönelimi sahip olmaktır. Tıpkı Aksel’in Sylvi’ye sahip olduğu 

ya da Mikko’nun Anna Liisa’ya sahip olmaya çalışırken onu felaketine sürüklediği 

gibi. Canth’ın oyunlarında sahip olma sürecini daha net ve açık görürüz. Denizden 

Gelen Kadın’ın kadınları ataerkil evrende aşkla karşılaşma olanağına sahip 

değillerdir. Geriye kalan daha çok kadına sahip olarak ataerkil evrende sermayelerini 

arttırma savaşı kalır geriye. Arnholm, Ellida üzerinden savaşını kaybetmiştir çoktan. 

Wangel ise henüz muzaffer değildir. Freeman’la olan savaşımını sürdürmek 

durumundadır. Freeman’da bir zamanlar kendine ait olanı almak için geri dönmüştür. 

Arnholm, sahip olduğu öğretmenlik erkini de kullanıp Bollet’e sahip olmaya çalışır 

ve bunu da başarır. Aksel de Slyvi’ye aynı şekilde sahip olmuştur. Aksel-Sylvi 

                                                 
1 Aşkı sadece erkek-kadın ilişkisi olarak değerlendirmek bir anlamda heteronormatif paradigmanın 
eksenine girmek anlamını taşıyabilir, ama gerek İbsen, gerekse Canth’ın oyunlarında sözü edilen 
normatif paradigma içinde bile bir aşktan söz edilemezken ve cinsel çeşitliliğin adı anılmazken aşkı bu 
kapsam içinde değerlendirmek durumundayız. 
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arasındaki ilişkiyi Arnholm-Bolette ilişkisine yaklaştırdığımızda bu ilişki daha da 

netleşir. Alsel-Sylvi, Arnhol-Bolette ve Wangel-Ellida ilişkileri arasında temel bir 

benzerlik vardır. Öğreten yaşlı adam ki erkekler kadınlardan oldukça yaşlıdırlar ve 

öğretilen genç, hatta çocuk kadınlar. Yaş ataerkil toplumda erkek ve kadınlar için 

asimetrik olarak işleyen bir güçtür. Kadın için yaş olumsuz bir özellik olarak 

belirirken erkek için olumlu ya da başka olanaklar taşıyan bir öğedir. Arnholm ve 

Bolette arasındaki yaş farkını ve öğretmen ilişkisini Aksel-Sylvi ilişkisine çekerek 

Arnholm’un Bolette’e sahip olmak için ortaya koyduğu taktikleri ve ilişkinin işleyiş 

biçimini öne çıkarmak mümkündür.   

Denizden Gelen Kadın’da Hilde, Sylvi’de Sylvi ve Anna Liisa’da da Pirkko 

birbirine benzer özellikler taşırlar. Hilde eski/yeni kadındır. Hem kadim güçlü 

kadının hem de yeni yeni ortaya çıkmakta olan yeni kadının geleceğini gösterir. Bir 

vahşilikle tanımlanması bu yüzdendir: evcilleştirilemez. İbsen’le hesaplaşmasını da 

bitirmemiş ve yaklaşık dört yıl sonra başka bir oyunda tekrar ortaya çıkmıştır. 

Karşımıza çıktığında da ataerkil otoriter kurumları terk etmiştir (Babasını, eğitimi, 

evini). Yürüyüş giysileriyle belirir Yapı Ustası Solness’te, kadın için tanımlanmış 

giysileri giymemektedir. Bir süre dağlarda da dolaşmıştır; bir bakıma 

“çingene”leşmiştir. Pirkko’yu da benzer bir konumda görürüz, o da bir vahşilikle 

tanımlanır ve kadın için tanımlanmış davranışların (yani kendisine biçilen toplumsal 

cinsiyetin) içine sıkışmaz. Hilde ile ilgili temel sorun evcilleşmemesini ataerkil 

ritüelleri reddedişine değil de çocukluğuna yorulabilmesi olasılığıdır. Bu nedenle 

Yapı Ustası Solness’teki Hilde’yi Denizden Gelen Kadın’a taşıyoruz. Metnin 

sonundaki Hilde evini ve ataerkil ilişkileri terk eden göçerleşmiş/çingeneleşmiş 

Hilde’dir.  

Diğer yandan Sylvi ve Anna Liisa’ya akort edilen Ellida da metnin 

ekseninden kayar. Gerek Sylvi, gerekse Anna Liisa ataerkil kurumları terk edebilen 

ruhsal çingenelerdir. İbsen’in kadın karakterleri güçlenmiş olsa da halen bağımsız 

değildir. Örneğin Nora evini terk ettiğinde arkasında yanıtlanması gereken kocaman 

birkaç soru bırakır: Peki şimdi ne yapacak?; Nora gibi bağımlı bir kadın, bir bez 

bebek, bebek evinden kaçabilir mi? Soru işaretinin büyüklüğü Nora’yı ütopik bir 

karakter yapar, belki de onun yeterince güçlü olmamasındandır İbsen’in istemeye 

istemeye de olsa onun için alternatif sonlar yazması. Oysa Canth’ın karakterleri için 
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bunların hiçbirini düşünmeyiz. Onlar ataerkil toplumda dişe diş savaşan, kurban 

olmayı reddeden bağımsız kadınlardır. Ellida da bir bakıma kurbandır. Henüz kurban 

edilmediyse de kurban edilme olasılığını taşır, çünkü evcilleşmiştir. Kurban edilme 

evcilleşme sınırında gerçekleşen bir olgudur. Evcil olmayan, bağımsız/özgür olan 

kapatılabilir, öldürülebilir, avlanılabilir1 ama kurban edilmesi mümkün değildir. 

Kurban olma, boyun eğmeyi de içinde barındıran evcilleşmiş olana ait bir özelliktir. 

Örneğin Sylvi, ilk gençlik aşkıyla karşılaştığında kendini kafese kapatan adamdan 

ayrılmayı talep eder, bunu kabul etmeyen kocasını öldürür. Onu müebbet hapse belki 

de yakılmak gibi vahşice bir yöntemle gerçekleşme olasılığı olan idama taşıyan 

sürece çıldırmadan katlanmasının nedeni sahip olduğu aşkıdır. Sylvi, aileden 

kiliseye, hapishaneye kadar topluma ve devlete karşı direnen bir asidir. Son noktada 

aşkını da terk edip deliliğe sığınır. Onu ölüme taşıyan belki de aşkının kaypak duruşu 

ve onu her fırsatta satıp yalnız bırakmasıdır. Anna Liisa da benzer biçimde önce 

ölümü, sonra hapsedilmeyi göze alarak teslim olmaz. Nousiainen’in altını çizdiği 

gibi “cinsel, ahlaksal ve toplumsal sınırların tümünü yıkar.”2 Her iki kadın da güçlü 

ve bağımsız kadınlardır. Oysa Ellida onlar kadar güçlü değildir. Son kertede teslim 

olur ve evcilleşir. Çünkü yazar Ellida’nın geçmişi dolayısıyla acı çektiğini ve 

geçmişinde yaşadığını söyler. Anna Liisa’nın da geçmişinde sıkıntılar vardır. 

Çocuğunu öldürmüş ve ormana gömmüştür. Ama Anna Liisa geçmişiyle 

hesaplaşmış, defteri kapatmış ve yaşama geri dönmüştür. Ama onun bugünü 

yaşamasına engel olan ve geçmişine çekmeye çalışan ona musallat olan ve ona sahip 

olmaya çalışan eril dünyadır. Tıpkı Yapı Ustası Solness’te Aline’in başına gelen gibi.  

Bu noktada bizim yapacağımız hamle Ellida’yı Sylvi ve Anna Liisa’nın 

konumuna çekerek, geçmişiyle sorunu olmayan (bu hastalıklılığının da tanımını 

değiştirecektir), daha güçlü, kararlı, bağımsız ve onu evcilleştirmeye çalışan sisteme 

direnen (özgür) bir yere taşımaktır. Üstelik Ellida’nın bu gizil gücü vardır. O 

kuzeyden, sihir ülkesinden gelen bir denizkızıdır; karaya vurmuş olmasına 

vurmuştur, ama ölüme teslim olmak yerine tekrar denize dönmeye çabalayabilir.  

Ellida’yı yeniden denizkızı konumuna çekerek güçlendirmek ve 

özgürleştirmek hastalığın ve Wangel’in niteliğini de değiştirir. Geçmişiyle sorunu 

                                                 
1 Avlanma eril bir terim olarak eşitsiz bir güç ilişkisini yansıtır. Ama av olan her halükarda nesne 
olmaya direnendir. 
2 Nousiainen, Ön.Ver., s. 11.  
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olmayan, yaptıklarını hata olarak değerlendirse de hesaplaşmasını tamamlamış ve 

eski defterleri kapatmış bir Ellida’nın ruhsal çöküntüsünün nedeni de geçmişe olan 

takıntısı olmaktan çıkar. Oluşan yeni durumda sürekli olarak geçmişi kurcalayan 

Wangel geçmişle takıntılı duruma gelir. Ruhsal hastalık da iki yönde değişme 

olanağına kavuşur. İlki Anna Liisa ve Sylvi’nin deneyimlediği gibi ataerkil toplumun 

kadını taşıdığı yer, ikincisi de direniş/terk ediş stratejisi olarak ona sığınılan bir yer. 

Oyunda aterki, bir olasılık olsa da, Ellida’yı henüz deliliğe taşımaktan uzaktır. Diğer 

yandan takıntı bağlamında Ellida’nın boşalttığı yeri Wangel doldurmuştur.  

 

 Wangel         delilik          Ellida    
                                                   
  

Bu bağlamda bir yer değiştirme metnin denklemini bozmaz, ancak denklemin 

doğallığını bozarak tahakküm ilişkisinin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Ayrıca tıp 

rejimi üzerinden oluşan hasta-doktor ilişkisini de bozarak iyileşme ve evcilleşme 

arasında kurulan eşitlik denkleminin de hükmü ortadan kalkar. Böylece Ellida, 

denizkızı olmaktan kaynaklanan göçerlik niteliğini yeniden kazanır. 

 Metinde oluşan Ellida-Wangel kaymasının oluşturduğu boşluğa benzer 

ilişkileri arka fonda yaşamasının sağladığı denklikten de yararlanarak Arnholm-

Bolette ilişkisini kaydırabiliriz. Metnin odağında olmadığından ve arka planda olma 

da bir örtme stratejisi olduğundan, ataerkil ideolojinin örtmek için çok çaba 

harcamadığı bir ilişki düzlemi ön plana çekilerek ataerkil ilişkilerin gün ışığına 

çıkmasına katkı sağlanabilir. Ayrıca Arnholm-Bolette ilişkisi şimdi ve burada 

oluştuğundan, hem nasıl oluştuğuna gözlerimizle şahit olabiliriz hem de metnin 

perspektifini bozmak için de önemli bir hamle yapmış oluruz.  

 Ancak Bolette’in kaynak metinde var olan haliyle Ellida’ya yaklaştırılması 

Bolette’in gücünde bir miktar azalmaya daha baştan neden olur. Oyunun sonunda 

zaten o noktaya gelecektir. Bolette’i merkeze çekince Hilde ile olan dayanışma 

ilişkisinde bir boşluk oluşur. Bu boşluğa da (yine oyunun sonunda oluşacak olan) 

Ellida’yı kaydırabiliriz. Böylece Hilde-Ellida ilişkisi daha baştan bir dayanışma 

ilişkisi olarak tanımlanmış ve güçlendirilen bir çeşit anne-kız ilişkisine dönüşür.  

 Yabancı, deniz değerleriyle okunduğunda, Kuzey’den gelen bir yaratıktır. 

Deniz’e ait olanı almak için gelir. Hatta biraz zorlanırsa cinsiyetsiz olduğu bile iddia 
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edilebilir. Ancak İbsen’in metnine ve ataerkil dünyaya girdiğinde çabucak cinsiyetçi 

bir konum alır ve kadın’ı kuşatan eril değerlerden birine, kara’nın değerlerine 

dönüşür. Metnin söylemiyle dile getirirsek, ışık hızıyla adapte olur. Deniz adamı 

denizci olarak cisim bulur. Bu bağlamda bakıldığında deniz kaosa ait saf özelliğini 

koruyamaz ve ataerkil değerlerle kirlenir. Dolayısıyla Wangel ve Yabancı arasındaki 

ayrım hızla erir. Bütün sorun Ellida’ya kimin sahip olacağında düğümlenir. Denizle 

kara arasındaki farklılığın Yabancı dolayımıyla erozyona uğraması bir gösterge 

olarak denizin de yeniden şekillendirilmesini gerekli kılar. Yabancı kendisine ait 

olanı geri almak için geri gelendir ve geri almak için elinden geleni yapacaktır. Tıpkı 

Sylvi’deki Mikko gibi. Son tahlilde bir seçenek olarak Ellida’ya sunulan 

Yabancı/Freeman ataerkil evrende bir seçenek oluşturmaz. Wangel’in bir negatif 

kopyasıdır. Üstelik Ellida’ya davranışı onu bir maço konumuna sokar. Ellida’ya bir 

erkekle kalma ya da bir diğer erkekle gitme seçenekleri sunulmaktadır. Yani her 

durumda bir bağımlılıkla tanımlanmaktadır. Kendini var edebilme şansı her iki 

durumda da mevcut değildir. Oysa, Gilbert ve Gubar’ın da dile getirdiği ve Canth’ın 

ortaya koyduğu gibi,  “kadının tek gücü reddetme gücüdür.”1 Ellida’ya sunulanlar 

(sistemin sundukları) bir seçenek oluşturmaz. Kime tabi olacağını seçmek de bir 

özgürlük alanı değildir. Bu bağlamda, Yabancı kendine ait olduğunu düşündüğü 

kadını zorla almaya gelen maço bir denizci olarak şekillenmeye başlar. Önerisi de 

denize götürmek (özgürleştirmek) değil başka bir yere yerleşmektir. Wangel’le olan 

farklar minimuma indirgenerek birbirlerinin seçeneği olmadıkları, ataerkil alanda 

aynı biçimde konumlandıklarını vurgulamak gerekmektedir.  Yabancının denizle 

olan bütün bağları kesilir atılır. Ellida’ya söz verdiği yaşamı oluşturmak için yıllarca 

denizde çalışmış bir gemicidir ve onu kendi evine götürecektir.  

 Denizden Gelen Kadın’ın en ayrıksı tipleri Ballasted ve Lyngstrand’dır. Halk 

tiyatrosu geleneğinden sızmış bir ikili gibi durmaktadırlar. İkisi de yerleşme sorunu 

yaşamaktadır. Ballasted’in gezici bir kumpanya ile gelen bir oyuncu olduğunu biliriz. 

Kumpanya dağıldıktan sonra kasabada kalmış ve uyum sağlamaya çalışmıştır. Yani 

bir göçer olan Ballasted yerleşmeye, adapte olmaya çalışır. Ama bu mümkün 

görünmez, zira geldiğinden beri bir sürü faklı iş yapmış ve yapmayı sürdürmektedir. 

Berberdir, taşıyıcıdır, dans dersleri verir, kasaba orkestrasında çalar, rehberlik yapar, 

                                                 
1 Gilbert & Gubar, Ön.Ver., s. 58. 
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resim yapar, ortalığı toparlar. Yani yerleşebilmiş değildir. Katı bir kimlikle 

tanımlanamaz. Adapte olmak bir yana “adapte” sözcüğünü söylemeyi bile 

beceremez. Aslında Ballasted kasabaya sıkışmış kalmış bir gezer/oyuncudur. 

Yerleşmeye çalışan bir çingenedir. Dramaturgide Ballasted bu zeminin üzerinde 

belirginleştirilmeye, diğer göçebe/ruhsal çingenelerle ve çingeneleşenlerle bir araya 

getirilmeye çalışılmaktadır. Ataerkil ilişkilerin sınıf ilişkileriyle beslendiğini ve 

birbirlerini güçlendirdiğini savunan teorik bir zeminden hareket edildiği için, 

Ballasted emeğini satarak yaşamını sürdüren tek tiptir ve bu özelliğinin 

belirginleştirilmesi gerekmiştir. Belirginleştirmeyi sağlamak için de yeni bazı 

sahneler eklenmiştir. Örneğin oyunun başında Wangel’in evinde tıkanan lağımı 

açmak gibi. Üstelik tıkanan lağım aynı zamanda ataerkil/kapitalist toplumun da bir 

göstergesidir.  

 Lynstrand’a gelince, onun da bir göçer olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı göçmen 

bir kuş gibidir. Hasta olduğu için (daha güneyde olan) Lysanger’e gelmiş ve iyice 

güneye gideceğini de beyan etmiştir. Ataerkil olana karşı alternatif bir birlik 

oluşturabilmek için göçerleri/gezginleri bir araya toplamak gerekmektedir. 

Dolayısıyla da Lynstrand ataerkinin saflarından koparılmalıdır. Onun ataerkiyi ve 

ataerkil kurumları öven söylemleri ya parodikleştirilerek ya da budanarak ortadan 

kaldırılmıştır. Böylesi bir tercih Lynstrand’ı radikal bir şekilde karşı saflara geçirir ve 

Yabancının yaratacağı boşluğu doldurmak için o boşluğun tam merkezine 

yerleştirilirler. Ballasted’le örtüşen bir özelliği de öykü anlatıcısı olmasıdır. Bir 

meddah gibi öyküler anlatır. Lynstrand’ın meddahımtrak özelliği belirginleştirilip 

öne çıkarılmıştır. (Realist perspektifi bozmak için de yararlı bir stratejidir.) 

Lyngtrand’ın meddahlaştırılması, aynı zamanda toplumsal cinsiyetin performatif 

olarak kurulduğu tezini güçlendirmek için de tercih edilmiştir. 

 Oyun kişilerinin birbirleri ile tahakküm üzerinden kurdukları ilişkinin 

netleşebilmesi için bazı disiplin mekanlarını belirginleştirecek bir dilsel/söylemsel 

akort etme işlemine de gerek vardır. Terapi, tetkik ve sorgulama söylemsel 

düzenlemeye örnek olarak verilebilir.1 Terapi, Wangel ile Ellida arasındaki ilişkinin 

bir bölümünü kapsayacak biçimde dönüştürülmüştür. (Metne yapılan bütün 

müdahaleler ekler bölümündeki ekleme-budama metninde izlenebilir) Terapist 
                                                 
1 Sözü edilen düzenlemeler T.J Dillon’un Practice of Questioning adlı eseri temel alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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Wangel, hasta da Ellida’dır. Terapist yanıt verebilir ama asla sorulan soruları 

yanıtlamaz. Daha çok duygusal ve motivasyon destek içindir. Terapist baskın 

değildir. Hastanın kendisine odaklanmasını, kendi üzerine düşünmesini sağlar. 

Söylemi belirleyen belli tarzda soru kurgusu vardır. Öznel soru tipleri, hastanın öznel 

tepkisini öğrenmeye çalışır. (Eğer seni terk etse ne olur?) Dolaylı (Evin nerede 

olduğunu merak ediyorum?), direk-kapalı (Buluşma için kafede olacak mısın? Evet-

Hayır), sobeleme (Ayrılacaksınız, öyle mi?), alternatif (Gitmeyi mi istiyorsun, 

kalmayı mı?), doğrudan-açık basit (Düşüncen ne?), doğrudan -açık karışık (Söyle 

bakalım, o ağladığında ne oluyor?), basit bilgi toplama (Baban kaç yaşında?), kapalı 

yargı (Uzun bacaklardan hoşlanır mısın?), açık yargı (Senin açıklaman ne?) ilişki 

(İlginizi nasıl gösteriyorsunuz?), karşılaştırma (A, B’den daha iyi bir dinleyici 

midir?), hipotez (Varsay ki... ne yapar?) gibi soru kurguları terapinin söylemini 

belirlemektedir. Ancak söylemler yalnızca soru kurgularıyla oluşmazlar, söyleme 

eşlik eden bir davranış kalıbı ve ritüel bütünlüğü vardır. Sorgu bu durumun 

belirginleştiği bir bölüm olmuştur. Sorgunun amacı gerçek ve doğru bilgiyi 

toplamaktır. Sorgulayan, sorgulanandan ihtiyacı olan bilgiyi elde etmeye çalışır ve 

onun bu bilgiyi gizlemesine engel olur. Soru sorma ve dinleme sırasıyla gelişir. 

Sorgucu sakin ve ısrarlıdır. Acele etmez, baskı yapmaz, zaman sınırı yoktur; 

sorgulananın kendisine ait olduğu ve istediğini yapabileceği duygusunu yaratır. 

Belirli taktikleri vardır. Soru sorar ve yanıtını dinlemez. Soru sorup yanıtını 

beklemez ya da bitirmesini beklemeden tekrar sorar. Bekler düşünür sonra sorar vb. 

Hazırlık safhasında sorular bilinmeyenin ne olduğunu sorar (Şöförün kimliği? 

Nerede oldu? Açılış safhasında suç ile ilgili sorular sorulmaz, daha çok sorgulanan 

yanıt vermeye hazırlanır. İlintili ama basit sorular sorulur. Serbest öykü safhasında 

olayın ne olduğunu söyler ve bu konuda ne bildiğini sorar. Doğrudan sorma da bir 

yöntemdir, anahtar sorular belirli amaçlarla sorulur. Bütün öykü öğrenilene kadar 

defalarca sorulur. Liste genelden özele, bilinenden bilinmeyene doğrudur. Başlarken 

suçun değil zanlının detayları üzerinde durulur. Bu aşamada ses tonu yumuşak, rahat 

ve alçak tondadır. İkinci aşamaya geçildiğinde ses tonu yükselir, suçlayıcıdır ve ısrar 

eder. Üçüncü aşamada (gerektiğinde) doz iyice artar hatta fiziksel şiddete 

başvurulabilir. Kapanış aşaması önce sessizlik, soru sorulmaz, defter kapanır, 
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vedalaşılır. Sorgulanan rahatlatılır. Arkadaşça konuşmalar yapılır ve önemsiz sorular 

sorulur. Belki de sorgucun unuttuğu bazı sorulardır bunlar.1 

Oyun kişilerini ve bağıl ilişkileri akort ettikten sonraki adım, belirlenen 

dramaturjik strateji doğrultusunda metnin realist perspektifini bozmaktır.  

 Realist perspektif birbirine neden sonuç bağıyla bağlı doğrusal ve ileriye 

doğru akan bir kurgu ve Güçbilmez’in belirttiği gibi başlangıç noktasına 

(Güçbilmez’in ifadesiyle kaçış noktası) göre şimdiyi dizdiğimiz öykünün bir 

bileşimidir. Bizim yaptığımız zamanın geri çevrilebilirliğini sağlayarak öyküyü 

şimdide yeniden kurmaktır. Toplumsal cinsiyetin ve ataerkil idiolojinin performatif 

olarak kurulduğunu ileri süren bir kavramsal çerçeveyi dramaturgiye yansıtabilmenin 

de araçlarından biridir öykünün ve kurgunun perspektifini bozmak. Çünkü bu tarz bir 

varsayım bir yinelemeyi ve yeniden kurulmayı gerektirir. Bu bağlamda İbsen’in 

geçmiş olarak belirli bir bakış noktasına göre dizdiği öykü şimdiye taşınır ve yeniden 

oynanır. Üstelik bu performanslar çingene/oyuncular tarafından icra edildiği için 

kurguyu da bölerek belirirler. Geçmişe ait anlatılar şimdinin bir boyutuna dönüşürler. 

Örneğin Lygstrand’ın derlediği Yabancı’ya ait öyküler, yazmak istediği bir oyunun 

parçaları olarak meddah gösterisi biçiminde ve çingene oyuncuların kendi 

yorumlarını da katıkları parodik-dramatizasyon eşliğinde şimdide deneyimlenir. 

Benzer biçimde geçmişte yaşananlar çingene/oyuncuların doğaçlamalarıyla yine 

şimdide yeniden kurulur. Böylece geçmişe doğru belirli bir perspektifle doğrusal 

olarak bakma şansımız kalmaz. Böylece zamanın geri dönüşsüzlüğü kırılarak geçmiş 

şimdinin içinde yerini alır.  

 Ellida’nın Canth’ın karakterlerine akort edilmesi sırasında geçmişi ile 

takıntısı ortadan kalkığından perspektifi inşa edecek direklerden biri daha ortadan 

kalkar. Durum Güçbilmez’in Türk tiyatrosunun temel özelliklerinden biri olarak 

tespit ettiği genişletilmiş şimdiye doğru atılan bir adımdır. İbsen realizminin kurucu 

formülü olan “geçmişte bir şeyler olur ve bugünü etkiler” dönüşerek “bir gün bir 

şeyler olur” biçimine bürünmeye çabalar.  

 
 

                                                 
1 Eklerdeki ekleme-budama metninin dönüştürülmüş metnin 21. anlam birimi sorgu söyleminin 
düzenlendiği birimdir. Dönüştürme işlemleri oradan izlenebilir. Eleme-budama ve dönüştürme işlemi 
yapılırken yararlanmak için belirlenen anlam birimler ekleme-budama metninde ve anlam birim 
cümleleri Ek-1 (kaynak metin) ve Ek-2’de (dönüştürülmüş metin) görülebilir. 
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Türk tiyatrosunun ardalansız; geçmişin yavaş yavaş 
serimlenmesi ile oluşturulan metin içi derinliğe 
başvurmayan, şimdi ve burada "bir gün bir şey olur" 
formülü ile sadece şimdi ve hemen sonrası arasına; ya 
da genişletilmiş bir şimdi içine yerleşen formu/formülü 
arasında bir ilişki olduğunu söylemeye cesaret 
edeceğim. Genişletilmiş şimdi, bir dünya algısına işaret 
eder. Geçmiş zamanlarla bağı kopmuş, gelecek zaman 
ile ilgili tasarıları kuramayan ya da kurulmuş tasarıları 
içselleştiremeyen; öyleyse dününe dargın, yarınına 
kayıtsız ya da inançsız bir zihin yapısıdır egemen olan.   
Aslolan an’dır yani. Her şey şimdi'de olup bitmektedir. 
Bu durumda, gerekçelendirmenin iptal edilip, 
sürekliliğin sekteye uğratıldığı, zamansallıktan 
koparılmış bir oluş halinden ve onun temsilinden söz 
edilmektedir1 
 
 

Çingene/oyuncuların müdahaleleri bütünüyle oyunun doğrusal yapısına 

yapılan müdahalelerdir. Her biri oyunu keserek araya giren, metin üzerine yorumlar 

yapan bölümlerdir ve İbsen’in metnini paramparça eder. Geriye kalan yapbozun 

parçaları kalır. Onları tekrar dizip bir şekle sokmak da alımlayıcıya kalır. Metni 

parçalayarak doğrusal perspektifi bozan diğer öğelere de değinelim. Müzik ve dansın 

etkisi bunlardan biridir. Oyun kişilerinin başat karakterlerini yansıtacak bir öğeyi 

yoğunlaştırıp/stilize ederek halk tiyatrosu tipleri gibi giriş yapması bir yandan 

doğrusal/illüzyoncu etkiyi kırar, diğer yandan var olan ama görünmeyen öğeleri öne 

çıkarır. Örneğin Wangel’in sarhoşluğu ya da Arnholm’un önüne gelene sarkıntı 

olması, Yabancı’nın “maço”luğu gibi.  

Çingene/oyuncuların oyuna müdahil oldukları bölümler oyunun 

benzetmeci/kapalı yapısını kıran açıklıklardır. Açık biçim oynanır. Oyun ikili bir 

yapıda sürer. Bir yanda arkaya sıkışmış, seyircileri fark etmeyen ve dördüncü duvarı 

olan realist karakterleri oynayan oyuncular vardır; diğer yanda ise dördüncü duvarı 

dolayısıyla eril, kapalı, katılaşmış yapıyı da kırabilen ve açık biçim oynayanlar.  

İkili yapı kurma dışında dördüncü duvarı yıkmak bile tek başına perspektife 

yapılan bir müdahaledir.  Güçbilmez de dördüncü duvarın perspektif bağlamında 

öneminin altını çizer. “Gerçeği temsil yöntemi olarak kullanılagelen doğrusal 

                                                 
1 Güçbilmez, ön.Ver., s. 150-151. 
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perspektif ile gerçekçi tiyatronun seyircisi ile buluşmak üzere onu yok sayması 

arasında belirgin bir bağlantı var.”1 

Son bir öğe de çekirdek öykünün metnin merkezine yerleştirilmesidir. Bir 

yandan perspektifi kırmaya yarayan çekirdek öykünün, diğer yandan da parçalanan 

metnin parçaları arasında bağ kurarak yeni bir bireşime varmayı sağlayan anahtar 

olması hedeflenir. Çekirdek öykü mitlerinden süzülen ölüp dirilme motifinin yeniden 

ritüel/mitleştirilmesi2 ile oluşmuş bir bölümdür ve ataerkil düzende kadının 

ezilmesini anlatır. Eril dünyadan geçerek şekillenen mitler/ritüeller tamamlanmıştır, 

bir reçete sunar ve anlattığı sabit öykü de ataerkil söylemi ve statükoyu yeniden 

üretir. Yeniden mitleştirme yollarından biri mitleri/ritüelleri diyaloga açmak için, 

diyaloga girebilecek kişisel bir öykünün mitlerin içine yerleştirilmesidir. Kişisel 

öykü mitlerle bir araya geldiğinde ve etkileştiğinde, yeniden mitleştirme adını 

verdiğimiz süreç sonunda yeni mitos ortaya çıkar. Bu süreç mitlerin empoze ettiği 

katı kadın rollerini kişisel deneyim aracılığıyla yıkılarak ve dayatılan inanç 

evrenlerini bozarak alternatif yeni bir dünyanın yaratılmasına ya da en azından hayal 

edilmesine olanak sağlar. Ölüp dirilme motifi ile etkileşime girecek kişisel öykü 

olarak namus/töre cinayetleri olarak sınıflandırılmak suretiyle üzeri örtülen ileri 

boyutta kadın düşmanlığının ürettiği katliamları değerlendirdik. Ölüp dirilme motifi 

güçlendirme ritüeli olarak değerlendirilip kadın dayanışması/kızkardeşlik şeklinde 

yorumlandı. Anadolu coğrafyasının ürettiği kadın düşmanlığı biçimi olan namus/töre 

maskeli ataerkil katliamın, alılmayıcıya İbsen’in metninde gömülü olan ataerkil 

ideolojiyi saklandığı delikten çıkaracak bir yeniden okuma olanağı sağlayabileceği 

de varsayıldı.  

 Bir başka dramaturjik adım da metne gömülü durumda olan ataerkil 

ideolojinin (tematik) belirginleştirilmesi, izole edilmesi ya da yok edilmesidir. Bu 

amaçla oyun kişilerinin ardında duran ataerkil motivasyonlar ortaya çıkarıldı, ezilen 

figürler güçlendirdi ve bağımsızlaştırıldı, disiplin mekanları belirginleştirildi, ataerkil 

ritüellerin dışına çıkmadan bir kurtuluş olamayacağının altı çizildi son tahlilde 

cinsiyetçi ideolojinin stratejisi bozuldu. Böylece eril/ataerkil değerler yıkılarak metin 

yeniden düzenlendi. Oyun kişilerinin akort edilmesi bu adımın ilk basamağını 

                                                 
1 Güçbilmez, ön.ver., s. 72. 
2 Yeniden mitleştirme Afrika kökenli bir kadın etkileşim grubu olan Mother Tongue’un (Ana Dil) 
çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 
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oluşturur. Bu çerçevede yapılanlara kısaca ve hızla göz atalım. Silme stratejisi olarak 

Ellida’nın evcilleştirmesi olumsuz bir süreç olarak değerlendirilmiş, oyunun sonunda 

evcilleşmemesi sağlanarak ataerkil bir strateji boşa çıkarılmıştır. Benzer bir nedenle 

marjinalleştirilen Hilde’nin vahşiliğinin altı çizilmiş olumlu bir değer olarak metne 

dahil edilmiştir. Doğallaştırılan ataerkil ritüellerin bakım, hizmet, kapatılma gibi 

ataerkil sistemin bir ürünü olduğu vurgulanmış ve belirginleştirilerek gözler önüne 

serilmiştir. Ataerkinin ezilenleri bölerek onları birbirlerine karşı kışkırtması 

kadınların da güçsüzleştirilmesinin, dayanışma ve bilinçlenme olanaklarının 

engellenmesinin bir yoludur. Metin ataerkil bir strateji olarak kadınları asla bir araya 

getirmiyor. Oyunun başında oluşan Bolette-Hilde bloğu oyunun sonunda Hilde-

Ellida bloğuna dönüşüyor. Böylece oyunda var olan üç kadın asla bir araya 

gelemiyor. Oyunun bu izleği korunurken dayanışma ve güçlenme çingene oyuncular 

üzerinden gerçekleşiyor ve “çingeneleşmek” bir güçlendirme stratejisi olarak 

değerlendiriliyor. Bolette’in bloğun dışında kalması da ataerkil ritüellerin dışına 

çıkmayı başaramamasından kaynaklanmaya başlıyor. Dolayısıyla günlük yaşamın 

içine sızan (ataerkil) ritüeller ataerkinin kurucusudur.  

 Çingeneleşme kaosun ve karnavalın sahnedeki uzantısı olarak ataerkil 

değerlerle ve kurumlara karşı çıkan onunla çatışan bir değer olarak çizilir. Böylece 

katılaştırma, hareketsiz bırakma, hapsetme gibi eril değerlerin karşısına; akışkan 

olma, devingen olma ve özgür olma gibi değerlerle karşı çıkarak yeni bir dünyanın 

oluşumuna en azından zihinsel olarak destek vermek ve değişimi hayal etmek 

mümkün olacaktır. Çingeneleşmek ataerki dahil, her türlü baskıcı sistemin dışına 

çıkmaya olanak sağlayan düşünsel açılımdır. Ama aynı zamanda oyunun sonunu 

dönüştürdüğümüz şekliyle babanın ve kocanın ataerkil topraklarını da terk etmek 

demektir. Çingenelik, Irigaray’ın belirttiği şekliyle Dionysos olanın bir parçasıdır ve 

“bütün bağları koparır, bütün barınakları yıkar, bütün kurumları alt üst eder, her türlü 

istikrarla alay eder. Duvarlarla çevrilmiş olanı dışarı çıkarır. ... ve akışkan enerjileri 

serbest bırakarak içine aktığı her şeyi kırar.”1 Ellida ve Hilde çingeneleşerek güçlenir 

ve bağımsızlaşır. Ataerkil toprakları, disiplin alanlarını, tahakküm ritüellerini terk 

etmeyi başarabilirler. Bolette, yaptığı seçimle ataerkilinin içine gömülür kalır. 

Ataerkinin topraklarını terk etme, tahakkümün olmadığı bir başka dünyayı hayal 

                                                 
1 Irigaray, 2000, Ön.ver., s. 175. 
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etmektir. Bunun hayalini kurabilmek ve bu uğurda bir şeyler yapabilmek için önce 

eski ilişkileri terk etmek gerekir, Marcuse’un yazdığı gibi, “özgürlükten önce 

kurtuluş için özgür olmak gerekir.”1 Bolette terk edemez ve yeni bir dünya kurması 

mümkün değildir, çünkü o kendine önerileni kabul etmiştir. Ataerki ile uzlaşmıştır, 

sınıfsal ilişkileri benimsemiştir. Geride kalmıştır çünkü sandığını, yani mülkünü terk 

edememiş, dolayısıyla da mülkiyet ilişkilerini terk edememiştir. Clastres’in altını 

çizdiği gibi özgürlük ve kölelik kademelerle açıklanabilecek bir şey değildir. Özgür 

değilsen kölesindir. Bolette de özgür değildir çünkü itaat etmiştir bile.  

Oyunun sonunda ataerkil ve baskıcı figürler (Wangel, Arnholm, Yabancı) 

geriye kalan herkes yeni topraklara doğru yola çıkar. Ellida’nın yapması gereken 

seçimi de Bolette yapar. Aslında ataerkinin sunduğu seçenekler gerçekte bir seçenek 

değildir. Böylece müdahale edilen metin iki düzlemde cümlelerini kurar, ataerkil 

düzlemde ve karşı-kültürel/direnişçi düzlemde. Ancak ataerkil cümleler ve temalar 

yapılan müdahaleyle parodiyle ironikleşerek varlık kazanır.  

Oyun kişilerine biraz daha yakından bakarak tahakküm ilişkilerini de 

değerlendirelim. Wangel, metinde mülkün ve kadınların sahibidir. Ekonomik, 

simgesel ve kültürel sermayelerin yoğunlaşmasıyla efendileşmiştir. Sınıfsal ve 

ataerkil olarak egemendir. Doktor olarak yine üst sınıfta konumlanır ve tıp rejimi ona 

başka bir egemenlik alanı daha açar. Baba, koca, doktor, mülk sahibi olarak 

tahakküm kurandır ve bu unvanların her biri tahakküm simgeleriyle donatır. ve 

kapitalist/ataerkil düzenin sürmesi için çaba harcar. Ancak yaşı Freeman karşısında 

onu zaafa düşürür. Ataerkil ritüellerden beslenir. Aile, tıp, öğretim, modellerine bağlı 

ritüeller onu güçlendiren disiplin alanlarıdır. Disiplin alanları üzerinden güç 

gösterilerinde bulunabilir, örneğin Ellida’yı sorguladığı, psikanaliz seansına aldığı 

bölümler doğrudan bir güç gösterisi gibi alınabilir. Gizli senaryo olarak kadınları bir 

araya getirmemek ayrı tutmak niyetini sergiler. Yönelimi de tamamen 

evcilleştiremediği Ellida’yı evcilleştirmek ve bütün alanlarda tam tahakküm 

sağlamaktır.  

Arnholm, kendi evi ve mülkü olan biri olmakla Wangel kadar ekonomik ve 

simgesel sermayeye sahip değildir, dolayısıyla da sınıfsal olarak da hiyerarşik olarak 

da onun altında yer alır. Egemen sınıfın bir üyesidir. Koca ve baba olmak itibariyle 

                                                 
1 Marcuse, 1997, Ön.Ver., s. 42. 
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ataerkil sermaye sahibi değildir. Bolette’e sahip olmak için çabalar. Kadınlar ve alt 

sınıftan olanların üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır ve aralarına mesafe koyar. Bu 

nedenle Ballasted ve Lyngstrand’la yıldızı barışmaz. Öğretmen olarak farklı bir 

disiplin alanının egemenidir ve dolayısıyla ayrı bir erke sahiptir (Bolette üzerinde). 

Bu disiplin alanının ritüellerine uyan (öğrenci olan) kişiler üzerinde tahakküm kurar. 

Oradan taşıdığı gücü diğer alanlara da yansıtmaya çalışır ve özellikle Wangel ondan 

uzman olduğu alanda yardım isterken güçlenme stratejisi olarak ona üstünlük 

kurmaya çalışır. Bu sistemin nimetlerinden yararlanır ve sürmesini ister. Yönelimi 

daha fazla kültürel, simgesel ve ekonomik sermaye biriktirerek gücünü arttırmak ve 

konumunu değiştirmektir. Bolette’e sahip olmaya çalışır. Wangel’den ödünç aldığı 

güçle ve geçmişte sahip olduğu güç kırıntılarıyla Ellida’nın da üzerinde tahakküm 

kurmaya çalışır. Wangel’il gizli senaryolarını paylaşır, en azından Bolette’in diğer 

kadınlarla güç birliği kurmasının önüne geçmeye çalışır ve düşük bir olasılık da olsa 

kendi Bolette’i -satın-  almadan önce bir sorun çıkmaması için onunla pazarlığa 

girebilecek diğerlerinden izole etmeye çalışır.  

Freeman (Yabancı) evlenmek için para kazanmakla uğraşır. Göçer değildir 

ama işi gereği sürekli dolaşmak durumundadır. Eskiden sahip olduğunu geri almak 

için gelmiştir. Ancak üzerindeki gücünü giderek yitirmektedir. Ellida’nın üzerindeki 

tahakküm gücü ataerkinin gücüdür. Sihir Ülkesi/Kuzey’den gelme bağlamı ortadan 

kaldırıldığı için bu güçten bahsetmiyoruz. Orta sınıftandır. Ezilenlenlerin ezenini 

oluşturur. Gençliği ile Wangel üzerinde tahakküm kurmaya çalışsa da diğer sermaye 

türlerindeki birikimi toplumsal alanda ona yeterli gücü sağlamaz. Düzenin sürmesini 

isteyenlerdendir, ancak daha çok sermayeye gereksiniminin olduğunun farkındadır. 

Konumunu sağlam tutmaya çalışır. Önceleri çatışma içinde olsa da daha sonra en 

azından ataerkil düzlemde Wangel ve Arnholm’la işbirliği yapar. Kendine verilen 

görevi yerine getirir. Diğerlerinden anlayışsız ve şiddet eğilimli olarak kadını sokakta 

bekleyen, kaçınca ne olacağını gösteren ve üstlendiği rolle elitleri (Wangel ve 

Arnholm) aklayan konumundadır. Tehdit unsuru olarak gizli senaryonun içinde yer 

alır ve kadını güçsüzleştirir.  

Ballasted, emeği ile geçinir. Eski bir gezgin oyuncu. Alt sınıfın en altında bir 

yerde yer alır. Yerleşik değildir ama göçer de değildir. Arada kalmıştır. Geçmişte 

göçer olmasının avantajlarını kullanarak (birçok işi yapma yetisine sahiptir) tek bir 
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işe bağımlı kalmaz ve proleterleşmeye direnir, dolayısıyla da bağımsızlığını korur. 

Doğrudan Wangel’in etkisi altında olmamasından dolayı Wangel onun üzerinde tam 

bir tahakküm kuramaz, sertleştiğinde çok kolay terslenebileceğini bilir. Ballasted 

Wangel’in ona muhtaç olmasını gizli senaryosunun bir parçası ve güçlenme stratejisi 

olarak kullanır. Sistemin sürmesini istemez, ama direnme olanaklarına da sahip 

olmadığından ne yapacağını da bilemez. Yakın arkadaşı olan Lyngstrand’la 

hiyerarşik olmayan ve üzerinde tahakküm kurmaya çalışmadan sürdürür. Eşitler arası 

bir ilişkidir. Hilde ile de benzer bir ilişki içindedir. Ataerkinin de dışında konumlanır. 

Kaynak metinde Ballastedin erkek ya da kadın olduğuna dair herhangi bir açık belirti 

olmaması da durumu destekler. Ataerki bağlamında “öteki” olanlardan biridir. Bu 

nedenle de genellikle yok sayılıyor. Kasabaya gelen çingenelerin etkisiyle gitme 

eyleminin fitilini ateşleyendir.  

Lyngstrand, adapte olmayı başaramayan bir oyun kişisidir. Ballasted gibi hem 

alt sınıftandır hem de “öteki”lerden biridir. Bir yere yerleşememiştir ve göçmen 

kuşlar gibi güneye doğru hareket eder. Bir öykü anlatıcısı olarak oyuncularla 

çabucak ilişki kurarak onların safında yer alır. Tahakküme karşı tepkili ve gizli 

senaryolarla direnen bir oyun kişisidir. Gizli senaryoları en çok kullanan odur. Hem 

ekonomik/hem ataerkil sisemden hoşnutsuzdur ve tahakküm edenlere karşı gücü 

yettiğince (gizli senaryolar üzerinden) mücadele eder. Bu nedenle üzerinde tahakküm 

kurmaya çalışan Bolletle arası iyi değildir. Arnholm hem bütün kadınlar hem kendi 

ve arkadaşları (Ballasted ve çingeneler) üzerinde tahakküm kurmaya çalışan etki 

alanı geniş bir kişi olduğundan onunla neredeyse inatlaşmaya varan bir savaşım 

sürdürür. Sakar olması itibariyle de (sakarlığının aynı zamanda bir gizli senaryo olup 

olmadığını bilemeyiz) serseri mayın gibi ortalıkta dolanır. Ancak onun sakarlığı 

otoriteye ve ataerkiye karşıdır. Olasılıkla tanımadığı ve sevmediği bir alanda yaşanan 

bir beceriksizliktir. Bu bağlamda da dahil olduğu disiplin alanlarının ritüellerini 

bozar durur. Hiyerarşi merdiveninde Ballasted’le birlikte en aşağıda durur. 

Çingene oyuncular, atmosferinden hiç hoşlanmadıkları için transit geçmekte 

oldukları bir kasabada Ballasted’in ricası üzerine konaklayıp, ona oyununu 

sahnelemesi için yardım ederler. Cinsiyetçi olmayan ve sınıfsız (ataerkil olmayan) 

bir topluluktur. Kimse kimseye tahakküm kurmaya çalışmaz ve normatif olan 

üzerinden toplumsal cinsiyet inşasına rastlamayız. Onların işi toplumsal cinsiyetin 



 213

bir kurgu olduğunu ve yinelenen ritüeller içinde performatif olarak inşa edildiğini 

göstermektir. Disiplin alanlarının ritüellerini bozarlar. Kendileri tahakküm 

kurmadıkları için kimsenin de üzerlerinde tahakküm kurmalarına izin vermezler. 

Ekonomik ve simgesel sermayeye sahip değillerdir. Kültürel sermaye ve özellikle de 

duygusal sermaye açısından büyük bir birikime sahiptirler. Duygusal sermaye 

çingene/oyuncuları güçlü kılan bir sermaye türüdür. Benzeri biçimde duygusal 

sermaye birikimi olanlarla kolayca iletişim kurabilirler ve aralarına alabilirler. 

Çingeneleşmek bu bağlamda duygusal sermaye üzerinden ve duygusal sermayenin 

yoğunlaşmasıyla oluşan bir süreçtir.  

Bolette, üst sınıftan olmanın ayrıcalığından hoşlanır. Babasının kızıdır. Ona 

itaat eder, onun güçlerinden yararlanır. Abla olmaktan dolayı Hilde üzerinde, işveren 

olmaktan dolayı Ballasted üzerinde, yerleşik olmaktan dolayı Lyngstrand üzerinde ve 

genç olmaktan dolayı Arnholm üzerinde tahakküm kurmaya çalışır. Ezen sınıfın 

ezilen tarafında durur. Diğer yandan Arnholm, öğretmen olmasının gücünü ve gidiş 

bileti olmasının avantajını kullanarak Bolette ile savaşım verir ve iyi bir taktisyen 

olarak, ataerkinin ve öğretmenliğin sağladığı avantajları da iyi kullanarak üstünlük 

sağlar. Baştan beri Arnholmun ataerkiden gelen gücünün altındadır (ona öğretildiği 

biçimde ve babasının kızı olmasının verdiği yatkınlıkla), ancak sonunda itaat eder. 

Mülk sahibidir ve mülkiyetçidir. Mülkünü terk edemediğinden sistemi de terk 

edemez. Daha fazlasını ister. Ekonomik, kültürel ve simgesel sermayeye sahiptir. 

Düzenin sürmesi yönünde çaba harcar. Ellida ile arasında bir sorun yoktur, hatta 

başlarda Arnholm’un çekim alanına girmeden önce yakınlaşma yönünde bile çabası 

vardır. Baba tarafından verandada tutularak izole edilir. Diğer kadınlarla bir araya 

gelmeyi başaramadığından güçlenme olanağı da bulamaz. Ataerkinin ritüellerinin 

dışına çıkamadığı için ataerkinin dışına da çıkamaz. Verili toplumsal cinsiyet 

normlarını kabul eder ve ataerkil hapishaneye tıkılır kalır. Bolette evcilleşmiş 

olandır.  

Hilde, babaya ve dolayısıyla ataerkine direnendir. Özgür olandır. Wangel’in 

ve Bolette’in güçleri yetse de onlara itaat etmez. Bolette gibi sandığa sahip değildir, 

dolayısıyla da düzene tabi olmak zorunda değildir. Her an çantasını alıp gidebilir. 

Bolette gibi ataerkiye gömülü olmadığı için ev işlerini umursamaz ve ataerkil 

ritüellerin dışına çıkabildiği için düzenin de dışındadır. Öğrenci, eş ya da hasta 
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olmadığı için disiplin alanları onu ataerkil alana geri çekmek için zorlayamazlar. 

Çingenelerle birlikte Lysanger’den ayrıldığında bir sırt çantası vardır; ne eşya, ne 

para. Okumak için de ayrılmaz. Ekonomik sermayesi yoktur, asi davranışları 

yüzünden baba da ona bir aktarımda bulunmaz, terbiye aracı olarak kullanır. 

Simgesel sermayeyi de kendi kullanmaz. Wangel’in kadınlar arasında açtığı yarığı 

bir ucundan kapatmaya çalışır. Duygusal sermaye yoğunluğu onu çingeneleştirir. 

Ballasted ve özellikle Lyngstrand’la arkadaştır. Lyngstrand’ın gizli senaryolarına 

destek olarak Arnholm’a yüklenir. Babanın topraklarını terk etmek yönündeki gizli 

senaryonun kamusal ilanından sonra, babanın tahakkümünden kurtulmaya çalışır ve 

bunu çingeneleşerek başarır.  

Ellida, denizle yakın bir ilişki içndedir, denizden gelen kadındır o. Oyunun 

başında ıslak saçlarıyla denizden gelirken karşımıza çıkar ilk. Lysanger’e de deniz 

kıyısındaki Skjoldviken’den gelmiştir. Üstelik bir denizkızıdır o. Denize yakınlığı, 

onu çingenelere de yaklaştırır. Yerleşme sorunu çekmektedir. Ataerkil sistem onu 

yok etmektedir. Bütün ataerkil odaklardan yoğun saldırı altındadır. Geçmişe 

çekilmeye çalışılır, ama geçmişle hesaplaşmış defteri kapatmıştır. Gelecekle 

kuşatılmaya çalışılır. İki adam onu kendilerinin geleceğinin bir parçası yapmaya 

çalışır. Ellida, şimdiyi yeğler ve çingeneleşir. Çingenelerle birlikte düzeni terk eder. 

Wangel’in kadınlar arasında açtığı yarığı diğer ucundan kapatmaya çalışır. 

Çingene/oyuncuların platformunda da bir araya gelmeyi başarırlar (Bolette eksiktir 

yine de). Yoğun bir duygusal sermaye dışında ekonomik, simgesel ya da kültürel bir 

sermaye birikimi yoktur. Sınıfsal olarak bir yere ait değildir. Wangel’in sınıfına da 

ait değildir. Ellida henüz Wangel’in evine girmemiştir, çardakta (eşikte) bekler. 

Düzenin sürmesini değil değişmesini isteyenlerdendir. Direnişini gizli senaryolar 

üzerinden değil, Arnholm, Freeman ve Wangel’e karşı doğrudan karşı koyarak 

gerçekleştirir.  

Oyun kişileri düzene direnen ve sürmesini isteyenler olarak iki kümeye 

ayrılırlar. Direnenler aynı zamanda gidenler kümesini de oluştururlarken, kalanlar 

düzenin sürmesini isteyenlerdir. Bu bağlamda, direnmek ve değişimi istemek göçer 

olmakla bütünleşirken, yerleşmek statükoyu savunmak/katılaşmak/hareketsiz olmak 

anlamını üretir. Bolette’in kalması ataerkinin varlığı için yaşamsal olmuştur. Bolette 
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düzenin sürmesini istemekle birlikte bu tercih onun için bütünüyle yanlıştır ve 

tahakkümle sonuçlanmıştır.  

 

 Düzenden Yana   Düzene Direnen 

 Kalan     Giden 
        +_______                                          +_________ 

 Yerleşik    Göçer 

 

 

            Statüko                                              Değişim 

         

 

        Ataerkil Uzam                               Yeni Uzam/Yeni Dünya Arzusu 

 

Daly’nin yazıya döktüğü şekliyle kadının kendi sesini bulması/kendini ifade 

etmesi kendini yaratması anlamına gelir. “Kadın kendini yaratırken yeni bir uzam da 

yaratır: anlamsal, kavramsal, sembolik, ruhsal, fiziksel uzamlar. Bu uzamlara doğru 

hareket ettiğinde soluk alacak mekanlar da bulur.”1 İlk adım olarak ataerkil geçmişi 

kovmak gerekir. İkinci adım ise ataerkil geleceği defetmektir. “Eski sahipler/eski 

yapıcılar, kaçışı daha ileriye taşıyacak sağlayacak gerçek seçeneklerle yüz yüze 

gelmelerini/görmelerini önlemek için kadının bilincini yanlış ve önemsiz 

seçeneklerle sürekli olarak bombardıman altında tutarlar.”2 Daly’nin söylediklerini 

metne yansıtılacak olursak, oyun kişilerinin ataerkiden uzaklaşmaları onları yeni ve 

tahakkümün olmadığı bir uzama taşıyacaktır. Bu uzam ille de fiziksel bir uzamı ima 

etmek zorunda değildir. Asal olan, Daly’nin de belirttiği gibi, düşünsel uzamdır. 

Yeni uzamı yaratabilen oyun kişileri ataerkil bilinçten arınmış olacaklar bu bağlamda 

bir arınmayı gerçekleştirmiş olacaklardır. Ellida, bu arınmayı gerçekleştirebilmiş 

karakterlerden biridir. Çingenelerin gözünden bakarsak denizden gelen “gacı”3, oyun 

sona ererken artık bir “romani”4 olmuştur.  

                                                 
1 Mary Daly, 1990, Ön.Ver., s. 340. 
2 Aynı, s. 351. 
3 Çingenelerin çingene olmayan/yabancı kadına verdikleri isim. 
4 Çingene kadın. 
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Son olarak çingeneleşme bağlamında oluşan göstergelere de bir göz atıp bu 

bahsi kapatabiliriz. 

Deniz, oyunun merkezi motifidir ve akışkan olanı, geçici olanı,  değişmekte 

olanı, süreksiz olanı içinde barındırır. Dişil bir alan olarak çizilmekle birlikte düzen 

öncesi kaosu imler. Eril/Dişil ayrımını da eritir. Ölüm ve yaşamın kaynağı olarak 

ölüm/yaşam ayrımını da iptal eder. Deniz oyunda Ellida ile özdeşleşen bir motiftir ve 

özgürlüğü içerdiği kadar, geride kalmış olanı (ataerkil olmayan) da çağrıştırır. Ancak 

Yabancı, denizi kirleten bir öğe olarak belirdiğinden ve tartışmanın simgesel düzeyde 

kalmasını önlemek için denizin çağrışımlarının aynısını içinde barındıran ve 

toplumsal düzlemde karşılığı olduğunu düşündüğümüz çingenelikle yer değiştirdik. 

Ataerkil ilişkileri reddeden bir topluluk olduğunu savladığımız çingenelik böylece 

oyunun meselesiyle de katlanmış oldu. Çingene arabası da bu bağlamda akışkanlık, 

değişim, hareket, yenilik, özgürlük ve göçerliğin göstereni olarak sahnede yerini aldı.  

Kaynak metindeki deniz feneri, belirdiği sahneyi belirginleştiren bir 

göstergeydi. Ancak dekor anlayışı, dramaturjik strateji gereği, perspektifli bir peyzajı 

değil de ataerkil ideolojiyi ortaya çıkaracak kavramsal bir çalışma olması tercihinden 

dolayı deniz fenerini doğrudan bir gösterge olarak kullanmak mümkün olmazdı. 

Deniz feneri, kara ile denizin sınırında duran, bir eşiği belirten ve denizden gelecek 

olana karanın nerede başladığını hatırlatan bir figür. Bir uyarı, tehlikeli bir durum 

olduğunu gösteriyor. Diğer yandan deniz fenerini tamamlayan bir gösterge de bir 

kanadı görüntüye giren yel değirmeni. Yel değirmeni de bir devinimi, döngüyü ve 

hareketi, oyun bağlamında da gitmeyi çağrıştırıyor. Yel değirmeni ve deniz fenerinin 

bir arada bulunduğu sahne Ellida’nın Wangel’e gitmek istediğini, her şeyin bittiğini 

açıklayacağı sahnedir. Wangel’in Ellidayı yitireceğini, Ellida’nın gitmekte olduğunu 

imler ve tehlikenin kapıda olduğunu işaret eder. Sözü edilen göstergeler, tercih edilen 

dekor anlayışı içinde benzer şeyleri gösterecek bir gösterge ile yer değiştirilmeye 

çalışıldığında: Ellida ve Wangel’in yanında sohbet ettikleri çingene arabasının 

belirgin duran tekerlekleri yel değirmeni kanadını, arabanın uyarı ışığı da deniz 

fenerini ikame etmeye çalışır.1 

Kara, denizi ötekileştiren eril alan olarak belirir. Geçişimsiz, katı olandır. 

Özgürlüğe karşı otoriteyi simgeler. Kara oyunda bir değerler dizgesidir ve Wangel, 

                                                 
1 Bir gösterge olan dekor ile ilgili bilgiler bölüm III-A-1.a’ da incelenebilir. 



 217

Arnholm ve Freeman’a bölüştürülerek ve onlar aracılığıyla gösterilir. Ellida için 

hapsolduğu, kayaların üzerinde ölümü beklediği yerdir. Ta ki deniz 

(çingene/oyuncular) onu tekrar ait olduğu yere götürene kadar.  

Oyun kişilerinin oturmak için kullandıkları nesneler, onların ait oldukları 

yerleri ve hareket kabiliyetlerini gösterir. Öncelikle kendilerine ait bir oturma birimi 

olmayan Hilde ve Ellida’nın mülksüz olduklarını ve buralara ait olmadıklarını 

söyleyebiliriz. Ballasted’in kamp iskemlesi onun her an harekete hazır olduğunun ve 

her an her yerde olabileceğinin göstergesidir.  Çingenelerin de benzer itkileri 

yansıtan portatif tabureleri vardır. Diğer yandan nevi şahsına münhasır bir kişi olan 

Lyngstrand, katlanabilir portatif bir koltukla dolaşır. Göçerlik bağlamında onu sırtına 

alıp istediği yere gidebileceğini gösterir, ama oturma biriminin biçimi gideceği yerin 

olasılıkla deniz kenarı ve sıcak bir yer olacağını ima eder. Wangel’in kulesi onu 

hakim bir yere yerleştirir ve dürbünü aracılığıyla da bir otorite olduğunu belirtir. Zira 

bakışa sahip olan erke de sahip olur. Düdük, dürbünü tamamlayan bir göstergedir. 

Otoriteyi destekler ve ona denetleyicilik payesi, müdahale etme şansı verir. Polis, 

asker, cankurtaran vb kural koyan olduğunu; kurallara uyulmadığında 

cezalandırabilme, sınır koyma yetisinin olduğunu gösterir.  

Gidebilme, göçebilme yetisini üzerinden bir başka gösterge zinciri de 

Bolette’in sandığı, Hildenin sırt çantası ve Lyngstrand’ın bavuludur. Bu göstergeler 

sahip olunan sermayeyi ve neyi geride bırakıp gidebileceğini (dolayısıyla ataerkiye 

ne kadar gömülü olunduğunu) ortaya çıkarır. Bolette sandığını mülkiyeti gibi 

düşünür (sandık mülkiyet bağlamında Bolette’i aynı zamanda çeyiz çağrışımı 

üzerinden ataerkil ekonominin de bir parçası yapar), çingene/oyuncular kullanmak 

istediğinde mülkü çalınıyormuş tepkisini verir ve oyunun sonunda onu bırakıp da 

gidemez. Diğer yandan Hilde’nin bırakamayacağını düşündüğü bir şey yoktur, sırt 

çantası ile terk edebilir. Sırt çantası onun göçerliğine ve mülksüzlüğüne işaret eder. 

Oyunun sonunda Lygstrand bavulla belirir, çekiştirerek çingene oyunculara 

yetişmeye çalışır. Ama mülkiyet hareket yetisini kısıtlar. O da bir karar verir ve 

bavuluna tekmeyi basarak bırakır, koşarak çingenelere yetişir. Bu üç gösterge birbiri 

ile ilişki içinde anlam üretirler.   

Göçerlik ve mülkiyet, göçerlik ve ataerki birbirleriyle ters orantılıdır.  
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III- REJİ AÇISINDAN DENİZDEN GELEN KADIN 

 

 

 

 

Daha önce hiç böyle mükemmel dans etmemişti. 
Nazik ayakları sanki keskin bir bıçakla kesiliyor gibi 
hissetti, fakat umuru değildi, daha keskin bir sızı 
kalbini delmekteydi. Biliyordu ki bu onun prensi 
görebileceği son geceydi.” 

            H.C. Andersen 
 

Erkekler tarafından idare edilen dünyamız, karalar 
ve göklerin bütün ufuklarını erkeklere ve onların 
isteklerine uygun olarak yaymıştır. Ve kadına, 
yaşamdaki bütün beklentilerinin ancak bir 
erkek/koca aracılığıyla gerçekleşebileceği inancı 
lütfedilmiştir. 

L. Zografu 
 

 

 

 

A- Yönetmen Yorumu 

Denizden Gelen Kadın metni ilk elden dikkati çeken ve sevilen belli başlı 

özellikleri dolayısıyla sahneye taşınmaya karar verilmiştir. Bunlardan ilki oyunun 

mazruf olarak zarfın içine çok uygun bir biçimde sığması oldu. Süreç oyunun 

belirlenip ona uygun çerçevede bir dramaturgi ve reji anlayışıyla metnin akacağı bir 

kanal oluşturma şeklinde gelişmedi. İlk adım çerçevenin belirlenmesi oldu. Feminist 

kuram üzerinden bir okuma ve buna bağlı olarak bir sahneleme anlayışı 

geliştirilmeye karar verilmesi olduğu için metnin bulunması biraz sıkıntılı oldu ve 

zaman aldı. Baştan beri olasılıklar içinde bulunmasına karşı, öncelik Türkçe yazılmış 

bir metnin bulunmasına verildiğinden dolayı arka planda kaldı. Kuşkusuz doğmuş 

olma olasılığı çocuğa biçilen bir dona uygun çocuğu aramak oldukça can sıkıcı bir 
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durum. Bu nedenle, Denizden Gelen Kadın metninin belirlenen çerçevede okuma 

yapmaya uygun bir metin olması, çalışmaya başlamak için gerekli itkiyi ve cesareti 

sağladı. Türkçe yazılmış metin olmaması sıkıntısı, çevirinin de bir yeniden yazım 

olduğunu düşüncesiyle (ve çevirmen Beliz Güçbilmez’in ayrıca bir oyun yazarı 

şapkasının da olmasının sağladığı rahatlıkla) ve dil üzerinden yapılacak 

çözümlemeleri çeviriyi kaynak metin olarak kabul edilmesiyle aşıldı.  

Ataerkil bir sistem içinde aşkı irdelemesi oyunun sevilen ve irdelenmeye 

değer bir başka yönüydü. Denizden Gelen Kadın ataerki içinde aşkın imkansızlığını 

gözler önüne serer. Eril ideoloji aşkı ilişkiye çevirir, çünkü kadını nesneye 

dönüştürebilmesi ve üzerinde tahakküm kurabilmesi için evcilleşmeye uygun 

olmayan her şeyin yok edilmesi mümkündür. Dolayısıyla da yıkıcı bir güç olan aşk 

araçsallaştırılarak ilişkiye dönüşür. Coward’ın da irdelediği gibi ilişki, 

kapitalist/ataerkil dünyanın ifade biçimidir. Sevgi ilişkisinden ziyade bir mülkiyet ve 

sahiplenme ilişkisidir ve güç eşitsizliğini yansıtır. Nesnel ekonomik temeller 

üzerinde yükselir; bağımlılık ve izolasyon üretir. “Düzeyli bir ilişki yaşıyoruz”  

popüler söylemi aşkın bugün düştüğü durumu ve ilişkiye dönüştüğünü en iyi 

yansıtacak göstergelerden biridir. Bu noktada aşk yıkıcı bir güç olarak 

değerlendirilebilir. Denizden Gelen Kadın sözü edilen tartışmalara uygun bir zemin 

sağlaması itibariyle sahneye aktarmaya değer bulunmuştur. 

Metinde sevilen bir başka özellik çifte kodlanmış oluşudur. Bir yanıyla 

gerçekçi biçemle bezenen oyun diğer yandan masalsı/simgesel öğelerle dokunarak, 

renklendirilerek farklı okuma ve algılamalara kapı açmakta. Metnin ikili yapısı kendi 

üzerine dönerek açıklıklar yaratıyor. Böylece realist yapıyı bozmak için metin bir 

yandan kendi olanaklarını yaratır.  

Metnin kapalı bir yapı ve finali olmasına karşın, kendiyle hesaplaşmasını 

tamamlayamadığından, oyun kahramanlarından birinin birkaç yıl sonra başka bir 

oyunla geri dönmesi metne açıklık kazandıran bir başka unsurdur. Metin diğer 

oyunlara taşan kapanmamışlığıyla da sevilmiş/önemsenmiştir. 

Ayrıca metnin bu yapısı Anadolu kültürüne çok yakın. Realist yapının altında 

yatan masalsı sıcaklık bizim hiç de yabancı olmadığımız bir evrene pencereler 

açıyor. Masalsı sembolik dokusu, aynı kumaştan başka eklemelere de olanak 
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sağlaması açısından önemlidir. Oyunun içinde bulunan Viking kültürünün sahneleme 

olanaklarını açacağı da düşünülmüştür. 

Deniz kızı motifinin oyunun merkezinde durması, ayrıca oyunun 

sahnelenmesi düşünülürken sevilen bir başka öğe olmuştur. İbsen’in bu oyunu 

denizin karşısında deniz (ve deniz kızları) tarafından büyülenerek yazdığı latifesi 

eğlenceli bir yaklaşımdır, ancak cadı motifiyle çok yakın duran deniz kızı motifi 

egzotikleştirici eril bir bakışla kolayca bütün gücünü yitirebileceğinden dikkatli 

yaklaşılması gerekmektedir. Ayrıca deniz ve deniz kızı motifi gezerlik/göçerlik ve 

çingenelikle koşutluk kurabilme yetisine de sahiptir. Akışkanlığı çingenelik 

üzerinden çözebilme ihtimalini taşıması oyunun seçilmesinde önemli olmuştur.  

Denizden Gelen Kadın bir evcilleşme sürecinin öyküsüdür. Evcileşme ataerkil 

bir düzlemden bakıldığında olumludur. İbsen kadının bağımsızlığını önemli bulan bir 

yazar. Ancak içselleşmiş örtük ideoloji onun bu isteğini çelerek, kendi kendini 

çürüten bir noktaya kadar taşıyor. Ataerkil ideolojinin (üstelik tersini murad eden) bir 

metne nasıl sızdığını görmek ve onu açığa çıkarmaya çalışmak değerli bir çaba 

olarak görülmüştür.  

Oyunun hazırlık ve sahneleme ve sergilenme süreçlerinde ataerkil ideolojinin 

ve cinsiyetçiliğin nasıl sinsice bilinçleri işgal ettiğini üzülerek gördük. Cinsiyetçilik 

her yerde/her düzeyde hüküm sürdüğünden, diğer tahakküm biçimlerinin 

altyapılarını hazırlayıp tetiklediğinden ve dahası hala kadın olmanın ölümcül olduğu 

topraklarda yaşıyor olmaktan dolayı cinsiyetçiliği merkeze alan bir 

tartışma/sahneleme çalışması seyirciyle buluşmaya/tartışmaya değer ve gereklidir.  

Sahneleme öğeleri de toplumsal cinsiyet kurulumunu belirginleştirecek 

şekilde yaklaşıldı. Kısaca bir göz atalım. 

1- Alan Tasarımı Ve Kostüm: Toplumsal Cinsiyet/Sınıf 

1.a - Alan, Toplumsal Cinsiyet ve Statü 

Denizden Gelen Kadın oyununun alan tasarımı1 alanın toplumsal cinsiyet ve 

statü ile bağlantısı üzerinden kavramsallaştırılarak tasarlanmıştır. Tarih boyunca alan 

                                                 
1 Alan tasarımı, sahneyi plastik mimari bir alan olarak düşünen bu oyun için daha uygun bir terim gibi 
göründüğünden sahne tasarımı yerine tercih edilmiştir. 
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düzenlemelerine bakıldığında dizilimin egemenin perspektifine göre statü farklarına 

göre düzenlendiği görülür. Spain’in Doreen Massey’den aktardığı gibi: “Toplumsal 

olarak kurulan yalnızca uzamsal ilişkiler değildir, toplumsal da uzamsal olarak 

kurulmuştur.”1 Spain de toplumsal olan ile alanı karşılıklı ve karışık bir ilişkisellikle 

tanımlar.  

 
Bir kez uzamsal formlar yaratılınca kurumlaşma eğilimi 
gösterirler ve çeşitli yollarla gelecekteki toplumsal 
süreçleri etkilerler. … Alan ve toplumsal ilişkiler 
öylesine girift bir şekilde bağlantılıdır ki bu iki kavram 
birbirinin tamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir.2 
 
 

 Toplumsal cinsiyet kurulumu da alanın düzenlenmesi ve kurulmasını etkileyen statü 

farklarını üreten olgulardan biridir. Toplumsal cinsiyet ve alan birbirlerini karşılıklı 

olarak etkilerler ve birbirlerini inşa ederler. Böylece toplumsal olanın bir uzantısı 

olan alan düzenlemesi ve tasarımı, cinsiyetçi ideoloji doğrultusunda şekillenir ve 

cinsiyet politikasının bir uzantısıdır.  

Toplumsal cinsiyet kurulumu üzerinden bölünme ve ayrılma, aynı anda hem 

coğrafi/topografik olarak hem de mimari olarak kurularak üretilir. Erkek ve kadın 

uzamsal olarak birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunun temel nedenlerinden biri, Spain’e 

göre, kadının bilgiye erişimini kısıtlayarak statü farklılıklarının devamını sağlama 

çabasıdır. “Toplumsal cinsiyetli alanlar kadını, iktidar ve ayrıcalık üreten/yeniden 

üreten ve de erkek tarafından kullanılan bilgiden ayırır.”3 Böylece kadın uzamsal 

olarak merkez dışında konumlanırken, erkeğin yeri merkezdir. Merkezde olma ya da 

merkeze göre konumlanma toplumsal cinsiyeti üreten kodlardan biridir. 

Mimari form, diğer yandan, statüye göre ayrımı belirleyen faktörlerden 

biridir. Bir mimari form inşa edilirken ya da tasarlanırken toplumsal cinsiyet ve sınıf 

gibi değişkenler belirleyicidir. Dengiz, geleneksel Türk evlerinin mimarisini 

toplumsal cinsiyet kurulumuna göre değerlendirdiği çalışmasında mimariyi 

düzenleyici bir mekanizma olarak çizer. “Mimari fiziksel devinimleri sınırlar ve 

kontrol eder, aynı zamanda fiziksel deneyimin bir parçası olan bakmanın iktidarını 
                                                 
1 “Doreen Massey, In Geography Matters. Haz.:Dooren Massey & John Allen (Cambridge: 
Cambridge Universiy Press, 1984),6.” Daphne Spain, Gendered Spaces (Carolina: University of North 
Carolina Press,1992), s. 4.   
2 Daphne Spain, Gendered Spaces (Carolina: University of North Carolina Press,1992), s. 6.   
3 Aynı, s. 3. 
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düzenler.”1 Foucault’un dile getirdiği gibi bakış bir iktidar biçimidir ve kimin baktığı 

ve kime bakıldığı iktidarın kime ait olduğunun bir göstergesidir ve iktidar disiplin 

mekanlarında (mimari olarak) hiyerarşikleştirilmiş bir gözetleme mekanizmasına 

göre kurulur. Bütün disiplin mekanlarının temel özelliklerinden biri, mimarinin 

bakan ile bakılan arasındaki ayrımı netleştirecek biçimde düzenlenmesidir.  

 
 
Disiplinin icra edilmesi, bakışlar aracılığıyla zorlayan 
bir düzenleme; görmeye olanak veren tekniklerin 
iktidarın olanaklarını artırdıkları ve bunun yansıması 
olarak, baskı altına alma araçlarının, bu baskıların 
uygulandığı kişileri açıkça görülebilir kıldıkları bir 
makine gerektirmektedir… Tam bir disiplinsel aygıt, 
tek bir bakışla her şeyi sürekli olarak görmeye olanak 
verecektir. Merkezi bir nokta aynı anda hem her şeyi 
aydınlatan ışıkların kaynağı, hem de bilinmesi gereken 
her şeyin yoğunlaşma yeri olacaktır: hiçbir şeyi 
kaçırmayan mükemmel göz ve tüm bakışların yönelik 
olduğu merkez. … Disiplinsel iktidar kendini görünmez 
kılarak icra etmektedir; buna karşılık boyun 
eğdirdiklerine zorunlu bir görünürlük ilkesini 
dayatmaktadır.2 
 
 

İkinci temel özellik de erişim ile ilgilidir. İktidar ve statü sahibi olanlar mekan içinde 

daha fazla alanı kontrol etme hakkına sahiptir. Aynı mimari farklı statüdeki özne için 

farklı mekanlardır. Mimarlık diliyle baktığımızda bunun yansıması egemenlerin 

mimari yapı içinde özgürce hareket yetisine sahip olmalarına karşın, tahakküm 

altındakilerin ve aşağı konumda bulunanların hareket yetisi sınırlıdır; bir nevi hapiste 

olma durumudur. Aynı biçimde egemen/statü sahibi mimari sınırların dışına da özgür 

çıkış hakkına sahipken, tahakküm altında olanların çıkışları belirli izin ve 

protokollere bağlıdır. Hapishaneden hastaneye, okuldan kışlaya, işyerinden aile 

konutuna varana kadar bütün disiplin mekanlarında aynı mekanizma işler.  

 İdeolojiyle mimari arasında da karşılıklı bir ilişki vardır. İdeoloji sınıfsal ve 

toplumsal cinsiyet üzerinden ayrımları mimari biçimler üzerinden inşa ederken, 

mimari biçimler de geri dönüşlü olarak ideolojik ilişkileri yeniden üretirler. 

                                                 
1 Esma Burçin Dengiz, “Boundaries of Gendered Space: Traditional Turkish House.” (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2001), s. 16. 
2 Foucault, 1992, Ön.Ver., s.  214-235. 
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Shands’ın da belirttiği gibi kadınlar için mekanla ilgili sınırlamalar sadece fiziksel bir 

sınır olmanın ötesindedir. Mekan kadın için hegemonya ile üretilen kültürel ve 

metaforik bir kurgudur da aynı zamanda.   

 
 

Kadınların yaşamını etkileyen, belirleyen ya da 
tanımlayan sınırlar hem maddidir hem de metaforiktir. 
… Psikolojik sınırlar kadınların kendi kendilerine 
ayakta tuttukları içselleştirilmiş kültürel yapılardır. 
İçselleştirilmiş sınırlar, eğer bilinçsizse kadının 
kendisine bile görünmezler.1 
 
 

Mekanlar günlük yaşama içkin ritüellerin gerçekleştiği yer olması itibariyle de 

kültürel bir oluşumdur. Ancak buradan tahakkümün tek müsebbibinin 

uzamsal/mimari ilişkiler olduğu sonucu çıkmaz, tersine diğerleri içinde ve diğerleri 

ile ilişki içinde yerini alır. Uzam/mimari ağırlıklı olarak cinsiyetçi ve sınıfsal 

ideolojileri yeniden üretse de diğer tahakküm biçimlerini de yansıtır.  

Dengiz, geleneksel Türk konutlarında iki eşik tespit ediyor: birincisi sokak 

sınırı, ikincisi ise ev/bahçe sınırı. Bu eşikler kamusal alan ile özel alan arasındaki ve 

içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımları belirliyor. Özel ve kamusal alan ayrımı, 

Shands’in de belirttiği gibi,  cinsiyetçi ideolojinin inşası için önemli bir öğedir. “Özel 

ve kamusal alanların kesin ayrımı ataerkini ayakta tutmaya yarayan bir araç 

olagelmiştir, alanlardan biri eril genişlik bölgesiyken, diğeri dişil büzüşme alanıdır.”2 

Eşikler (genel kanının aksine) iki statü arasındaki ayrımı netleştirerek ayrımları 

onaylama işlevine sahip olduğundan,  geleneksel Türk evlerinin inşa ettiği eşikler de 

kadının duvarların arkasına hapsedilmesini onaylamaya yarıyor. Duvar ve eşikler 

bedenin ve bakışın denetlenmesini sağlıyor.  “Evin sınırları, sokağa kapalı olma ve 

bahçeye açık olma durumlarını yansıtır.”3 Dolayısıyla yarı açık tutukluluk hali 

gibidir.  

 
Ev-bahçe sınırı kadının yabancılarla muhatap olmadan 
evin bakımını sürdürmek için içinde günlük işlerini 
sürdüreceği duvarlarla çevrili olan bahçeye çıkışı için 

                                                 
1 Kertsin W. Shands, Embracing Space Spatial Methaphors in Feminist Discourse (London: 
Greenwood Press, 1999), s. 63. 
2 Aynı, s. 65. 
3 Dengiz, Ön.Ver., s. 36. 
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özel bir çıkış sağlar. … Ancak bedeni dışarıda olmakla 
birlikte bahçe duvarları dışında ne olup bittiğini görme 
şansına sahip değildir. Bakışı doğal ve insan yapımı 
ağaç ve duvar gibi malzemelerle kısıtlanmıştır. Bedeni 
dışarıda olmakla birlikte bakışı kısıtlanmıştır.1  
 
 

Geleneksel Türk evleri, kadını özel alan içine kapatan ve dışarı ile ilişkisini 

kesen bir mimari yapıdır. Kadına hizmet işlerini sürdüreceği kadar dışarıya kısıtlı 

çıkış olanakları sağlayacak bir düzenek sağlar. Kadın içerisiyle ilişkilendirilir ve 

hareket yetisi kısıtlanır.  

Alan tasarımı: 

Denizden Gelen Kadın oyununun sahne tasarımı, toplumsal cinsiyet ve sınıf 

ilişkilerini yansıtacak bir alan/mimari tasarımdır. Bu tasarımın öncelikli amacı alan 

içinde örtük olarak bulunan ideolojiyi görünür kılmaktır. Bunu yaparken de Türk 

konut mimarisinin cinsiyetçi inşasından da yararlanılmıştır. Denizden Gelen Kadın 

oyunu, geleneksel Türk evlerinin ideolojik kurulumu ile birlikte 

okunarak/değerlendirilerek alan içine yerleştirilmiştir. Tasarımda altı 

çizilen/belirginleştirilen öğeler ise şunlardan oluşmaktadır: 

  

a) Denizden Gelen Kadın oyunun alan tasarımı kadının tutukluluk halini 

yansıtacak biçimde kurgulanmıştır. Wangel’in evi özel-kamusal alan 

sınırını çitlerle belirler. Çitler aynı zamanda kadınların tutukluluk hallerini 

vurgulamak için bir çeşit parmaklık izlenimi verecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

b) Wangel ve kadınları arasındaki statü farkını vurgulamak için Wangel’in 

mekanı yüksektedir. Bu yükseklik aynı zamanda ona bakışı kontrol etme 

olanağı da sağlar. Bir kule olarak tasarlanan Wangel’in mekanı aynı 

zamanda hapishanenin gözetleme kulesi olarak da düşünülmüştür. Hem 

içerisini hem dışarısını hakim bir noktadan gözetleyebilir. Kule 

cinsiyetçi/sınıfsal bir evrende onun iktidarını sürdürmesi açısından 

yardımcı olur.  

                                                 
1 Aynı, s. 56. 
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c) Oyununun cinsiyetçi politikası kadınları birbirinden ayırmak/izole etmek 

üzerinden işlediğinden bunun mimari tasarımda yansıması Wangel’in 

kulesinin Ellida’nın mekanı/hücresi (çardak) ile kızların 

mekanını/hücresini (veranda) tam ortadan bölecek ve mekanların ilişki 

kurmasını önleyecek şekilde yerleştirilmiştir.  

d) Çitlerin dışında duran çingene arabası, ev (hapishane) ile tezat oluşturur. 

Her an gitmeye hazırdır. Alan içinde hareket etme yetisi özgür olmayı 

vurgular. Burası eril otoriteye ait olmayan “yaban” alandır. Otorite ve 

kurallarla sınırlı olmayan yerdir. Oyunun seyirciye açıklığını da sağlayan 

alan burasıdır. 

 

Hareket yetisi alanı/yaşamı deneyimlememizi sağlayan ve özgürlüğü niteleyen bir 

kavramdır. Uzamsal olduğu kadar psikolojik, metaforik, kültürel ve entelektüel bir 

olgudur. Bu çerçeveden bakıldığında mahkûm/köle ya da gardiyan/efendi olmak bir 

alan içinde erk sahibi olmayı/olmamayı tanımlar, yoksa özgür olmayı değil. 

Özgürlük öznenin disiplin alanları dışında tanımlanmasıyla yani mekandan firarıyla 

mümkündür.   

1.b- Toplumsal Cinsiyeti/Sınıfı Giymek: Kostüm 

Giysiler içinde taşıdıkları kişilerin sınıfını, statüsünü ve cinsiyetini/toplumsal 

cinsiyetini yansıtırlar ve habitus dolayımıyla belirlenirler. Giysi kişisel izler taşıdığı 

kadar toplumsalı da yansıtır. Bu nedenle, son kertede her giysi bir kostümdür. 

Kostümün giysiden farkı bir kurgu olduğunu beyan etmesidir; en stilize olandan en 

gerçekçi olana kadar böyledir bu. Bir tasarım, bir kurgu olduğunu belli etmeyen her 

kostüm iğretileşerek performansı sakatlar. Diğer yandan statü, sınıf ve toplumsal 

cinsiyet de giyilebilir  (dolayısıyla çıkarılabilir) bir tavır-kostümdür (özsel zaruretten 

kaynaklanmaz). Vassaf da, cinsiyetin giyilebilirliğini toplumun standardize edilmesi 

ve katılaştırılması bağlamında ele alır.  

 
 
Belirli bir kültürün öğütlediği ilkelere uyarak, tüm 
erkekler ve kadınlar, cinselliklerine uygun belirli seks 
standardına özgü bir biçimde giyinirler, yürürler, 
konuşurlar, sigaralarını tutarlar, bacak bacak üstüne 
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atarlar. Aynı şey tüm alt kültürler için de geçerlidir. 
Sonuç, tekdüze bir toplumdur. Bizler de, kadınlı 
erkekli, cinsel rollerimizi harfi harfine belirlenmiş 
giysiler gibi kuşanırız. Gerek kendi rolümüzü gerekse 
başkalarının rollerini ezbere biliyoruz. Ne yapacağımızı 
ve ne beklediğimizi biliyoruz. … İlk ‘rolümüz’, daha 
doğrusu yaşamımızda giydiğimiz ilk üniforma, cinsel 
kimliğimizin üniformasıdır.1 
 
 

Kostüm tasarımı: 

Denizden Gelen Kadın oyununda da kostümler, karakterlerin sınıfsal 

özelliklerini belirginleştirecek ve toplumsal cinsiyet kurgusunu destekleyecek şekilde 

tasarlanmıştır. Ancak bu destekleme ve belirginleştirme toplumsal cinsiyet ve sınıf 

olgularını güçlendirmek için değil, (toplumsal/kültürel inşa oldukları aşırı 

vurgusuyla) istikrarsızlaştırılarak zayıflatmak içindir.  

Tasarımın genel yönelimleri şöyledir: 

a) Kostüm tasarımları karakterlerin sınıfsal statüsünü belirtecek şekilde 

sınıfının habitusunu yansıtır. 

b) Kostümler aidiyetin çizgilerini taşır. Örneğin Wangel’in kadınları ona ait 

olduklarını belirten bir damga taşırlar. 

c) Tahakküm altındakiler efendilerinin beğenilerini giysilerinde taşırlar. 

Kostümleri hegemonyayı içselleştirmeleri ya da direnmeleri oranında 

efendinin beğenisini az ya da çok taşır. 

d) Kostümler, karakterlerin hareketliliği oranında bu hareketi yansılayacak 

şekilde değişirler. Zaman boyutu kostüm tasarımının bir öğesidir. Örneğin 

Bolette, Arnholm ve Wangel oyun boyunca hiçbir değişim geçirmedikleri 

için (entelektüel, duygusal, bilinçsel, yaşam deneyimi olarak) kostümleri 

de hiçbir değişiklik geçirmez. Oysa Ellida, kostümüyle birlikte 

değişirken, Hilde oyunun sonunda kostümünü tamamen değiştirir. 

e) Kostümün dokusu, rengi ve şekli karakterlerin toplumsal alanda 

kapladıkları yeri yansıtacak şekilde belirlenmiştir.  

                                                 
1 Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü. Çev: Ömer Marda ve Zehra Gençosman (İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1992), s. 94-95. 
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f) Çingene-oyuncuların kostümleri, belirli bir çingene tavrını yansıtmaktan 

ziyade çingenelik tavrını ve karnavalesk tavrı birleştiren rengarenk, canlı 

ve birbiriyle uyumsuz renk ve biçimlerden oluşur.  

g) Hareket yetisi kostüm tasarımının bir parçasıdır. Örneğin Bolette hareket 

yetisi kısıtlı bir kostüm giyerken, Ellida içinde hareket etme zorluğu 

çektiği bir tasarımı giyerek kostüm ve karakter arasında bir kırılma yaratır 

ve evcilleştirme sürecine vurgu yapar. Diğer yandan Hilde, yabanlığını 

yansıtan hareket etme yetisini tasarımında taşır, tıpkı çingene oyuncular 

gibi. 

Kostüm tasarımındaki temel yaklaşım da, alan tasarımında olduğu gibi saklı 

ideolojiyi ve sınıfsal/toplumsal cinsiyet ilişkilerini açığa çıkarmak ve görünür 

kılmaktır. 

2-  Dans ve Müzik: Türk Tiyatrosunun Vazgeçilmezleri 

Türk tiyatrosu adına bir şeyler yapılacaksa, kökensel olarak bakmak ve 

yapısal gelişimini izlemek bir zorunluluktur. Bir tiyatro formu oluşacaksa, böylece, 

hangi öğelerin taşınacağına karar vermek gerekir. Müzik ve dans Türk tiyatrosunun 

morfolojik olarak olmazsa olmazlarıdır.  

Köy seyirlik oyunlarından hareketle realist metni açma çabası olan Denizden 

Gelen Kadın projesi, dans ve müziği tiyatronun morfolojisi bağlamında 

değerlendirilmek durumundadır. Dramaturjik bir sorun olmaktan çok, antropolojik 

bir sorundur. Gerek müzik gerekse dans olaylar dizisini, öyküyü ya da kısaca metni 

organik olarak desteklemez ve neden sonuç bağı ile bağlı değildir. Çünkü müzik ve 

dans metni besleyecek bir dolgu malzemesi değildir, tersine tiyatro dilinin bir 

parçasıdır ve yapının bizzat kendidir. Anadolu insanı kendini dansla ve müzikle ifade 

eder. Metin sözsel olarak değil; ritim, devinim, ezgi gibi bedeni yücelten karnavalesk 

öğelerle kurulur. Şenlik ve ağıt, Anadolu’nun iki yüzüdür. Dolayısıyla tiyatrosunun 

da yüzlerini bunlar oluşturur. Hem şenlik hem de ağıt devinim ve müzikten oluşan 

bedensel bir ifadedir. Türk tiyatrosunu var edebilecek Anadolu damarının kültürel 

kodlarına baktığımızda yine dans ve müziği görürüz. Yolu tiyatro ile kesişebilecek 

her kaynak mutlaka dans ve müzikle kesişir: şamanlıktan, mevsimsel bolluk/geçiş 

ritüellerine, dinsel/büyüsel törenlere varana kadar.  
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Müzik ve dans aslında bütün halk tiyatrolarının kurucu unsurudur. Köken 

itibariyle bakıldığında tören/tiyatronun kendisinden ayrılmaz, müzik-dans-dram bir 

bütündür ve birbiri içinde erimiştir. And’ın da belirttiği gibi söz bir adım geriden 

gelir. “Törensel, büyüsel oyunlarda eylem (dromenon) sözden (muthos) daha 

önemlidir.”1 Eylem, sözle değil bedenle (ses, devinim, ezgi ve ritm) ifade edilir. 

Karadağ’ın ortaya koyduğu gibi müzik ve dans, seyirlik oyunların da temellerinden 

biridir.  

 
Köy seyirlik oyunlarında müzik ve dans vazgeçilmez 
öğelerden biridir. Belirli günlerde oynanan törensel ya 
da büyüsel oyunlarda müzik ve dans oyunun kendisi 
kadar etkili ve önemlidir. … Başta ve sonda oyuncu ve 
seyircinin birlikte dans etmesi hem öz hem biçim 
açısından, önemli bir etki gücüdür. … Köyümüzün 
yaşantısı içinde perçinleşen müzik ve dans köy seyirlik 
oyunlarında ilk sıradadır.2 
 
 

Tören/ritüel, tiyatro olarak şekillenmeye başlayınca, müzik ve dans da kendi 

başlarına özerk öğeler olarak belirginleşip bu kez tiyatronun yapı taşı olarak yerini 

almaya başlar. Asal parçalar oldukları için de teatral yapının derinliği içinde 

konumlanarak tiyatronun dilini belirler, metnin tahakküm kurmasına izin vermez. 

Böylece Batı yönelimli tiyatro karşısında başka bir damardan alternatif bir anlayışa, 

başka bir zihniyeti inşa etmenin yolu açılır: yerleşik bilince karşı göçer olan. 

Realizmle belirginleşen Batı tiyatrosu için müzik asal değil yardımcı/destekleyici bir 

öğedir ve metnin iletisini sağlamlaştırmaya yarar. Anlam metindir ya da metne 

kodlanmıştır. Tiyatronun izleyicisinden beklediği de bu anlamı çözmesi/ anlaması/ 

bulmasıdır. Anlamı sabitleyerek izleyiciyi de sabitler, entelektüel bir hareket alanı 

tanımaz. Metin yazarın bir uzantısı olarak performans alanını işgal ederek tahakküm 

kurar. Diğer yandan müzik ve dans gibi öğeleri özerkleştiren formlar (Brechtyen 

biçim gibi) Florenski’nin belirttiği çoklu bakış noktalarını oluşturup, metnin 

kutsallığını bozarak onu istikrarlaştırır ve anlamı da iletilecek bir belirlenmişlik değil 

yaratılacak bir oluş olarak değerlendirir. Böylesi bir durumda da izleyici entelektüel 

olarak hareket yetisine kavuşarak göçerleşir/gezerleşir.  

                                                 
1 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1985), s. 11.  
2 Nurhan Karadağ, Köy Seyirlik Oyunları (Ankara: İş Bankası Yayınları, 1978), s. 143-144. 
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 Kendi kültürel birikimimiz üzerine bir tiyatro inşa edeceksek müzik ve dansı 

es geçmemiz mümkün değildir. Tiyatromuzun yapısal-morfolojik bir parçası olarak 

yerini alır. Denizden Gelen Kadın tam da bu itkiyle hareket ettiği için müzik ve dans 

yapı taşı olarak sahnelemenin temeline döşenmiştir. Dramaturjik strateji olarak da 

realist perspektifi parçalama noktalarına yerleştirilir. Müzik ve danslar ayrıca oyunun 

ritmini belirleyici bir unsur olarak da stratejik olarak değerlendirilir.  

3- Işık ve Makyaj: Etkisiz Elemanlar 

Işık ve makyaj, oyunun biçimlenişinde dekor ve kostüm gibi aktif bir rol 

oynamamış ya da dans ve müzik gibi morfolojik/yapısal bir öğe olarak 

değerlendirilmemiştir.  

3.a- Işık Tasarımı  

Oyunun bir tiyatro sahnesinde sergilenmesi tercihinden dolayı teatral bir 

ışıklamaya ve bir ışık tasarımına gereksinilmiştir. Tercih edilen belli başlı ışıklama 

stratejilerine bir göz atalım. 

a) Aydınlatma: Işığın oyuna temel katkısı oyun ve seyir alanını aydınlatmak 

şeklinde olmuştur. Ancak bu aydınlatma dinamik bir aydınlatmadır yine 

de, sabit bir genel ışıklama tercih edilmemiştir. Sahne (seyir yeri de dahil) 

total bir alan olarak düşünülmüş, bu alan içindeki devinimleri ve iktidar 

ilişkilerini belirleyecek, destekleyecek ya da çözecek şekilde daha çok 

aydınlık ve daha az aydınlık alt alanlar oluşturulmuştur. Genel ışık içinde 

lokal ışıklamalarla yapılan destek böylesi bir odaklamaya izin vermiştir. 

Işık genellikle genel ışıklama ile görünürken, ışık yoğunlukları bu alan 

içinde devingen bir özelliğe sahip olmuştur. Böylesi bir tercih diğer 

yandan sahne dengesi ve vurgu gibi öğelerin kurulmasına destek 

olmuştur.    

b) Seyir yeri aydınlatması: Seyir yeri oyun boyunca ayrıksı bir iki sahne 

dışında aydınlatılmıştır. İzleyicinin tiyatro salonunda olduğu, yalnız 

olmadığı ve diğer insanlarla birlikte izlemekte olduğu ve olan bitenin bir 

kurgu olduğunu her daim anımsatmak için tercih edilen bir yol oldu. 
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Diğer yandan seyir yerini aydınlatma stratejisi sahneyi dördüncü duvarı 

inşa etmeden kullanan çingene-oyuncuların daha rahat bir iletişim 

kurmasına da katkı sağladı ve seyirciye realist bir oyunun saymacalarıyla 

sınırlı olması gerekmediği hissettirildi. 

c) Özel ışıklamalar: Oyunun ayrıksı bir iki sahnesinde ama özellikle Sandık 

Öyküsü’nün anlatıldığı sahne bütün oyundan farklı, ışığın ve pojeksiyon, 

sis makinesi gibi diğer sahne etmenlerinin ön planda olduğu bir ışıksal 

anlatım tercih edilmiştir. Bu sahnede seyir yeri de aydınlatılmamış, 

filtreler kullanılarak renkleri de içine katan duyusal/duygusal anlatım 

düzlemini oyuna dahil etmiştir. Böylece farklılaştırılan Sandık Öyküsü 

oyundaki ayrıksı duruşunu perçinleyip bir çentik açmıştır. 

d) Çingene arabasının öz-aydınlaması: Çingene-oyun arabasının tasarımına 

eklenen iki çıplak ampul bir yandan çingene-oyuncuların doğallığına ve 

samimiyetine vurgu yaparken diğer yandan çingene arabasının farklı bir 

alan olduğu sahnenin diğer birimlerine hiç benzemediğini ve kendi 

otonomisi olduğunu gösterir. Çingene arabasının sözü edilen 

aydınlatmasını arabanın üzerindeki bir anahtarla kontrol eden yine bizzat 

çingene- oyuncuların kendisidir. 

3.b- Makyaj Tasarımı 

Makyaj da ışık gibi görünürlüğü sağlamakla ilgilidir ve onun kadar dinamik 

değildir. Oyuncunun sahne ışıkları altında yüzünün görünmesini sağlamak üzere  

genel bir makyaj stratejisi belirlenmiş, bunun yanında kimi karakterlere vurgu alan 

özelliklerine destek sağlamak için de kullanılmıştır. Örneğin Wangel’in ve 

Arnholm’un yaşlılığını ya da Bolette’in ataerkinin talep ettiği ‘kadın’ kurgusunu 

vurgulamak için tercih edilen özel makyaj kullanımları gibi. 

4- Ekleme, Budama ve Dönüştürme Stratejileri 

Ataerkiyi yoğunlaştırmak ve görünür kılmak için metin yeniden 

okunurken/yazılırken ekleme, budama ve yeniden düzenlemelerde dikkat edilen 

noktalara değinelim. Genel strateji metnin cinsiyetçi ideolojisini açık etmek ve fakat 
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bunu yaparken de oluşacak teatral metnin cinsiyetçi bir metin olmasının önüne 

geçmektir.  

1. Sözcüklerin ataerkil ideolojiye destek noktalarını kırarak cinsiyetçi 

sözcükleri ayıklamak 

2. Metni Anadolu’nun kültürel kodlarına çevirirken tercih edilen söylem ve 

sözcük değişiklikleri. 

3. Söylemi Ortaya çıkarmak için kendini gizleyen ideolojiyi ön plana çekme, 

ön plana çektiği şeylerle kendini gizleyen ideolojinin arkasına saklandığı 

şeyleri ortadan kaldırmak için ekleme ve budamalarla gerekli 

düzenlemeyi yapma.  

4. İdeolojinin görünürleşmesi için söylemi kaydırma ve ataerkil itkinin 

ardında yatanı açığa çıkarma.  

5. Metni lokal bağlantılarından ve yerelliğinden koparıp genelleştirmek ve 

ataerkinin evrenselliğini belirtmek ve sadece Norveç’te belli bir yerde 

değil her yerde yaşanıyor olduğunu vurgulamak için yapılan ekleme ve 

budamalar.  

6. Karakterleri metnin yeni stratejisine göre düzenlerken yapılan ekleme ve 

budamalar. 

7. Oluşan dramaturgi bağlamında oyunun yönelimlerini bozacak bölümleri 

çıkarmak, gerekli bölümleri eklemek. 

8. Oyunu ve dramaturgiyi geliştirmeyecek ama zararı da olmayan nötr 

bölümleri budamak. 

9. Süre önemli bir sıkıntı olduğundan süreyi kısaltmaya yarayacak 

düzenlemeler yapmak. 

10. Perspektifi kırmak ve metni açmak için yapılan ekleme, budama ve 

dönüştürmeler. 

5- Doğaçlama/Çalışma Modeli 

Denizden Gelen Kadın çalışmasında ön çalışmalar doğaçlama üzerinden 

organize edilerek metne ve rejiye dönük stratejileri besleyecek ve kuracak biçimde 

düzenlenmiştir. Kurulan doğaçlama modeli göçerlik ve caz üzerine yapılan 
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araştırmalardan kavramsallaştırılarak; Butler ve Bourdeue gibi “performans” 

kuramcılarının verilerinden yararlanarak şekillendirilmiştir.  

Doğaçlama/çalışma modelinin özelliklerine kısaca bakalım.1 

 Doğaçlama Modeli 

1) Sabit bir kimlik yoktur. İcracılar doğaçlamaya belirlenmiş bir kimliği 

yansılamak için çıkmazlar. Kimlik performans içinde kurulur. 

Performans bitene kadar kimlik kurulumu da bitmez. Kimlik 

doğaçlama boyunca oluşan bir kurulumdur.  

 
2) Kimlik düşünümseldir (refleksiftir). Doğaçlama, icracının, içinde 

kendini ve performansı değerlendirdiği ve bu değerlendirmeye bağlı 

olarak kendini ve performansı oluşturduğu bir yapıdır.  

 
3) Bağıntısaldır. Doğaçlama hem icracıyı hem de grubu dikkate alan ve 

kurdukları ilişkiyle oluşan bir yapıdır. Ne grup bir şeyi yönlendirir ne 

de herhangi bir icracının düşüncelerine boyun eğer. Ötekiliklerle 

birbirlerini tanımaya dönük bir ilişkinin sonucudur ve bu ilişki 

dolayımıyla ve ilişkinin kurulduğu an oluşur. 

 
4) Doğaçlama yapısı dönüşümsel (reflektif) bir yapıdır. Yapı gereği sabit 

değildir, dönüşüm ve değişim halindedir. Yapı bir yandan kendini 

kurarken bir yandan yıkar. Kısaca yıkılma durumunda olan bir 

oluşumdur.2 

 
5) Doğaçlama anı düzenin askıya alındığı, çalışma mekanını performans 

mekanına dönüştüren, kendi kurallarını kendinin koyduğu geçici bir 

düzen ihlali alanıdır: geçici bir özerk alan oluşumudur. Karnavalın 

anlık ortaya çıkışıdır.  

 
6) Yapıyı ve yönelimi doğaçlamayı oluşturanlar önceden kurmazlar. 

Belirlenmiş bir kader (metin) yoktur. İcracılar doğaçlamada 
                                                 
1 Ekler bölümünde tartışılan doğaçlama modeli ile ilgili oluşturulan çalışmalara örnek verilmiştir. 
(EK-3) 
2 Jenga oyunu modele iyi bir örnektir. Sürekli bir bozma ve kurma oyunudur jenga ve yapı sürekli 
olarak değişir. 
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kullanılabilecek motifler üzerinde müzakere ederler en fazla. Bu 

yönüyle olumsal bir yapıdır. Doğaçlamanın nasıl gelişeceği ve 

sonlanacağı bilinemez. 

 
7) Bilinmezlik faktörü modelin kalbinde durur. İcracılardan herhangi biri 

herhangi bir an daha önce hiç hesapta olmayan, öngörülmemiş bir 

öğeyi ya da yönelimi doğaçlamaya dahil edebilir.  

 
8) İktidar ilişkilerini birbirleriyle ilişki içinde çok katlı kurar. Estetik alan 

içinde iktidar ilişkilerini (tahakküm ve direniş) görünür kılarlar. 

 
9) Merkezi kırmak ve akışkanlığı sağlamak için eşanlı öteki odak 

yaratmaya olanak verir. Eşanlı oluşacak öteki odak, norm oluşumunu 

yıkarak kıyıları merkezleştiren bir eşik oluşumuna katkı sağlar.  

B- Hedef İzleyici Kitlesi: Yapısı ve Beklentileri 

 Yeraltı, kendi izleyicisini oluşturma hedefiyle yola çıkan bir topluluk. 

Tiyatroda kriz boyutuna doğru yaklaşan bir izleyici sıkıntısının olduğu aşikar. 

Yeraltı’nın izleyici politikası krize çözüm bulmak, var olan izleyiciyi kendine 

çekmek şeklinde oluşmuyor. Tiyatronun var olan izleyicisi bir habitus (içselleşmiş 

bir sınıfsal beğeni) olarak tiyatroya yaklaşıyor ağırlıklı olarak, ya da bir etkinlik 

olarak. Var olan izleyicinin büyük bir bölümü tiyatroya keyif, sevgi ve gereksinim 

bağıyla bağlanmıyor. Potansiyel izleyici olabilecek çok büyük çoğunluk, tiyatro ile 

ilişki kurmadan (kurduğunda da hoşnutsuz kalarak) yaşamını sürdürüyor. Hala spor 

karşılaşmaları ve konserler on binleri toparlayabiliyorsa, tiyatronun izleyici 

sıkıntısını sadece televizyon tembelliğiyle açıklamak mümkün değildir.  Yeraltı ilk 

yola çıktığında kendi izleyici kitlesinin bu çoğunluk içinde olduğunu savlayarak ve 

“yeni bir izleyici” şiarıyla işe başladı. Bu amaçla bir takım stratejiler oluşturdu. 

Bunlardan ilki izleyiciyle kurulacak ilişkinin köklü olarak değiştirilmesiydi. 

Gelenekçi/ana akım tiyatronun izleyicisi yerleştirilmiş, hareketsizleştirilmiş ve pasif 

bir izleyicidir. Tiyatro yapıları da ürettiği ritüellerle bu sürece eklemlenirler. 

İzleyiciyle (potansiyel izleyiciyle) daha dinamik ve diyalojik ilişki kurabilmek adına 

geleneksel tiyatro formlarından ve Boal gibi tiyatroyu açma olanaklarına sahip 
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modern kuramcılardan yararlanarak ve de tiyatro mekanlarından dışarı çıkıp 

insanların bir arada bulundukları mekanlara misafir olunmuştur. Onlarla dinamik bir 

ilişki kurulmuştur. İkinci strateji topluluğun çalışmalarını sürdürdüğü atölyelerin 

bulunduğu semtlerde, semt sakinleriyle iletişime geçmek, onlara ve onlarla tiyatro 

yapmak, ayrıca mümkün olduğu ölçüde semtin çocuklarını tiyatro ile tanıştırmak 

şeklinde belirlenmiştir. Ancak bu proje daha önce topluluğun ikame ettiği Varlık 

mahallesinde işletilemedi. Şu sıralar topluluğun çalışmalarını sürdürdüğü Ayrancı’da 

aynı projeyi yaşama geçirmek için adımlar atılmaktadır. Üçüncü strateji de yakın 

çevre ve sivil toplum kuruluşları üzerinden seyirci organize etme girişimidir. Bir 

dönem ATAP (Ankara Tiyatroları Alternatif Platformu) toplulukları olarak, karşılıklı 

etkinliklerin takip edilmesi çabası ortaya konmuş ve kısmen başarıya da ulaşılmıştır.  

İzleyici ile ilgili yürütülen bu politikanın sonucunda oluşan izleyici havuzu oyunun 

potansiyel izleyici kitlesinin bir bölümünü oluşturur. 

Denizden Gelen Kadın oyununu da Yeraltı’nın genel izleyici politikalarına 

eklemlenen bir oyun olmakla birlikte, performans alanı olarak teatral mekanları 

tercih etmesi nedeniyle proje bazlı politikalara da sahiptir. Oyunun temel yönelimi 

cinsiyetçi politikaları ve bu politikaların diğer tahakküm biçimleriyle nasıl ilişkili 

olduğunu izleyicisiyle tartışmaktır. Bu nedenle kadınlara, özellikle feminizmle ilgisi 

olmayan kadınlara ulaşmak hedeflerden biridir. Ancak oyun bir bilinç yükseltme 

seansı olmadığından ve karşılıklı tartışma yaratma çabası güttüğünden karma 

izleyiciyi hedefler.  

Ancak oyun tek başına Denizden Gelen Kadın projesinin izleyici politikasını 

açıklamaya yetmez. Süreç bir fazlalık ve bir eksiklikle gelişmektedir. Projenin 

fazlalığı (+ oyun) ön çalışmaları sırasında oluşan bir atölye çalışmasıdır ve bu atölye 

çalışmasını mümkün olduğunca yaygın paylaşıma açmak projenin hedeflerinden 

biridir. Eksiklik (− oyun) hanesi, süre faktörünün zorlayıcı etkisiyle, aslında oyunun 

dramaturgisine ait olan forum tiyatrosu (ya da daha doğru bir tabirle eş zamanlı 

dramaturgi) bölümünün performans aralığından çıkarılmasıdır. Zorunluluklar 

dolayısıyla performans kapsamından çıkan bölüm, Denizden Gelen Kadın daha geniş 

bir proje olarak düşünüldüğünde bir katkı olarak tekrar dahil oldu. İzleyiciyle daha 

doğrudan ve diyalojik bir ilişki sağlayacağından ve teatral alanlara 

gereksinmeyeceğinden, Yeraltı’nın forum tiyatrosu modeliyle üretilecek gösteri 
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değerli bir katkıdır. Gerek atölye çalışması ve gerekse forum gösterisi projenin 

performans aralığını aşan açıklıklarını oluşturur.  

Diğer yandan izleyiciyle imece üzerinden kurulan ilişki onu doğrudan 

projenin parçası yapar. İzleyici oyunun prodüktörüdür aynı zamanda (oyunun 

prodüksiyon stratejisi bunu talep eder). Dolayısıyla izleyicinin oyunla daha yakın ve 

daha samimi bir ilişki geliştirmesini sağlar (bu da başka bir taleptir).  

İzleyiciden ataerkil/cinsiyetçi ideolojinin kurduğu toplumsal cinsiyeti 

tartışmasını da talep eden Denizden Gelen Kadın, bu tartışmayı günlük yaşamda 

karşılaşacağı durumlarda da tartışmayı sürdürmesini de murad eder. Oyun sonrası 

tartışmalar topluluk politikası gereği, yeniden ulaşılamayacak izleyicinin 

düşünceleriyle diyaloga geçmek için önemsenir. Bununla birlikte iletişimin sürdüğü 

insanlardan daha kapsamlı yazılı bir değerlendirme istenir; elektronik posta adresleri 

de yazılı değerlendirme/eleştiri yapmak isteyenler için bir olanak olarak sunulur. 

C- Nitelik Açısından “yeraltı” 

 Denziden Gelen Kadın oyununun sahnelendiği yapı olan yeraltı sahneleme 

için uygun bir kanal ve çatı olmuştur. Amatör bir yapı olan yeraltı’nın sürecine 

kısaca bir göz atmakta yarar var.  

yeraltı 27 Mart 2003’te Ankara’da kurulan bir topluluk. Amatör bir 

yapılanma ve amatör kanalda ısrarcı olmanın tiyatroya açılım sağlayacağını 

savunuyor.  

 
yeraltı amatör bir topluluktur ve kar amaçlı ürün ortaya 
koymaz, bir arada üretmekten keyif alan insanlardan 
oluşur. yeraltı alternatif bir kanalda üretmek için bir 
araya geldi. Tiyatroyu saplandığı bataktan ancak 
amatör çevrelerden gelecek alternatif çabalar ilaç 
olabilir düşüncesindeyiz. … Ürünlerimizi üretirken 
karetmeyi bir köşeye bırakıyoruz.. piyasanın kurallarına 
göre oynamak zorunda olduğumuzu düşünmüyoruz, 
kapitalizmin isterleri umurumuzda değil.1 
 
 

 Topluluğun temel özelliklerinden biri de ayrımcılığa karşı tiyatro yapması.  

 
                                                 
1 “Kuruluş Bildirgesi” (2004). http://www.yeralti.gen.tr/kurulus_bildirgesi.html 
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Rekabete karşı, yardımlaşma diyoruz. Kapitalizmin bizi 
uç noktalarına taşıdığı endüstriel-teknolojik toplum ve 
bu toplumun yarattığı yarılma bizi rahatsız eden bir 
durum, bu nedenle de bu rahatsızlığa karşı üretmek 
durumundayız. … Anti-kapitalist, anti-otoriter, anti-
hiyerarşik olma noktasında buluşuyoruz. Benzer 
biçimde ırk, cinsiyet, yaş ve kültür ayrımcılığını; erkek 
egemenliğini, hetorosexsizmi, batı merkezciliği, beyaz 
üstünlükçülüğünü de reddediyoruz. … “Öteki”ni yok 
etmeye çabalamak yerine, yaratıcı ve bir gizil güç 
olarak yönelmeyi yeğliyoruz.1 
 
 

Topluluk diğer yandan diğer topluluklar dayanışmayı ve birlikte çalışmayı 

önemseyen açık bir yapıya sahip. Bu amaçla benzeri açıklıkta ve alternatif kanalda 

üreten topluklarla bir araya gelerek ATAP (Ankara Tiyatroları Alternatif Platformu) 

1 Mart 2006 tarihinde bir dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma platformu olarak 

kuruldu.  

 
ATAP, eğilimleri tüketim toplumunun ve piyasa 
kurallarının isterleri dışında, üretken bir kanalda tiyatro 
yapmak isteyen toplulukların oluşturduğu ve bu 
doğrultuda katılıma açık; temel yönelimi teatral bilgi ve 
deneyim paylaşımı, aktarımı ve üretimi olan teatral bir 
dayanışma platformudur. Yatay yapılanma ve yan yana 
duruşu tercih eden ATAP, bir yandan birbirine yakın 
toplulukların güçlerini bir araya getirmelerinin kolay ve 
olanaklı olduğu, diğer yandan da yaygın örgütlenme 
biçiminin hiyerarşik-dikey yapılanmayı zorunlu 
kılacağı düşüncesinden hareketle bölgesel bir platform 
olarak biçimlendi.2 
 
 

Topluluk yapılanma olarak da merkeziyetçi olmayan, topluluk içinde bulunan 

herkesin üretime ve yönetime katılabildiği yatay bir yapılanmayı benimsemiştir. 

Topluluk temel ilkeleri doğrultusunda tahakküme ve ikincileştirmeye karşı 

dayanışabilecek değişik görüşten insanları ortak mücadele pratiğinde bir arada tutar. 

Bu bağlamda çok renkli bir topluluktur ve bu renkleri tek bir noktada buluşturmaya 

çalışmaz, kendi kimlikleriyle kendi duruşlarıyla var olmasını önemser ve aralarında 

                                                 
1 Aynı. 
2 “Teatral Alanda Bir dayanışma Modeli: ATAP” Sahne. (13, 2006), s. 63. 
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diyalojik bir ilişki tasarlar. Bununla birlikte herkesin muhalif kalma hakkı saklıdır, 

her karara katılmak ve kararlara uyma zorunluluğu yoktur.  

 

Topluluğumuz merkezi(yetçi) bir yapılanma içinde 
değildir… “yeraltı”na katılmak kişinin kendi kararına 
bağlıdır, nerede duracağına kendi karar verir, 
onaylayacak ya da reddedecek bir merci ya da kişi 
yoktur. ... “yeraltı”nda herkes eşittir. Herhangi birinin 
diğeri üzerinde bir yaptırımı yoktur. Herhangi bir karar 
merci, yönetim kurulu, başkan vb. yoktur. Kararlar 
tartışılır ve ortaklaşa alınır. Hiç kimse bu alınan 
kararlara uymakla yükümlü değildir; uymaya 
zorlanmaz. … Ancak işlerliği sağlayabilmek ve 
lokomotif olmak açısından belli işlerin sorumluları 
vardır; bu sorumluluk onlara erk sağlamaz, yalnızca 
kararların yürümesini sağlar.1 
 
 

yeraltı, çalışma biçimi olarak ise atölyeler oluşturarak kadroya donanım sağlamak, 

teatral birikimini arttırmak şeklinde bir politika benimsiyor. Yine üretilen atölye 

çalışmalarını paylaşıp karşılıklı tartışma sağlanarak birikimin paylaşılmasını ve 

arttırılmasını hedefliyor. Bu bağlamda üretilen iki atölye çalışmasının (A.Boal ve 

Forum Tiyatrosu - Toplumsal Cinsiyet Kurulumu ve Tiyatro) değişik festival ve 

şenliklerde paylaşıma da açıldığını da görüyoruz.  

Diğer yandan, web sayfalarında belirttikleri gibi, ürünlerinde yeni bir sahne 

seyirci ilişkisi kurma girişimi var: “Sahne seyirci ilişkisinde otoriter/hiyerarşik bir 

yapıyı önemsemiyor, geleneksel ilişkileri zorlamayı hedefliyoruz. İzleyici ile 

diyaloga dayanan eşitlikçi bir kanaldan bağ kurmak istiyoruz.”2  Bu çabaların en 

radikal örneklerini 2003 ve 2004 sezonlarında ürettikleri Meddahımtrak Hastane 

Öyküleri ve Maskeli Balo adlı çalışmalarında görüyoruz. Biri meddah formundan 

diğeri Boal’in forum tiyatrosundan hareketle üretilen iki çalışmanın da hedefi; tiyatro 

mekanlarının dışına çıkarak ve izleyicilere kendi mekanlarında konuk olarak oyuncu-

izleyici arasındaki ayrımı yıkmaya çalışan anti-otoriter/diyalojik bir ilişki kurma 

çabası oldu. Serbes, yazısında yeraltı’nın kurmaya çalıştığı yeni sahne-seyirci 

                                                 
1 “Kuruluş Bildirgesi” (2004). http://www.yeralti.gen.tr/kurulus_bildirgesi.html 
2 Aynı. 
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ilişkisini halk tiyatrosu geleneğinin çağdaş yorumla biçimlenmesi olarak 

değerlendirir. 

 
Yerleşik tiyatro salonlarının seyirciyi karanlığa gömen 
yapısına karşı olduklarından, gezici halk tiyatrosu 
geleneğinde olduğu gibi, nereyi boş bulurlarsa orada 
oynuyorlar. Örneğin bir kahvehanede ya da bir sanat 
galerisinde bir anda karşımıza çıkabiliyorlar. … Özü 
bakımından gerçekten kopmayan, güncelliğini 
yitirmeyen ve hiciv olanaklarını değerlendiren bir halk 
tiyatrosu geleneği, çağdaş bir yorumla biçimlendiğinde, 
yerleşik tiyatronun ezberini bozacak bir nüve taşır. Bu 
açıdan ‘Yeraltı’nın bir yılda katettiği yol dikkate 
değer.1 

 
 

Topluluk ayrıca Nisan Etkinlikleri adıyla ve imece mantığıyla iki kez söyleşi, 

film gösteririmi, tiyatro ve müzik gibi geniş bir yelpazede etkinliklerin olduğu bir 

sanat buluşması da düzenlemiştir.  

Yeraltı’nın ürettiği oyunlar: Meddahımtrak Hastane Öyküleri (2003),  

Maskeli Balo (2004), Ben Makbule Bağırıyorum (2005), Gölgenin kadınları (2006), 

Taranta Babu’ya Mektuplar (2006), Denizden Gelen Kadın (2007). 

Topluluğun çalışanlardan ve öğrencilerden oluşan karma bir kadrosu vardır. 

Yaş, cinsiyet ve dünyaya bakış olarak da bir homojenliğe sahip değildir. Yaklaşık 

yirmi kişiden oluşan çekirdek kadro tiyatronun çeşitli teknik gereksinimlerini 

karşılayacak donanıma sahiptir. Dekordan kostüme, afişten müziğe varana kadar 

geniş bir yelpazede prodüksiyonların gereksinimlerini karşılayabilecek kuramsal ve 

teknik birikime sahip yeraltı insanları grup politikası gereği bu alanlarda sadece 

sorumluluk üstlenirler. Birimlerde uzmanlaşma değil, kolektif üretim esas 

alındığından herkesin her alana bulaşması için çaba harcanır. Yine topluluk politikası 

gereği, karşılıklı yardımlaşma ilkesinden hareketle diğer topluluklara teknik/kadro 

desteğinde bulunur ve kendi eksiklerini diğer topluluklardan karşılar. Yine topluluk 

politikası doğrultusunda çekirdek kadrodan olmayan ancak proje bazlı ya da sadece 

belirli alanlarda birlikte üretime katkıda bulunabileceğini beyan eden gevşek bağlı 

yerüstü insanlarıyla birlikte çalışma olanağı da mevcuttur. Teknik alanlarda bütün 

                                                 
1 Emrah Serbes, “Artık Herkes Başı Dik Gezebilir”; Birgün (12 Mayıs 2005), s. 2. 
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tasarım ve uygulama ekstrem durumlar dışında topluluk elemanlarınca 

gerçekleştirilir. Bu bağlamda tiyatro ile kurulan ilişki total ve çok yönlüdür.  

yeraltı, ilişkide olduğu bir toplulukla ortaklaşa varetmeye çalıştığı ve sahneye 

dönüştürmeye çabaladığı bir atölyeye sahiptir. Topluluğun bütün çalışmaları bu 

atölyede gerçekleştirilir. Teknik donanım eksikliği imece yöntemiyle kapatılmaya 

çalışılırken bir yandan da teknik donanım birikimi yapılmaya çalışılır.  

yeraltı, amatör bir topluluk olması ve bunda direnmesi itibariyle finansal 

organizasyonunu grup üyelerinin ortak kasa oluşturmasıyla ve ortak kasaya destek 

olan grup dışı insanların katkısıyla çözmeye çalışır. Bunun dışında prodüksiyonlar 

izleyiciye sunulduğunda sadece kendi giderlerinden sorumludur ve izleyicisiyle 

paylaşım/imece ilişkisi kurar.  

D- Oyunun Gerçekleşme Koşulları 

 yeraltı’nın yapısı ve politikaları Denizden Gelen Kadın oyunu için uygun bir 

zemin olmuştur. Topluluk kurulduğundan itibaren cinsiyetçi politikalara karşı tavır 

alarak üretmiş, teatral alanda cinsiyetçi politikalara karşı hassas olmuş ve diğer 

topluluklarla ilişkilerinde cinsiyetçiliği tartışma gündemine taşımıştır. Bununla 

birlikte 2004’le birlikte feminizm ve feminist tiyatro atölyesi kurularak feminist 

eleştiri üzerine tartışılmaya başlanmıştır. 2006 yılında sahnelenen Gölgenin 

Kadınları, ataerkil sistem içinde kadınların birbirleriyle ilişkisini tartışarak feminist 

politikalar ve sağlayabileceği açılımları topluluk gündemine taşımış ve yoğun olarak 

tartışılmasına vesile olmuş; bununla birlikte feminist bir performansın olabilirlikleri 

ve olası biçimlerinin araştırılmasına da olanak sağlamıştır.  

 Denizden Gelen Kadın oyununun en önemli sıkıntısı seyirciyle farklı bir ilişki 

kurmayı hedeflediğinden çerçeve sahnenin uygun bir mimari olmaması, diğer yandan 

da sözü edilen yapıların rastlamanın (mucizevi derecede) zor bulunmasıdır. Bu 

açıdan Öteki Tiyatro sahip olduğu sahneyle oyun için yaşamsal olmuştur. Çerçevesi 

ve yükseltisi olmayan bu sahne seyirciyi içine alabilmesi itibariyle oyunun 

gereksinim duyduğu mimari sahne formudur. Oyun çalışılmaya başladığından 

itibaren dekor dahil her şey Öteki Tiyatro’nun sahnesine göre düşünülerek 

tasarlanmıştır. Bu nedenle oyunun oynanabilirliği Öteki Tiyatro’ya (ve benzeri 

olanakları olan yapılara) bağımlıdır.  
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 Denizden gelen Kadın Yeraltı’nın şimdiye kadar gerçekleşen prodüksiyon 

giderleri en yüksek projesi olduğu için farklı bir prodüksiyon stratejisi tercih edildi. 

Bu strateji grup elemanlarının ve yakın çevrenin ve hatta izleyicilerin de destek 

olduğu ortak bir proje olarak gerçekleşti. Grup elemanları giderlerin bir kısmını 

üstlenirlerken, yakın çevreden de belli başlı yapım maliyetlerini üstlenen insanlar 

oldu. Potansiyel izleyicilere de açılan proje, onlara bilet satma mantığıyla değil, ama 

prodüksiyon giderlerini paylaşma itkisiyle yaklaştı. Bunun en açık örneği olasılığı 

oldukça düşük olan olası bir İstanbul turnesinin gerçekleşmesi durumunda potansiyel 

izleyici olacakların, izlemedikleri ve olasılıkla izleyemeyecekleri bir oyuna yaptıkları 

katkıdır. Bu deneyim, topluluğun “piyasanın kurallarına göre oynamak zorunda 

olduğumuzu düşünmüyoruz, kapitalizmin isterleri umurumuzda değil” derken ne 

kadar haklı olduklarını, anti-kapitalist imece kültürünün aslında tahmin ettiğimizden 

daha güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Oyunun gerçekleşebilmesi bir anlamda kültürel 

kodlarımızdan hala silinemedikleri imece kültürüne çok şey borçludur.  

Feminist eleştirinin yol haritasını oluşturduğu bir çalışma, üretildiği 

toplumsal koşullar ve kültürel iklimi hesaba katmadan verimli olamaz. Feminizm ve 

feminist eleştiri -kökleri derinlere uzansa da gün ışığına çıkması itibariyle-

Türkiye’de 80 sonrası bir olgudur. 80 darbesi, darbelerle iç içe yaşayan bir toplum 

için yine de ayrıksı bir yerde durur. Onu önceleyen darbeler daha çok sınırların 

belirlenmesi ile ilgiliyken, 80 darbesi yeni bir kimlik yaratmak için beceriksiz bir 

toplumsal/kültürel bükme projesinin kırılma ile sonuçlanıp kültürel/toplumsal 

depreme dönüşmesidir. Artçı sarsıntıları günümüze kadar uzanan bu tarihsel 

travmayı anlamak şimdiyi çözmek ve şimdide tiyatro yapabilmek için zaruridir. 

Bununla birlikte feminist hareketi doğru bir biçimde konumlandırabilmek için de 

tarihsel perspektif içine yerleştirip incelemek gerekir. Sonuçta, feminizmin darbeyle 

birlikte ortaya çıkmış ve şu ya da bu şekilde onu destekleyen gerici bir tepki değil, 

darbenin yaratmaya çalıştığı tahakküm yapılarına karşı direnen muhalif/devrimci bir 

itki olarak ortaya çıkar. Ortaya konan feminist politikalar, ataerkil/cinsiyetçi bir 

kültür içinde köprüler kurup “ötekini” dikkate almayı sağlayacak açılımlar oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Böylece ötekinin sömürülmesi ve tahakkümü üzerine kurulan 

cinsiyetçi/emperyalist bilinç sakatlanabilir. Teatral alan da kendine musallat olan 
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faşizan/cinsiyetçi politikaların üstesinden gelmek için feminizmden yararlanmak 

durumundadır.  (EK-5) 

 Türk tiyatro topluluklarının feminizmle ilişkisine de bakarsak, yükselen 

feminist bilinçle ve yaygınlaşan feminist kuramla birlikte teatral alan da feminizme 

tepki verdiğini görürüz. Teatral alanda feminizme karşı alınan konum bir çeşit 

turnusol kağıdı olarak değerlendirilebilir. Özgürlük ve eşitlik ya sözde kalır ve 

uygulama bunu yalanlar, ya da bizatihi yaşanır. Ertelenmiş bir özgürlük yoktur. 

Kolektiflerin yapısı ve işleyişi de döner kolektifin kendisini belirler. (Kendini 

sosyalist, feminist vb olarak nitelendirmek bir yapıyı sosyalist ya da feminist 

yapmaz.) 2000’li yıllar teatral alanda özgürlükten yana olan ve değişimden yana tavır 

alan birçok tiyatro topluluğu feminist politikalara kaygısız kalmadı. Feminist 

politikaları dikkate alan topluluklar birkaç farklı tavır geliştirdi. İlk tavır doğrudan 

feminist politikalar üzerinden kadın tiyatro gruplarının kurulması olmuştur. Kadın 

Tiyatrosu gibi feminist politikaları bir adım önde tutarak tiyatrolarını bu politikalara 

göre belirleyen topluluklar yeni deneyimleri ve yeni biçimlemeleri teatral alana 

taşıyarak feminist tiyatro için attıkları adımlarla, aynı zamanda tiyatroya da bir 

açılım sağlamaktadırlar. İkinci tavır karma toplulukların feminist tiyatro yapmak için 

belirledikleri bir modeldir ve öncülüğünü Tiyatro Boğaziçi yapmıştır. Topluluğun 

kadın elemanları bir araya gelerek feminist politikalar ışığında feminist estetiği 

araştırma yoluna gitmişlerdir. Feminist politikaları önemseyen diğer amatör, 

alternatif ve üniversite tiyatroları çalıştıkları oyunları cinsel politika açısından da 

değerlendirerek cinsiyetçi ideolojilerin örtük mesajlarını imha etme eğiliminde 

olmuşlardır.  Özellikle 2006 Fırtına prodüksiyonlarıyla birlikte BÜO bu konuda en 

dikkatli topluluklardan biri olmuştur. Yine Eskişehir Anadolu Üniversitesi menşeli 

bir topluk olan Yaşayan Tiyatro da feminist politikaları dikkate alan topluluklara 

örnek olarak verilebilir. Yeraltı ise karma bir tavır sergilemeyi yeğlemiştir. Feminist 

politikayı ötekiliklerin karşılıklı tanınması ve hiyerarşik olmayan farklılıkların bir 

aradalığı üzerine oturtan Yeraltı, kimi zaman kadın elemanların doğrudan feminist 

politikalar üzerinden, kimi zaman ataerkini feminist eleştiri aracılığıyla sorgulayarak; 

ama her zaman cinsiyetçiliği de sorgulayarak üretmeyi tercih etmektedir. Diğer 

yandan teatral alanda feminist bakış açısının daha yoğun tartışılmaya başlanmasıyla 

birlikte ataerkil ideolojinin metinlerin içine nasıl sızıp, nasıl kendi varlığını o 
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metinden beslenerek yeniden üretebildiğini ve son tahlilde metnin kendilerinin 

istemediği şeyleri nasıl söylüyor olabileceğini gören topluluklar da feminizme daha 

dikkatle yaklaşmaya başlamıştır. EÜTT’nin 2006 Guguk Kuşu  projesi bu bağlamda 

topluluk için bir dönüm noktası olmuştur.  

Denizden Gelen Kadın cinsiyetçiliğe duyarlığı hızla artan ve/fakat diğer 

yandan her anı cinsiyetçi politikalarla yoğrulan kültürel/toplumsal alan içinde 

cinsiyetçiliğe duyarlı/cinsiyetçilik karşıtı bir tartışma yaratmaya hedefleyerek yola 

çıktı. 23 Haziran günü prömiyerini yapan oyun, genel seçimlerin hemen öncesinde 

kadın milletvekili niceliğiyle ilgili (hesapta olmayan) sıcak bir tartışmaya 

yakalanarak, oyunu bu bağlamda tartışmaya dahil eden bir alımlayıcı grubunun 

oluşmasına da neden oldu. Oyunun muradı sıcak tartışmaların ortasında kalmadan 

uzak açıdan cinsiyetçiliği görünür kılmak olduğundan, serin bir duruşla sıcak 

tartışmalardan bi-taraf ve cinsiyetçilik karşısında taraf olmayı yeğlemektedir. 

Dolayısıyla keskinleşen bir tartışmada diyalog şansını yitirip bir tarafa eklemlenmek 

oyun için hesapta olmayan bir yanlış açılım olacağından, sıcak tartışmalara 

eklemlenmeden ve olası sıcak durumlarda doruk noktalarından uzak durarak bir 

sergileme politikası hedeflenmiştir.  

Diğer yandan açıkça cinsiyetçi bir ortam olan tiyatronun acilen tartışmaya 

açılıp cinsiyetçilikten arındırılması için gündem yaratmak oyunun olası 

hedeflerinden biridir.   

E- Oyunun Biçemi 

Denizden Gelen Kadın oyunu reji açısından biçimlenirken hedefi kültürün 

kıyısından merkeze doğru bir yolculuk yaparak geleneksel tiyatronun taşıdığı 

olanakları feminist eleştiri ışığında değerlendirmek ve tiyatro adına nasıl açılımlar 

sağlayabileceğini tartışmaktı.  

Geleneksel tiyatro formları, Scottçı bir bakışla gizli senaryoların sahnelendiği 

direniş alanları olarak okunabilir. Geleneksel tiyatro formları kökleri itibariyle 

ataerki öncesine uzandığından direnişçi bir damara halihazırda sahiptir. Muhalif 

karakterini belirleyen ikinci damarsa tarihsel perspektif içinde ezilenlerin sesi ve 

ifade aracı olmasından; yani egemen kültürün kıyısında üretilmesidir. Kadınlar 
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ezilenler güruhunun en dış katmanlarından birini oluşturmaları itibariyle, hem düzen 

(patriarki) öncesi dilin taşıyıcıları hem de üreticilerinden biri olmuşlardır.  

Ataerkil düzen öncesi unsurları seyrelen izlerini barındıran geleneksel tiyatro 

formlarının temel açmazı ise cinsiyetçiliğe/tahakküme direnen bir dilin, bu dilden 

bihaber özneler tarafında cinsiyetçi bir ortamda sürdürülmeye çalışılmasıdır. Örneğin 

kadının geleneksel tiyatrodan sürgünü böyle bir açmazın oldukça somutlanmış bir 

halidir. Yapısal olarak kadın kültürüne yakın duran bir biçem yalnızca biçimsel bir 

yaklaşımla ele alındığında direngen özünden koparak evcilleşir. Düzen kendine 

dönebilecek unsurları karantinaya alır. Tıpkı geleneksel formları dondurup ve 

doldurup camekanların ardında sergilemesi gibi.  

Oysa geleneksel tiyatronun da ardındaki güç, biçimle ifade edilemeyecek olan 

karnavalın gücüdür. Biçimle algılanmaya çalışılan ya da ifade edilmeye çalışılan 

artık duende1 olmaktan çıkar. Denizden Gelen Kadın projesi sözü edilen handikaba 

karşı, yine de ataerki öncesi teatral dilin yapısal unsurlarını izole edip, ataerkil 

ideolojiyi içinde barındıran metne enjekte ederek neler olacağını görmeyi seçmiştir. 

Geleneksel tiyatroyla kurulan böylesi bir ilişki, Greenhill ve Tye’in öne sürdükleri 

gibi, erkek egemen/ana akım içinde dönüşen halkbilimsel malzemenin içine sızan 

ideolojiyi ayıklamaya yarayacak bir yeniden gözden geçirme ve yeniden 

yorumlanma olarak da değerlendirilebilir.  

 

Feminist halkbilimsel yaklaşım… heteroseksizmi, 
kadın düşmanlığını, cinsiyetçiliği ve önceki analizlerin 
diğer ataerkil eğilimlerini ortaya çıkarmak ve bu 
metinlerin tashihini yapmak için anonim türküleri, 
masalları ve diğer gelenekleri (yeniden)yorumlar. … 
Minör tarzlar olarak eril-akım tarafından dışlanan 
malzemelerin kadınlar için direngen ve tinsel değerini 
kavramamız gerekiyor. … Feminist halkbilim teorisi 
kadın pratiklerinin uysal olduğu kadar direngen, 
bağlamsal olduğu kadar olumsal da olduğunu gösterir.2 
 
 

                                                 
1 Çalışma değildir. Bir mücadeledir, bir yetenek meselesi değildir, anında yaratma meselesidir. Bu 
herkesin hissettiği ama hiçbir filozofun açıklayamadığı gizemli güç özetle toprağın gücüdür. 
(Lorca’dan aktaran Dr.Zerrin Yanıkkaya)   
2 Pauline Greenhill & Diane Tye, “Popular Theory: Canadian feminist Folklore and Etimology in 
1990s” Journal of Canadian Studies. 36, 2. (2001), s. 195-196. 
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Greenhill ve Tye’ın feminist kodlama olarak kavramsallaştırdıkları durum, 

ezilenlerin konumsallıklarından kaynaklanan (baskı altında ve marjinalleştirilmiş) ve 

kültürel ürünlerini şekillendiren bir kodlama sistemidir. Feminist kodlamanın ilk 

özelliği, Scott’ın da kılık değiştirme olarak nitelediği gizli senaryolar gereği, yıkıcı 

düşüncelerin örtük olarak ifade edilmesidir. Bu bağlamda bir çifte kodluluktan söz 

edilebilir. Anlatı muğlaklaşır ya da anlatıcı anonimleşerek buharlaşır. İkinci özellik 

ise çoklu bağlantı kurma özelliğidir. Böylece aynı anda ve birçok farklı düzlemde 

anlam üretme şansına sahip olur; çok dilli, çok katlı bir biçimdir. “Böylece, 

kadınların sözel performansları, maddi üretimleri ve günlük rutinleri izleyicilerinin 

farklı kesimlerine değişik mesajları eşzamanlı olarak iletebilir.”1  

Feminist kodlamanın belirsizlik, çok katlılık ve istikrarsızlık özellikleri 

marjinalleştirilmişlerin kültürel/sanatsal üretimlerinin yapısal özelliklerini tanımlar; 

yani açıklıklarını. Açıklık bir kültürel/sanatsal evrenin, diğer alanlarda da olduğu 

gibi, bağlantı kurma yetisini gösterir. Açıklıkları bir sanatsal yapıtın gezerlik 

kapasitesini belirtir. Ezilenlerin kültürel/sanatsal üretimlerinin temel özelliği 

açıklıkları içeren bir hareketlilik halidir. Boal’in de belirttiği gibi ezilenlerin 

tamamlanmış, bitmiş bir dünyaları olmadığı için sanatları da tamamlanmamış ve 

oluşum halindedir; hareket halinde bir sanattır.  

 

George Ikeshava’nın söylediği gibi: burjuva tiyatrosu 
tamamlanmış bir tiyatrodur. Burjuvazi dünyanın, 
dünyalarının, neye benzediğini zaten bilir; ve bu 
tamamlanmış bitmiş dünyanın imgelerini sunabilir. … 
Diğer yandan proleterya ve ezilen sınıflar dünyaların 
neye benzeyeceği hakkında bir bilgileri yoktur; bu 
nedenle de onların tiyatrosu prova halinde bir 
tiyatrodur, tamamlanmış bir gösteri değil.2 
 
 

Hareket halinde olan sanat, Eco’nun belirttiği gibi, bir açık sanat yapıtıdır.  

 

‘Açık’ yapıtlar hareketli olup, sanatçıyla birlikte yapıtı 
yaratmaya davet ederler. … Her sanat yapıtı… sonsuz 
sayıda okumalar toplamına açıktır. Bu okumaların her 

                                                 
1 Aynı, s. 196. 
2 Augusto Boal, Theatre of the Oppressed.Çev.: Charles A. & M. L. McBridge (New York: Theatre 
Comunications Group, 1985), s. 142. 
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biri yapıtta, belli bir bakış açısına, beğeniye, kişisel bir 
performansa  göre yeni bir canlılık sağlar. … Sanat 
yapıtı, tam olarak açıklanmış ve sınıflandırılmış olmak 
şöyle dursun, açılıp genişlemekte, yayılmakta ve pek 
çok boyutta yeni sorunlar ortaya koymaktadır. Kısacası, 
bu ‘açık’ bir durumdur, hareketlidir, gelişmekte olan 
bir yapıttır.1  
 
 

Eco’ya göre metnin/yapıtın bir anlamı yoktur. Anlam onun üretimine katılan 

alımlayıcıların yaratıcılığı ve üretime katılmaları oranında üretilir. Bu anlamda da bir 

anlamlar rezervidir. Bu yapıtlar tanımlı, tamamlanmış, belirlenmiş ve yinelenen bir 

yapıya sahip değildir. Yorumcunu inisiyatifinde olan bir düzenlemedir. “Yorumcu 

kendi formunu oluşturmak için bu ilişkilerin arasından elindeki işin nasıl 

düzenleneceğini dayatmaya kalkışan bir dış zorunluluk olmadan istediğini seçebilir. 

… Her yorum nesnel bir olgu olarak izleyiciyle yapıt arasında bir oyunu gerektirir.”2 

Bu anlamda açık yapıt, yorum özgürlüğünü yapısal olarak içinde barındıran yapıttır 

ve bozuk perspektif üzerine kuruludur.  

 

Somut bir referans merkezine koşullanmamıştır; bakış 
açılarından hiçbiri ayrıcalıklı değildir ve tümü de 
potansiyel olarak eşit derecede geçerli ve değerlidir. … 
[Alılmayıcı] bir öğeler kesiksizliğinden yola çıkarak 
kendi ilişki dizgesini kendi kurmak zorundadır.3   
 
 

Bozuk perspektif ya da perspektifsizlik açık yapıtın yapısal bir özelliğidir. Bir 

referans olmaması, bağıl olarak bir çıkış noktasının olmaması sonucunu doğurur. Bu 

bağlamda  (halen sanatçının yapıtı olmakla birlikte) tamamlanmak için bir 

yorumcuya gereksinir. “Başka bir deyişle, yaratıcı yorumcuya tamamlanacak bir 

yapıt sunmaktadır.”4 Dolayısıyla yapıt, tekil bir neden sonuç çizgisi içinde 

algılanamaz. Neden-sonuç ilişkisi, kendini yapısal olarak istikrarsızlaştıran bir yapıt 

içinde kavramsal olarak kendini imha eder. Açık yapıtın sözü edilen yapısal özelliği, 

ancak Bourdieucu alan kavramı ile anlaşılabilir. Bir olabilirlikler mekanı olan alan 

sınırlı sayıda değişkenle ve sonsuz kombinasyonla hareketli bir yapı sunar. 
                                                 
1 Umberto Eco, Açık Yapıt. Çev: Pınar Savaş (İstanbul: Can Yayınları, 2001), s. 34-37. 
2 Aynı, s. 11-12. 
3 Aynı, s. 31. 
4 Aynı, s. 32. 
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Değişkenler sahip oldukları kuvvet (sermaye) doğrultusunda diğer öğelerle ilişkiye 

girerek determinist bir neden sonuç ilişkisiyle açıklanamayacak olumsal bir 

yörüngede ilerlerler. Bu çerçevede açık yapıt  -fizikten ödünç alınan- belirlenemezlik, 

kesintililik ve tamamlayıcılık kavramlarıyla tanımlanır.  

 

Belirlenemezlik bilişsel sürecin (bilgilenmenin) geçerli 
bir yapı taşı olmuştur. İşte bu bağlamda yeni bir poetika 
ortaya çıkmıştır: Sanat yapıtı artık öngörülebilir ve 
zorunlu bir amaçla donatılmamaktadır. … Yorumcunun 
özgürlüğü, çağdaş fiziğin kesiklilik kavramının bir 
işlevi olmaktadır; bu kesiklilik yön kaybına yol açan bir 
öğe, başarısızlık, çözümsüzlük olarak değil de, her 
bilimsel kanıtlamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak 
algılanmaktadır. … Her bir yorum yapıtı açıklar, ama 
onu tüketmez; her bir yorum yapıtı hakiki kılar, ama 
yapıtın mümkün olan tüm öbür yorumlarının bir 
tamamlayıcısıdır yalnızca. Kısacası, diyebiliriz ki, her 
bir yorum izleyiciye yapıtın tamam ve tatmin edici bir 
uyarlamasını sunar, ama aynı zamanda da, izleyici 
açısından bakınca, yapıtı tamamlanmamış kılar, çünkü 
yapıtın ortaya koyabileceği tüm sanatsal çözümlemeleri 
eşzamanlı olarak veremez. Bu poetikaların, fiziğin 
tamamlayıcılık ilkesiyle aynı dönemde ortaya çıkması 
rastlantı değildir belki de. Bu yasaya göre temel bir 
parçacığın çeşitli davranış kalıplarını eşzamanlı olarak 
göstermek mümkün değildir ve bu farklı davranış 
kalıplarını tanımlayabilmek için farklı modeller 
kurulması gerekir. Bu modeller, 'uygun' biçimde 
kullanıldıklarında doğrudurlar, ancak aralarında yine 
çelişkiler bulunur ve bu nedenle karşılıklı olarak birbir-
lerini tamamladıkları söylenir.1 
 
 

Açık yapıt teatral kodlarla çevrildiğinde kaçınılmaz biçimde doğaçlama ile iç içedir. 

Geleneksel tiyatro formlarının da vazgeçilmez bir parçası olan doğaçlama Denizden 

Gelen Kadın projesinde doğaçlama, bir teknik olmaktan ziyade Eco’nun teorize ettiği 

ve kavramsal altyapısını Butler, Bourdieu ve Scott’ın oluşturduğu bir çerçeve içinde 

yapısal bir özellik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sahneye koyma düzleminde 

doğaçlama, ataerkil ideolojiyi bozmaya çalışan dramaturgiye destek olabileceği 

düşünülen bir antikor olarak -onu çökeltmesi için- realist yapıya aşılanmıştır.  

                                                 
1 Aynı, s. 27. 
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Caz, Eco’nun ortaya koyduğu açık yapıt poetikasına bire bir uyan bir 

modeldir. Bir yanıyla doğmacadır, ancak diğer yandan da (performans sırasında) 

yinelenirken müzakere edilen, dönüşümsel ve düşünümsel bir ortaklaşa kabul edilen 

bir anlayışın kurallarını yansıtır. Belirlenemezlik, bilinmezlik, olumsallık, kesiklilik 

ve eş zamanlılık bu yapının temel bileşenidir. Kolektif bir icra olmakla birlikte 

öznenin failliğini dikkate alır. Bireysel yaratıcılığı ve inisiyatifi önde tutar. Bu 

bağlamda da rekabetçi ve hiyerarşik bir yapıyı değil; özneyi önemseyen, kolektif ve 

karşılıklı yardımlaşmayı önde tutan/yeniden üreten bir yapıyı tanımlar. Denizden 

Gelen Kadın çalışmasında önemli bir motiftir caz. Feminist eleştiri ile birlikte 

okunmuş, yapısal olarak irdelenmiş ve bir model olarak kurularak (gerek ön 

çalışmalara gerekse performansın kendinde) bir sahneleme stratejisi olarak 

kullanılmıştır.   

Cazın oluşum koşullarına kısaca bakarsak ezilen bir grubun ayrımcılığa karşı 

bir direniş biçimi olduğu görürüz. Marjinalleştirilmiş ve kendini ifade etme şansı 

ellerinden alınmış bir kitlenin dili olmuştur. Cazın tek bir kaynağı yok, eş zamanlı 

olarak farklı merkezlerde ortaya çıkıyor. Çıkış koşullarına bakıldığı zaman kültürel 

kavşaklarda ortaya çıktığı görülüyor. Beyaz göçmenlerin ve siyahların bir arada 

olduğu çok renkli kültürel ortamlarda şekillenebiliyor. Bu bağlamda da siyah 

azınlığın öz müziği olarak değil -Deluze ve Guattari’nin teorize ettikleri biçimde- bir 

azınlığın majör dil üzerinden kendini ifade etmesidir. Ancak bu müzik azınlığın 

tınılarını ve motiflerini içinde barındırır. Bütün olarak bakıldığında ötekiliklerin 

birbirini tanımaya çalıştığı bir ortamı gözler önüne serer. Nitekim caz müzik dili ile 

okunduğunda grup üyelerin müzikal cümlelerle iletişim kurdukları, birbirlerini 

dikkate alan, tanımaya çalışan diyalojik bir ilişki biçimini tanımlar. Birbiri ardınca 

gelen dalgalarla farklı ‘caz’ların oluşması cazı ticari bir nesneye dönüştüren 

Amerikan müzik endüstrisine karşı oluşan bir politika olabilir.  Direniş bayrağını 

yere düşüren her dalga ardılı tarafından aşılmıştır. (Aynı süreç -örneğin rap ve hip 

hop üzerinden- bugün dahi sürmektedir.) Cazı en belirgin kılan ve çalışmamızda 

model olarak değerlendirilen dönem, 60’ların radikal kültürel iklimiyle de beslenen, 

serbest caz dönemidir. Serbest caz düzenle uzlaşmaz bir öfkeyi yapısal olarak içinde 

barındırır. Kendiliğindenlik, canlılık, ritmik çok katlılık, zamanın doğrusallığını 

kırma, eşanlılık, diyalojik olma, duygululuk ve samimiyet cazın temel özelliklerini 
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oluşturuyor. Tüm bu özellikler kurulan model çalışma için birer anahtar görevini 

görür. Cazdan hareketle açık yapıt özelliklerini içinde barındıran çalışma/performans 

modelinin temelleri de değinmeden önce; bu modelin kavramsal ve dramaturjik 

çerçeve doğrultusunda üretildiğini ve belirlenen feminist stratejilerle uyumlu 

olduğunu hatırlatmakta yarar var.  

Sahnelemede caz/feminizm ara kesitinden hareketle oluşturulan bir modelle 

açıklıklar yaratarak metnin perspektifinin bozulması hedeflendi. Caz bir bireyin grup 

karşısında/grupla birlikte kendini ortaya koyma ve var etme sanatıdır. Cazın bu 

özelliğini taşıyan model her bir oyuncuyu fail olarak belirler. Oyuncular arasındaki 

ilişkiyse rekabetle değil diyalogla tanımlanır. Her bir oyuncu diğerinin “ötekiliği”ni 

kabul eder ama dışlamaz; Plumwood’un dinamik nesnellik olarak tanımladığı bir 

tanıma, süreklilik ve örtüşme zemini yaratır. Ötekilerin kendi bağımsızlığını kabul 

eder; onlarla olan bağlantımızı ve birbirimizin izi olduğumuz bilincini öne çıkarır. 

Öteki ne dışlanarak marjinalleştirilir ne de asimile edilerek homojenleştirilir. 

Modelin birleştirici harcını feminist “ötekiliklerin hiyerarşik olmayan dayanışması” 

politikası oluşturur.1 Oyuncular hem ötekileri hem kendilerini nesne olarak değil, 

kendi yönelimleri olan ve birbirleri arasında bir süreklilikle tanımlanan eyleyiciler 

olarak değerlendirirler. Birlikte oluşturulan çalışma evreni de öteki ile alış veriş 

içinde onun tarafından dönüştürülerek ve onu dönüştürerek şekillenen ilişkisel ve 

bağlamsal bir süreci tanımlar. Bu durum “ötekilerin öykülerine açık olma”yı 

tetikleyen karşılıklı failliği ortaya çıkarır. Kimliklerin müzakeresi olan performatif 

bir süreç olarak caz modelin temelidir: bireyin özgürlüğünü toplumsal kısıtlamalar ve 

mücadele olanakları ile tokuşturur. Bu nedenle de “öteki ile aktif diyalogu” tetikler. 

Çalışma modeli, cazdan hareketle öteki ile çoklu ve konumsal bir ilişkiselliği ortaya 

çıkarır. Çalışma modeli doğaçlamanın birlikte oluşturulan kuralları ile başlar. Tıpkı 

cazın kuralları gibi toplumsal düzeni ifade eder doğaçlamanın uzlaşılmış kuralları. 

Ama bilinmezlik faktörünü içinde barındıran model her an uyumsuzluğa açıktır. 

Herhangi bir oyuncu marjinal olmayı seçerek bu kurallarla çatışmaya girebilir. 

Böylece oyuncu koruduğu kimliğini performans içinde müzakere eder. Oyuncuların 

failliği önemlidir. Bir arada üretebilmelidirler. Kitle içinde erimiş bir kimlik modelin 

bütün temellerini çökertir. Böylece oyuncular birbirlerine dolanan, girift bir 
                                                 
1 Çalışma modeli kurulurken Marshall Soules’in caz /performansını değerlendirmesi açtığı kapılarla 
esinlendirici olmuştur. 
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ilişkisellikle hem kendileri hem de topluluğu bir arada var ederler. “Öteki”nin varlığı 

için “ben”in, “ben”in varlığı için de “öteki”nin varlığını feda etmek/yok saymak 

gerekli değildir. Ben ile öteki ilişkisellik ve karşılıklılık içinde tanımlanır: diyalog, 

müzakere ve karşılıklı kabul. Oyuncu (tıpkı cazda olduğu gibi) karşılık ilişkisiyle 

tanımlanır. “Ben”, ötekiyle ilişki içinde şekillenir, onlara bağlıdır, onlarla etkileşim 

içindedir. Bununla birlikte ayrı olmayı sürdürür(ve sürdürmelidir). Ancak özne, 

ötekiler tarafından tanımlanan edilgen bir oluş değildir, basitçe ötekiyle ilişkisi 

üzerinden belirlenerek kurulmaz; tersine bu ilişkilerin aktif bir katılımcısı ve 

belirleyicisidir. Ben ile öteki arasındaki ilişki hem akrabalığı hem de farklılığı içerir. 

Böylece ben/öteki düalizmi de aşılır: “öteki”ni yabancı olmayan bir farklık olarak 

tanıma sağlanır. Doğaçlama periyodu “ben”in kendini dayatmadığı, karşılıklı 

işbirliğine dayalı dönüşümsel bir süreçtir. Bu noktadan bakıldığında gezerlikle 

bağlantı kurularak “ben”i bir gezer/çingene olarak değerlendirmek mümkündür. 

Model içinde hareket serbestisi vardır. Model, diğer yandan, karar vermekten çok 

tartışmayı önde tutan açık uçlu bir süreci var etmeye çalışır. Yani bir açık yapıttır.  

Kurulan ve kullanılan performans modelinin temeline yerleştirilmeye 

çalışılan yaklaşım (aslında açık yapıtların asal özelliklerinden biri olan) karnavalın 

ters yüz edici özüdür ve Hakim Bey tarafından speküle edilen geçici otonom alanlar 

teorisinden hareketle kurulmuştur. Karnaval yapısı gereği zaten düzeni askıya alır ve 

yıkıcı bir özellik taşır. GOA (Geçici Otonom Alan) teorisi ise kapitalist/ataerkil işgal 

içinde kültürel bir gerilla taktiğidir. GOA karnavalın/isyanın askıya aldığı ve 

zamanın yok olduğu eşik durumu ifade eder.  Hakim Bey, eşik durumunu devrim 

sözcüğüyle değil isyan sözcüğüyle nitelemeyi seçer. Devrim Hakim Bey’e göre eşik 

sonrası yeni statüyü tanımlar ve yeni bir düzen durudur. İsyanın başarılı olduğunu 

gösterir.  

 

Tarih devrimin bir kalıcılık, en azından bir sürekliliğe 
ulaştığını söyler; oysa isyan geçicidir. Bu anlamda 
isyan, sıradan deneyim ve bilincin standartlığının 
tersine, bir doruk noktası deneyimidir. Festival gibi 
isyan da her gün yaşanmaz, aksi takdirde sıra dışı 
olamazdı. … GOA adlandırılır adlandırılmaz yok 
olmak zorundadır ve yok olacaktır da, arkasında boş bir 
kabuk bırakarak, başka bir yerde tekrar ortaya çıkmak 
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üzere, bir kez daha görünmez olarak; çünkü gösterinin 
terimleriyle açıklanamaz.1 

 
 
Karnavalın alt üst edici gücü isyanda yatar. Vur-kaç taktiğinin kültürel karşılığıdır. 

Hakim Bey, diğer yandan GOA’nı ruhsal göçerlikle tanımlar. Böylece GOA, metni 

ve performansı açmak için metne yerleştirilen doğaçlama bölümlerin temelini 

oluşturur. Metne karşı oyuncuların geçici isyan alanlarıdır ve o alan bütünüyle onlara 

aittir. Oyun, metin ve performans askıya alınır ve karnavallaşır. Metin aniden 

yükselen bir isyanla parçalanır ve düzen yeniden şu ya da bu şekilde kurulana kadar 

askıda kalır, dağılır ve saçılır. Geçici askıya alma durumu bir eşik alan oluşturur. 

Oyuncu-seyirci ve sahne-oyun alanı arasındaki ayrım erir. GOA izleyiciden de 

oyunculardan da statülerini, yerleşik konumlarını terk etmelerini talep eder, hareket 

etmelerini ister;  yani göçerleştirir. Oyunda oluşan bu kırılma anları, metnin 

kapalılığına direnen isyankar oyuncularla (çingeneler) metnin kapalılığına sıkışan 

karakterler arasındaki ayrımı da ortaya çıkarır. Metnin verili realist evreninin dışına 

çıkamayan İbsen’in karakterleri kendileri için belirlenen kurgunun da dışına 

çıkamayacaklardır. Kendileri için belirlenen toplumsal cinsiyet ve sınıf kalıpları 

içinde yazarın kendileri kurduğu evrenin ritüelleri içinde kendilerini yeniden üretip 

duracaklardır. Oysa düzeni (yazarın düzenini) askıya alıp metni kırabilen karakterler 

oyunun karakteri de dahil olmak üzere kendileri için inşa edilen evreni terk edebilme 

gücüne ve yetisine sahip olabileceklerdir. Kendilerinin de GOA’na davet edildikleri 

metnin kırıldığı ve gösterinin buharlaştığı kısa anlarda; düzen yeniden inşa edilene 

kadar, burada ve şimdi olma durumu estetikleşerek yeniden uzaklık kazanana kadar 

ve mimari alan yeniden sahneye/estetik alana dönüşene kadar kendi durumunun 

kurgusallığının da farkına varma olanağına sahiptir.  

 Denizden Gelen Kadın oyununda, performansın geçici isyan anlarıyla 

kırıldığı bölümler, köy seyirlik oyunları model alınarak ve sahne seyirci ilişkisi 

taşınarak biçimlendirilmeye çalışılmıştır. Köy seyirlik oyunları, diğer yandan, 

çingene-oyuncuların oyuna yaygın tavırların da temelidir. Oyunun biçimlenmesinde 

köy seyirlik oyunlarının öğelerinden de yararlanılmıştır. Son olarak, oyunun içine 

                                                 
1 Hakim Bey, T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone Onthological Anarchy Poetic Terrorism 
(Brooklyn: Autonomedia, 1991), s. 100. 
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yerleştirilen namus cinayetiyle ilgili bölüm seyirlik oyunların temel izleklerinden 

olan ölüp-dirilme motifinden yararlanılarak şekillenmiştir. 

Köy seyirlik oyunları, daha önce söz edildiği gibi, kökleri ataerki öncesi 

döneme ulaştığından feminist damarı besleyecek öğelere sahiptir. Ataerkil sızmalar 

seyirliklerin yeniden gözden geçirilmesiyle ayıklanabilir.  

Seyirlik oyunlar Garaudy’nin yerli sanatlarından söz ederken vurguladığı gibi 

dünyayı değiştirmek için yola çıkan, son derece edimsel bir sanattır.  

 

Bunların ortak özelliği, doğa karşısında seyirci 
durumda olmayıp bir sıkıntı ve korku duyan, hem kendi 
tekniği hem de büyü yoluyla dünyayı değiştirerek bu 
sıkıntı ve korkuyu yenmeye çalışan insanın en eski, en 
temel tutkusunu dile getirmeleridir.1 
 
 

Dolayısıyla patriarkal dünyayı da doğal kabul etmeyip onu dönüştürmek için yola 

çıkan bir dramaturgi içinde etkili bir öğe olarak işe yarama potansiyeline de sahiptir. 

Sahnelemeyi biçimlendiren köy seyirlik oyun öğeleri, realist oyunun 

gelişmeci-ilerlemeci çizgisini bozan saçılma estetiği olarak adlandırılabilecek 

özellikleri dolayısıyla ve kendi kültürel kodlarımızın iletişimi kolaylaştıracağı 

düşüncesinden hareketle tercih edilerek kullanılmıştır.  Ünlü’nün belirttiği gibi açık 

yapıt anlamı, feminist kodlamaya uygun olan parçalılığıyla oluşturur. 

 

Açık oyunda yer ve zaman çokluğu görülür, eylem tek 
bir yönde ilerlemez ve düz bir biçimde kapanmaz; yan 
yana bulunan ve birbirini izleme zorunluluğu gütmeyen 
olaylar, bazen iki olay dizisinin birbirini ta-
mamlamasıyla, bazen imgeler, mecazlar yoluyla, bazen 
de eksen ben'in bir karşı oyun kişisiyle değil bütün 
evrenle ilişkiye girmesiyle toparlanır. …Açık oyunun, 
anlamı ilerleyişe değil, parçaların bir arada oluşturduğu 
bütüne yüklemiş olan aksiyonunu "dairesel" ya da 
"döngüsel" olarak adlandırabiliriz. Açık oyunda bir 
parçanın yanındakiyle ilişkisinden ve yan yana dizil-
meleri sonucu belirginleşecek anlamdan çok, parçaların 
her birinin bütünle ilişkisi önemlidir. Kendi içlerinde 
anlamlı ve bütünle bağdaşık parçalardan oluşan 
aksiyon, sürekli bir sonuca doğru ilerlemez, bitimsiz bir 

                                                 
1 Garaudy, Ön. Ver., s. 42. 
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çatışmanın/bütünleşmenin bir yansıması olarak 
görünür.1 
 
 

Çingene oyuncuların oynadığı bölümler anlamı çizgisel ilerleyişi bozan bir saçılma 

ile üretmeye çalışırken, bütün metni de aynı biçimde saçılmaya zorlar ve perspektifi 

büker. Çingene-oyuncuların oynadığı bölümlerden başlarsak, bu bölümlerin köy 

seyirlik oyunların estetik yaklaşımına yakın durduğunu ve benzer sahne-seyirci 

ilişkisi kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Karadağ’ın belirttiği gibi seyirlik oyunlar 

seyirci ile doğrudan bağ kuran ve bu ilişki üzerinden var olan bir biçimdir. Dekor, 

metin ve ışık gibi unsurlara yaslanmaz. “ Köy seyirlik oyunlarında yazılmış belirli bir 

metin yoktur, sadece oyunun belirli bir çatısı vardır. Bu çatı oyunda rol alan 

oyuncuların yeteneği, seyircilerin özelliği ve o anki tepkisiyle oluşur, biçimlenir. 

Oyunlar doğmaca-tulat olarak oynanır.”2 Benzer biçimde, çingene-oyuncular 

oynarlarken belirli bir metinden hareket etmezler.  Kimin oynayacağının belli 

olmaması gibi seyirliklerdeki gibi oyuncuyu anonimleştirir. Sahnede var olan dekor 

reddedilerek çıplak sahne mimarisi tercih edilir ve asıl dinamik seyirciyle kuracakları 

ilişkiyle belirlenir.  

Seyirlik oyunların karnavalesk muzip tavrı sahneye taşınmaya çalışılan 

öğelerden biridir. “Köy seyirlik oyunlarının bir başka özelliği de; oyuncuya ya da 

seyirciye oyun içinde… ne kadar müdahale edilirse edilsin hoş karşılanmasıdır.”3 

Müdahaleler dozu kapalı bir toplumda üretilen oyunlarda biraz yüksektir. 

“Oyuncuların ya da seyircilerin itilip kakılması, üzerine oturulması, canlarının 

yakılması sık görülen… hareketlerdir.”4 Ancak muzipliğin köy seyirlik oyunlardaki 

düzeye ulaşması seyircinin özelliğinden dolayı mümkün değildir.  

Seyirlik oyunlardaki çapraz (cross-gender) oyunculuk (kadının erkeği, 

erkeğin de kadını oynaması) toplumsal cinsiyetin kurgusallığını ve performatif 

özelliğini vurgulamaya çalışan sahnelerde yararlanılan öğelerden biri başkası 

olmuştur.  

Oyuna yerleştirilen Sandık Öyküsü seyirlik oyunların temel izleklerinden olan 

ölüp-dirilme motifi üzerinden biçimlenir. Yine aynı öykü, biçimlendirilirken seyirlik 
                                                 
1 Aslıhan Ünlü, Türk Tiyatrosunun Antropolojisi (Ankara: Aşina Kitaplar, 2006), s. 41. 
2 Karadağ, Ön.Ver., s. 121.  
3 Aynı, s. 72. 
4 Ünlü, Ön.Ver., s. 213.  
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oyunların ritüel köklerinin belirlediği çifte kodluluk da sahneye taşınmıştır. “Ölüp-

dirilme” nitelemesiyle de ortaya konan bu çifte kodluluk ağıt ne şenliği bir arada 

barındırır. Aynı biçimde çifte kodluluk karnavalesk olanın da özelliklerinden biridir.  

Karakterlerin sahneye girerken, müzik eşliği ile karakterlerinin temel 

özelliğini ya da anahtar tavrını belirtecek bir dans veya devinimle giriş yapması (köy 

seyirlik oyunlardan olmasa bile) halk tiyatrosu geleneklerinden taşınan bir unsur 

olarak kullanılmıştır.  

Denizden Gelen Kadın sahnelenirken dikkat edilmeye çalışılan bir başka öğe 

de karakterleri ve durumları koordinatlarına yerleştirirken Anadolu’nun kültürel-

coğrafyasını kullanma çabasıdır. Örneğin Kuzeyden gelen Yabancı’nın Karadeniz 

dansları ile koşutluk kurularak ya da Lyngstrand’ın güney’e gitme çabasını tatile 

gitme kültürü üzerinden anlatma çabası gibi. 

Müzik ve dans da daha önce ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, seyirliklerden 

taşınan estetik/antropolojik bir öğe olarak oyuna yaygın kullanılmıştır.  

Toplumsal cinsiyetin bir kurgu olduğunu ortaya çıkarabilmek için parodi 

öğesine oyunda sıklıkla başvurulmuştur. Yaklaşımın temelini Irigaray’in kadının 

kendi başına bir varlık değil, eril olanın yansıması olduğu düşüncesi oluşturur. 

Aston’un dile getirdiği gibi bu durum kadını bir maskeli balo içinde tanımlar. 

Tanımlı dişiliğin ezberini bozmak için zaten kendisi bir parodi olan kadın figürünün 

parodisini oluşturarak kurgusallığını ortaya çıkarmak mümkün gibidir. Aston’un dile 

getirdiği gibi  “Eğer kadın, kopyayı kopya etmeye karar verirse ne olur? … Kadın 

ataerkinin zorlamalarını bozabilir.”1 Toplumsal cinsiyetin kurgusallığını ortaya 

çıkarmada gestus üzerinden çalışmak  verimli bir kanal olmuştur.  

Özetlersek, oyun Denizden Gelen Kadın metnini cinsel  politika bağlamında 

inceleyip, yapısının ve söyleminin bir parçası olduğunu savladığı ataerkil ideolojiyi 

görünür kılmaya ve toplumsal cinsiyetin kültürel/toplumsal bir kurgu olduğunu 

anlatmaya çalışırken; sahnenin biri gerçekçi-kapalı biçim diğeri gerçekçi metni 

bozan açık biçim olmak üzere ikiye bölünüp biçimlendirilmesi ve bu bağlamda çok 

katmanlı ve yer yer melez bir oyunculuk yaklaşımıyla bu biçimin desteklenmesi 

tercih edilmiştir. Sahneleme stratejisi doğrusal ve perspektifli bir metni bükerek ve 

saçılmaya zorlayarak perspektifini kırmaya zorlayan dramaturji anlayışını 

                                                 
1 Elaine Aston, Feminist Theatre Practice: A Handbook (New York: Routledge, 1999), 63. 
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destekleyecek formlarla sahneyi biçimlendir. Bir başka strateji de her oyunun 

(zorunlu olarak) onu sahneleyen topluluğun (oyuncuların) ait olduğu kültürel 

kodların dışında üretilme şansına sahip olmadığından ve oyunla buluşacak 

izleyicilerin de Anadolu kültürüyle yoğrulmuş olmasından kaynaklı kendi kültürel 

kodlarıyla alımlayacağından hareketle Denizden Gelen Kadın sahnelenirken metin 

yeniden kodlanmıştır. Yeniden kodlama durumların ve karakterlerin kültürel olarak 

yeniden okunması anlamına gelir.  

F- Reji Defteri 

1- Başlangıç Bölümü 

Oyun: Denizden Gelen Kadın 
(2 Perde ve ∼2 saat 50 dakika) 
 
Yazan   : Henrik Ibsen  
Çeviren  : Beliz Güçbilmez 
Sahneleyen  : Hakan Altun 
 
Dramaturgi & 
Araştırma Birimi : Birol Tezcan 
     B. Burak Acıl 

  Dilek Caner 
  Fulya Paksoy 
  Hakan Altun 
  İnci çalışkan 
  Senem Gökçe 
  Serkan Gülsoy 
 
   

Sahne/Dekor 
  tasarım : B. Burak Acıl 
 uygulama : Ramazan Deliçay – Yılmaz Angay 

Kostüm  
tasarım : Firuze Engin 
uygulama : Senem Gökçe 

Dans Sorumluları : Selma Şahin – Zehra Elibol Çetin 
Işık    : İnan Gündoğdu 
Müzik Sorumlusu : Serkan Gülsoy 
Makyaj  : Dilek Caner  
Afiş/Broşür Tas. : Senem Gökçe  
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Proje Sorumlusu : Filiz Gökçe 

Belgesel  : MelekUlagay Taylan’ın izniyle  
“Karanlıkta Diyaloglar”dan bir bölüm. 

 
 
Oyuncular/Dansçılar  
      /Müzisyenler  

Anıl Seren 
B. Burak Acıl 
Bağda Gül Savaş 
Birol Tezcan 
Cem Nalbant 
Derya Gezer 
Dilek Caner 
Dilek Yıldız 
Emre Erdem 
Ezgi Sevgi Can 
Fatma Şahkaplan 
Fikret Demirkoparan 
Fulya Paksoy 
Gülçin Ataca 
İnci Çalışkan 
Ozan Saraç 
Senem Gökçe 
Serkan Gülsoy 
Yılmaz Angay 

 

Teknik Ekip   
Birol Tezcan 
Burak Acıl 
Hakan Altun 
Serkan Gülsoy 

 

 

Prömiyer     23 Haziran 2007 Saat: 19.30 / Öteki Tiyatro 
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2- Orta Bölüm 

 

Reji defterinde (orta bölüm) kullanılan simgeler: 

 
 

      Yükseliş 
 
 
 
 
                Alçalış 
 
 
 
 
                 Ulama             
 
 
 
 
Renkli    Renkli Söylenecek Sözler 
 
 
 
 
Vurgulu Vurgulu Söylenecek Sözler 
 
 
 
 
     I   Duraklama (kısa) 
 
 
 
 
   II    Duraklama  
 
 
 
 
 III  Duraklama (uzun) 

 
 
                                                

Çingene/Oyuncu doğaçlamaları 
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Wangel  

 Arnholm  

  Yabancı 

 Ballasted 

 Lyngstrand  

 Hilde 

 Bolette  

   Ellida  

 Elena  

 Anica  

 Corina  

 Tinka  

 Sanda 

 Costel 

 Nicu  

 Marius  

B 

B 

L 

H 

E 

A 

Y 

E 

A 

C 

T 

S 

C 

N 

M 

W 



 258 

 
İÇ VE DIŞ AKSİYON 

 
HAREKET PLANI VE FİGÜR 

 
TEKNİK 

ETMENLER

 
METİN 

 
1) İzleyicilerin gelmeye başlamasıyla birlikte, oyundan 

yaklaşık 20 dakika önce çingeneler fuayede konsere 
başlarlar. Platformun üzerine dizilip repertuarlarındaki 
şarkıları çalar ve söylerler. Diğer çingeneler de 
izleyiciyle iletişim ve doğrudan ilişki halindedirler. 
Temel yönelimleri izleyicilerle aralarında oluşacak 
olası duvarı daha oluşmadan kırmaktır. Müzik 
fuayedeki etkinliğin seyirlik bir gösteri olmasının 
önüne geçmeye dönük ve izleyicilerle oyuncuları aynı 
potaya sokan, sahneye geçildiğinde de aralarındaki 
mesafeyi azaltan, bütünleştirici ve duvarları yıkan 
potansiyel bir güç olarak kullanılmaktadır. 

2) Eş zamanlı olarak da sahnede Wangel ve Bolette vardır. 
Wangel Kulenin tepesinde elindeki dürbünle etrafı 
silip süpüren Bolette’i ve etrafı izlemektedir. Bolette’in 
çitlerin dışına çıkmasına izin vermez ve düdüğünü 
çalarak uyarır. Düdük aynı zamanda onu terbiye etmek 
için kullanılan bir araçtır da.  

3) İzleyiciler sahneye yerleşmeye başladıklarında Wangel 
kulesinden inerek kulise girer.  

4) Bolette silme, süpürme ve toparlama işlerini bırakarak 
verandaya yönelir. Sandalyenin üzerindeki kitabını 
çantaya koyar, sandığına sevgiyle bakar ve 
çantasından kanaviçeyi çıkararak örmeye başlar. 
Çevresiyle hiçbir ilişkisi kalmaz. Tamamen 
kanaviçenin içine gömülmüştür.  

5) Ballasted kan ter içinde Wangel ailesinin tıkanan 
giderini elindeki pompa ile açmaya çalışmaktadır. 
Canı burnundadır ve bu işi gayet hoşnutsuz yapar.  

6) Çitin dışındaki resim defterini ve darbukasına bir bakış 
atar. Gözleri adeta parlar. Lağım işini biraz ikircikli 
olsa da memnuniyetle bırakarak çitin dışına resim 
defterine yönelir. Sandalyesine otururken eldivenini 
çıkararak yere bırakır. Düşüncelidir. Bir deftere bir 
boşluğa bakar. Aklına bir şey gelmiştir. Hemen 
çizmeye başlar.  

 
 
 

 
 
 
 

                                        1-6 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  M 1        I 1   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               I 2 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[1] I 1 M 1Çingene Oyuncular, Ballasted ve Hilde 
fuayede çalmakta-dans etmekte-sohbet etmektedirler. 
Seyirciler müzik eşliğinde sahneye alınır. [2] Bu sırada 
Wangel gözetleme kulesinde dürbünü ve düdüdüğüyle 
Bolette’i kontrol etmekte ve ona komutlar vermektedir. 
[3] Seyircilerin yerini almaya başlamasıyla Wangel 
sahneyi terk eder. [4] Bollette tekrar verandaya 
sandalyesine dönerek kanaviçesini işler.  
Sahnenin solunda verandalı Dr.Wangel’in evi. 
Verandadın hemen yanında bir sandık. Ortada 
Wangel’in muanehane olarak da kullandığı gözetleme 
kulesi.  Evi çevreleyen büyük bahçenin ön tarafı. 
Bahçede sandalyeleri bir çardak, çitler ve küçük bir 
bahçe kapısı.  Çitklerin hemen dışında kamp kurmuş 
bir çingene/oyuncu arabası.  Sıcak ve göz kamaştıracak 
denli parlak bir yaz sabahı. 
[5] I 2 Orta yaşlarda, üzerinde eski kadife ceket ve 
başında geniş kenarlı şapkasıyla BALLESTED, Biraz 
uzağında (çitin dışında) bir alet çantası ve yanında 
darbuka, üzerinde resim defteri, kalemler, bir 
(kamp)iskemle(si), Ballasted elinde bir sopa ve pompa 
ile karşımızdadır. Eldiveni giyer. Tıkanan gideri 
açmaya çabalar. Kanter içindedir. [6] Bir an duraklar, 
resim defterine yönelir ve bir şeyler çizer.  
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7) Yapması gerekenler aklına gelir. Defterini bırakarak 
öfke ve can sıkıntısıyla bahçeye yönelir. Pompayı alıp 
gideri açmak üzereyken aklına bir şey gelir. 
Kararsızdır. Pompayı bırakarak çantasından balon alır 
ve şişirmeye başlar. Şişirdiği balonları kutlama 
yapılacağı belli olan verandaya yerleştirir.  

8) Yine hoşnutsuz gidere yönelir, eldivenlerini giyer ve 
yoğun bir uğraşıyla içinden küfürler ederek tıkanan 
gideri açmaya çabalar. 

9) Elena, Costel ve Anika eğlenerek ve oyunlar oynayarak 
sahneye girerler. Sesleri duyan Hilde’de evden dışarıya 
fırlar. Ballasted yeni tanışıp çabuk kaynaştığı dostlarını 
görmekten memnun işine ara verir. 

10)  Hilde gelenleri mutlulukla karşılar. Sevinmiştir. 
Koşarak sarılır. Çardağın önünde sohbete başlarlar.  

11)  Costel Ballasted’e yaptıkları planları anlatır. Sakin ve 
içten ama şakacılığı üzerindedir. 

12)  Costel seyircileri ve oyunu ima ederek provaya hazır 
olduklarını söylerken oyunculuk tarzı açısından 
dördüncü duvarı inceltmeye başlar. Costel’in eğlenceli 
halini Hilde, biraz da Ballasted’in durumundan sıkkın 
olarak onun durumunu işaret ederek bozar. Costel, 
Anika ve Elena kendilerini kötü hissederler. Başta 
Anika olmak üzere Wangel üzernden espri yapan 
Ballasted’e yardım etmek için yönelirler. 

13)  Ballasted, Anica’ya güler yüzle engel olur. Onun da 
pisliğe eline bulaştırmasına gönlü razı değildir. Costel, 
Wangel’lerin konağının ürettiği pisliği Lysanger ile 
örtüştürür ve bulundukları yerden hoşnutsuzluğunu ve 
rahatsızlığını belirtir. Anica ve Elena’da bu noktada 
ona destek olurlar.  

14)  Yarı şaka yarı ciddi ama içten ve bu konuda 
düşünmeye başladığını sezdirerek.  

15)  Ballasted’in düşüncesine destek olarak ve onu 
özendirerek. 

16)  Ballasted de hınzırlık yaparak ama son derece samimi 
Hilde’nin aklına gitmeyi düşürür. Hilde de bu konuda 
düşündüğü, her an bir sürpriz yapabileceğini sezdirir. 
Ve aslında gezgin bir ruhu olduğunu 
çingene/oyunculara gönderme yaparak belirtir. 

 
 
 

                                     7-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
               I 3 
           

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 [7] Tekrar bahçeye girer, bir anlık kararsızlıktan sonra 
bir balon şişirerek süslerin arasına koyar. [8] Tekrar 
eldivenlerini giyerek tıkanan gideri açmaya devam 
eder. [9]  I 3 Bu sırada Costel, Anica ve Elena 
eğlenerek girerler. Ballastedle kucaklaşırlar. 
Costel : Aaa Ballasted, kolay gelsin.  
(Sesleri duyan Hilde koşarak gelir. O da gelenlerle 
kucaklaşır.) 

Hilde: [10]  Hey, kimler gelmiş    I  hoş geldiniz. 
Costel: [11] Dostum biz de sana bakıyorduk. I Konseri 
bitirip eşyaları toparladık. Arkadaşlarla birazdan burada 
oluruz. [12] Genel prova için hazırız artık. İstediğin 
zaman başlayabiliriz. 
Hilde: (Ballasted’in elindeki pompayı işaret ederek) 
Görmüyor musun? 
Ballested: Dostlarım, bugün biraz yoğun olacak. I 
Malum babası. Akşamdan önce zor görünüyor.  
Anica: Dur Ballasted, sana yardım edelim.  
Ballested: [13] Bırak, ben bitireyim. Elimi bulaştırdım 
bir kez.  
Elena: Doğrusu sen rica etmeseydin Lysanger’de 
konaklamayı hiç düşünmüyorduk. II Hiç sevmedik 
burayı. Tuhaf, cansıkıcı, boğucu bir yer. (Anica’ya) 
Kokuyor değil mi? (Ballasted’e)  
Costel: Felaket! 
Elena: Zaten oyununu oynar oynamaz da çekip 
gidecegiz. 
Ballested: [14] Hem kimbilir belki ben de sizinle 
gelirim.  
Hilde: [15] Ben senin yerinde olsam bir saniye 
durmazdım Ballasted. 
Ballested: [16] Ben de senin yerinde olsam Hilde. 
Hilde: (Neşeli) Neden olmasın, annem beni 
çingenelerin bıraktığını söylerdi. [17] (Daha önce provası  
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Çingene/oyuncular da onunla eğlenirler.  
17)  Daha önce birlikte çalıştıkları belli olan bir parçayı 

Ballasted’le birlikte oynamaya başlar.  
18)  Ballasted elindeki pompayı da kullanarak, diğerlerini 

oyuna katmak üzere, onların da bildiğinden emin 
olduğu, duruma uygun başka bir oyundan parçaya 
başlar. Hilde’de koşarak çitten atlar ve darbukayı 
alarak bu küçük oyuna müzik yapmaya başlar. Bolette 
bu durumdan hoşnutsuz Hilde’ye bir bakış fırlatır. 

19)  Elena, oyuna doğrudan eklemlerek ve kendi 
eklemeleriyle oyuna katılır. Doğaçlama ile süslenen 
oyun neşeli bir müzikle sona erer.  

20)  Çingene/oyuncular bir önceki konaklama alanında 
bıraktıkları arkadaşlarını alıp gelmek için ayrılırlar. 
Ballasted ve Hilde ile vedalaşarak uzaklaşırlar.  

21)  Hilde’nin üzerinde iktidar kurmaya çalışarak, işlediği 
kanaviçeyi bırakarak ayağa kalkar ve üst tondan 
buyurarak seslenir. 

22)  Ablasının dediğini yapar, ancak diğer yandan da 
isyanını dillendirir, itiraz eder ve söylene söylene 
verandadan eve girer.  

23)  Tıkanan gideri açmak için pompayı eline alır. Yeniden 
uğraşmaya başlar. Bolette bu kez Ballasted’in üstünde 
erk kurmak için bir girişimde bulunarak hatırını 
sorarmış edalarıyla işini ona hatırlatır ve bir an önce 
bitirmesi gerektiğini ima eder. 

24) Oralı olmaz. İşine ara verir ve belki de inadına sohbete 
başlar.  

25)  Ballasted’in oyununa gelerek sohbete başlar, ancak 
durumun farkına vararak tekrar üzerine çıkmaya çalışır 
ve ona farklı sınıflardan olduklarını hatırlatır ve 
buyurur.  

26)  Oralı değildir, sohbeti inadına iyice koyulaştırır.  
27)  Bir şeylerin üstünü örtmeye çalışırken (ölmüş anne için 

yapılan doğum günü kutlaması) niyeti ortaya saçılır. 
Belki de üstü kapalı da olsa yaptığını ilan ederek gurur 
duymak ister. Hde aklna gelir, acele ile içeri girer.  

28)  Son bir gayret gideri açar. Poppayı bir köşeye bırakır. 
Eldivenlerini çıkarıp alet çantasına koyduktan sonra 
resim defterine yönelir. Aklına gelenleri hızla çizer. 

 

                                         18-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
               
               I 4 
  
 
                 
 
                   
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
yapıldığı belli bir oyuna başlar.) II Hem belki bir ecinni gibi 

beni kaçıracağını,   İspanya ya da buna benzer bir yere 

götüreceğini, bana bir ülke hediye edeceğini söyleyen 
Serseri’ye de rastlarım belki.  
Costel: (Gülüşürler) Tabii, rastlarsın da buralarda biraz zor 
sanırım. Malum buranın denizi biraz tuhaf, sanki çürümüş 
gibi, insanları da çürütmüş yavaş yavaş ve hissettirmeden. 
Burada herkes hasta.  
Ballested: [18] (Pompayı kullanarak oyuna başlar) 
Danimarka’da pis kokan birşeyler var.  
Costel: (Oyuna katılır) Danimarka’da, Polonya’da… 
Anica: İspanya’da. 
Elena:Türkiye’de. 
Ballested: Danimarka’da pis kokan birşeyler var.  
Elena: [19] (Oynayarak) Dünya içinde hücreleri olan bir 
toplama kampıdır ve II Amerika da bunların en iğrencidir. 
(Birlikte eğlenirler) M 2 
Costel: [20] Neyse daha yapılacak dünya iş var, biz 
arkadaşları toparlayalım birazdan geliriz. Hadi kolay gelsin. 
Anica: Kolay gelsin.  
Anica: Hoşça kal Hilde. Buradan Ayrılabilirsen Tinka’ya 
uğra, bekliyor seni.  
Hilde: Bir ara kaçarım akşama doğru. 
Bolette: [21]  I 4 Hildeee.. haydi ama! Daha yapacağımız 
dünya kadar iş var.  
[22]Hilde söylene söylene girer. [23] Ballasted işini sürdürür.  
Bolette: Nasıl gidiyor Ballested? 
Ballested: [24]Fena değil Bolette, kimin için bütün bu 
hazırlıklar? 
Bolette: [25]Bay Arnholm geliyor. Biraz önce arayıp, 
kasabaya dün gece intikal ettiğini, birazdan burada olacağını 

söyledi. Elini biraz çabuk tut Ballasted. 
Ballested: [26]Arnholm… I bu birkaç yıl önce burada 
yaşayan hoca değil miydi? 
Bolette: [27]Onun için ya, bütün bu hazırlıklar. 
Bolette çıkar. [28] Ballested yoğun uğraşının ardından sorunu 
çözer. Pompayı bırakır, eldiveni alet çantasına koyar. Alet 
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Mutludur. Keyfi yerine gelmiştir. Yapılacak işler 
aklına gelince keyfi kaçar ve tekrar bahçeden içeri 
girer. Hızla bitirmek ister gibi çantadan bir balon daha 
çıkarır ve şişirmeye başlar.  

29)  Elinde sandalyesi ile gelir, resim defteri gözüne çarpar. 
Merakla bakar. Çocuk gibi sevinir. Ballasted’e bakar, 
onun kendini fark etmesini bekler. Birkaç büyük 
hareket yapar. Tekrar deftere yönelir, içindekilere 
bakmak için içi içini yemektedir.  

30)  Dikkat çekmek için biraz da yüksek sesle.  
31) İlk bakışta sever, kendine yakın bulur. Tanışırken 

muziplik yapar ve elini çeker.  
32) O da aynı şekilde muziplikle cevap verir. İyi 

anlaşmışlardır. Dostlukları hızla ilerler, ikisi de 
samimidir.  

33) Gözleri uzaklara, kafasındakilere gömülmüş biçimde 
yapmak istediklerini açıklar. Bir an Lyngtrand’ı fark 
eder, alıcı gözle onu süzer.  

34)  Alttan alta hazırlayacağı oyuna katılması için öneride 
bulunur. 

35)  İmadan anlamaz. Üztelik öykü dikkatini çekmiş ve 
ilgisini tamamen öyküye yöneltmiştir. Giderek artan 
bir merakla sorar.  

36)  Sahneleyeceği oyunda çalışıp çalışamayacağın 
öğrenmek için yeniden bir girişimde bulunur, ama 
Lyngtrand kelimeleri düz anlamıyla anlama 
konusunda bir uzmandır adeta, imaları sürekli es geçer. 

37)  Bu kez doğrudan oyuna katılmasını teklif eder. 
Lyngtrand’ın gözleri parlar.  

38) Kendi hakkında, biraz da içi içine sığmayacak şekilde 
bilgi verir, kendini anlatır.  

39)  Hızla Lyngstrand’a yönelir. Sırtını dinler. Boğazına 
bakar. Öksürüğünü dinler. Dikkatle şikayetlerini 
dinler. Önemli bir şeyi olmadığını ima eder. 

 
 
 
 
 
 

                                       29-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

çantasının yanındaki resim defterini alır, göz atar ve çizmeye 
başlar. Bırakır ve balonları şişirmeye başlar. [29]Ardından 
LYNGSTRAND yolda görünür., Dışarıdan, resim 
malzemesiyle ilgilenmeye başlar. İnce, zarif bir gençtir, sade 
fakat şık giyinmiştir. 
Lyngstrand: ( Çitin dışından) [30]Günaydın. 
Ballested: (Dönüp görür) Günaydın azizim İşte balonumuz 
uçuyor. Sanırım tanışma şerefine nail olma… 
Lyngstrand : Kesin ressamsınız siz. 
Ballested: (Resim üzerinde çalışmaya devam ederek) 
Sahneleyeceğim kısa bir oyunun tasarımı üzerinde 
çalışıyorum. [31]Gel yakından bak istersen. Ballasted, 
yönetmen Ballasted; aynı zamanda da oyuncuyum. 
Lyngstrand: Lyngstand, [32]Hans Lyngrand. 
Ballested: [33]Kayaların önünde, ön planda ölmek üzere olan 
bir deniz kızı var. (Alıcı gözle bakar) [34]Ama bu çevrede 
düşündüğüm karakteri oynayacak birini bulamadım 
daha. 
Lyngstrand: [35] Neden ölmek üzere? 

Ballested: Denize dönüş yolunu yitirmiş. İşte bu yüzden 
de orada, deniz bedenini kaplamış halde ölmeye yatmış 
olacak. … I Bu sahneyi Elida, evin hanımı, soktu kafama.  
Lyngstrand: Oyunun adını ne koymayı düşünüyorsunuz? 
Ballested: Galiba “Denizkızı’nın Sonu” olacak. (Ona 
bakarak) I [36]Sen de mi oyuncusun yoksa? 
Lyngstrand: Hayır değilim, ben yazar olacağım.  
Ballested: [37]Yazarlıkla oyunculuğun çok ortak 
noktası var aslında. Çalışmalara başladık, ama katılmak 
istersen seni de aramızda görmekten mutlu oluruz. I Birkaç 
kez bu yoldan geçerken gördüm. Çok oldu mu geleli. 
Lyngstrand: Yoo, daha iki hafta oldu. [38]Ama artık yaz 

sonuna kadar kalmayı planlıyorum. Biraz çelimsiz 
hissediyorum kendimi. Ama tehlikeli olmadığını da 
biliyorum. Burada bir süre kalıp denize girmek ve güçlenmek 
istiyorum. Tehlikeli olmadığını biliyorum, bazen göğsüm 
daralıyor, hepsi bu. 
Ballested: [39] (sırtını açar, kontrol eder) Öksür… (Gülerek) 
Paçavra hastalığına tutulmuşsunuz. Soğuk algınlığı canım. 
Aniden başlar ve devamlı olarak ateş yükselir. Baş ve sırt 
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40)  Telaşla yaklaşır, önemli bir şeyi olmadığını anlatmaya 
çalışarak tarif verir.  

41) Doğa hakkındaki bilgisinden etkilenir. 
42) Biraz da hoşnutsuz geçmişinden söz eder. Her haliyle 

buralara alışamadığı bellidir. Lynstrand şaşırarak 
dinler. Ballasted de onu şaşırtmaktan kendine eğlence 
çıkarır. Ancak onun buraya çakılmasına neden olan 
olayları anlatırken mutsuzluğu depreşmeye başlar.  

43)  Bolette telaşla girerek verandanın tozunu alır. İki 
adama aşağılayarak ve orada olamalırından rahatsız 
olduğunu hissettirecek şekilde üstten bir bakış fırlatır. 
Ama onlarla uğraşacak vakti yoktur.  

44) Aklına gelir. Hızla eşyalarını toparlar. Bu arada 
Lyngrtand’la da eğlenmeyi sürdürür.  

45)  Kendi kelliğiyle eğlenir. 
46) Giderek daha fazla şaşırır ve giderek daha fazla hayran 

olur.  
47)  Lyngtrand’la vedalaşır. Acele ile çıkarken el sallar. 

Lyngstrand sangalyesine giderek oturur. 
48) Hilde sinirli bir şekilde, söylene söylene içeriden bir 

sandalye getirir ve verandanın yanına fırlatarak bırakır. 
Yaptığı işten hoşnut değildir. Tekrar içeri girecekken 
Ballasted’in darbukası gözüne takılır. Bıraktığı 
sandalyeye bir tekme atarak darbukaya yönelir. Tekrar 
çitlerden içeri girerek darbukayı çalmaya başlar. 
Eğlenmektedir. Oturmakta olan Lyngtrand’ı fark 
etmez. Lyngtrand da seslenmeye yeltenir, ancak 
cesaret edemez.  

49)  Elindeki çiçekleri verandaya yerleştirmek için gelen 
Bolette’in gözü Hilde’ye takılır. Kızar, ancak öfkesini 
bastırır belli etmez. O öfkeyle ortalığı düzenler. 

50)  Kendini fark ettirmek için çabalar. Bolette, Hilde’nin 
bıraktığı sandalyeyi söylene söylene ve öfkeyle 
düzeltir.  

51)  Sonunda Lyngstrand’ı görür. Sevinir. Darbuka çalmayı 
bırakır. İçeri girmesi için Israr eder.  

52) Arkadaşça ve önceden konu hakkında konuştukları 
belli olacak şekilde. 

53) Önce kavrayamaz. 
54)  Lygstrand’ın üvey annesinden, Elida’dan söz ettiğini 
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ağrıları, titreme nöbetleri, nezle, öksürük, iştahsızlık, baş 
dönmesi de görülür. Dinlenirsen bir şeyin kalmaz. Bence 
önemsenecek bir şey değil. Yine de bir doktora görün 
istersen. 
Lyngstrand: Evet ben de tam bu günlerde Doktor Wangel’le 
görüşmeyi planlıyordum. 
Ballested: [40] Birkaç dut yaprağı, ebe gümeci ve fesleğeni 
kaynat ve çay niyetine iç, iyi gelecektir. 
Lyngstrand: [41]Siz bu kasabada mı doğdunuz? 
Ballested: Hayır ama buranın iklimine abap… adap-te ettim 
kendimi galiba. ettim.   [42]Aşağı yukarı on yedi, on sekiz 
yıldır buradayım. ‘Skive Tiyatro Topluluğu ile gelmiştim. 

 Bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Sonunda kumpanya 
dağılmak zorunda kaldığında da herkes kendi yoluna gitti. 
Lyngstrand: Ama siz burada kalmayı tercih ettiniz. 
Ballested: Kaldım. Bu süre boyunca da iç mimar olarak 
çalıştım. [43] (Bollette ortalığı düzenler) [44]Hay Allah! 
(malzemeleri toplarken) Gemi iskeleye yanaşıyor. Hemen 
otele gitmek zorundayım. Yeni yolcuların bana ihtiyacı 
olabilir. Aynı zamanda berberlik de yapıyorum ben biliyor 
muydunuz? [45]Eğer saçınızla ilgili bir sorununuz olursa, ne 
bileyim, mesela saç şeklinizle ya da saç kremleriyle ilgili, 
başvuracağınız tek kişi Ballested’dir: Dans üstadı Ballested. 
Lyngstrand: [46]Dans üstadı mı? 
Balleseted: Dömbelekçiler Grubu’nun da bateristiyim aynı 
zamanda. Bu akşam  konserimiz var.. [47] Hoşça 
kalın...Hoşça kalın..  
Malzemeleri ile birlikte bahçe kapısından çıkar. [48]  I 5  Hilde 
taşıdığı sandalye ile birlikte sahneye girer. Sertçe bırakır. 
Düzeltecekken darbukayı görür. Çalmaya başlar. [49] Bolette 
de yine elinde çiçeklerle görünür. [50] Lyngstrand bahçe 
tarafından Hilde’yi selamlar Bollette, verandaya gelir toz alır, 
Hildenin bıraktığı sandalyeyi görür, söylenerek düzeltir. 
Hilde: (Lyngstrand’ı fark ederek ) [51] Gelsene içeri! [52] 
Bu sabah da yüzdünüz mü peki? 
Lyngstrand: Şöyle bir girip çıktım. Anneniz de karşılaştım.  
Hilde: [53] Annem?  I  [54] Aaa.. Anladım. (Bollet ortalığı 
temizlemeye, toplamaya devam eder) 
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anlar. Sevgiyle gülümser. Bolette, Lyngstrand’ın orada 
olmasından hoşnut olmadığı her halinden bellidir. 
Aşağılayıcı bakışlarla onu süzer.  

55) Etrafa merakla ve heyecanla bakar. Tahminde bulunur. 
56)  Hilde’nin vereceği yanıtla gizlerini açık edeceğinden 

korkarak ona kaş göz işareti yapar.  
57) Bolette’e aldırmaz. Hazırlığın gerçek nedenini biraz da 

Bolette’e inat olsun diye söyler.  
58)  Lyngstrand tahmininin tutmamasına şaşırır. Sanki 

kendiyle iddiaya girmiş gibidir.  
59)  Bolet oldukça sinirlenir, Hilde’nin yanına gelerek 

Lyngstrand’la aralarına girer ve Hilde’nin kolunu 
sıkar. 

60)  Canı acıyan Hilde yine de tavrının arkasında durur.  
61)  Öfkesini Lygstrand’dan çıkarır. Gitmesi gerektiğini 

tavırlarıyla gösterir.  
62)  Bozulur, üzülür ve küser. Bahçeden çıkar.  
63)  Lyngtrand’la prova’ya gitmek iseyen Hilde’ye zor 

kullanarak engel olur. Başkasını ait (Babaya) 
sözcüklerle hildeyi uyarır.  

64)  Lyngstrand’la gidemeyen Hilde isyan bayrağını açmış 
ablasıyla mücadeleye başlayacakken sallana sallana 
giren babasını fark eder. Hilde üzerinden Bolette de 
Babasını fark eder.  

65)  Wangel Lyngstrand’ı görür. Sarhoştur. Lyngstrand’ı 
yarım yamalak muayene eder. Ona bir reçete yazar ve 
kızlara onun gidici olduğuna ve hiçbir şansı 
olmadığına dair bir işaret yapar. Reçeteden bir şey 
anlamayan Lyngstrand şaşkın ve reçeteyi inceleyerek, 
anlamaya çalışarak çıkar. Bolette ve Hilde düşmek 
üzere olan babalarına koşarak  yakalarlar, kollarına 
girerek tutmaya çalışırlar. 

66)  İçmiş olmasından dolayı hoşnutsuz ve kokudan 
rahatsız olarak. 

67)  O da durumdan rahatsız ve babasını kızdırmak için 
sevmediği bir sözcüğü üstüne basa basa kullanır.  

68)  Hilde’ye öfkesi ile sarhoşu oynamayı (göstermeyi) 
bırakması aynı an üzerine çakışır. Merakla dostunu 
sorar.  

69)  Verandayı neden süslediklerini anlayıp anlamadığını 
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Lyngstrand: (Verandadaki merdivene bir adım çıkar) [55] 
Ne güzel olmuş buralar. Kesin babanızın doğum günüdür. 
Bolette: (Hilde’ye kaşgöz ederek) [56] Hmm hmmm 
Hilde: (Görmezden gelir) [57] Hayır, annemin. 
Lyngstrand: [58] Ah! Demek annenizin. 
Bolette: (Yavaş ama kızgın bir ifadeyle) [59] Bana 
bak, Hilde... 
Hilde: (Aynı biçimde) [60] Ne olmuş…  
Bolette: (Lyngstrand’a) [61] Siz de kahvaltı için eve 
dönüyordunuz herhalde,  ha Hans Lyngstrand.  
Lyngstrand: [62]  (Bozularak Merdivenden iner) Yok, 
ben Ballasted’e katılacağım. Provaya davetliyim.  
Hilde: Bekle o zaman, ben de seninle geliyorum. 

Bolette: [63] Hilde!.. Vazifelerimizi unutma. 

Hilde: (Öfkeyle) [64] Vazife…   I Off bu korkunç 
kelimeden nefret ediyorum. I 6  
Wangel sallana sallana girer. Hilde fark ettiğinde 
Bollet de fark eder. Çıkmakta olan Lyngtrand’la 
karşılaşır. [65] Lyngstrand selamlar. Birşeyler söyler. 
Wangel onu üstünkörü muane eder. Cebinden çıkardığı 
reçeteye birşeyler yazar ve verir. Bollet’e uzaktan 
“gidici” gibi bir işaret yapar. 
Bolette: (Ona doğru giderek onu yakalar) [66] I7   

Nihayet gelebildiniz Baba! 
Hilde: (o da babasına doğru giderek Bolette’e yardım 
eder) [67] Demek bugünü felekten çalmaya kararverdin  
I Babişko. 
Wangel: [68] Arnholm’dan haber var mı? 
Bolette: Evet biraz önce aradı. Birazdan burada 
olacakmış. 
Hilde: [69]  Baba etrafa bakmadın hiç. 
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öğrenmek ve heyecanlarını paylaşmalarını istediği için 
merakla sorar.  

70)  Verandadaki tek sandalyeye, otorite figürü olarak 
oturur. Bolette karşısında dururken Hilde otoriteyi 
bozacak şekilde sınırı ihlal eder. Etrafa üstünkörü 
bakar. Nedenini anlamıştır, çok da hoşnut değildir, 
ama onaylar tavırdadır.  

71)  Hoşnutsuzluğu artar.  
72)  Açık açık dile getirmesini ister. 
73)  Ne diyeceğini bilemez.  
74)  Ortamı daha fazla germemek için konuşmayı tekrar 

örterek muğlaklaştırır.  
75)  O da oyuna katılır. 
76)  Sevecen olmaya çalışarak gönüllerini almaya çalışır.  
77)  Hilde babasının hitap tarzından hoşlanmaz ve tepkisini 

otoriter bir figür olarak yerleştiği sandalyaye göztere 
göstere ayağını koyarak belli eder. Wangel de rahatsız 
olur ama oralı olmaz.  

78)  Son noktada kızları yaptıklarından dolayı azarlar, ancak 
yine de açık kapı bırakır. Kendinin hoşnutsuz olduğu, 
ama tekrar edilmesini onayladığını belli eder.  

79)  Arnholm fuaye kapısından girer. Önce bacağı görünür. 
Ağır devinimlerle yürür. Kahraman gibi  vakur bir 
edadadır. 

80)  Heyecanla verandadan atlar. Arnholm’u işaret ederek 
diğerlerine gösterir.  

81)  Karşıdan gelen beklediği gibi değildir. Arnholm 
olmadığına neredeyse emindir.  

82)  Gözlerine inanamaz.  
83)  Arnholm aynı devinimlerle girer.  
84)  Hilde kahramanı eskizsiz karşılamak için çingene 

arkadaşlarına ve Ballasted’e haber vermek için ıslık 
çalar. Kendi de darbukayı kaparak yerini alır.  

85)  Ballasted ve diğerleri girerek karşılama müziğini 
çalmaya başlarlar.  

86)  Müzik eşliğinde yaklaşan kahramanın gerçek yüzü 
görülmeye başlar. Stilize hareketler eşliğinde çember 
çizen Arnholm giderek maçolaşır ve iğrençleşir.  

87) Elleri havada birbirlerine yaklaşırlar. Uzun süre 
birbirlerini görmedikleri ve birbirlerini özledikleri 
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Wangel: (Verandaya bakarak.) [70] Tamam çocuk, gördüm 
hepsini. Pek neşeli olmuş burası. 
Bolette: Güzel yapmışız değil mi? 
Wangel: (Bolette’e sevgiyle bakar, başını okşar, sonra 
duraksayarak) [71] Bakın canlarım, bunu bütün gün böyle 
tutmayı mı düşünüyorsunuz?  
Hilde: [72] Anladın değil mi Baba? 
Wangel: [73] Evet ama... hmmm.... Biliyorsunuz…  
Bolette: [74] Bütün bunları Bay Arnholm Amcanın gelişi 
onuruna yaptığımızı biliyorsun tabii. Eski bir dostunun 
gelmesi… 
Hilde: [75] Düşünsene Baba! Bir zamanlar Bolette’in 
öğretmeni olan adam şimdi yeniden burada… 
Wangel: (kırık bir gülümseme ile) [76] Sizi gidi sinsi 
muhabbet kuşları! [77] Aman zaten artık bizimle olmayan 
ve bir zamanlar çok sevdiğimiz birini hatırlamanın ne 
sakıncası olabilir ki. [78]  Ama yine de: I Hayır kızlar, bunu 
yapma biçiminiz hiç hoşuma gitmedi. Artık her sene her 
sene alışkanlık haline getirdiniz.  
Hilde: [79] [80]  I 8  (Arnholm’u fark eder, işaret ederek 

heyecanla ve şaşkınlıkla) Hey, gelene bakın, Bolette bu 
senin eski örtmenin değil mi! 
Bolette: (o tarafa bakarak) [81]  Kim, o mu? (Güler) O orta 
yaşlı adamı mı?  
Wangel: Dur bir dakika çocuk. [82]  I Aman tanrım bu o. 
Kesinlikle o. 
[83] I9 Arnholm şık giysileri içinde, altın çerçeveli gözlüğü, ile 
girer. [84] Hilde ıslık çalarak karşılama komitesi için Costel, 
Ballasted ve Sanda’yı çağırır. [85] M 2Müzik eşliğinde [86] 
önce kahraman, sonra da kahramanın gerçek yüzü görünür: 
giderek maçolaşır. Yıpranmış bir hali vardır. Şöyle bir 
bahçeye bakar. Dostane bir havayla herkesi selamlar ve 
bahçe kapısından girer. 
Wangel: [87] Hoşgeldin sevgili Arnholm! I Hoş geldin! 
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bellidir.  
88)  Hasretlerini gidermek için kucaklaşırlar. Artık ikisi bir bütün 

olmuştur.  
89) Ballasted’i görerek ona doğru yönelir, aşağılayarak ve üstten. 
90) Çingenelerle birlikte  çıkan Ballasted duymamazlıktan gelerek 

tepkisini ortaya koyar. Wangel, Arnholm ve kızların 
arkasından onlara yetişir ve terslenmesini çaktırmaz.  

91)  Gözleri ışıl ışıl ve gördüklerinden hoşnut.  
92)  Bolette’e karşı özel ilgisini belli ederek, neredeyse sözleriyle 

sarkıntılık yaparak.  
93) Sözü kendine getirmeye çalışır. Konuya girmeye çalışır.  
94)  Çevredeki değişikliklerle ilgili konuşurken iması doğrudan 

kızlara ve özellikle Bolette’e yöneliktir. 
95)  Durumu açık ettiğini düşünerek toparlamaya çalışır. Çardağa 

yönelir. 
96)  Konuyu kendi söylemek istediklerine çevirmeye çalışır. 
97)  Lafı doğrudan kızlara getirir.  
98)  Bir az önceki tartışmaların ve kızlarıyla ilişkisinin bir 

yansıması olarak Hilde’ye kızgınlığını, Bolette’e de sevgisini 
gösterecek şekilde. Bolett’e babasının kızıdır.  

99)  Hilde ataerkil ritüellere dahil değildir. Çıkarken özellikle 
ataerki tarafından olumlanmayacak bir hareket yaparak 
tepkisini dile getirir. 

100) İyice şaşkın ve ne diyeceğini bilemez şekilde.  
101) Alkol alma vaktinin geldiğini belli ederek. 
102) Babasının içmesinden rahatsız olduğunu belli ederek ve yarı 

kızgın yarı yalvarır tonda.  
103) Yumuşak bir tonda ama baba olduğunu da hissettirerek. 

Verandaya yönelir, sandalyesini çeker. Bolette’den Arnholm 
için de bir sandalye ister. Daha önce çıkardıkları sandalyeyi 
verandaya yerleştirir. Wangel, Arnholm’u yanı çağırır 
oturması için. 

104) Çıkan Bolett’i süzerek ve ona karşı ilgisini de istemeden belli 
ederek, şehvetle. 

105) İlgisinin belli olması ihtimaline karşı, Wangel’e yönelerek ve 
konuyu değiştirerek.  

106) Bolette’den her söz edişinde ona karşı niyeti kendine 
rağmen açığa çıkar. 

107) Durumun kırılganlığına binaen Bu kez Arnholm, 
Wangel’in yanındaki sandalyeye oturur ve onun 
açmaya çalıştığı konuyu kendi açar.   

108) Konuya girmek için girizgah yapar. 
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Arnholm: [88] Sağolun Doktor Wangel. Zahmet etmişsiniz. 
(El sıkışıp kucaklaşırlar)  
Wangel: [89] Lağımı açtın mı Ballasted?  
[90] Ballasted tepkili çingenelerle çıkar. Wangel Kızların 
arkasından yürüyen Arnholm’a yetişerek bahçede birlikte 
yürümeye başlarlar 

Arnholm: [91]  İşte kızlar! (Ellerini açarak onları süzer) 
İkisini de tanıyamazmışım. [92] Ama belki Bolette’i -evet 
tabii onu- tanıyabilirdim herhalde. 
Wangel: Valla bana kalırsa onu da tanıyamazdın. Ne de olsa 
görüşmeyeli sekiz dokuz yıl oldu. [93] Ah ah! Bir sürü şey 
değişti buralarda. 
Arnholm: (etrafına dikkatle bakarak) Pek de öyle 
görünmüyor. Tabii ağaçlar dışında. [94] Ne kadar 
büyümüşler maşaallah. [95] Bir de tabii şu çardağı yeni 
yapmışsınız. 
Wangel: [96] Yo yo... I ben bu tür değişikliklerden söz 
etmiyorum. 
Arnholm: (gülümseyerek) [97] Ah orası öyle tabii, artık iki 
yetişkin kız babasısın.  
Wangel: [98] Yetişkin mi… (Hilde’ye öfkeyle bakar) iki 
değil (bollet’e sevecen) bir! 
Hilde: [99] Evet, diğeri yabani! Çılgın bir tabiata sahip. 
(Wangel’i tersler. Çıkar.) 
Wangel: [100] Kızım, babayım ben! I [101] Hadi artık, 

limonatamızı içelim, belki içine biraz da şarap koyarız 
ha?  
Bolette: (Bolette ters ters bakar) [102]  Baba lütfen! 

Wangel:  [103] Öyle çok değil. I Bir damla bir şey. 
Belki seven birileri vardır aramızda. 
Arnholm: (Çıkarken gözleriyle Bolette’i takip etmiştir) [104] 
Ne hoş bir… I [105] I 10 ikisi de çok hoşlar, hem burada senin 
dizinin dibindeler. [106]  Bolette nasıl da.. yani tabii Hilde 
de.... [107] Ee peki söyle bana doktor hayatının sonuna kadar 
burada kalmayı mı düşünüyorsun? 
Wangel: [108] Öyle umuyorum. Burada doğdum, burada 
doydum. Burada onunla çok mutlu… bizi böyle erkenden bir 
başımıza… geçen sefer geldiğinde onunla tanışmıştın değil 
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109) Merakla geçmişte olanları öğrenmek ister. 
110) Tedirgin. 
111) Dedikoduya varan bir merakla. 
112) Adeta şikayet eder tonda, ancak buradan bir yerlere 

varacağı belli olacak şekilde. 
113) Elida masaya yatırılmıştır. Konuşmalar onun 

üzerinden dönmeye başlar. Hasta, garip ve uyumsuz 
bir Elida çizilir seyircilerin gözünde. 

114) Ellida’ya karşı düşünceleri ona rağmen açığa çıkar. 
115) Suçlayıcı değil ama imalı. Adeta ben biliyorum der 

gibidir.  
116) Geçmişte Ellida’ya karşı olan tutumu ve hissiyatını 

belirtecek bir şekilde, ağzından kaçarak. 
117) Derhal toparlayarak. 
118) Asılkonuya girmiştir. Önem vererek ve anlamasına 

özen göstererek. Bu konuşmada Wangel’in hiyerarşik 
olarak Arnholm’un üzerinde olduğu, Arnholm’un son 
kertede ona tabi olduğu aralarındaki ilişkiden ortaya 
çıkar.  

119) Baklayı ağzından çıkarır. Bam teline basmıştır. Bütün 
ipler artık Wangel’in elindedir.  

120) Oldukça tedirgin, gözlerini kaçırarak.  
121)  Tamamen olaya hakim, Arnholmu avucuna alarak 

ve bilgiye sahip olmanın sağladığı iktidarı kullanarak.  
122) Çingeneler, çalarak, söyleyerek ve dans ederek 

girerler. Seyircilere çiçek ve balon atarlar. Seyircilerin 
farkındadırlar, onlarla fuayede kurdukları iletişimi 
sahneye taşırlar. Tam bir cümbüş durumu hakimdir.  

123) Oyun platformunun etrafına dizilerek seyircileri 
çekirdek yiyerek izlemeye başlarlar. Onların ne 
yaptıklarını birbirlerine gsterir yorum yaparlar. 
Sessizlik.  

124) İzleyicileri dikkate alarak ve sessizliği bozarak.  
125) Takdim ederek. 
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              I 12 
 
 
 
 
             I 13   

  
 

mi? Şimdi onun yerini alan bir başkasıyla aynı mutluluğu 
yaşıyorum. Kör talih hep yüzüme güldü benim. 
Arnholm: [109] İkinci karından çocuğun olmadı mı? 
Wangel: İki ..... [110] iki buçuk yıl önce bir oğlumuz oldu. 
Ama çok yaşamadı. Dört beş aylıkken öldü. 
Arnholm: [111] Karın evde değil mi bugün? 
Wangel: [112] Yüzmeye gitmiş. Kar kış yağmur çamur, her 
gün deniz kenarına iner mutlaka. 
Arnholm: [113] Hasta mı peki? 
Wangel: Özellikle son beş yıldır pek anlamlandıramadığımız 
bir sinir var üzerinde. Pek bir şey anladığımı da 
söyleyemeyeceğim. Ama suya şöyle bir giriverince 
yumuşacık biri oluyor. 
Arnholm: [114] Evet, eskiden de öyleydi. 
Wangel: (Neredeyse belirsiz bir gülümseme ile) [115] Tabii 
ki! Skjoldviken’de öğretmen olduğun zamandan hatırlarsın 
Ellida’yı. 
Arnholm: [116] Elbette hatırlıyorum. [117] Babasını 
ziyarete gittiğim zaman görürdüm.  
Wangel: [118] O dönemlerde yaşananların onun üzerinde 
çok büyük izler bıraktığı muhakkak. Bu kasabada yaşayan 
insanlar da anlayamadılar onu. O yüzden de ona “Denizden 
Gelen Kadın” adını yakıştırdılar. Bak ne diyeceğim… [119 ] 
karşılaştığınızda ona eski günlerden bahset, kesin iyi gelir 
ona. 
Arnholm: [120] (Şüpheyle Wangel’e bakar) I Bunu 
düşünmen için bir neden mi var? 
Wangel: [121]  Var ya.  I 11   M 3  
[122] Çingeneler, Ballasted ve Lyngstrand müzik ve dans 
eşliğinde fuayeden oyun platformu ile birlikte girerler. 
Balonları ve çiçekleri izleyiciye atarak arabanın yanına 
yerleşirler. [123]  I 12  Seyircilerin önünde duran oyun 
platformunun üzerine oturup bir süre onları izlerler. Bir süre 
sonra sıkılırlar.  
Costel: [124 Arkadaşlar, hazır bu kadar insanı bir arada 
bulmuşken genel provamızı alalım isterseniz.  
Oyun yerini ve seyir yerini düzenlerler. I 13 

Costel: [125] Ve huzurlarınızda.. Elida’nın önerisi, 
Ballastedin ricasıyla…  I  karşınızda  “DENİZ KIZI’NIN 



 267 

 
İÇ VE DIŞ AKSİYON 

 
HAREKET PLANI VE FİGÜR 

 
TEKNİK 

ETMENLER

 
METİN 

126) Takdim ederek. 
127) Darbuka solo ile selam vererek. 
128) Takdime devam eder. 
129) Coşkuyla yeni arkadaşları Hildeyi platforma atarak ve 

onu cesaretlendirerek.  
130) Önce bilindik cadı taklidiyle, o taklitle dalga geçerek 

ve sonra üzgün, üzüntülü bir duruma giriş yaparak.  
131) Üzüntünün dozunu arttırarak. 
132) Umutla. 
133) Bir gerçeğin altını çizerek doğrudan izleyicilere. 
134) Ellida girer girmez çingeneleri görür, ilgilerini çeker. 

Onlara doğru yönelir. Çingenelerin de Ellida’ya kanı 
kaynar. Onu sevgiyle karşılarlar ve hediyeler verirler. 

135) Wangel öfkeyle konundan çekerek çitlerin içine 
doğru götürür.  

136) Arnholmdan uzak bir yerde sessizce ve kızgın. 
137) Tamamen ilgisiz, (ama yapmacık değil) kendine 

uzanan eli sıkar.  
138) Karısının hastalığını Arnholm’a ispat etmek için 

sorar.  
139) Verandada oturmuş sadece sorulduğu için yanıtlar. 

Wangel, Arnholm’a demiştim işte hasta olduğunu der 
gibi dürter, Arnholm da biraz şaşkın onaylar. 

140) Deşmek için. 
141) Doğrudan izleyicilere söyleyerek. Wangel ve 

Arnholm kendilerinin görmediği birileri ile konuştuğu 
için deli muamelesi yaparak ve hasta olduğuna kanaat 
getirerek. 

142) Wangel’in isteğiyle deşmeyi sürdürmek için. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                        126-133 
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SONU” öyküsüüüü.  
Anica: [126] Yazan ve yöneten  I Ballasted [127] 
Costel:    [ 128] Veee konuk oyuncumuzzz… II  Bay  
Hans Lyngtranddddddd… 

Corina: [129] Ve Deniz Kızı’mızzzzzz…  I Hildeee. 
Elena: [130] Deniz kızlarının Cadı’lar ve Çingenelerle kardeş 
olduğu söylenir.  

Anica:  [131] Ama artık ne cadılara ne de deniz kızlarına 
rastlamak mümkün. 
Corina: Belki de bir biz kaldık geriye bu katliamdan.  
Elena: Biz de ölüyoruz.  
Costel: Gezgin halk yavaş yavaş yok oluyor.  
Corina: Yok oluyoruz.  
Elena: [132] Ama bir gün gezgin çocuk denizlerden 
yeniden doğarak, çöllerden geçerek gelecek. İşte o zaman 
dünyaya barış gelecek. O zamana kadar sürdürmeliyiz 
yolculuğumuzu. [133] Yerleşen ölür. 
Çingeneler: Yerleşen ölür. 
 Çingeneler platformu da taşıyarak yerlerine geçerken [134] 
Ellida Wangel, omuzlarından aşağı dökülmüş ıslak saçları ile 
görünür. Arnholm da kalkar. 
Wangel: (gülümseyerek ellerini açarak karşılar) I 14 İşte   I 
benim deniz kızım da geldi. 
Elida çingenelere yönelir. Onlarla selamlaşır. Çingeneler de 
ona hediyeler verir 
Wangel: [135] (Kolundan tutarak getirir. Arnholm’u 
göstererek) [136] eski dostumuza merhaba demeyecek 
misin? 
Ellida: (elini Arnholm’a uzatır) [137] Geldiniz demek. Hoş 
geldiniz.  
Wangel: [138] Deniz nasıldı bu gün?  
Ellida: [139] Hep ılık, hep cansız. Buranın denizi de hasta 
gibi. 
Arnholm: [140] Hasta mı? 
Ellida: Evet.  [141] Gün be gün çürüdüğümü hissediyorum.  I 
Bu yaşam öldürüyor bizi 
Arnholm: [142] Galiba denizle aranızda çok özel bir ilişki 
var Bayan Wangel. Ve bütün hayatınız onunla bağlantılı 
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143) Tamamen umursamaz, canı sıkkın bir şekilde 
kalkarak Arnholm’a ev sahibi görevi yerine getirmek 
için ona yönelerek.  

144) Yapılan hazırlıkların kendi için olduğunu düşünerek, 
neşe ile çevreye göz atar. 

145) Bunalarak, çardağa doğru yönelir.  
146) Bir fark hissetmez, onun hastalığına vurgu yapacak 

şekilde ironik olarak.  
147) Hazırlıkların gerçek nedenini bildiğinden, konu 

açıldığından beri tedirgin olan Wangel, hem bu 
nedenle kaçmak için, hem de içki içme vakti 
geldiğinden çıkmak için kasıtlı olarak arkada kalır ve 
oradan ayrılmak için bahane bulmaya çalışır. 

148) Wangel’in içeceğini bildiğinden, hem de Arnholm’la 
yalnız kalmamak için gitmemesini isteyerek.  

149) Sıvışır. 
150) Wangel’e onun istediği gibi geçmişle ilgili 

konuşacağını ima ederek kaş göz yaparak. 
151) Ellida’ya sulanarak ve taciz ederek. 
152) Tacizi belli ederek, ama kibarca engel olur. 
153) Mutsuzluğu yansır. 
154) Çekinerek ve sıkılarak bir konuya girmeye çalışarak 

çardakta oturmakta olan Ellida’ya yaklaşır.  
155) Tedirgin. Bir konuya girmeye çalışır. 
156) Hatırlayarak. 
157) İma ederek. 
158) Nedenini bilmediği ve merak ettiği belili olacak 

şekilde suçlayıcı bir tonda Ellida’dan uzaklaşarak. 
159) Merakla yaklaşarak Ellida’nın yanına çardağa girer.  
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gibi sanki 
Ellida: [143] Aman, boş verin şimdi bunları da sizin için 
yapılan hazırlıklara bir bakın. 
Wangel: (Utanarak) Hm.. (Saatine bakar.)Evet.. Özür 
dilerim ama benim hemen... 
Arnholm: [144]  Bütün bunlar gerçekten benim için mi? 
Ellida: Evet. Evimizi her gün bu şekilde donatmadığımıza 
emin olabilirsiniz. [145] Off!!! Bu çatının altı ne kadar 
boğucu böyle!(Bahçeye iner) Buraya gelin. Burada hiç 
olmazsa biraz hava var. (Çardağa oturur.) 
Arnholm: (çardağa yönelir) [146]  Hakkaten burası biraz 
daha serin gibi. 
Wangel: [147] (Bahçeden ayrılırken) Eeee Ellida, hayatım, I 
kısa bir süreliğine misafirimizle ilgilenebilirsin değil mi? 
Ellida: [148]  İşin mi var? 
Wangel: [149]  Evet, aşağıya, muayenehaneye inmem 
gerekiyor. Ama uzun sürmez.  I 15 
Arnholm: [150] Acele etmenize gerek yok doktorcum. 
[151]  Biz karınla bir şekilde vakit geçiririz nasıl olsa. 
Wangel: (başını sallar) Ah, tabii! Bundan eminim. (Kuleye 
çıkar) Neyse birazdan görüşürüz  
Ellida: (Kısa bir duraksamadan sonra) [152] Buraya 
Ellida’nın Çardağı diyorlar. [153] Wangel benim için çaktı. 
Vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Kızlarsa verandada. 
Wangel de iki tarafı idare eder. Kah orda, kah burada. 
Arnholm: (Bir süre düşündükten sonra) I  [154]En son sizin 
oradan…geçtiğimde... Skjoldviken’in arkasından... I    [155]  
Yani...eee...Çok uzun zaman oldu. 
Ellida: [156]   Nerdeyse on yıl geçmiş bizlerle beraber 
olmayalı. 
Arnholm: Evet o kadar olmuştur herhalde. Fakat seni o deniz 
fenerinin oralarda düşündüğümde... [157]  Papaz sana kafir 
derdi. Çünkü O’na göre bir Hıristiyan’a yakışmayacak bir 
adın vardı: Eski bir geminin adı! 
Ellida: Ne varsa bunda!? 
Arnholm:   [158]  Buraya tekrar döndüğümde seni 
Wangel’in karısı olarak görmek aklımın ucundan bile 
geçmezdi. 
Ellida: Benim de. I  Aklımın ucundan geçmezdi. 
Arnholm: [159]  Nasıl oldu bu iş? 
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160) Merakını kızgınlıkla karşılar. Anlayamayacağı bir şey 
olduğunu ima ederek kararlı bir tavırla üzerine giderek 
onu çardaktan atar. 

161) Bozularak verandaya giderek oturur. Kendi kendiyle 
hesaplaşır.  

162) Çingeneler oyun arabasının üzerinden ön sahneye 
yönelerek on yıl önce Sholdviken’i seyircilere 
doğaçlama olarak oynarlar. Elida Çingeneleri görür. 
Arnholm ne çingeneleri ne de seyircileri görür.  

163) Bir şey hatırlar. Telaşla Ellida’nın yanına koşarak 
gelir. 

164) Merakla ve telaşla sorar. 
165) Yarı pişman, yarı utanarak. 
166) Sitemle. 
167) Gururlu adamı oynayarak Ellida’dan uzaklaşır.  
168) Karşı çıkar. Öfkeyle. 
169) Bir yandan gönlünü almaya çalışır. 
170) Umutla ve bir planı olduğunu belli edecek şekilde 

Ellida’ya yaklaşır.  
171) Çekinerek ve kendi ile de çelişik olduğunu 

hissettirerek. 
172) Çok şaşırmıştır. Hayret nidasını ağzında yakalar. 
173) Toparlamaya ve kırmamaya çalışarak. 
174) Hayret nidası istemeden ağzından çıkar çingenelerle 

göz göze geldiğinde.  
175) Kırılarak verandaya giden Arnholm’un gönlünü 

almak için yeni bir konu açar. Alacağı tepkiyi 
bilmektedir. 

176) Kırgınlığını unutarak hemen atlar. 
177) Kafası karışıktır. Parmak hesabı yaparak dolaşır. 

Kendinden emin. 
178) Geçmişe dair bir düzeltme yaparak Ellida’ya doğru 

yaklaşır. 
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Ellida: [160]  Ah, sevgili dostum Arnholm, lütfen bunu bana 
sorma çünkü açıklayamam; I  diyelim açıklayabildim bu sefer 
de sen anlayamazdın. 
[161]  Arnholm küserek veranda’ya gider. [162]   Çingeneler  
I 16 doğaçlama olarak “10 yıl önce Sholdviken”oyununu 
oynarlar. Oyunun motifi Ellida’nın o dönemlerde bulunduğu 
durum ve nasıl kuşatıldığıdır. İbsen’in Ellida’yı görme biçimi 
ortaya konur. Papaz, Yabancı, Arnholm, Wangel ve Ellida 
oyunun kahramanlarıdır. Özellikle Arnholm ve Yabancı’nın 
tavırları, yeni bir eş almak için pazara çıkmış olan Wangel’le 
paılan pazarlığı kabule zorlar.  
Arnholm: [163] I 17 (Bir şeyler anımsamıştır. Biraz da telaşla 
yaklaşır.) Hmm… (daha alçak sesle) [164]  Peki, kocana bir 
şey anlattın mı? [165]  Yani… hani o nafile çabalarımdan. 
Ellida: Hayır. Merak etme. Olanlar hakkında tek bir söz 
çıkmadı ağzımdan. 
Arnholm: Sevindim. Çünkü bu durum kendimi biraz garip 
hissetmeme... 
Ellida: [166]  O günden sonra bir daha arayıp sormadın. 
Bunca yıl benimle başka bir tür bağ kurmayı hiç 
düşünmedin mi?  

 Arnholm: [167]  Asla! Ben o eski anılara hep sadık 
kaldım. 

Ellida: (küçük bir hareketle) [168]  Saçmalık! Bırak artık 
şu geçmişi didiklemeyi. [169]  İleride nasıl mutlu bir koca 
olabileceğine kafa yorsan daha iyi edersin bence. 
Arnholm: [170]  Öyleyse elimi çabuk tutmalıyım Bayan 

Wangel. [171]  Ne de olsa… söylemeye utanıyorum 
ama… kırkımı çoktan geçtim… 
Ellida: [172]  Ooo!.. [173]  Çok doğru, bu yüzden elini çabuk 
tutmalısın ya!. (Çingeneler bakarak) [174]  Haaa! II [175]  
Sevgili Arnholm, haydi biraz dedikodu yapalım. Sana o zaman 
söyleyemediğim bir şeyi öğrenmek ister misin? 

Arnholm: [176]  Neymiş o? 
Ellida: Daha o zamandan sen benim bütün aklımın ve 
ruhumun bir başkasına kapılıp gitmişti.  
Arnholm:  II [177]  Ama bu imkansız. Kesinlikle tarihleri 
karıştırıyorsun. I [178]  O dönemde Wangel’i doğru dürüst 
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179) Arnholm’a öykünerek. 
180) Şaşırmış ve kafası karışmıştır. Anlamaması ve 

öğretmen tavrının boşa çıkmasından dolayı da gücünü 
yitirmiştir.  

181) Konunun dallanıp budaklanmaması ve geçmişe dair 
konulara girmek istemediğinden kısa kesmek 
isteyerek. 

182) Geçmişe dair beslediği umutları açığa çıkar. Geçmişte 
sahip olamadığı bir şeye aslında sahip olmuş 
olabileceğini duymak isteyerek heyecanla yaklaşır.  

183) Çok da önemsemeden. 
184) Geçmişte yaşadığı hayal kırıklığını telafi edememenin 

ve şimdide geçmişin hayal kırıklığını yeniden yaşadığı 
için öfkeyle saldırır, bozularak çardaktaki 
sandalyelerden birine oturur. 

185) Anlamsız saldırganlığına anlam veremez. Gerçeğe 
geri dönmesi için açıklama yapar.  

186) Lyngstrand elinde çiçekler ve sandalyesiyle gelir. 
Sandalyeyi çit dışında bırakır. Çitlerden girmek için 
hazırlık yapar.  

187) Seslenirek çitlere doğru gelir. El sallar.  
188) Sakarlıktan mı isteyerek mi belli olmayacak bir 

şekilde çitlere takılır, düşer, düşerken elindeki çiçeği 
Arnholm’a nişanlayarak fırlatır. 

189) Telaşla kalkar, çiçeği alır. 
190) Çitin dışındaki sandalyesini alır. Oturur. Arnholm 

iyice rahatsız olur.  
191) Çiçekleri Ellida’ya uzatır. 
192) Yanlış anlamayı düzeltmeye çalışır. Lyngtrand 

şaşırmıştır. 
193) Sıkılgan. İlişki kurmaya çalışarak çardakta oturmakta 

olan Arnholm’a yaklaşarak elini uzatır. 
194) Yüzünü çevirerek elini sıkmamak için tavır alan 

Arnholm’a uzanan eli havada kalır. Kırılır ve 
kızgınlıkla Ellida’nın yanına yaklaşır. 
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tanımıyordun bile. 
Ellida: [179]  Ben Wangel’den bahsetmiyorum. 
Arnholm: I  [180]  Biraz daha açık konuşur musun lütfen? 
Ellida: Ahh... [181]  Sadece o zaman senin zannettiğin kadar 
serbest olmadığımı bil yeter. 
Arnholm: [182]  Peki ya serbest olsaydın? 
Ellida: Eee...? 

Arnholm: Cevabın değişir miydi? 
Ellida: [183]  Nasıl bilebilirim ki? Wangel hayatıma girdiğinde 
cevap zaten değişmişti. 
Arnholm: [184]  Bana o zaman özgür olmadığını şimdi 
niye söylüyorsun? 
Ellida: (Kararlı bir şekilde ve eğlenerek) [185]  Çünkü 
dedikodu yapıyoruz… I Aklıma geldi birden sen eski 
defterleri açınca, biraz eğleniriz diye düşündüm. Sen pek 
eğlenmiş gibi durmuyorsun. 
Lyngstrand, gelir, Elinde de bir demet çiçek vardır.  
Lyngstrand: [186]  (çevresinde döner. Sandalyesini çitin 

dışında bırakır.)  [187]  I 18Ah, Bayan Wangel, orada 
mıydınız? (Selamlar ve daha yakına gelir Sakarlıktan mı 
yoksa bile isteye mi olduğu belli olmayacak bir şekilde çitlere 
takılır, elindeki çiçek Arnholm’un suratında patlar.) [188]  Bu 
sizin için Bayan Wangel. [189]  Yani… hani gelip arada bir 
ziyaret edebileceğimi... 
Ellida: Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. I 19 
Lyngstrand: Teşekkür ederim. [190]  Üstelik talihe bakın ki 
bugün burada bir kutlama da olduğunun haberini aldım. 
Ellida: Aaaa! Size de mi söylediler? 
Lyngstrand: Sayılır. [191]  Bu yüzden de bunları size 
sunabilme cesaretimi bağışlarsınız umarım. (Tekrar başıyla 
selamlar ve buketi uzatır.) 
Ellida: (Gülümseyerek) [192]  Fakat sevgili Lyngstrand, bu 
çiçekleri bizzat Bay Arnholm’e takdim etmeniz daha uygun 
olmaz mıydı? Biliyorsunuz bu kutlamalar onun şerefine 
Lyngstrand: (Şaşırmış bir iadeyle ikisini de süzer) I  Ben çok 
özür dilerim ama... I  [193]  ben bu beyefendiyle henüz 
tanışmadım. (Arnholm’a elini uzatır, ama Arnholm hoşnutsuz 
başını diğer yana çevirir.) [194]  Ben... Ben sadece sizin 
doğum gününüzü kutlamak üzere gelmiştim Bayan Wangel. 
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195) Arnholm’un hareketine kızan Ellida ortamı 
yumuşatmaya çalışırken bir yandan da Lyngtrand’ın 
doğumgünü konusundaki yanılgısını düzeltmeye 
çalışır. 

196) Israr eder. 
197) Şaşırır. 
198) Kızların gerçek annelerini kast ettiğini anlar. 
199) Haklı çıktığı kanısıyla buketi uzatır.  
200) Bu kez bozmaz, hem de kızları zor duruma düşürmek 

istemez. 
201) Doğumgününün aslını Arnholm’a açıklar. 
202) Yanlış anlaması üzerine samimiyet inşa eder. 
203) Onu da sohbete dahil etmek için. 
204) Merak ederek. 
205) Çingene oyuncuların yanına gider, oyun arabasının 

üzerine çıkar ve bir meddah edasıyla bir anlatıya 
başlar. 

206) Arnholm olan bitenden hiç haz etmez. 
Lyngstrand’dan da anlattıklarından da hiç 
hoşlanmamıştır. Anlatıyı kendine kırılan Ellida’ya 
yaklaşmak için bir araç olarak kullanmaktadır. 
Lyngstrand’a laf sokar. 

207) Arnholm’u ima ederek. 
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Ellida: [195]  Doğum günüm mü? Sanırım bir yanlış anlama 
var Bay Lyngstrand. Bu gün kimsenin doğum günü filan 
değil. 
Lyngstrand: [196]  Biraz önce buraya uğramıştım. Bütün bu 
hazırlıkların, çiçeklerin ne için olduğunu sorduğumda onlar 
da... 
Ellida: Eee? 
Lyngstrand: Bayan Hilde “Çünkü bu gün annemin doğum 
günü” dedi. 
Ellida: [197]  Annelerinin mi? [198]  Ah! Anladım. 
Lyngstrand: (Buketi tekrar takdim eder) [199]  Size ömür 
boyu mutluluklar dilerim. 
Ellida: (Çiçekleri alır) Çok.. [200]  Çok teşekkür ederim. 
Biraz oturmaz mıydınız bay Lyngstrand? (Lyngstrand 
otururlar) Bu.. [201]  Doğum günü işinin aslında gizli 
kalması gerekiyordu Bay Arnholm. 
Arnholm: Ah ...anladım. Yani bu çevreden olmayanlar 
davetli değiller . 
Ellida: Ah evet.  
Lyngstrand: [202]  Bundan kesinlikle hiç kimseye 
bahsetmeyeceğim, gerçekten. 
Ellida: [203]  O kadar da sorun değil canım. Bu arada nasıl 
oldunuz? Geçen seferkinden daha iyi gördüm sizi. 
Lyngstrand: Galiba gittikçe iyileşiyorum: Bir de güneye 
gidebilirsem... 
Ellida: [204]  Nasıl yakalanmıştınız bu illete? I 20 
Lyngstrand: [205]  Annem öldüğünde babam tuttu beni 
açık denize gönderdi. Gemi geri dönüş yolunda battı. Bu 
hastalığı yani göğsümdeki bu illeti batan geminin enkazının 
üzerinde beklerken kaptım aslında. Kurtarılana kadar o buz 
gibi suda beklemekten başka çarem yoktu. İşte ondan sonra 
da deniz faslı benim için bütünüyle kapanmış oldu. Ama yine 
de talihim yaver gitmişti. 
Arnholm: [206]   Ne talih ama, kör Salih. 
Lyngstrand: Eh! Gördüğünüz gibi hastalığım pek de öyle 
ciddiye alınacak bir şey değil. Mesela çok arzu ettiğim işi 
yapmama yani yazar olmama engel değil.  
Ellida: Ne hakkında yazmayı düşünüyorsunuz? Bir deniz 
adamı mı yoksa bir deniz kızı mı? I [207]  Ya da yaşlı bir 
Viking... 
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208) İlgilenmiş gibi görünerek Elida’ya yaklaşır. 
209) Sandalyesini Arnholm’dan uzaklaştırır.  
210) Anlatmayı sürdürür. Bir yandan yazdığı bellidir.  
211) Oyunculardan biri oyun arabasında genç gemici 

karısını oynamaya başlar. 
212) Aşağılayarak ve ilgili görünmeye çalışarak. 
213) Bir başka oyuncu boğulan gemiciyi oynamaya başlar. 

Anlatının çizdiği gemiciyi konuşmadan bedeniyle 
yansılayacaktır.  

214) Diğer oyuncularla iletişime girerek. 
215) Etkilenerek. 
216) Bir hata bulduğunu düşünerek saldırır. Anlatıyı 

bozmak için harekete geçer. Tersleyerek. 
217) Dalga geçerek ve aşağılayarak. 
218) Arnhol’un terbiyesizlik yaptığını düşünerek ve bir 

yandan bunu kapatmaya çalışırken diğer yandan 
merak ve ilgi ile.  

219) Bu kez Ellida’yı iğneleyerek ve aşağılayarak.  
220) Arnholm’u dikate almaz. 
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Lyngstrand: Yaşadığım bir şeyi yazacağım. 
Arnholm: [208]  Evet. En doğrusu insanın kendi 
yaşadıklarından yola çıkması. 
Ellida: [209]  Anladım ama konunuz tam olarak ne olacak? 
Lyngstrand: [210]  Gördüğü huzursuz rüyaların gölgesi 
yüzüne vurmuş, uyuyan genç bir[211]   gemici karısı olacak 
galiba.  
Arnholm: [212]  Başkaları da olacak mı peki? 
Lyngstrand: Evet bir başka kişi daha olacak. [213]   Başka 
bir görüntü, bir hayalet de denilebilir buna. Yokluğunda 
kadının ihanet ettiğini iddia eden kocası. Adam denizde 
boğulmuş olacak. 
Arnholm: Ne? 
Ellida: Boğulmuş mu? 
Lyngstrand: En çarpıcı yanı da bu zaten. Çünkü hiç bir şey 
olmamış gibi geri dönmüştür adam. Gece yarısıdır. [214]  
Sanki bir şey onu denizden çekip çıkarmış gibi, üstü başı 
sırılsıklam kadının yatağının başında durup gözlerini ona 
dikmiştir. 
Ellida: (Sandalyesinin arkasına yaslanarak) [215]   Ne 
müthiş bir fikir. (Gözlerini kapar) Ah! Bütün canlılığıyla 
gözlerimin önünde şu an. 
Arnholm: [216]  İyi de bir dakika.. nasıl oluyor?Bay..Bay... 
Yani siz biraz önce yaşadıklarımdan yola çıkarak gibi bir şey 
demiştiniz. 
Lyngstrand: Evet. Çünkü ben o anı tam anlamıyla yaşadım. 
Arnholm: [217]  Yani ölü bir adam gördünüz, öyle mi? 
Lyngstrand: Tam olarak öyle bir sahneye tanık olmadım 
ama bunu yaşamış birini tanıdım.  
Ellida: (kendini kaptırmış bir biçimde, sabırsızca) [218]  
Anlatabildiğiniz kadar anlatın. Hepsini duymak istiyorum. 
Arnholm: (İğneleyerek) [219]  Evet. Tam sana göre 
hikayeler bunlar. Deniz fantezileri. 
Ellida: [220]  Eee… sonra ne oldu Bay Lyngstrand? 
Lyngstrand: Halifax adı verilen bir gemi sığınağından çıkmış 
evimize dönüyorduk. Ama bizim patron hastalandı; onu 
hastanede bırakmak zorunda kaldık. Onun yerine bir 
Amerikalı ile anlaşmak zorunda kaldık.  
Ellida: Amerikalı mı? 
Lyngstrand: Bir gün kaptandan eski gazetelerini istedi. Daha 
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221) Anlatının kendi beceriksizliği ile son bulmasından 
biraz sıkılmış olarak ve bunu örtmeye çalışarak. 

222) Gerçekten eğlenmiştir ve müteşekkirdir. Anlatırken 
yorulmuş olabileceğini düşünerek bir şeyler içmeyi 
önerir.  

223) Nazikçe izin isteyerek sandalyesine yönelir. 
224) Dostça. 
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sonra da hepsini teker teker okumaya başladı. Soranlara da 
Norveççe’yi kendi başına öğrenmek istediğini söylüyordu. 
Sessiz sedasız okurken birden korkunç bir çığlık attı. Ona 
dönüp baktığımda yüzü kireç gibiydi. Sonra aniden gazeteyi 
parçalamaya başladı. Öyle hırslıydı ki gazete binlerce parçaya 
bölündü. Ağzından tek kelime çıkmadı bu arada. Taş gibi sus-
kundu. Önce hiçbir şey söylemedi ama sonra kendi kendine 
konuşuyormuş gibi “Evlenmek ha, başka biriyle. Hem de ben 
uzaklardayken” gibi birşeyler dedi.. Üstelik bunları kusursuz 
bir Norveççe’yle söyledi. Çok şaşırdım, ne çabuk öğrenmiş 
dili dedim. 
Ellida: Eee... Sonra? Sonra ne oldu? 
Lyngstrand: İşte şimdi hayatımın sonuna kadar asla unuta-
mayacağım en müthiş kısmı geliyor. Yine öyle kendi kendine 
mırıldanmayı sürdürerek “Ama bana ait o ve hep öyle 
kalacak.”  O anı yaşadığım sürece unutamam… “Bir gün eve 
döneceğim, karanlık denizlerde boğulup gitmiş biri gibi 
döneceğim hem de, o zaman… onu almaya gittiğimde, o da 
benimle gelecek” 
Ellida: Ah! Nasıl canlı bir sahne! Elimi uzatsam 
dokunacağım sanki! 
Lyngstrand: Ve bütün bunları öyle bir söyledi ki, kesin yapar 
dedim kendi kendime, makine dairesinde sigortaları kontrol 

etmiş güverteye çıkarken… I  [221]  Tam bu sırada 
gemimiz yanmaya başladı ve kanalda battı. Bindiğimiz 
filikada sadece ben, kaptan ve beş kişi daha vardı. Amerikalı 
da iki adamla birlikte kıç taraftaydı. Allah taksiratını affetsin. 
Ellida: Ve bu güne kadar onlardan hiçbir haber almadınız öyle mi? 
Lyngstrand: Zaten bu yüzden o yaşadığımı edebi bir eserine 
dönüştürmek istiyorum ya. .O kadersiz gemicinin karısı, sanki 
şimdi gözümün önünde, öylesine canlı… boğulduğu halde 
denizden eve intikamla yanıp tutuşarak dönen adam. Her 
ikisini de o kadar açık ve net görebiliyorum ki... 
Ellida: Ben de... (Kalkar) [222]  Ağzınıza sağlık Lyngrtand, 
güzel bir öykü. Dilerseniz içeri geçelim. Soğuk birşeyler 
ikram edeyim size.  I 21 
Lyngstrand: ( O da kalkar) [223]  Ben gelmesem. Sözde 
ayaküstü doğum gününüzü kutlayacaktım.  
Ellida: [124]  Nasıl isterseniz (Yanağından öper) Hoşça 
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225) Sandalyesini alıp çitlerden çıkar. Mutludur. 

Çingenelere yönelir. 
226) Anlam veremez. Suçlayıcı ve kızgın bir tonda 

oturduğu yerden kalkarak Ellida’ya doğru yönelir. 
227) Anlam vermeye çalışarak. Kafası allak bullak 

olmuştur. 
228) İyice şaşırır ve bu şaşkınlık sesinde öfkeye dönüşür.  
229) Artık sabredemez ve kızgınlığını dizginleyemez. 
230) Çardağın içine girer. Bedeninin duruşundan çardak 

bir hapishane olarak belirir. Tutsaklıktan müteessirdir. 
Yalnızlığı hissedilir. 

231) Kafası karışmıştır. Kocasını sevmiyor olabileceğini 
umarak. 

232) Yalnızlığı ve tutsaklığı hissedilir. Üzgün. 
233) Wangel Hildenin arkasından öfkeyle girer. Arnholm 

ellida’nın yanından sıvışır. Bir süredir tartıştıkları 
bellidir. Çitin yıkıldığını görür. Yenisiyle değiştirir. 

234) Artık sıkılmış ama yine de sakince anlatmaya çalışır. 
235) Otoriter bir şekilde ve emrederek. 
236) Yapmacık bir nezaketle, öfkesini kapatmaya 

çalışarak. 
237) Gözü çardakta oturan Ellida’nın elindeki çiçeğe 

takılır.  
238) Ellida’yı sığınak olarak görerek yakın olmaya 

çalışarak. 
239) Doğum gününden haberdar olduğunu Wangel’e ima 

ededek. 
240) Hilde’nin yaklaşmasına sıcak tepki vererek. 
241) Sevdiği bir arkadaşının kırdığı potun farkına vararak, 

sevecen ama kızgın.  
242) Yakalanmıştır. Ne diyeceğini bilemez. 
243) Hildeyi de yanına alarak verandaya doğru yönelir. 
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kalın... Çiçekler için tekrar teşekkür ederim. 
[225]  Lyngstrand selamlar ve çitlerden çıkar. 
Arnholm: (Kalkar, Ellida’ya doğru yönelir) [226]  Galiba bu 
hikayeyi çok ciddiye aldınız Bayan Wangel. 
Ellida: Öyle de denebilir... Aslında… 

Arnholm: [227]  İyi de, bu deli yazarın hikayesinde 
sizi bu kadar derinden etkileyen ne olabilir ki? 
Ellida: Ah Sevgili Arnholm! Belki de o kadar deli değildir. 
Arnholm: [228]  Hanımefendi, o ölmüş adamla ilgili 
saçmalıklar mı etkiledi sizi bu kadar? Ben de sandım ki... 
Ellida: Ne sandınız? 
Arnholm:  I Kuruntu yaptığını, yani burada oturmuş, senden 
saklanmaya çalışılan bir aile sırrının acısıyla kıvranıyordun, 

[229] şu kutlama meselesi yani. Çünkü kocan ve 
çocukların, şu anda yaşamayan ama her yerde hatıralarının 
yaşadığı biriyle bu ortamda beraberlerken sen bunların 
büsbütün dışında kalıyordun. 
Ellida: [230]  Ah!Hayır Hayır... Ben de onların giremediği 
başka bir çemberin içinde yaşıyorum zaten. 

Arnholm: (Yavaşça) I  [231]  Sen... Yani kocanı hiç 
sevmediğini mi söylemeye çalışıyorsun? 
Ellida: Hayır, hayır... I [232]  Onu sevmeyi öğrendim ben.  

Wangel, Hilde’nin arkasından öfkeyle girer. 
Wangel:  [233]  “Artık buraya dönmeyeceğim” de ne 
demek?! 
Hilde: [234]  Yolunu kaybetmiş bu yaban kuş kısılıp kaldığı 
kafeste çok mutsuz baba. 

Wangel: [235]  Yeter çocuk, kapat artık bu bahsi. Olmaz 
dedim sana. I (Diğerlerine döner) [236]  Artık emrinize 
amadeyim. Peki şimdi soğuk bir bardak içkiye ne dersiniz? 
Hilde: [237]  Ay! Ne kadar güzel çiçekler bunlar. [238]   
Nereden aldınız onları? 
Ellida: [239]   Bizim yazardan [240]  sevgili Hilde’ciğim. 
Hilde: (sevecen) [241]   Geri zekalı! 
Wangel: (İki arada bir derede kalmıştır. Elllida’ya) [242]  
Hm... Evet... Anlaşıldığı üzere...  
Ellida: (Çiçeği Hilde’ye verir) [243]  Hadi. İçeri geçip şu  
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244) Kolundan tutarak tenta bir köşeye çeker, açıklama 
yapmaya çalışır. 

245) Öfkeli. Uyarır. 
246) Tehditkar. 
247) Wangel şaşkın ve Ellida’yı elinden kaçırmak üzere 

olduğunun ayırdında, Arnholm’la birlikte çıkar. Ellida 
ve Hilde çalıştıkları bir oyunu sahnelemek için 
Hazırlanan çingenelere katılırlar. 

248) Çingeneler oynanacak oyun için sahneyi 
hazırlarlarken, Hilde ve Ellida’yı bilgilendirirler.  

249) Oyun arabasının üzerinde seyircilere açıklamada 
bulunur. Anlatacakları öykünün onu üzdüğü bellidir. 

250) Sandığının tozunu almakta olan Bolette’ten sandığı 
ödünç isterler. 

251) Gönülsüzdür. Vermek istemez. Sahiplenir. 
252) Beden dili ile güven verir. 
253) Taşıdığı sandığın ağırlığı altında ezilir. 
254) Güçlü ve birliği imleyen bir danstır. 
255) Kadınlar tahakküm altındadır. 
256) Gözüyle esas kadını izler. Kadınlar üzgündür. 

Erkekler koyun alıp satar gibi pazarlık yapmakta, 
kadını nesneleştirmektedirler.  

257) Kadınlar için ağıt, erkekler için düğün dernek.  
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çiçekleri de diğerleriyle birlikte suya koyalım.(Verandaya 
çıkar) 
Wangel: (Ellida’yı köşeye çeker) [244]  Elllida’cığım Sanırım 
sana bir şey açıklamam... 

Ellida:  [245]  Saçmalık! Ne yani bir annenin doğum 
günü partisinde yerim olamaz mı? ... I [246]  Bak Wangel, 
beni böyle yalıtılmış bir şekilde tutmaya çalışman canımı 
sıkmaya başladı artık. 
[247]  Wangel Arnholm’la birlikte çıkar. Ellida, ve Hilde 
çingenelerin yanına giderler. Bolette sandığının tozunu 
almaktadır. Çingeneler, Ellida ve Hilde ile birlikte yeni bir 
oyuna başlarlar. [248]  Sahne hazırlanır. 
Elena: [249] I 22 Size yolumuz üzerinde bir yerde şahit 
olduğumuz yaşanmış bir öyküyü oynamak istiyoruz.  
Corina, Coostel ve Lyngstand Bolette’e giderek oyunda 
kullanmak için sandığını isterler.  
Costel : [250]   Acaba sandığınızı bir süreliğine kullanabilir 
miyiz? 
 Bollette: [251]   Şey… ama… 
Corina: [252]  Merak etmeyin, hemen getireceğiz…  
Sandık alınır alınmaz oyun başlar. [253]  Sandık Corina’nın 
sırtına yüklenir ve taşımaya başlar. Corina sandığı sırtından 
indirip üstüne oturur. [254]   Bu arada kadınlar dansa 
başlarlar. Üç kadın birlikte ve güçlü bir dansı sürdürürler.  
M 4Erkekler onları kuşatır. Kadınları parçalayarak bir 
köşeye çekerler. [255]   Kadınlar terbiye edilirler. Hareketleri 
kısıtlanır. Vayaş yavaş istenen kadın kimliğini alırlar. Eril 
otorite kadınları ezmektedir evlerde. Temizlik, kendini sunma, 
kurban olma… 
KIZ İSTEME-KIZI SATMA  I 23 
[256]  Baba ve oğul gelir.. pazarlık yapılır, babalar pazarlık 
yaparken çocuk kızı izler..  kahveler içilir… pazarlık biter..  
KINA-YOLCULAMA   I24  M5 
[257]  Kadınlar için kına ve yolculama ağıtın başlangıcıdır 
aslında…  
YAS OLARAK EVLİLİK M 6 
Evlilik töreni kadınlar için yas demektir. erkekler için ise eğlence. 
Kadın Baba evinden koca evine doğru yol alır. 
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258) Kadın için değişen bir şey yoktur. Şiddet ve 
tahakküm artarak sürmektedir.  

259) Çabaları nafiledir. Yakalanmasının ardından şiddet 
artar. 

260) Mecliste karar alınır. Kura ile sıralar belirlenir. 
Kadınlar tarafından sandığa saklanan esas kadının 
karşısında sıraya geçilir ve ateş edilir.  

261) Ellerindeki tabancayı cinsel organlarının üzerinde 
tutarak yemin ederler.  

262) Oyun cümbüşle sona erer.  
263) Ballasted çingeneleri kasabada dolaştırırken turistçilik 

oynarlar. Ballasted onlarla, onlar Ballasted’le 
eğlenirler. Bolette’le karşılaştıklarında Bolette’in 
ciddiyeti oyunu algılamasına yetmez. Bu kez oyun 
onun üzerine yıkılır. Hilde de bu oyuna katılır. 

264) Bolette gerçekçilik düzleminde sıkışıp kalırken 
diğerleri oyun oynamayı sürdürürler. Hilde ise iki 
düzlemi de kullanır.  

265) Oynayarak 
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KADINA ŞİDDET   
[258] I 25 Koca ocağı da baba ocağı gibidir. Kadının mahkum 
olduğu.. çalıştığı, şiddete uğradığı yerdir hala. Tek farkla ki 
şiddetin boyutu artar. 
KARŞI ÇIKMA-KAÇMA 
[259]  Kadın karşı çıkar ve gitmeye karar verir.. ve geri 
getirilir. Karşı çıkan kadın daha yoğun bir şiddete uğrar. 
Tekrar kaçar. Kadınlar onu sandığa saklarlar. 
ERKEKLER MECLİSİ 
[260]  Bütün erkekler birlik olur.. Tekerleme ile sırayı 
belirlerler. Ve sıraya geçerler. Sırayla sandığa ateş ederler. 
MAHKEME I 26 
Hakim: Doğruyu söyleyeceğine namusunun üzerine yemin 
ediyor musun? 
Erkekler korosu: [261]  Namusum üzerine! 
CENAZE TÖRENİ  I 27 M 7 
Sandıktan çıkarılan cenaze kadınlar tarafından taşınır ve tören 
düzenlenir. Ağıt ve yeniden güçlenme. 
[262]  Oyun bittikten sonra çingeneler sandığı 
teşekkür ederek Bollet’e geri götürürler. 
Ballested: [263]  I 28Hadi sizi biraz dolaştırayım kasabada. 
(Çingeneler turiste öykünürler. Bir çubukla yukarıları işaret 
ederek)Sehen sie, meine Herrschaften, dort, yani orada, liegt eine 
andere dağ.. Biz de wollen besteigen, ve de herunter... 
Daha sonra Fransızca konuşmaya başlar ve sahnenin soluna doğru 
insanları yönlendirir. Hilde seri hareketlerle, tek başına sahneye girer, 
ayakta bir süre etrafına bakar, Daha sonra arkasını kolaçan eder. Bir 
süre sonra da aynı yoldan Bolette girer.  
Bolette: Hilde’ciğim Lütfen söyler misin neden 
Lyngstrand’den kaçıp duruyoruz. 
Hilde: Çünkü o tepeyi kaplumbağa gibi tırmanmaya daha 
fazla tahammül edemezdim. Bakar mısın şuna! Sürünerek 
çıkıyor sanki. 
Bolette: [264]   Evet. Ama ne kadar çelimsiz olduğunu 
biliyorsun. Babam hastalığının nedeninin ciğerlerinin 
zayıflığından ya da onun gibi bir şeyden kaynaklandığını 
söyledi. Pek zamanı kalmamış. 
Hilde: [265]  Yapma! Gerçekten böyle mi söyledi?  
Bolette: Ona belli etme ama. 
Hilde: Nasıl böyle bir şey yapabileceğimi düşünürsün?   
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266) Oyuna katılır. 
267) Çaktırmamayı oynayarak. 
268) Şaşırarak. 
269) Oyunu bırakarak. 
270) Yaptığı espriye tepki alamaz.  
271) Üzgün ve tepkili. 
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  (Alçak sesle) Sürüngene bak. Ona bakar bakmaz bunun adı 
kesin Hans’tır dersin 
Lyngstrand  kuleye tırmanırken, elindeki sandalyeyi şemsiye 
gibi kullanır. 
Lyngstrand: [266] Sanırım bu güzel bayanlar tepeyi kendileri 
kadar hızlı çıkamayıp geride kaldığım için beni 
bağışlamışlardır. 
Hilde: Yanına bir de güneş şemsiyesi mi aldın? 
Lyngstrand: Hayır bu annenizin. Bunu baston yerine 
kullanabilmem için verdi bana. Kendiminkini almamıştım da. 

Hilde: [267]   Eğer Lyngstrand evlenme teklif etmiş 
olsaydı kabul eder miydin? 
Bolette: Sen kendin evlen onunla. 
Hilde: Ay kabus!  
Bolette: Madem öyle neden bu kadar ilgileniyorsun onunla? 
Hilde: Sadece hastalığı yüzünden. 
Bolette: Ona bu kadar acıdığını hiç fark etmemiştim. 
Hilde: Hayır acımıyorum. Sadece ilginç buluyorum.   
Bolette: Niye? 
Hilde: Ona bakmak ilginç, onun sana hastalığının tehlikeli 
olmadığını söylerken duymak, yakında uzaklara gideceğim, 
bir sanatçı olacağım dediğini duymak ilginç. Bunların hepsine 
gerçekten inanıyor ve bütün bunlar onu çok mutlu ediyor. 
Ama bunların hiç biri olmayacak. Hiç biri hem de. Çünkü 
vakti yok. Bunu düşünmek bile soluğumu kesiyor. 
Bolette: [268]   Hilde sen korkunç bir çocuksun.  
Hilde: Ben de öyle olmak istiyorum zaten. İnadına. (Aşağı 
doğru bakar) Nihayet! Eminim Arnholm tepeyi 
tırmanmaktan hiç hoşlanmamıştır. [269]  (Ona dönerek) Bu 
arada yemekteyken Arnholm’la ilgili bir şey fark ettim. 
Bolette: Neymiş o? 
Bolette: Düşünebiliyor musun? Saçları dökülmeye başlamış. 
Tam tepesinden hem de. 
Lyngstrand: Üstelik gözlerinin etrafında kırışıklıklar da 
oluşmuş.  
Bolette: (Gülümseyerek) Evet. Düşünebiliyor musunuz, bir 
defasında sırf adımı beğenmiyor diye hüngür hüngür 
ağlamıştım[270]   
Hilde:  (Aşağı bakar) [271]  İşte ‘Denizden Gelen Kadın’…  
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272) İyice üzgün. 
273) Kararsız. Ortalıkta dolaşır. Konuya girmeye çalışır. 
274) İlgisiz. Çardakta, oturduğu yerde Bir şeyler 

düşündüğü bellidir.  
275) Baklayı ağzından çıkarır.  
276) Zoraki. 
277) Doktor tavrıyla reçeteyi sunar. 
278) Ortalıkta dolaşıp durmakta olan huzursuz Wangel’e 

bakarak umutsuz bir şekilde.  
279) Doktor tavrını sürdürerek. Suçlayıcı. 
280) Konuya girmek istememekle birlikte Wangel onu 

zorlamaktadır. 
281) Ellida’yı dinlemez bile. Kafasının içindekiler sıralar.  
282) Dayanamaz. Konuya girmeye karar verir. 
283) Tanı koymayı sürdürür. 
284) Dayanamaz ayağa fırlar. Kendini anlatmaya çalışır.  
285) Ellida’nın konuştuğunun bile farkında değildir. Kendi 

konuşmasını sürdürür. Giderek tedirgin, giderek 
kontrolden çıkarak. Hastalıklı devinimlerle ortalıkta 
dolaşır. 

286) Hak vererek. Çardaktan çıkar, çitlere doğru yönelir. 
Sınıra kadar yürür.  

287) Kafasındakileri açıklamaya başlar. 
288) Sevecen. 
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   M 8     I 29 
 
 
              I30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biliyorsunuz, buraların yapısına uygun değil. Neden çeke 
çeke buralara getirdi ki babam. Bir gün gözlerimizin önünde 
delirirse inan buna hiç şaşırmayacağım. 
Bolette : Ne delirmesi? Nereden çıkarıyorsun bunları ? 
Hilde: [272]  Olmayacak şey değil ki... Annesi de delirerek 
ölmüş. 
I 29Çingeneler M 8  birlikte şarkı söylerler. Işık kararır açılır. 
Wangel ve Ellida girerler. Çingene arabasının uyarı ışığı 
yanmaktadır.  
Wangel: (Oturur) [273]  I 30Ne kadar sessiz ve sakin burası. 
Biraz konuşalım mı? 
Ellida: [274]   Ne hakkında? 
Wangel: [275]  İlişkimiz. I Ellida bu şekilde yürümesi mümkün 
değil. 
Ellida: [276]  Yerine ne öneriyorsun peki? 
Wangel: [277]  Kusursuz itimat canım ve dürüst bir hayat, 
eskiden olduğu gibi. 
Ellida:[278] Keşke yapabilseydik!Ama bu kesinlikle mümkün değil. 
Wangel: [279]  Anlıyorum seni, yine şu arkanda bıraktıkların 
değil mi? 
Ellida: [280]  Hayır. Anlamıyorsun. Sakın bana beni anladığını 
söyleme. 
Wangel: [281]  Tabii İnsan anılarını bir çırpıda silip atamaz. Ama 
benim için öyle bir şey öyle bir şey sözkonusu olamaz. Ben öyle 
değilim. 
Ellida: [282]   Öyle mi! 
Wangel: [283]  Yine aynı kuruntular. Sen hala kızların annesinin 
yaşadığını, sanki hala aramızda görünmeden dolaştığını ve bizim 
yaptığımızın da ahlaksızlık olduğunu düşünüp duruyorsun. Bu 
düşünceler de seni yıpratıyor. 
Ellida: (Ayağa kalkar) [284]  Bütün anlayabildiğin bu mu 
Wangel? Bütün görebildiğin? 
Wangel: [285]  Ayrıca bu çevrede yaşamaya daha fazla 
katlanamayacaksın. Bu dağlar seni boğuyor. Senin sığabileceğin 
kadar geniş değil buraları. Havasını bile içine çekmek 
istemiyorsun, görüyorum.  
Ellida: [286]  İşte bunda haklısın. [287]   Gece olsun gündüz 
olsun, yaz ya da kış, bu ağırlığı hissediyorum üstümde, bu karşı 
konulmaz gitme arzusu…  
Wangel: [288]  Çok iyi anlıyorum seni Sevgili Ellida’m.  
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289) Tanıyı koyar. Reçeteyi yazar. Baklayı ağzından 

çıkarır. Çitlerin kenarında duran ellida’yı çardağa geri 
götürüp oturtur. Kendi de yanına oturur. 

290) Şaşkın. 
291) Otoriter.  
292) Çingeneler platformu ön sahneye taşıyarak 

doğaçlama olarak Wangel’in “Tedavin İçin” 
oyununun iç yüzünü sergilerler.  

293) Derdini anlatmaya çalışarak. içten. 
294) Öfkeyle ve tahammülsüz. Keserek. 
295) Artık dayanamaz. Konuya doğrudan girer. Söylemek 

istemediği şeyleri söyleyecektir. 
296) Kendinden emin. 
297) Wangel’in kendinden eminliğini ironik bir şekilde 

iğneler. 
298) Hala kendinden emin ve giderek daha fazla. 

Neredeyse bir megalomaniye yaklaşarak. 
299) İronik. 
300) Komikleşecek denli kendine güvenerek. 
301) Alaya yaklaşan bir tavırla. Balon’a iğneyi batırır.  
302) Şaşırır, anlam veremez. Anlığı havada asılı kalır. 
303) Kesin. Darbeyi vurur.  
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(Elini Ellida’nın başına koyar) I [289]  İşte bu yüzden de bu 
zavallı mutsuz çocuğun kendi evine dönme vaktinin geldiğini 
düşünüyorum. 
Ellida: [290]  Ne demek istiyorsun? 
Wangel: [291]  Açık deniz kıyısında bir yere yerleşeceğiz.  
[292] I 31 Çingeneler “Tedavin İçin” oyununu oynarlar. Oyun 
doğaçlama olarak oynanır. 
Ellida: Yerleşmek mi? Ah! Canım... Bir yere yerleşmek 
benim derdime deva olmaz. Üstelik sen bütün hayatın, bütün 
sevdiklerin ve işinle buraya aitsin. Başka bir yerde mutlu 
olamazsın ki. 
Wangel: Öyle de olsa, başka bir yere yerleşiyoruz. Üstelik 
bütün bunların hazırlıkları yapıldı bile Ellida. 
Ellida: Başka bir yere yerleşmek bize ne sağlar ki? 
Wangel: Senin tedavin için bunu yapmaktan başka çare yok. 
Ve ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Artık bu konu 
burada kapanmıştır. Beni duydun mu Ellida? 
I 32Çingeneler oyunu bitirip yerlerine geçerler. 
Ellida: [293] İlişkimize hiçbir faydası olmayacaksa, buradaki 
mutluluğunu sırf benim için feda etmen doğru olmaz.... 
Wangel: [294]  Eee Ellida. 
Ellida: [295]  Sen de Arnholm gibi taktın şu geçmişe. Hadi 
açalım eski defterleri o zaman. Bana seninle evlenip 
evlenmeyeceğimi sorduğun günü hatırla,  bana ilk evliliğinle ilgili 
her şeyi açıklıkla anlatmıştın. O zaman ben de sana bir zamanlar 
birine karşı ilgi duyduğumdan açıkça söz etmiştim… Onunla 
aramızda bir tür nişan yapmıştık. 
Wangel: [296]  Bunu zaten hiç önemsememiştim. Hatta kim 
olduğunu bile sormamıştım sana. 
Ellida: [297]  Evet sormamıştın. Sen hep böyleydin; hep 
kendinden emin. 
Wangel: [298]  (Gülümser) Zaten kim olduğunu çok iyi tahmin 
ediyordum.. 
Ellida: [299]  Tahmin ediyor muydun? 
Wangel: [300]  Skjoldviken’de ve çevresinde, öyle o mu, öbürü 
mü diyeceğin çok insan yok ki. Hatta tek bir kişi var. 
Ellida: [301]  Arnholm olduğunu mu düşünmüştün? 
Wangel: [302]   O değil miydi? 
Ellida: [303]   Hayır! 
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304) Allak bullak olur. Bocalar. 
305) Çingeneler doğaçlama olarak “İkinci Kaptan 

Öyküsü”nü oynarlar. 
306) Öfkeden çıldırarak.  
307) Elida’yı kolundan tutarak kaldırır. Kulenin altına 

götürerek merdivenin altına kapatır. Sorguca dönüşen 
Wangel sorgu sahnesine başlar.  

308) Sakin. Zamanı olduğunu hissettirerek.  
309) Elidanın etrafında dolanarak. Sorguya giriş yapar.  
310) Sanık olarak sorguyu yanıtlar. 
311) Diğer yana dolaşır. Ellida’nın alanını ihlal ederek 

taciz eder. 
312) Kontrolünü kaybetmeye başlar. 
313) Dozu arttırarak.  
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Wangel: [304]  Arnholm değil miydi? Ben... Açıkçası pek 
anlayamadım. 
[305] Çingeneler “Katil İkinci Kaptan” oyununu 
I33doğaçlama olarak oynarlar. 
Ellida: Hatırlıyor musun sonbahar biterken tamir için bir 
Amerikan gemisi demir atmıştı Skjoldviken’e. 
Wangel: Evet! Çok iyi hatırlıyorum. Hatta gemi limandayken 
bir sabah kaptanı odasında öldürülmüş olarak bulunmuştu. 
Otopsisinde bizzat bulunmuştum. 
Ellida: Evet.  
Wangel: Hatta katil ikinci kaptan çıkmıştı. 
Ellida: Nasıl böyle bir şey söylüyorsun, cinayeti onun işlediği 
hiçbir zaman kanıtlanamadı ki. 
Wangel: Yine de onu suçlayacak kadar yeterli delil vardı. 
Yoksa neden durduk yerde kendini sulara atıp intihar etmiş 
olsun ki? 
Ellida: İntihar etmedi. Kuzeye giden bir gemiyle kaçtı. 
Wangel: (irkilir) Sen nereden biliyorsun? 
Ellida: (Zorlanarak) Çünkü Wangel... Nişanlandığım kişi o 
ikinci kaptandı. 
I 34Çingeneler oyunu bitirip yerlerine geçerler. 
Wangel: (yerinden fırlayarak) [306]  Ne! Bu mümkün değil! 
Ellida: Evet, mümkün... Oydu... 
Wangel: [307]  Ama nasıl olur Ellida nasıl?.. Nasıl olur da 
öyle biriyle nişanlanırsın? Hiç tanımadığın bir yabancıyla?  
(Derin bir sessizlik. I 35 Ellidayı bir tabureye oturtur.) Geç otur 
şöyle. I  (Kendi de karşısına geçer. Sigara uzatır. Ellida istemez.) 
[308]  II  Bir şey içmek ister misin? (Sessizlik) I [309]   O akşam 
gemide kaptanı öldürdüğünü ve başka bir gemiyle firar ettiğini 
biliyoruz. Cinayetle bir ilginin olmadığını biliyorum ama yataklık 
etmek de büyük bir suç. Bu konuda yardım et bana Ellida. 
(Sessizlik) I  Adı neydi? 
Ellida: [310]  O zaman ismini Friman olduğunu söylemişti. Ama 
daha sonra, mektuplarında Alfred Johnston adını kullandı. 
Wangel: (Yanıtı dinlemeden) [311]  Hakkında başka ne 
biliyorsun? 
Ellida: [312]  Çok genç yaşında denizlere açıldığını biliyorum 
sadece. Sonra da hep uzun eniz seferlerine çıktığını… 
Wangel: (Yanıtı dinlemeden) [313]  Başka bir şey 
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314) Bir adımını merdivene atarak. Tehditkar. 
315) Basamaklara tırmanmaya başlar. Sorgunun dozunu 

arttırır.  
316) Wangel basamakları tırmandıkça Ellida çökmeye 

başlar.  
317) Basamaklara tırmanmayı sürdürür. 
318) Sorgu şiddetlenmeye başlar. Wangel Hırpalamaya 

başlar. Basamakların üst bölümlerine doğru tırmanır.  
319) İstismarını sürdürerek. Üst perdeden. 
320) Kuleye oturarak baş aşağı elidaya yönelir. Sözlerle 

iyice hırpalamaya başlar. Elida artık çözülmüş 
çökmeye başlar.  
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bilmiyorsun yani? 
Ellida: Hayır.  
Wangel: (Duraklama. Etrafında dolanarak)Ne 
konuşuyordunuz birlikteyken? 
Ellida: Denizi. 
Wangel: (Duraklama. Etrafında dolanarak) [314]  Deniz? 
Ellida: Fırtınalar, durgun deniz... Denizlerdeki kapkara 
geceler...Denizin üzerinde sabah ışıklarının parıldamaya 
başladığı o güzel sabahlar... en çok da kayaların üzerine çıkıp 
güneşlenen foklar… 
Wangel: (Duraklama. Etrafında dolanarak)  II [315]   Sık 
birlikte oluyor muydunuz? 
Ellida: [316]  Hayır. Çok sık değil. Bir defa bizim oraya, 
fenere geldi. Onu biraz daha tanıdım bu arada. Ama kaptanın 
başına gelenlerden sonra kaçıp gitmek zorunda kaldı. 
Wangel: (Duraklama.) [317]  Bu olay hakkında başka ne 
biliyorsun? 
Ellida: Bir not geldi ondan. Öğle vaktiydi. Notta onunla 
Bratthammer’da buluşmam gerektiğini, benimle konuşmak 
istediğini yazmıştı. 

Wangel:  (Yüksek sesle, üst perdeden, suçlayıcı ve 
istismar ederek) [318]  Ve sen de gittin, öyle mi? 
Ellida: Evet. Sonra da o gece kaptanı bıçakladığını söyledi. 

Wangel: (Aynı tonda) [319]  İtiraf etti yani? Tam olarak 
“bıçakladım” mı dedi? 
Ellida: Evet ama bunu haklı nedenlerle ve adilce yaptığını da 
anlattı. 
Wangel: (Aynı tonda ve aşağılayarak) Sen de söylediklerine 
inandın öyle mi? 
Ellida: Evet. Sonunda da kaçıp gitti. Neyse işte... tam 
vedalaşırken.. hayır... sana nasıl... 

Wangel: (Aynı tonda)  [320]Anlatsana! Ne oldu? 
Ellida: Cebinden bir anahtarlık çıkardı ve her zaman 
parmağında takılı olan yüzüğü çıkarıp anahtarlığına taktı. 
Sonra da benim parmağımdaki yüzüğü de alıp aynı 
anahtarlığa taktı. Ardından ikimizin de artık denize 
nikahlandığımızı söyledi.  
Wangel: Nikahlandığınızı mı? 
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321) Dozunu azaltır. 
322) Wangel kulede oturmakta, ellida merdivenin altında 

iki büklüm. Direnmeksizin bütün soruları yanıtlar. 
323) Sorgu yumuşamaya başlar. 
324) Kuleden iner. Ellida’yı kaldırır. Sevecen, muzlarından 

tutarak çardağa götürüp sandalyeye oturtur. Kendi de 
yanı oturur. Bacak bacak üstüne atar. Psikiyatriste 
dönüşerek problemi tanımlar.  

325) Gördüklerine inanamaz. İsyan eder. Çingenelerle 
birlikte doğaçlama “Korkunç Bir Adam” oyununa 
dahil olur.  
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Ellida: Sonra da yüzüklerimizin takılı olduğu anahtarlığı 
bütün gücüyle denize, ta açığa fırlattı. 
Wangel: (Sert) Sen Ellida, bütün bu olanlara ses çıkarmadın 
öyle mi? 
Ellida: Çünkü bana göre her şey olacağına varıyordu. Sonra 
da çekip gitti zaten.  
Wangel: (Duraklama) I [321]   Ondan daha sonra da haber 
aldın mı? 
Ellida: Bir süre daha… İlki kısa bir mektuptu. Amerika’ya 
gideceğinden bahsediyordu.  
Wangel: (Duraklama) I  [322]  Cevap yazdın mı? 
Ellida: Yalnızca iki kez. Artık aramızda her şeyin bittiğini ve 
beni hayatından çıkartması gerektiğini, benim de aynı şeyi 
yapacağımı yazdım. 
Wangel: (Yanıtı beklemeden) [323]  Ama o yine de yazdı 
değil mi? 
Ellida: Söylediklerimi hiç kaale almamıştı belli ki. Para 
biriktirdiğini, yeterli birikimi yaptığında da beni almak için 
geleceği zamanı bildireceğini ve birlikte saadet yuvamıza 
gideceğimizi yazıyordu. 
Wangel: (Duraklama) I  O zamandan beri hiçbir haber 
alamadın öyle mi? 
Ellida: Sonradan üç mektup daha gönderdi. Bir tanesi 
California’dan gönderilmişti, ikincisi de Çin’den. Son mektup 
da Avustralya’dandı. Birlikte yaşacağımız evi almak üzere 
olduğunu ve biraz daha dişimi sıkmam gerektiğini yazmıştı. O 
günden sonra mektuplar bıcak gibi kesildi. 
Wangel: [324] I36 (Not defterini kapatır. Ellerini avuçlarına 
alır, sevecen) Bu adamı seni çok etkilemiş Ellida. 
Hilde: [325]  (Ellida’nın uğradığı muameleye isyan ederek.) 
Birgün gözlerimizin önünde delirirse hiç şaşırmayacağım 
buna.  
I37Hilde Çingeneleri oyuna davet eder. Çingeneler 
doğaçlama olarak “Korkunç Bir Adam” bölümünü oynarlar. 
Ellida: Korkunç bir adam. 
Wangel: Ama artık daha fazla düşünme bunları. Söz ver 
Ellida. Artık senin için başka çareler bulmamız lazım. Denizin 
daha temiz, daha tatlı olduğu yerler. Ne dersin buna? 
Ellida: Oh! Boş ver şimdi bunlardan konuşmayı. Aklına bile 
getirme. Bana kimse yardım edemez. Bunu çok iyi 
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326) Kararını vermiş olarak ve kararlı bir şekilde. Wangel 
ailesini simgeleyen siyah bandı boynundan çıkarır. 
Çingenelere doğru gider Anica ona bir şal hediye eder.  

327) Kalkarak izleyiciye perde arası olduğunu haber verir. 
Fuayeye  doğru yönelirken diğer çingeneler de 
eğlenerek Ballasted’e katılır. 

328) Çingeneler izleyicilerle salona girerler. Ellida’ya 
sergileyecek dansı gösterirler. İzleyiciler yerlerini 
alınca da dans başlar.  

329) Dansın ardından Ballasted bahşiş toplar. 
330) Farker etmez, hızla yolunu keser. 
331) Merakla sorar. 
332) Aklı başka bir yerdedir. Yanıtlayıp Hilde’nie yetişir 

ve birlikte balık tutmaya başlarlar. 
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hissediyorum. Oralarda bile bunları silkeleyip atamam. 
Wangel: Ne demek şimdi bu? Bitmedi mi yani? 
Ellida: Hayır Wangel bitmedi. Ve korkarım hiçbir zaman da 
bitmeyecek. Ölene kadar... 
Wangel: (Keder içinde) Yani kalbinin derinliklerinde bu garip 
adamı asla unutamayacağını mı söylemek istiyorsun? 
Ellida: Tam unuttun derken, bana bir şeyler olmaya başladı. 
Wangel: Ne zaman? 
Ellida: Üç yıl önce falan. Tam ben hamileyken. 
Wangel: (kederle ona bakar) Sadece son üç yıldır başka bir 
adamı seviyor olduğunu düşünmek... Başkasını sevmek... 
Beni değil... Başka birini... 
Ellida: Oh! Beni hiç anlamıyorsun... Ben senden başka hiç 
kimseyi sevmedim. 
Wangel: (kendini zor zaptederek) Öyleyse neden bunca yıldır 
gerçekten karımmış gibi yaşamayı reddettiğini söyler misin? 
I38Çingeneler oyunu oynayı yerlerine geçerler. 
Ellida: [326]  Sen kendin istedin Wangel, duyman gerekenleri 
duyacaksın artık!. 
Ellida Wangel ailesinin sembolü olan siyah bantı boynundan 
çıkararak Wangel’e atar. I39Çingenelerin yanına geçer. 
Anica ona kendi şalını hediye eder. M 9Çingeneler hep 
birlikte şarkı söylerler.  
Ballasted: [327] I40 Tamam, hadi.. yeter bukadar. 
Biraz ara verelim.  

-ikinci perde- 

[328] I41Çingeneler izleyicileri salona davet ederler ve bir 
dans göstereceklerini söylerler. M 10Müzik ve dans.  [329]  
Bahçede kuytu bir köşe, çardağın etrafı. Gölet. İkindi vakti, 
akşam olmak üzere. I42 Bolet sandığının üzerine oturmuş 
kanaviçe işler, kitapları yanı başında. Hilde ve Hans balık 
tutmak için gölete doğru giderler. Wangel ve Ellida oyun 
arabasının etrafında oturmuş konuşmaktadırlar. 
Ellida: [330]  Bay Lyngstrand, bir dakikalığına bakar mısınız? 
(Lyngstrand kalır, Hilde de onu bekler) [331]  O deniz 
seyahatine çıkalı ne kadar oldu? 
Lyngstrand: [232]  Aaa! Aşağı yukarı... Bir saniye... I Evet 
üç yıl falan oldu. (Lyngstrand Hilde’ye katılmak için hızlanır.) 
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333) Oturduğu yerden. Telaşla ve büyük bir merakla. 
334) Durumun garipliğine şaşırarak, tebessümle. 
335) Tedirginliği artarak.  
336) Kendi kendine. Geçmişi gözden geçirerek. 
337) Fark ettiği şeyi heyecanla Wangel’le paylaşmak ister. 
338) Korktuğu başına gelmiş gibi fark ettirmeden dövünür. 

Talaşlanmaya başlar. 
339) Wangel’in durumunu fark eder. Onu iyice 

telaşlandırmak için oynar. 
340) Oyunu abartarak. Wangel iyice telaşlanır. Ortalıkta 

histerik hareketlerle tedirgin dolaşır.  
341) Wangel’in durumuna şaşırmakla birlikte eğlenceyi 

sürdürmek için iyice yüklenir. 
342) Anlam vermeye çalışır. Dengesi bozulur. 
343) Ciddileşir. Sevecen. 
344) Üzerine alınmaz. Ellida’nın üzerine giderek zorlar. 
345) Anlatmaya çalışır. 
346) Dinlemek istemez. Bir doktorun klişe sözleri gibi. 
347) Anlatmaya çabalar. 
348) Başka bir doktor taktiği ile dinlememyi sürdürür. 
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Wangel: [333]  Ellida, bir tanem... Bu seyahati neden sordun 
ona? 
Ellida: [334]  Çünkü Johnston da o gemideydi. Artık iyice 
emin oldum. 
Wangel: [335]  Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? 
Ellida: [336]  Şu rastlantıya bak. I Başka biriyle evlendiğimi 
öğrendiği zaman o gemideydi demek ki. [337]  Ben bunu 
hissetmiştim. Hissi kalbel vuku. 
Wangel: [338]  Hissettin mi.. I  ne demek bu? 

Ellida: (Eğlenerek)  [339]  Korktum.  [340]  Sanki 
karşımda duruyor gibiydi. Gözünü dikmiş, tam gözlerimin 
içine bakıyordu. 
Wangel: (Elleriyle başına vurarak) [342]  Ulu tanrım! 
Hastalığın tahmin ettiğimden çok daha ağırmış senin. Kendi 
tahmininden bile ağır Ellida... 
Ellida: (Eğlenmeyi sürdürerek) [341]   Ah.. Yine aynı 
korkuyu hissetmeye başladım. 
Wangel: [342]  Ve sen de böyle bir ruh haliyle hep içine atıp, 
kendi kendini yiyip bitirerek, benimle bile sırrını 
paylaşmadan, bana güvenmeden, tamı tamına üç yıl geçirdin 
öyle mi? 
Ellida: [343]  Kaldıramazdın Wangel… I Çünkü bir 
konuşmaya başlasaydım duymak istemediklerini duymak 
zorunda kalırdın. I Mutsuzluğumu geçmişte yaşadığımı 
varsaydığın bir sarsıntıya bağlamak seni rahatlatıyordu.  I 
Hem üstelik söylesem de duymazdın Wangel. 
Wangel: [344]  Neymiş o duymak istemeyeceğim şeyler 
bakalım? 
Ellida: [345]  Wangel, doğan çocuğun gözlerinin ne kadar 
gizemli olduğunu hatırlıyor musun? 
Wangel: (Duymak istemez) [346]   Ellida’cığım. Ama bu 
tamamen senin kuruntundu. Bütün çocukların gözleri nasılsa 
öyleydi işte. I Normaldi. 
Ellida: [347]  Hayır, değildi. Ama sen göremiyordun. 
Çocuğun gözlerinin rengi durmaksızın değişiyordu Gün 
batımında hangi renge bürünüyorsa gözleri o rengi alıyordu. 
Deniz fırtınayla kararsa onun da gözleri kararıyordu. Sen 
görmedin, ama ben gördüm. 
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349) Kayıtsız kalamaz. Küçük çaplı bir şok. 
350) Dinlemek istemediğini belirtecek şekilde. Otoriter.  
351) Çabasının nafile olduğunun farkında kararlı bir 

şekilde ayağa kalkar.  
352) Hiçbir şey olmamış gibi. Küçük ve tedirgin adımlarla 

peşinden çitlere kadar giderek. 
353) Sahnenin diğer tarafını işaret eder. Koşarak giderler. 
354) Heyecanla balık yakalamaya çalışırlar. 
355) Arnholm’u fark eder. Hoşnutsuz. 
356) Görmemiş gibi davranırlar. 
357) Hızla gelir. Katılmak ister. Kendini fark ettirmeye 

çalışır. El sallayarak selamlar.  
358) Arnholm’u ima ederek. Ve arnholm’un jestlerine 

öykünerek. Lyngtrand’ı dürter. Gülüşürler. 
359) Anlamazlıktan gelir. Kızgın. Espriyi başka bir boyuta 

çekmeye çalışır. 
360) Daha çok yüklenerek ve eğlencenin dozunu arttırarak. 
361) İstenmediğini hissettirerek. 
362) İyice bozulur, ama hissettirmemeye çalışarak. 

Kızarak, onların buradan gitmesini ister.  
363) Reddederek. 
364) Uzaklaşmakta olan Arnholm’la eğlenmeyi 

sürdürmek ister. Lyngstrand’ı dürterek. Ve 
Arnholm’un bam teline basarak. 

365) Yeniden dahil olabileceğini düşünerek döner.  
366) Onun yüzme bilmediğini bildiğini hissettirerek. 
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Wangel: (Hoşnut etmeye çalışarak) [348]  Belki de. Ama 
diyelim ki öyleydi, bu neyi gösterir ki? 
Ellida: (Daha yakınına gelerek, yavaşça) Ben o gözleri 
gördüm Wangel. Hep başka yerlerdeydi, hep yollarda… 
sonunda da gitti, dayanamadı… terk etti buraları. Bir daha 
asla geri dönmeyecek, biliyorum bunu. 
Wangel: (Ayaklanır) [349]  Ama bu ne demek... 
Ellida: Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak, hissettim bunu. 
Nereye gitmek gerektiğini söylüyordu o gözler ve hangi 
yoldan. Daha önce de gördüm ben o gözleri. 
Wangel: (çığlık atar)  [350]  Ellida... 
Ellida: I [351]  Şimdi anladın mı neden senin karın 
olmadığımı? (Kalkar ve çingenelere doğru yürür) 
Wangel: (Peşinden seğirtip seslenerek) [352]   
Ellida!...Ellida!... I Benim zavallı mutsuz Ellida’m. 
Hilde: (Lyngstrand’a işaret ederek) I43  [353]  Dur. Şurada iri 
bir tane gördüm. 
Lyngstrand: (Bakınarak) Nerede? 
Hilde: Görüyor musun? [354]  Bak orada dipte. Aman 
Tanrım! [355]  Bir tane daha var. (Ağaçlara doğru 
bakarak) Al işte geliyor. [356]  Şimdi gelip hepsini kaçıracak. 
Arnholm ağaçların arasından görünür. 
Arnholm: [357]  Gölette balık var mı hiç? 
Hilde: [358]  Çok eskiden kalan sazanlar var. 
Arnholm: [358]  Hadi canım! Yani taa o zamanki sazanlar 
hala yaşıyor mu? 
Hilde: [360]   Her ne kadar kartlaşmış olsalar da evet. [361]  
Fakat şu anda da hiç olmazsa birkaçından kurtulmaya 
çalışıyoruz. 
Arnholm: [362]  Bunu körfezde deneseniz daha iyi olmaz 
mıydı? 
Lyngstrand: [363]  Hayır! Çünkü gölette tutmanın, nasıl 
desem; daha gizemli bir havası var. 
Hilde: Evet. Buranın daha enteresan bir havası var. [364]   
Denize girdiniz mi? 
Arnholm: [365]  Evet yüzmeden geliyorum zaten. 
Hilde: [366]   Pek açığa gitmemişsinizdir herhalde? 
Arnholm: Öyle. Pek iyi bir yüzücü sayılmam. 
Hilde: Sırt üstü yüzebiliyor musunuz? 
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367) Arnholm’u geride bırakarak çıkarlar.  
368) Arkalarından kızgın. Arkalarından Tükürür. Cinsel 

organıyla oynarken Bolette’i fark eder. Yakalandığını 
düşünerek etrafa telaşla bakar. fark edilmediğini 
görünce rahatlar. Hızlı adımlarla Bolette’e doğru 
yaklaşır. 

369) Verandada kitap okumakta olan Bolette’in yanına 
oturur. Öğretmen edasıyla. 

370) Öğrenilmiş, kendine ait olmadığı belli sözcüklerle.  
371) Ayağa kalkar. Kulenin üstünde oturan Wangel’in 

ardından yineleyerek onu yankılar. Yarı kukla gibidir. 
Repliğini bitirince yerine geri oturur.  

372) Konuya girmeye çalışarak. 
373) Paylaşır. 
374) Sandalyesini Bolette’e yaklaştırır. Umutla. 
375) Sır verir gibi. 
376) Konuya girememenin sıkıntısıyla ayağa kalkar. Biraz 

uzaklaştıktan sonra dönerek. 
377) Umutsuz.  
378) Onaylar. Ağzını arayarak. 
379) Kesin.  
380) Umutsuz. Tekrar okumaya başlar. 
381) Neşeyle yaklaşır. Bolette istediği raya girmiştir.  
382) Bolette’in yanına oturur. Kendinden emin. Üst 

tondan. 
383) Umutsuz. 
384) Öğrenilmiş sözcüklerle büyük laflar ederek. 
385) Söylemek istediği şeyler için giriz gah yapar. Ardını 

getirecektir. 
386) Açılmak üzeredir. Bolette üzerinde tamamen 

hakimiyetini kurar. 
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Arnholm: Hayır. 
 
 
Hilde: Ben yüzebiliyorum. (Lyngstrand’a) [367]  Gel biraz da 
öbür tarafta deneyelim. (Göletin diğer tarafından çıkarlar) 
Arnholm: [368] I44   (Bolette’e biraz daha yaklaşarak) 
Burada böyle tek başına mı oturuyorsun Bolette? [369]  
Neymiş bakalım bu okudukların? Hmm… Genelde ne tarz 
kitaplar okursun? 
Bolette: [370]  Bulduğum bütün kitapları okurum. İnsan 
dünyada neler yaşandığını bilmek istiyor. [271]  
Hayatımızın şu göletin içinde yaşayıp giden 
sazanlardan hiçbir farkı yok. Hemen burunlarının 
dibinde vahşi balıkların uğradığı körfez olmasına 
rağmen, zavallı, evcil balıklar bütün bunlardan 
habersiz yaşayıp gidiyorlar. Hiçbir zaman onlar gibi 
olamayacaklar. 
Arnholm: Belki de onlara benzemeseler daha iyi olur. 
Bolette: Belki de…  
Arnholm: (yanına oturarak) Söyler misin Sevgili Bolette... 
[372]  Burada ... gerçekten de... özlemini duyduğun bir 
şeyler var mı? 
Bolette: [373]  Aslına bakarsanız... Evet.Var. 
Arnholm: [374]   Nedir? Ne istiyorsun? 
Bolette: [375]  Sadece buradan çekip gitmek… tabii  bir de 
daha çok öğrenebilmek.  
Arnholm: [376]  Senin Öğretmenin olduğum zamanlarda 
baban hep seni üniversiteye göndereceğini söylerdi. 
Bolette: [377]  O öyle sürekli bir şeyler söyler. Ama mesele 
gerçekleştirmeye geldiğinde…  
Arnholm: (Onaylar) [378]  Peki sen bu konuda babanla 
konuştun mu hiç? 
Bolette: [379]   Hayır. Hiç. [380]   
Arnholm: [381]  Ne diyeceğim biliyor musun Bolette? [382]  
Biz ikimiz aramızda bu konuları çok daha fazla dikkate alıp 
konuşmalıyız. 
Bolette: Oh! [383]  Pek işe yarayacağını sanmıyorum. [384]   
Ben burada bu göletin sazanlarıyla birlikte yaşamak için 
yaratılmışım. 
Arnholm: I [385]  Bu tamamen sana bağlı. 
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387) Niyetini anlamış olan Ellida’yı kendilerini izlerken 
gördüğünde hemen keser. 

388) Fısıldayarak. 
389) Bolette’in yanından uzaklaşırak çardağa doğru 

yönelir. 
390) Çitlerden içeri giren Ellida’ya. Sevecen. 
391) Yakalanmanın verdiği sıkıntıyla yapmacık.  
392) Sese doğru yönelir.  
393) Sandalyeden kalkar. Ellida’nın yanına gelerek. 
394) Bolette’e dönerek ellerini tutar. Özlem duyarak. 

Düşüncelerini paylaşır. 
395) Umutsuz ve üzgün. Boynunu bükülür. 
396) Bollete’in Ellida ile yakınlaşmasını tehlikeli bulur. 

Kontrolü kaybetme korkusuyla üst perdeden karşı 
çıkar. 

397) Arnholm’u dikkate almaz. Doğrudan Bolette’le 
konuşarak.  

398) Bolette üzerindeki kontrolünü yitirmenin verdiği telaş 
ve sinirle kızarak ve olduğu yerde tepinerek. Ama 
tepki alamaz.  

399) Bolette ile Ellida Arnhom’u duymamaktadır bile. 
Birbirlerini anlamakta, birbirleriyle iletişim 
kurabilmekte ve bu iletişim ikisini de 
güçlendirmektedir. 

400) Kendi kendine. Tek umudu Wangel’in gelip olaya el 
atmasıdır. 

401) “Wangel” sözünü işitince gayri ihtiyari irkilir ve 
otoriteye geri döner. Ellida ile olan bütün iletişimi 
kopar. Hızla repliklerini söyleyerek handiyse bir robota 
dönüşür. 

402) Fark ettiği gücü kullanmak için söyler.  
403) Bolette’i durdurur.  
404) Yanından geçerken Ellida’ya ima ile bakar. Bolette 

üzerinde tekrar iktidar kurması onu rahatlatmıştır.  
405) Sahnelediği öykü için açıklamada bulunurken 

çingene oyuncular öyküyü oynamak için sahneye 
yayılırlar.  
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Bolette: Öyle mi!..  
Arnholm: [386]   Babanla konuşurum ben. Ama ondan önce 
seninle daha açık konuşmalıyım... (soluna bakar Arnholm 
niyetini fark etmiş olan Ellida’yı görür) [387]  Susalım... 
Onlara bir şey belli etmemek en iyisi. [388]  Daha sonra 
konuşuruz. [389]  (soldan Ellida girer.) I45 
Bolette: [390]  Otursanıza. 
Arnholm: [391]  Yürüyüş sizi kendinize getirmiş. Çok daha 
canlı görünüyorsunuz. 
Ellida: [392]  Oh! Kendimi çok iyi hissediyorum. (soluna bakar). 
E1  Bu büyük buharlı nereden geliyor? 
Bolette: (Kalkar o da aynı yöne bakar) [393]  Büyük İngiliz 
gemisi olmalı. 
Ellida: [394]  Ah o gemide, sürekli yollarda olmak. Keşke. Ah.. 
keşke... 
Bolette: (iç geçirerek) [395]  Sanırım hayatımız boyunca bu 
karaya katlanmak zorunda kalacağız. 

Arnholm: [396]  Ee iyi de kara hayvanıyız biz. 
Ellida: [397]  Ne yazık ki! İnsanlar daha en baştan karaya 
yerleşmeyi seçmeselerdi daha iyi olurdu kesinlikle daha mutlu 
olurduk.  
Arnholm: [398]  Öyle olsa bile bir kez bu yola sapmışız 
işin başında. Artık geri dönmek için artık çok geç kaldık. 
Ellida: [399]  Bence insanlar içgüdüsel olarak bir sorun 
olduğunun farkındalar. İnsanın da yeryüzündeki mutsuzluğunun 
kökeninde bu yatıyor.  
Arnholm: (Sinirli) [400]   Wangel nerede kaldı! 
Bolette: (İrkilir, Arnholm’a yönelerek) [401]  Hep, birileri 
gelmiştir diye gemiye çıkar. Geminin restoranı da var tabii. Ben 
gidip bir bakayım. 
Arnholm: (Bolet’i kontrol edecek gücün farkında olarak) [402]  
Wangel’e mi? (Bolet duraklar, Arnholm Bolet’i yakalar, 
Ellida’ya imalı) [403]  Durun ben de sizinle geleyim. [405]   
Belki bir yardımım dokunur. I46 
Arnholm ve Bolette çıkar. Ellida bir süre daha gözlerini gölete dikip 
öylecebakar. Ellida çardağa oturur ve provaya başlayan çingeneleri 
izler. Lyngstrand öyküsünü sahnelemektedir. Öyküsünü anlatır. 
Direktifler verir. 
Lyngtrand: [405]  Gelmiş, gözlerini dikiyor... sonra kadın 
yatıyor orada… geliyor işte.. diyor seni götüreceğim.. 
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406) Yabancı girer. Maço tavırlarıyla Ellida’ya doğru 

yaklaşır.  
407) Kendine seslenen yabancı birini karşısında görünce 

şaşırır. Sandalyesinden fırlar. 
408) Tacizkar. Durduğu yerden Ellida’ya tehditkar bakışlar 

fırlatır.  
409) Hatırlamaya başlar. Ama hiç hoşnut değildir onu 

karşısında görmekten. Yabancı’ya doğru yönelir. 
410) Boynundan kavrayıp kendine çekmeye çalışır. 
411) Hamleyi önler. Yabancı’yı iter. Güçlü. Döner çıkar. 
412) Wangel kuleden inerken gelenin kim olduğu ve ne 

aradığını anlamaya çalışarak ona doğru yaklaşır.  
413) Sahneyi terk ederken, ilgisizce. 
414) İyice şaşırarak. Parmağıyla tehdit ederek.  
415) Çok umursamadan. 
416) Gözünü korkutmaya çalışır. Tehdit açılan avuçlarıyla 

büyür. Tavırlarıyla buranın kendisine ait olduğunu ve 
onun gitmesi gerektiğini hissettirir.  

417) Umursamaz. Ellida’ya. 
418) Tehdit ederek üzerine doğru yürür. 
419) O da tehditkar karşılık verir. 
420) Öfkelenir. 
421) Gitmesi gerekmektedir. Karşılık veremez. 

Tehditlerini sürdürür. 
422) Bir yandan çıkarken Ellida’ya seslenerek. 
423) Gitmekte olmasından da güç alarak iyice 

kabadayılaşır. 
424) Yavaş yavaş çıkarken Ellida’ya yönelerek. 
425) Hayalet görmüş gibi. Şaşkınlığını Hilde ile paylaşır.  
426) Heyecanla anlatır. 
427) Etrafına toplanan çingenelere, heyecanla anlatır. 

Kendinden emin. 
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(Oyuncular doğaçlama olarak yabancının gelişi öyküsünü oynarlar. 
Oyunun ardından Lynstrand oyuncuları kutlar. Bu arada gerçek 
I47 M11Yabancı girer. [406]   Lyygstrand’ın şaşkınlıktan 
gözleri yuvalarından fırlar. 
Ellida: [407]   Kimi aramıştınız? 
Yabancı: [408]  Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin!..  
Ellida: [409]   Bu surat… bu surat. 
Yabancı: Şşşş.. korkma sakın, seni incitmeyeceğim. 
Ellida: Her şeyin bittiğini yazmıştım sana. Neden buraya 
geldin? 
Yabancı: [410]  Seni alıp götürmeye.  
Ellida: [411]  Sakın dokunma… sakın.. Bana dokunma 
dedim sana. 
Ellida çıkarken Wangel girer. 
Wangel :  [412]  Kim olduğunuzu sorabilir miyim? 
Ellida: [413]  Bu o Wangel.  
Wangel : [414]   Ne? Ne diyorsun sen? Sen Jonston musun? 
Yabancı: [415]  Adım artık o değil. 

Wangel :   [416]  Her ne boksa. Bundan sonra kozunu 
benimle paylaş onunla değil.  
Yabancı: [417]  Yarın gece yarısına kadar sana müddet 
veriyorum.  
Wangel : [418]   Sakın bir daha buraya gelme. 
Yabancı:  [419]  Kendi rızanla geleceksin Ellida! 
Wangel :  [420]  Delirmişsin sen, git buradan. 
Yabancı: . E2 (Gemi düdüğü) [421]  Sen dua et. Gemiye 
dönme vaktim gelmiş bile. Neyse, [422]  yarın gece 
yarısına kadar düşün sen. 
Wangel :  [423]  Düşünecek bir şey yok. I  Çek git. 
Yabancı: [424]  Geleceğim, seni de götüreceğim  Ellida. 
Yabancı geldiği gibi çıkar. Lyngtrand iyice şaşırmıştır. I48 
Lyngstrand: [425]  Bu adam yazacağım oyunun kahramanı 
Hilde. Onunla birlikte bir deniz yolculuğuna çıkmıştım. 
[426]Boğulduğuna o kadar emindim ki! Şimdi baktım, 
sapasağlam karşımda! 
Hilde: Pff… hepsi bukadar mı? 
Lyngstrand: [427] Buraya intikam almaya geldiğine 
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428) Elindeki metni okur. Aklına yatmaz. Fırlatır atar. 
429) Aklana gelen bir şeyi anlatmaya başlar. Çingene 

oyuncular da etrafına toplanarak onu dinlerler. 
430) Atılarak Ballasted’e katıldığını onun ortaya attığı fikri 

geliştirerek belli eder. Heyecanlı. 
431) Sahneye çıkıp eşli dansların taklidini yapan iki kişi 

üzerinden anlatır.  
432) Ortaya fırlar. İçini döker. Bu konuda bilgisi olduğu 

bellidir. 
433) Provaya başlar. Ama o provasını gerçek yaşamın 

içinde yapar. Kehribar’ı aksesuar olarak kullanır. 
Ancak hoşlanmaz. Eline de yakışmaz.  

434) Çitten geçerek kanaviçe işlemekte olan Bolette’e 
doğru yaklaşır. Çardağın önünde durur. Sesinin 
volümünden ve tonundan kendi de ürker. 

435) Çardağın içine girer. Oynamayı sürdürür. 
436) Öğrenilmiş bilgileri tekrar eder. Sözler kendine ait 

değildir. 
437) Kendi kendine. Oynadığı rol asla üzerine uymaz.  
438) Tekrar oynamaya başlar.  
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              I 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kalıbımı basarım. Bu gece kadına musallat olacağı kesin. 
Hilde: Ah.. Tüylerim diken diken oldu.  
 
I49 M 12-13Çingeneler şarkı söylemekte ve içmektedirler. 
Şarkıyla birlikte gün aydınlanır. Sabah. Bolette oturmuş, 
nakışıyla uğraşmaktadır. Lyngstrand,. Hilde ve Ballested 
çingenelerle prova yapmaktadır.  
Ballasted: (Metni okur) I50 [428]Aynı anda kasabalı gençler 
çiftler halinde geçer. (Kısa bir duraksamanın ardından metni 
fırlarır atar) I [429]Boşverin gitsin. Şöyle yapıyoruz burayı.. 
kadının nasıl mahküm edildiğini Latin danslarının maço tavrı 
üzerinden anlatacağız.  
Hilde: [430]Kadın gün boyu tekrarlanan bir sürü merasimin 
içinde oluşuyor. Tıpkı eşli danslar gibi tekrarlanıp duruyor. 
Yaşamı ve kendini bu dansların içinde ögreniyor.  
Ballasted: [431]Bu dans tamamen erkeğin hakimiyetinde. 
Yönlendiren, hareket ettiren yalnızca erkek. Kadının yapacağı 
onu takip etmek, onun istediklerini yapmak ve dişiliğini 
göstermekten ibaret. 
Hilde: [432] Ondan beklenen daha çok kendini sunması ve 
tutkulu olması. 
Ballasted: En önemlisi erkeğin gözünü ve yönünü takip 
etmektir. Eğer kadın bunu yapmazsa erkek başka birine 
yönlenebilir. Kadın dişiliğini, cinselliğini, bakışını, ruhunu 
tamamıyla ortaya koymak zorunda.   
Lyngstrand: [433] (bir duraksamadan sonra) I [434] Bayan  
Bolette?... I Yani oturup hiç ciddi ciddi evlenmeyi 
düşündünüz mü? 
Bolette: (şaşırır) Evlen... I Hayır. 
Lyngstrand: Ben düşündüm. 
Bolette: Sahi mi?  
Lyngstrand: Ah! [435]Evet. Hatta bununla ilgili bir kaç kitap 
da okudum. Bence evlilik de bir çeşit mucize olarak ele 
alınmalı. Çünkü bir kadın evlenince tıpatıp kocasına 
benzeyene dek değişim geçirir. 
Bolette: [436] Peki hiçbir kadının bir erkeği bu yönde 
değiştirebileceğini düşündünüz mü? Onun büyüyüp geliştiği 
yöne doğru gelişebileceğini...  
Lyngstrand: [437]Yok. I Nerede yazıyor? [438]Hayır bunu 
hiç düşünmemiştim. 
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439) Öğrenilmiş bilgiyi ifade eden sözler karşısında 

bocalayarak. Bir yandan Bolette’e yaklaşmaya çalışır.  
440) Oynamayı abartarak sürdürür.  
441) Bolette onu tavırlarıyla iter. Dengi olmadığını 

hissettirir. 
442) Kendi söylediğine kendi de inanmamıştır. Bunalarak 

Çardaktaki sandalyelerin birine oturur.  
443) Başka bir şeyler arar Bolette’e yaklaşmak için. 
444) Biraz duygu sömürüsü de yaparak sandalyeden 

kalkarak çardaktan çıkar ve Bolette’e yaklaşmaya 
çalışır.  

445) Öleceğini düşündüğünden merhametle karışık bir 
acımayla kalkanlarını indirir.  

446) Durumdan yaralanarak hızla verandaya çıakrak 
Bolette’in yanındaki sandalyeye oturur.  

447) Bozuntuya vermez.  
448) Oyuna kaldığı yerden devam eder. 
449) Yeniden tavırlarıyla haddini bilmesi gerektiğini 

sezdirerek. 
450) Lyngstand ve Bolette’i yan yana sohbet ederken 

görmekten hoşnutsuz ve şaşkın bir süre donar kalır.  
451) Hızla aralarında eğlenmekte olan çingenelere doğru 

gider. Balasted’i gözüne kestirerek bağırıp çağırmaya, 
sinirini ondan çıkarmaya çalışır.  

452) Çingeneler Balasted’in yanında yerlerini alırken elden 
ele geçirerek pompayı Balasted’e ulaştırırlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
                                         439-453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolette: Peki neden biri olabilsin de diğeri olamasın? 

Lyngstrand: [439]İşte bu soruyu bekliyordum. I [440] 
Çünkü erkeğin hayatını adadığı bir amacı var. Zaten 
erkeği daha güçlü ve dayanıklı yapan da bu. Hayatında 
yapması gereken bir işi var yani. Kadın da erkeği için 
yaşamalı. Bence bu, başlı başına, bir kadını mutlu etmeye 
yeter. 
Bolette: I [441]Hiç inandırıcı gelmedi. 
Lyngstrand: (Kendi kendine) [442]  Bana da. I Başka bir şey 
bulayım, dur.. I (oynar) [443]Keşke beni biraz daha iyi 
tanıyor olsaydın... (Biraz daha ona doğru eğilerek) 
[444]Bayan Wangel... Buradan ayrıldığımda... ki artık çok 
fazla zamanım kalmadı... 
Bolette: (merhamet dolu bir bakışla) [445]Ah! Lütfen böyle 
üzücü şeyler söylemeyin. 
Lyngstrand: [446] İyi de ben o kadar da üzücü bir şey 
demedim ki... önümüzdeki ay gidiyorum ya. Buradan 
ayrıldım mı ver elini güney. 
Bolette: [447]Ha.. yolculuk! Tabii... evet... 
Lyngstrand: [448] Peki ben gidince beni düşünür müsünüz, 
hiç aklınıza gelir miyim Bayan Wangel? 
Bolette: Evet...Tabii ki gelirsiniz aklıma. 
Lyngstrand: (memnun) Hayır, söz vermenizi istiyorum bana. 
Bolette: Söz veriyorum. (tavrını değiştirerek) [449]Ama ne 
ilgisi var şimdi bütün bunların? Sizi düşünüyor olmamın size 
ne faydası var? 
Lyngstrand: Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsunuz? Sizi, 
evde yine bu şekilde oturmuş beni düşünürken hayal etmek 
benim için ne kadar olağanüstü bir şey olurdu tahmin 
edemezsiniz.. 
[450]Arnholm bahçede görünür. Lyngtran’ın Bolette ile 
konuşmasına bozulur. Bu arada çingeneler aralarında 
eğlenmekte, gülüşmektedirler. Arnholm sinirini Ballasted’ten 
çıkarmaya çalışır.  

Arnholm: [451]  Bayım, lağım tıkanmış yine. Nasıl 
çalışıyorsun kardeşim sen. [452]Doğru dürüst temizlesene. 

Ortalığı bok götürüyor. Sen burada Hahaha hihihi eğlen.  
 Çingeneler pompayı öfkeyle elden ele geçirerek Ballasted’e 
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453) Şaşkınlıktan dona kalır. Bozulur. Pompayı saklayıp 
çaktırmadan atmaya çalışır. Bolette’in yanına gelir.  

454) Görmekten hoşnut olmadığını belirterek.  
455) Yanına oturmak için bir vesile yaratmak için sorar.  
456) Kendi çapında tehdit ederek. Çıkar. 
457) Merakla. Hemen konuya girmek ister.  
458) Kelimenin tam anlamıyla kıvırarak. Yanından kalkar 

ve biraz uzaklaşır.  
459) O da ayağa kalkarak bir adım yaklaşır. Geleceğini 

merak etmektedir.  
460) Yalan söyler. Biraz tedirgin Bolette’i kolundan 

tutarak oturtur. Kendi de yanına oturur.  
461) Umutsuz ve üzgün. 
462) Durumdan yararlanarak Bolette’e yaranmak ve onun 

güvenini kazanmayı isteyerek.  
463) Wangel, akşamdal kalma olduğu her halinden belli 

başını ğuşturarak girer. Arnholm Bolette’in yanından 
kalkarak biraz uzaklaşır. Hilde Bolette’e seslenerek 
gelmesini işaret eder.  

464) Aslında izin isteyerek. Wangel eliyle defolmasını 
işaret eder. 

465) Bolette’in gitmesinden hoşnutsuz arkasından takip 
eder. Lyngtrandla çıkarken arkasından tehdit işaretleri 
yapar. Ortalığı bulandırmak için. 

466) Aklı başka yerdedir. Verandaya çıkarak, 
sandalyelerden birine oturur.  

467) Hoşnutsuz ve bastırdığı öfkesiyle bir oyana bir 
buyana koşuşturarak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
                                         454-462 
 
 

      
                                        463-467 
 

 
 
                 
 
 
 
             I 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzatırlar. Ballasted de pompayı Arnholmun eline verir.  
Şaşıran Arnholm bir an donar kalır.  
Arnholm: [453]Günaydın sevgili Bolette. [454]Günaydın 
Bay...Bay...eee.. 
Ayağa kalkıp selamlayan Lyngstrand’ı görmekten memnun 
olmadığını belli eden bir ifadeyle ona bakar, soğukça bir 
selam gönderir. 
Bolette: I51 (kalkar ve Arnholm’ a doğru yönelir) Günaydın 
Bay Arnholm.  
Arnholm: Umarım keyfiniz yerindedir bu gün. 
Bolette: Evet, öyle teşekkür ederiz. 
Arnholm: [455] Üvey anneniz bu gün yüzmeye gitmedi mi? 
Bolette: Hayır, yukarda odasında. 
Arnholm: Pek keyfi yok galiba. 
Lyngstrand: [456] Dünkü Amerikalının hikayesi onu biraz 
korkuttu. Hııı! (Lynsgtrand çıkar) 
Bolette:  (Arnholm’a) [457]Dün gece babamla geç saatlere 
kadar oturdunuz galiba... 
Arnholm: [458]Evet. Çok önemli bir konu hakkında fikir 
teatisinde bulunduk.  
Bolette: [459]Benimle ilgili konuştunuz mu peki? 
Arnholm: Hayır sevgili Bolette. [460]Senin işini bir türlü 
açamadım. I Başka bir şeye gömülmüş durumdaydı. 
Bolette: (iç geçirir) [461]Her zamanki gibi. 
Arnholm: (ona anlamlı anlamlı bakarak) [462]Ama bugün 
bu mesele hakkında daha etraflıca konuşmaya karar verdik. 
Wangel sağdaki kapıdan çıkarak bahçeye gelir. Hilde de 
Bolette’e seslenir bu arada. 
Wangel: (Arnholm’la tokalaşarak) [463]Bakıyorum bugün 
erkencisin. 
Lyngtrand Bollette’i çağırır. 
Bollette: (izin ister tonda) [464]Size kahve yapmamı ister 
misiniz? (Bolette çıkar.) 
Arnholm: (gözleriyle onları takip eder sonra Wangel’e 
dönerek) II [465]Bu adam hakkında bir şey biliyor musun? 
Wangel: [466]Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. 
Arnholm:  [467]Peki o zaman sence kızların yanında 
böyle dolaşıp durması normal mi? 
Wangel: I Öyle mi yapıyor? Valla fark etmemiştim. 
Arnholm: Bence gözün  üzerinde olsun. 
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468) Hemen konuya girer. 
469) Kalkarak Arnholm’un yanına gelir. Çıkışsızlığı ve 

umutsuzluğu yansımaktadır. Yardım ister. 
470) Gözlüğünü çıkarır, takar ve hemen bir uzman tavrına 

bürünür.  
471) Giderek tedirgin. Ortalıkta telaşla dolaşarak. Hastalıklı 

bir ruh haliyle.  
472) Tam bir uzman katılığında, sözler ile kendi arasındaki 

duvar açıkça ortaya çıkar. Sanki Arnholm doktor 
Wangel de hasta gibidir.  

473) Tanıyı koyar.  
474) Çaresizliği giderek artar. Kendi kendine kızarak.  
475) Allak bullak olur. Ne diyeceğini bilemez. Sözler 

boğazında düğümlenir. Arkasını dönerek. 
476) Arnholm’u fark etmez. Açıklamasını sürdürür. 
477) Şaşkınlığı ve hayal kırıklığı giderek artar.  
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Wangel: (keserek) [468]Ama biz bunu konuşmayacaktık, 
değil mi, sana söylediğim şeyi düşündün mü? 
Arnholm: Doktorcum bence bir tıp adamı olarak senin bu 
işleri benden daha iyi biliyor olman lazım. 
Wangel: [469] Bu öyle sıradan bir hastalık değil. Ne sıradan 
bir doktor ne de sıradan ilaçların ona bir faydası olamaz. 
(Yardım ister) Sosyo-psikolojik olarak da masaya 
yatırmalıyız. 
Arnholm: [470]Peki bugün nasıl? 
Wangel: [471]Sakin görünüyordu. Fakat değişken ve 
kaprisli… Bu ruh halinin arkasında benim asla 
kavrayamadığım bir şeyler gizli. Kuşkusuz bütün bunların 
nedeni hastalıklı ruhsal durumu. 
Arnholm: [472]Tam da öyle değil. I Çingenelerin 
arasındayken onun yeniden doğduğunu görüyorum. Ellida, o 
insanlara ait. Bütün mesele de bu. 
Wangel: Ne demek istiyorsun? 
Arnholm : O insanların hep bir anlamda uzak olduklarını fark 
etmedin mi? Yerleşmeye, bir yerde kök salmaya 
dayanamıyorlar sanki. [473]Ellida’yı buralara getirmen büyük 
bir hataydı aslına bakarsan. 
Wangel: (huzursuz huzursuz odayı adımlar) [474]Neden 
ondan bu kadar büyüğüm ki. Onun babası ya da akıl hocası 
olacak yaştayım. Onu düzeltmek için elimden geleni yaptım... 
Her gün onun için bir öncekinden beter olmaya başladı; ben 
de ne yapacağımı bilemez hale geldim. (alçak sesle) O 
yüzden yazdım sana o mektubu, bir an önce gelmeni istedim. 
Arnholm: III (ona şaşkınlıkla bakarak, yıkılır) [475]Ne 
bu muydu yani, beni çağırma nedenin? 
Wangel: [476]Ama bütünüyle yanlış iz üzerindeymişim. Ben 
Ellida’nın geçmişte senden hoşlandığı bir dönem olduğunu ve 
evlilikten sonra bile seni düşünüyor olabileceğini sanmıştım. 
Böylece seni görmek ona iyi gelebilir, günlerden konuştukça 
açılır sanmıştım. 

Arnholm: I [477]Yani mektupta “burada seni bekleyen 
hatta özleyen biri var” derken kast ettiğin, I karındı öyle 
mi? 
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478) Duruma anlam veremez. 
479) Hemen kendini toparlar. Wangel’e döner. Gözlüğünü 

takar ve uzman tavrına yeniden bürünür. Üzgün.  
480) Wangel’in canını acıtmak uzman kimliğini 

kullanmaya çalışarak. 
481) Tedirginliği ve hastalıklı hali giderek artar.  
482) Konuyu canını acıtacak yerlere çekerken bundan 

keyif aldığı bellidir.  
483) Bir başka darbe daha.  
484) Tekrar duygularından arınmış bir uzmana dönüşür.  
485) Telaşlanır. Tersini ikna etmeye çalışarak. 
486) Wangel’in omzuna dostça bir fiske atar.Konuyu 

geçiştirmeye çalışırken kendini daha açık eder.  
487) Aklına gelir. Bolette’in çıktığı tarafa yönelerek. 
488) Bolette’e olan ilgisi belli olmasın diye lafı çevirerek.  
489) Telaşla çıkar.  
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Wangel: [478]Evet, başka kim olacaktı ki? 
Arnholm: (acele ile) [479]Yo yo. Tabii haklısın. Ama ben hiç 
anlamamışım. I [480]Bu yabancının onun üzerinde bu kadar 
etkili olabilmesine ne diyorsun peki? 
Wangel: [481]Hmm dostum, sanırım bu meseleyle ilgili 
açıklanamaz bir şeyler var. 
Arnholm: [482]Ellida’nın çocuğun gözlerine karşı o 
olağanüstü, o tuhaf iddiası. 
Wangel: Gözlerle ilgili söylediği şeyin bir tekine bile 
inanmıyorum. Aklının ona oynadığı bir oyun bu.. 
Arnholm: Tabii bunu anlarım. I [483]Peki ya öbür mesele? 
Tam bu adam evine dönmek üzere yola çıktığında Ellida’nın 
yaşamaya başladığı korku ve huzursuzluğa ne diyeceksin? 
Wangel: Ah evet, bence evvelsi günden beri kendini bu 
havaya soktu. Lyngstrand’dan, üç yıl önce mart ayında, o 
Johnston mı Friman’mı her kimse işte o adamın buraya 
gelmek üzere yola çıktığını duydu ya, bu aklını kemirip duran 
ızdırabın  ona o zaman musallat olduğunu düşünüyor şimdi. 
Arnholm: [484]Peki sence öyle değil mi yani? 
Wangel: Hayır hiç değil hem de. O tarihten önce de bir takım 
semptomlar gösteriyordu ama tesadüfen tam o martta oldukça 
ağır bir kriz geçirmişti. (ellerini ovuşturarak) I Ah bu 
meseleyi çözememek! I Bir çıkış yolu bulamamak! 
Arnholm: Peki bir hava değişimi iyi gelmez mi?  
Wangel: İşe yaramaz diyor ve bence de haklı. Zaten ben de 
öyle ıssız bir yerde yapamam herhalde. Ne de olsa evlilik 
teklifi alma ihtimallerinin bulunduğu bir çevrede yaşaması 
gereken kızlarım var. 
Arnholm: [485]Evlilik mi? Daha şimdiden bunun tasasına mı 
düştün? 
Wangel: Allah biliyor ya, bir yandan da bunu düşünüyorum! 
I  Üstelik zavallı hasta Ellidacık! Ah sevgili Arnholm! İki ucu 
boklu değnek. 
Arnholm: [485]Herhalde Bolette hesabına endişelenmene 
gerek yok. (birden keserek) [487]Nereye gitti bu kız... I 
[488] yani nereye gittiler acaba? I [489]Doktorcum ben bir 
onlara bakıp geleyim. Hadi görüşürüz. (çıkar) 
Ellida girer. 
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490) Çardağın önüne Wangel’in yanına gelir. Son derece 

sakin.  
491) Tam tersine son derece telaşlı ve telaşı giderek 

artarak. 
492) Bıkkın.  
493) Oldukça tedirgin ve gergin. 
494) Ellida’yı çardağa götürür. Sandalyeye oturtuır. Kendi 

de sandalyesini ona göre ayarlayarak terapiye başlar 
gibi konumlanır. Not defterini açar ve kalemini çıkarır.  

495) Terapiyi reddederek kalkar. Çardaktan çıkar. 
496) Tavır onu şaşırtır. 
497) Duyduklarına inanamaz. Etraftan kimsenin duyup 

duymadığını kontrol ederek ayağa fırlar ve Ellida’nın 
yanına gelir. Kızgın. 

498) Küserek uzaklaşır.  
499) Sakince ve kırmadan kendini anlatmaya çalışır. 
500) Anlamaz. Suçlamaya başlar. 
501) Sabrının sınırlarını zorlayarak yeniden anlatmayı 

dener. 
502) Ellida’nın ne söylediğini anlayamaz. Çaresiz ve 

şaşkın. 
503) Daha fazla dayanamaz. Son noktayı koyar. Kalkar ve 

uzaklaşır. 
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              I 52 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellida: I52 [490]Saat kaç oldu Wangel? 
Wangel: (saatine bakarak) [491]Tam on bir. 
Ellida: [492]Tam on bir. Bu gece saat on birde ya da on bir 
buçukta gemi burada olacak. I Ah şu iş bir bitse! 
Wangel: [493]Elida’cığım bu olay hastalıklı hayallerini de 
gölgeleyecek. İşte bu yüzden gerçekten dönmüş olması iyi. 
Ellida: Sahiden böyle mi düşünüyorsun? 
Wangel Ellida’yı kanapeye oturtur, kendi de yanı başında bir 
sandalyeye oturur. Elinde not defteri ve kalem. Not alır 
Wangel: [494]Sen bu konuda ne düşünüyorsun? I Anlat 
bakalım. 
Elllida: (Kalkar) [495]Bak Wangel. I  Artık kendimize ve 
birbirimize yalan söylemeyelim. 
Wangel: (şaşırmış) [496]Ne diyorsun sen? 
Ellida: Gerçeği görme vakti geldi. Sen bir gün çıkıp 
geldin ve beni satın aldın. 
Wangel: [497]Satın almak! Seni satın aldım ha? 
Elllida: Ben de pazarlığı kabul ettim. Kendimi sana sattım. 
Wangel: (ona acıyla bakarak) I  Ellida nasıl kaldırıyor için 
böyle şeyler söylemeyi? 
Ellida: Bunun başka bir adı var mı ki? Evindeki boşluğa daha 
fazla katlanamayacaktın. Yeni bir eş almak için pazara 
çıkmıştın. Sonra beni istedin, ve de.. 

Wangel: [498]Tabi tabii, nasıl istiyorsan öyle anlat her 
şeyi. 
Ellida: [499]Ve ben de öyle çaresiz, öyle şaşkın, öyle kesin 
bir biçimde yalnızdım ki. Pazarlığı kabul ettim. Kalkıp gelmiş 
ve hayatımı garanti altına almayı teklif ediyordun ne de olsa. 
Ama o pazarlığı kabul etmemeliydim. Fiyatı ne olursa olsun, 
kesinkes reddetmeliydim! Kendimi satmamalıydım! 
Wangel: (kalkarak Ellida’yı kanepeye oturtmaya çalışır) 
[500]Demek birlikte geçirdiğimiz bu beş altı yıl senin için bu 
kadar anlamsız. 
Ellida: [501]Hayır, hiç de değil Wangel. Ama ben senin evine 
gelmeye razı oldum. Mesele bundan ibaret. Gerçekten 
istediğim bu değildi. 
Wangel : (şaşkınlıkla bakarak) [502]Seni hiç anlamıyorum. 
Ellida: (aniden ayağa kalkarak)  [503]Bitti artık! Seni  
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504) Çingeneler doğaçlama olarak İbsen’in “seni terk 

etmeme izin ver” sahnesini oynarlar.  
505) Kendine gelir. Anladığını düşünerek. Kalkar ve 

Ellida’ya taklaşır. 
506) Wangel’in anlamıyor oluşu artık sabrını taşırmaya 

başlar.  
507) Anladığı şey hoşuna gitmez.  
508) Yanıbaşındaki sandalyeye yığılır.  
509) Son noktayı koyar. Sahneye gelen çingene oyuncuları 

izlemeye başlar. 
510) Çingeneler doğaçlama olarak İbsen’in “ya sonra 

Ellida” sahnesini oynarlar.  
511) Çaresiz ve umutsuz. Ayağa kalkmaya çalışır. Roller 

tesine dönmüş gibidir. Terapist Ellida, hasta 
Wangel’dir sanki. Ellida, omzundan tutarak 
sandalyeye geri oturtur Wangel’i. 

512) Teskin ederek açıklamaya çalışır. 
513) Daha telaşlı yeniden ayağa kalkmaya çalışır. Ellida 

tekrar oturtur.  
514) İyice sakin ve şefkatli. 
515) Öfkeyle ayağa fırlar. Ellida’nın yanından hızla geçer. 
516) Sükünetini kaybetmeye başlayarak Wangel’e 

yaklaşır. Muradını dile getirir. Artık bunalmaya 
başlamıştır.  

517) Hak verir gibidir.  
518) Ani bir tavır değişikliğiyle. Ellida’ya arkasından 

yaklaşır, bir koluyla omzundan kavrarken diğer elini 
yumruk yaparak yüzüne yaklaştırır.  

519) Wangel’in elinden kurtulur.  
520) Yeniden yaklaşarak. Ama çaresizce. 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
                                         504-509 
 

        
                                         510-520 
 
 

              I 53 
 
 
             I 54 
 
 
 
                 
 
 
 
             I 55 
 
 
              I 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terk ediyorum Wangel! I53 
[504]Çingeneler sahneye gelerek   “Terk etmeme İzin Ver” 
sahnesini doğaçlama olarak oynarlar.  
Wangel: [505] I54Yasal olarak bizi bağlayan hiçbir şey 
kalmasın, I boşanalım mı istiyorsun? 
Ellida: [506]Beni hiç anlamıyorsun! Bu tür formaliteler 
umurumda değil benim. Benim isteğim birbirimizi kendi 
isteğimizle özgür bırakmak. 
Wangel: (acılı, başını sallayarak) [507] Yani pazarlıktan 
dönüyoruz [508]  - iyi öyle olsun. 
Ellida: [509] Evet evet tam da bu. I  Pazarlıktan dönüyoruz. 
[510] I55 Çingeneler sahneye gelerek   “Ya Sonra Elida ” 
sahnesini doğaçlama olarak oynarlar.  
Wangel:  [511] I56 Sen ne dediğinin farkında mısın? 
Onunla gitmek demek yaşamını bütünüyle onun avuçlarına 
bırakmak demek. 
Ellida: [512]Ama daha önce de gözümü kırpmadan senin 
avuçlarına bırakmıştım zaten o hayatı, öyle değil mi? 
Wangel:  [513]Ama aynı şey mi? I Onu hiç 
tanımıyorsun.  
Ellida: [514]İyi de senin hakkında bundan bile azını 
biliyordum peşine takılıp geldiğimde. 
Wangel: [515]Ama önünde nasıl bir hayat olduğunu az çok 
kestirebiliyordun herhalde. I Ya şimdi? Ne biliyorsun? I 
Hiçbir şey.  
Ellida: [516]Senden ve seninle ilgili bütün bağlardan 
kurtulmak istiyorum. Aldığını sandığın kişi değilim ki ben. 
Bak şimdi kendin de gördün. I İki arkadaş gibi ayrılalım 
birbirimizden. 
Wangel: (hüzünle)  [517]Belki de ayrılık ikimize de iyi 

gelir.  [518]Ama yapamam Ellida, ben seni koruyup 
kollama hakkımı ve ödevimi yerine getiriyorum. 
Ellida: [519]Koruyup kollama hakkı? Üstelik neye karşı? 
Beni tehdit eden şey dışımda değil ki! Buna karşı ne 
yapabilirsin? 
Wangel:  [520] Sana güç verebilirim seni onunla 
savaşmak için zorlayabilirim. 
Ellida: Evet tabii eğer onunla savaşmak istiyorsam eğer. 
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521) Hayal kırıklığı.  
522) Tavrını koyar. Onu bir karara zorlayarak. Kesin ve 

net bir yanıt bekler.  
523) Kafasının içinde başka şeyler vardır. Hayatının kararı 

aslında alacağı başka kararlarla ilgilidir.  
524) Ellida’nın düşündüklerini anlayamaz. Yabancı ile 

kendi arasında kararsız kaldığını düşünerek. Tanıyı 
koymuş bir doktor edasıyla. Tedirginliğinden bir parça 
kurtularak.  

525) İronik.  
526) Giderek rahatlayarak. 
527) Gelenleri görür. Tartışmayı keser.  
528) Neşeyle Wangel ve Ellida’ya yaklaşarak. Bolette 

biraz geride kalır.  
529) Ellida’ya bakış fırlatarak.  
530) Ellida’nın gözleri büyür. Çok şaşırmıştır. 

Çingenelerin arasında bulunan Hilde de kulaklarına 
inanamaz. Şaşkınlıktan ayağa fırlar. Arnholm 
seğirterek Bolette’in yanına yaklaşır.  

531) Kulağına eğilerek fısıldar.  
532) Şaşkınlık ve telaşla Ellida’nın yanına koşarak gelir. 

Oldukça üzgün.  
533) Hilde’nin tepkisi karşısında şaşırır. Yüzünü 

avuçlarına alır. Bolette de destek olmak için Hilde’nin 
yanına koşarak gelir. Koluna girer. Üç kadın birlikte 
çardağın arkasına geçerler.  

534) Kendisini yalnız bırakıp ellida2ya destek veren 
kızlarına arkalarından duyurarak. Sinirli.  

535) Arnhol’la birkikte verandadan çıkarlar 
536) Çingeneler eğlencelerini sürdürür. İçerler.  
537) Telaşlı ve tedirgin. 
538) Wangel’in tedirginliğiyle eğlenerek. 
539) Wangel’in görmediği taraftan yaklaşarak. Coşkuyla. 
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             I 57 
  M14 
   
            
             I 58 
 
 

 
Wangel: [521]Yani istemiyorsun? 
Ellida: Bilmiyorum ki... 
Wangel: [522]Öyleyse bu gece hepsine birden karar 
vereceksin demek ki Ellida. 
Ellida: [523] Evet... hayatımın kararını bu gece, birkaç saat 
içinde vereceğim. 
Wangel: (başını sallayarak) [524]Şimdi her şey 
aydınlanmaya başladı. 
Ellida: [525]Reçeten ne doktor? I Ne öneriyorsun bana? 
Wangel: (ona hüzünle bakar) [526]Yarın o gitmiş olacak ve 
sen de seni bekleyen kötü talihinden kurtulmuş olacaksın. 
Sonra ben seni bırakmaya razı olacağım. Yani Ellida yarın 
pazarlıktan cayacağız. 
Ellida: Yarın diyorsun Wangel! Yarın çok geç olur. 

Wangel: (bahçeye doğru bakar)  [527]Çocuklar. 
Çocuklar geldi. Biraz keselim mi bu konuşmayı? 
Arnholm ve Bolette gelirler. Lyngstrrand ve Hilde 
Çingenelerle birlikte oturmaktadır.. 
Arnholm: [528]Bir sürü plan yaptık biliyor musunuz? 
Wangel: [529]Biz de plan yapıyorduk burada. Yarın 
Skjoldviken’e gidiyor, [530]Ellida eve ... denize dönmek 
istiyor. 
Arnholm: (fısıldayarak) [531]Biz meseleyi sonra açalım 
istersen, Bolette. 
Hilde: (Ellida’ya yaklaşarak)  [532]Ellida!.. Bizi... bizi 
bırakıyor musun yani? 
Ellida: (korkmuş) [533]Hilde! Ne oluyor? (Birlikte çıkarlar) 
Wangel: (duyurarak)  [534]Ben buradayım! Belki kırk 
yılda bir belki giderim Skjoldviken’e. (zoraki bir ilgiyle) Gel 
Arnholm! I [535]Gel de “Denizden Gelen Kadın” için veda 
içkimizi içelim. (Sağdan çıkarlar) I57 
[536] M 14Yaz akşamı yavaş yavaş çökmektedir. Çingeneler 
gelir ve bir eğlence düzerlerler. Birlikte şarkı söylerler. Gün 
aydınlanır. Ellida girer. Ardından Wangel. 
Wangel: [537] I58 Daha vakit var diyorum sana. 
Ellida: [538]Hayır yok.! Her an gelebilir. 
 
Ballested: (çitin dışından) [539]Merhaba! İyi akşamlar Bay 
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540) Korkuyla döner. Azarlayacak gibi tavır alır. Ballasted 

olduğunu anlayınca tavrından vazgeçer. 
541) Wangel’e Yabancı’nın geleceğini ima ederek. 
542) Ellida’ya Yabancı’yı ima ederek.  
543) Hüzünlü. 
544) Neşeyle.  
545) Bir eşiği hatırlatarak.  
546) Despot. Buyurgan. 
547) Kararlı. 
548) Çaresiz. 
549) Veda konuşması yapar gibidir.  
550) Üst tondan ve suçlayarak. 
551) Sakin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                                         537-554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wangel. İyi akşamlar Ellida. 
Wangel: (onu fark ederek) [540]Ah siz miydiniz? Bu akşam 
müzik olacak mı? 
Ballested: Evet. Bu geceki de İngiliz gemisinin onuruna 
düzenleniyor. 
Ellida: [541]İngiliz gemisi! I Görebiliyor musunuz? 
Ballested: Daha görünmüyor. Ama adaların arasından çıkıyor 
ya; önce hiçbir şey görmezsiniz, sonra bir bakarsınız I 
burnunuzun dibinde. 
Ellida: Evet aynen öyle. 
Wangel: (biraz da Ellida’ya) [542] Bu gece son kez gelecek I 
sonra bitiyor. 
Ballested: Üzücü bir şey ne de olsa, bu yüzden onlara coşkulu 
bir biçimde veda ediyoruz. Ah ah.. işte güzel yaz günleri de 
sona ermek üzere. Yakında bütün yollar kapanır, hani 
tragedyalarda derler ya. 
Ellida: [543]Bütün yollar kapanacak evet. I  “Evde oturan 
ölür.” 
Ballested: Haftalardır çocuklar gibi yazın keyfini 
çıkarıyorduk. [544]Ben artık gidiyorum. Şimdi o karanlık 
günlere yeniden alışmak çok zor gelecek size - tabii 
başlangıçta. Çünkü nedir, insanlar kendilerini iklim 
koşullarına abapte... aman adapte edebilirler (Çıkar) 
Ellida: (körfeze bakarak) [545]Karar verme vakti de geliyor 
Wangel! 
Wangel: [546] Karar verecek bir şey yok Ellida. Seçme 
hakkın yok, benim iznim olmadan seçim yapamazsın böyle 
bir konuda. 
Ellida: [547]Bir seçenek varsa seçimi engelleyemezsin, sen 
bile Wangel. Gitmeye karar verirsem şayet, gitmemi 
yasaklayabilirsin- beni burada isteğim dışında alıkoyabilirsin. 
Ama bütün yapabileceğin bundan ibaret, hepsi bu!  
Wangel: [548]Haklısın. I  Buna engel olamam. 
Ellida: [549]Kendimi hiçbir yere ait hissedemiyorum. Burada 
beni tutan bir şey yok, kimseye arkamda bırakacak tek bir 
cümlem yok. Senin evinde kök salamadım ben, I Doktor.  
Wangel: [550]Kendin istedin böyle olmasını. 
Ellida: [551]Ne istedim ne istemedim diyeyim ya da. Ben 
sadece buraya geldiğim ilk gün her şey nasılsa öyle bıraktım. 
Böyle olmasını isteyen sendin, başka suçlu arama. 
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552) Son kozlarını oynar. Kontrolü elden kaçırmak 
üzeredir.  

553) Karşı çıkar. Direnerek. 
554) Restleşir. Öfkesini dizginleyemez. Wangel verandaya 

ellida çardağa doğru yönelerek sahneyi terk ederler.  
 
555) Üzgün. Ellşidanın arkasından bakarak çardağa doğru 

yürür. 
556) Elinde tespih Bolette’in arkasından gelir. Müjde verir 

gibi. 
557) Hüznü birden neşeye döner. Arnholm’a dönerek.  
558) Yalan söylediği her halinden belli olacak şekilde. 

Bolette’den uzaklaşarak.  
559) Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış. 
560) Kendiyle eğlendiğini düşündüğü Arnholm’u azarlar. 

Kızgın. 
561) Bir şeyler söylemeye çalışır. Dilinin altında bir şey 

vardır.  
562) Pazarlamacı edasıyla etrafnda dolanarak. 
563) İyice mutsuz olur. Çaresiz. 
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Wangel: [552]Senin için en iyisi neyse öyle olsun istedim. 
Yarından tezi yok özgürsün. Kendi hayatını bildiğin gibi yaşa. 

Ellida: (Yumruklarını sıkarak) [553] Kendi hayatımmış. 
Yok öyle bir şey! Benim asıl hayatım seninle yaşamayı kabul 
ettiğim gün sona erdi zaten.  
Wangel: [554]Bu yüzden de kocanın ve aynı zamanda 
doktorunun senin adına, senin iyiliğin için bütün haklarından 

vazgeçmesi gerekiyor? Pes. 
Arnholm ve Bolette gelirken Wangel ve Ellida ayrılarak ayrı 
yönlere giderler. . 

Bolette:  [555] I59 Eğer yarın buradan giderse bir daha 
dönmez. 
Arnholm: [556]Ama Bolette, I  senin de bu evden gitmen 
pek öyle uzun sürmeyecek bence. 
Bolette: (heyecanla)  [557]Sahi mi? Babamla 
konuştunuz yani? 
Arnholm: Evet konuştum. 
Bolette: Ee ne dedi? 
Arnholm: [558]Ee... şu ara başı çok kalabalık.... 
Bolette: [559]Tabii tabii! Size söylemiştim böyle olacağını. 
Arnholm: Ama sana şunu kadarını söyleyebilirim. 
Yapacağın hiçbir şey için ona güvenme. 
Bolette: Güvenmeyeyim mi? 
Arnholm: Koşullarını anlattı. Böyle bir şeyin imkansız 
olduğunu söyledi.  
Bolette:  [560]Ve siz de gelip benimle dalga 
geçiyorsunuz öyle mi? 
Arnholm: [561]Böyle bir şey yapmıyorum Bolette. Gitmek 
ya da kalmak senin bileceğin iş diyorum sana. 
Bolette: Neymiş benim bildiğim iş? 
Arnholm: [562]Dışarıdaki dünyaya dalıp öğrenmek istediğin 
her şeyi öğrenmek, özlemini duyduğun ne varsa hepsini 
gerçekleştirip daha mutlu bir hayat sürmek istemez misin 
Bolette?  
Bolette: (ellerini kavuştutrarak)  [563]İyi de bu mümkün 
değil ki: Babam yapmıyorsa ya da yapamıyorsa, kime 
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564) Arkasından yaklaşır. Kulağının dibine eğilir. Sır verir 

gibi. Neşeli. 
565) Biraz şaşkın. 
566) Üzerine atlayarak. Heyecanla. 
567) Emin değildir. Tereddütle. Biraz da kendini 

sorgulayarak. Çitlere doğru yürür. 
568) Heyecana gelir. Bolette’in arkasından koşturarak.  

Kendini tutamaz. 
569) İkna olur. 
570) Arkasından yaklaşır. omzuna dokunarak. Bazı şeyleri 

açığa kavuşturup onaylatmak ister. 
571) Anlam veremez. Ama ciddiyetle yanıtlar. 
572) Sözleri özellikle Hilde’den bahsederken taciz 

boyutuna ulaşmaya başlar. Sorusunun yanıtını açıkça 
bekler. 

573) Elindeki tespihle Bolette’e vurarak. 
574) İyice tacizkar olmaya başlar.  
575) Emektar sözüne bozulup verandaya doğru yönelen 

Arnholm’un gönlünü almak için lafı çevirir.  
576) Kast ettiği şeyi Bolette’in anlamadığını düşünerek 

iyice açık sözlü. 
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güvenebilirim ki ben. 
Arnholm: [564] Belki hocandan azıcık yardım almaya ikna 
edebilirsin kendini? 
Bolette: [565]Sizden mi Bay Arnholm? Siz ister misiniz 
benim.. 
Arnholm: (heyecanla, atlayarak) [566]  Evet! Bütün 
kalbimle isterim, evet. Bana güvenebilirsin. Evet, kabul ediyor 
musun? Tamam mı yani? 
Bolette: [567]Bu muhteşem hayat için bana siz yardım 
edeceksiniz demek. Ama bir dakika. Bir yabancıdan böyle bir 
yardım almam doğru mu? 
Arnholm: [568]Benden her şeyi alman doğrudur Bolette. 
Ben ne verebiliyorsam duraksamadan kabul etmelisin. 
Bolette: [569]Nasıl olur bilmiyorum ama... Artık benim de bir 
hayatım olacak. Beni atlayıp geçtiğine inandığım hayat bana 
da uğrayacak. 
Arnholm: [570]Ama şimdi bana dürüstçe söyle, seni buraya 
bağlayan... bir şey var mı? 
Bolette: [571]Buraya mı? Hayır yok. 
Arnholm: Hiçbir bağın yok mu? 
Bolette: Hayır yok. Tabii babam var; bir yere kadar. Tabii bir 
de Hilde... 
Arnholm: [572]Zaten er ya da geç terk edeceksin babanı. 
Hilde de büyüdü maşallah. Yakında kaçar kocaya. Bunların 
dışında diyorum…  başka tür bir bağ? 
Bolette: Hiçbir şey. Ne zaman olursa, hemen ayrılabilirim 
buradan. 
Arnholm: [573]O zaman, canım Bolette, benimle geliyorsun. 
Bolette: (ellerini çırparak) Ah harika! 
Arnholm: Bana her açıdan güveniyorsun değil mi? 
Bolette: Kesinlikle. 
Arnholm: [574] Geleceğini benim avuçlarıma bırakmak 
konusunda kendine güveniyorsun değil mi Bolette? Ha? 
Bunu yapabilecek misin? 
Bolette: Neden yapamayayım ki. Siz ki benim emektar.. 
[575]yani eskiden hocam olmuş birisiniz, neden güvenmeyim 
ki size? 
Arnholm: [576]Yok yani o anlamda değil. Madem başka bir 
bağın yok kimseyle.... öyleyse hayatını benimle geçirebilir 
misin? 
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577) Çok şaşırır. İnanamaz. Onu baştan aşağı süzerken 

geriye doğru yönelir. 
578) Derdini apaçık dile getirerek. 
579) Kulaklarına inanamaz. İğrenerek. 
 
580) Üzgün. Arkasına dönerek Bolette’den uzaklaşır. Ağır 

adımlarla verandaya giderek çöker. Boynu bükük.  
581) Hala şoku üzerinden atamamıştır. Kızgındır. Çardağa 

doğru giderek çitlerin kenarında durur.  
582) Çingeneler doğaçlama olarak “sırf senin için geldim” 

sahnesini oynarlar.  
583) Kendini toparlar. Mağrur ayağa kalkar. Tespihi 

cebine koyarak gözlüğünü takar. Öğretmen edasıyla 
Bolette’i öğrenci kimliğine sokar. 

584) Öğretmeni olarak Arnholm’a öğrenci olarak gider. 
Hızlı adımlarla, boynu eğik ve itaatkar.  

585) Otoriter. Etrafında dolanarak. Üst tondan ve emredici.  
586) Sırtına otoriter ama arkadaşça birkaç kez vurur. 
587) İyice ezik. 
588) Azarlar. 
589) Yeni taktik ders verme, azarlama ve korkutma 

üzerinden işler. Ders veren ve azarlayan öğretmen. 
590) Kafasına küçük bir fiske vurur.  
591) Tehdit eder. Sözlerle şiddet uygular. Etrafında 

dolaşmayı sürdürür.  
592) Teslim olmak üzeredir. İyice itaat eder. 
593) Sözlüye kalkmış bir öğrenciye sorulan soru tavrı ile.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                                         577-593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 
 
 
             
              I 60 
 
 
 
 
              I 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bolette: (korkuyla bir adım geriler) [577]Neler 
söylüyorsunuz? 
Arnholm: [578]Benimle olur musun? Benimle evlenir misin 
Bolette? 
Bolette: (inanamaz) [579]Yok artık… I Nasıl yani!.. 

Arnholm:  [580]Bu kadar imkansız mı yani senin için? 
Bolette: Ciddi olamazsınız Bay Arnholm! (ona bakarak) 
[581]Bana yardım etmekten kastınız bu muydu yani? I60 
[582]Bolette kızgın bir köşeye, Arnholm kırgın diğer köşeye 
çekilir. Çingeneler Oyun platformuyla girerler. “Buraya Sırf 
Senin İçin Geldim” oyununu oynarlar.  
Arnholm: (Öğretmen kimliğine dönerek) [583] I61Bolette! II 
Ne diyorsun? Karım olmaya.... I  ikna edemez misin kendini? 
Bolette: [584]Bu öyle imkansız ki bu. Siz benim hocamdınız 
bay Arnholm. Sizinle başka tür bir ilişkiyi hiç hayal etmedim 
ki ben. 
Arnholm: [585]Eğer öyle diyorsan.... ilişkimiz şimdi nasılsa 
öyle kalır sevgili Bolette. 
Bolette: Yani? 
Arnholm: Yani yine de sözümü tutarım. Senin dünyaya 
karışmanı ve kendine bir hayat kurmanı sağlamak için 
elimden ne gelirse yaparım. Geleceğini garanti altına alırım. 
Benim için sadık, güvenilir, [586]iyi bir arkadaş olursun.  
Bolette: [587]Artık mümkün değil Bay Arnholm. 
Arnholm: [588]Bu da mı mümkün değil? 
Bolette: Bana söylediğiniz bütün o şeylerden sonra.. anlamıyor 
musunuz... artık sizden hiçbir şey alamam, artık olmaz. 
Arnholm: [589]Dışarıdaki dünyayı tanımaktan 
vazgeçiyorsun, özlemini duyduğun şeyleri yaşamaktan. 
Dünya bu kadar büyükken ve öğrenilecek bunca çok şey 
varken sen hepsinden vazgeçiyorsun öyle mi? [590] İyi düşün 
Bolette. (sesizlik) II [591]Bir gün baban öldüğünde, bu 
dünyada yapayalnız ve çaresiz kaldığında sevmediğin birinin 
karısı olunca… 
Bolette: [592]Orası öyle! Ama yine... bilmem belki de... 
Arnholm: (atlayarak)  [593]Belki de I  ne? 
Bolette: (tereddütle) Belki de o kadar da imkansız değildir. 
Arnholm: Nedir o imkansız olmayan Bolette? 
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594) Kabullenir. 
595) Hızla öğretmen kimliğinden geri dönüş yapar. 

Cebinden tespihini çıkarır. Çok mutludur.  
596) Ellerini avuçlarına alır.  
597) Anlaşmanın koşullarını açıklar. 
598) Kelimenin tam anlamıyla kucaklar. Bolette kolları 

önde çapraz kapalı, kamburlaşarak hoşnutsuzluğunu 
belirtir. 

599) Başına geleceklerin farkındadır. Tam teslimiyet. 
Üzgün ve hüzünlü. 

600) Bolette’i kolunun altına alarak sahneden çıkarır. 
601) Elinde bir ev ve gemiyle girer. Tehditkar. 
602) Ellida’yı kolundan tutarak teşhir maksatlı araya 

fırlatır.  
603) Ellida’yı fırıldak gibi çevirir. 
604) Kafasından zorla eğerek maket evin içine sokmaya 

çalışır. 
605) Bir kolundan Wangel diğer kolundan Yabancı 

yakalar. 
606) Kendine çekerek. 
607) Kendine çekerek. 
608) Kendine çekerek. 
609) Kendine çekerek 
610) Kendine çekerek. Emreder tonda ve kızgın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
                                         594-610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    M 15 
                     I 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   E3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolette: [594]Belki ... bana ... önerdiğiniz şeyi .. kabul etmek.. 
Arnholm: [595]Bolette! Evet mi yani? 
Bolette: Evet, galiba evet diyeceğim. 
Arnholm: Yani karım olacaksın öyle mi? (ellerini tutarak) 
Teşekkür ederim, teşekkür ederim Bolette. [596]Eğer şu anda 
kalbin bana ait değilse, kazanmak için savaşacağım. Ah 
Bolette ben sabırlıyım beklerim. 
Bolette: [597]Dünyayı tanıyacağım. Yaşayacağım. Bana söz 
verdiniz! 
Arnholm: [598]Erkek sözü! Neyi tanımak istersen 
tanıyacaksın. Bak birbirimize nasıl uyacağız, nasıl güzel 
anlaşacağız yürekten güveneceğiz göreceksin Bolette.  
Bolette: (kendini kurtarır) [599] Evet artık ben de artık 
inanmaya başladım, biliyorum, bunların hepsi olacak. 
[600]Bolet ve Arnholm uzaklaşırken Wangel ve Ellida 
girerler. M 15Uzaktan gelen bir müzik sesi eşlik eder sahneye. 
Ellida: I62 Geldi. I  Burada! I  Hissedebiliyorum. 
Wangel: Sen en iyisi içeri gir Ellida. Bırak da ben konuşayım 
onunla. 
Ellida: Bu benim işim,  I seni ilgilendirmez. 
Yabancı soldan girer ve çitin dışında, patikada durur. 
Yabancı: [601] (selamlayarak) İyi akşamlar. Bak işte yine 
buradayım Ellida. 
Wangel: [602] Görüyorsun işte, hazır değil . 
Yabancı: [603] Ben yolculuk kıyafetlerinden bavullardan 
falan söz etmiyorum. Ben her şeyi hazırladım zaten. 
[604]Solness ustanın bizim için inşa ettiği saadet yuvamıza 
götüreceğim onu. (Ellida’ya) Benimle kendi rızanla gelmeye 
hazır mısın diye soruyorum. 
Uzaklardan gemi düdüğü. E3 
Yabancı: [605]Bu kalkıştan önceki ilk uyarı. Hadi ama “evet” mi 
“hayır” mı? 
Wangel: [606]Sana onu böyle bağlayan şey ne? 
Yabancı: [607]Sen de benim gibi birbirimize ait olduğumuzu 
hissetmiyor musun? 
Wangel: [608]Verdiğin söz yüzünden mi? 
Yabancı: [609]Söz kimseyi bağlayamaz. Ne kadını ne erkeği... 
Sana böyle ısrarla bağlanmamın bir tek nedeni var; başka türlüsü 
ellimden gelmiyor. 
Wangel:  [610]Ellida! 
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611) Hızla gelişen bu çekiştirmenin şokundan kurtularak 

kollarından tutan Wangel ve Yabancıyı silkelerek 
kurtulur. Kızgın. Tavrını koyarak çardağa gider ve 
sandalyelerden birine oturur. Wangel ve Yabancı karşı 
karşıya kalır. 

612) Wangel’e. 
613) Yabancıya. 
614) Dalaşmaya başlarlar. 
615) Tehditkar. 
616) Umursamaz. 
617) Kendinden emin. Belinden tabancayı çıkarır. 
618) Korkarak yanından uzaklaşır. 
619) Dalga geçerek ve elindeki silahın gücünü kullanarak. 
620) Sahte bir kahramanlık gösterisi. 
621) Tırsarak geri adım atar. 
622) Yabancı da Wangel de Ellida’nın kimi seçeceğine 

karar vermesini ister ve beklerler. 
623) Çingeneler Ellida yabancı ile gitse ve Wangel’le kalsa 

seçenekelrini doğaçlama olarak oynarlar.  
624) Elindeki pompa ile gelir. Pompayı çitin içinde duran 

Wangel’e bırakır. Ellida çitin dışına kadar çıkar.  
625) Vedalaşır. 
626) Sırtında kamp çantası ile giysilerini değiştiren Hilde 

girer. 
627) Esprili. Mutludur. 
628) Buyurgan ve kızgın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                         611-628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    E4         
    
              I 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ellida: (şaşkınlığı geçer geçmez ikisinden de kurtulur) 
[611]Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? I  Hastamısınız siz. Off!. 
(Çardağa geçer ve oturur)  
Yabancı: [612]Sesinde duydum yanıtını Ellida. Beni 
seçeceksin. 
Wangel: (ona yaklaşarak) [613]Karım bir şey seçmiyor. Ben 
onun adına seçim yapmak ve onu korumak için buradayım. 
[614]Eğer bir daha asla dönmemek üzere derhal çekip 
gitmezsen [615] başına neler gelebileceğini tahmin bile 
edemezsin.  
Yabancı: [616]Ne yaparmışsın? 
Wangel: Daha gemiye bile varamadan, cinayetten 
tutuklatırım seni. Skjoldviken’de işlediğin cinayeti bütün 
ayrıntılarıyla biliyorum.  
Yabancı: [617]Buna hazırlıklıyım (cebinden bir tabanca 
çıkarır) bak burada ne var? 
Wangel:  [618]Delisin sen! 
Yabancı: [619]Korkma lan, I  öldürmeyeceğim seni. 
[620]Kendim için saklıyorum. 
Wangel: [621]Ben bunda yokum. En azından ben seni 
kurtaracak bir yol bulamıyorum. Tamam. İşte şimdi 
pazarlıktan cayıyorum. Kendi yolunu seç. 
E4 Bir gemi düdüğü daha. 
Yabancı: [622]Duydun mu Ellida? Son kez çaldı. Hadi. 
Karar vakti! Geliyor musun, kalıyor musun? I63 
[623]Çingeneler sahneye çıkarak Ellida’nın Wangel’le kalma 
ve Yabancı’yla gitme seçeneklerini doğaçlama oynarlar. 
Sonra da yerlerine geçerek yavaş yavaş toparlanmaya 
başlarlar.  
Ballested: [624]  Şairin dediği gibi yakında bütün yollar 
kapanacak. Ne acıklı değil mi Ellida. Sizi de bir daha 
göremeyeceğiz. [625]Biz yola çıkıyoruz artık.  
Hilde: [626] (Sırtında kamp çantası ve başına şapka, treking 
kıyafetiyle belirir. Göğsünün üzerinde kır çiçekleri.)  
[627]Nereye bakalım beni beklemeden.  
Wangel: [628]Hilde.. Bu konuda son sözümü söylemiştim. 
Hilde: Son sözü yine sen söylemiş ol baba. Yabani bir kuş 
hiçbir zaman kafese dönmek istemez! Özgür olarak havada 
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629) Sarılmak için babasına yaklaşır. Wangel onu tersler. 
630) Bolette’e dönerek. Ona son uyarısını yapar. 
631) Şaşırır. Mutlu. 
632) Boynuna atılır. 
633) Çıkışır. Öfkeli. 
634) Umursamaz. Çingeneler ona destek olmak için 

Ellida’ya doğru yaklaşırlar.  
635) Olan bitene anlam veremez.  
636) Çingene oyuncular toparlanmaya başlar ve yola 

koyulurlar. 
637) Son bir umut. 
638) Yalvarır. 
639) Bir an gitmeyi geçirir aklından. Sandığına yönelir. 

Sürükler. Ağırdır taşıyamaz. Üzerine oturur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                        629-639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   M 16 
  
 
 
 
 
 

serserice dolaşmayı tercih eder. [629] (Babası ablası ve 
Ellida’yla vedalaşır) 
Ellida: Ben de kararımı verdim artık. (Wangel ve Yabancı 
dikkat kesilirler. Elida sırayla ikisine bakar) Görev, 
sorumluluk, razı olmak… bana ait değil bu sözler. (Bollette’e 
bakarak) [630]Yaşlı bir kadın tanıyorum tek hayali evlenmek 
ve bir aile kurmak olan. Öyle de oldu, evinin kadını, kocasının 
karısı ve çocuklarının annesi. Önüne konulanlarla yetindi hep, 
seçeneklerini hiç hesaba katmadı, işin kötüsü bir seçeneği 
olabileceğini bile bilmiyordu.  Ben ben bu oyundan 
ayrılıyorum Wangel, bilyelerim de sizde kalsın. Razı olmamı 
beklediğiniz seçenekleriniz de. Önüme koyduklarınıza razı 
olmamı beklemeyin atık, isteklerimin peşi sıra gidiyorum. 
Hilde: (Ellida’ya yaklaşarak) [631]Yani bizimle mi 
geliyorsun? 
Ellida: Evet Hildeciğim, tabii eğer beni kabul edersen. 
Hilde: (gözyaşlarını güçlükle zaptederek) [632]Lafa bakın, 
kabul edersemmiş. 
Wangel: (Evlilik cüzdanını gösterir)   [633]Sen bana 
aitsin, bir yere de gidemezsin. Tapun elimde. 
Ellida: [634]Umrumda mı sanıyorsun Bay Wangel! 
(Çingeneler ve Hilde’nin desteğiyle) Hoşça kal. Hoşça kalın 
Bay Mavi Sakal, Kaba Sakal ya da her kimseniz! Siz de hoşça 
kalın Bay Arnholm.  
Arnholm: (Ellida’ya) [635]Ama ben çok şaşırdım.. 
Ellida: (İçtenlikle gülümseyerek) Gördünüz mü Bay 
Arnholm? Hani dün ne konuşmuştuk sizinle? Bir kez 
yerleşmeyi seçtiyseniz, bir daha geri dönüş yolunu 
bulamazsınız. 
Ballested: Hah işte benim oyunumdaki denizkızına da aynı 
öyle olmuş. Tek farkla... deniz kızı karada ölürken insanlar 
kendilerini abapte... amaan adapte ediyor. Evet evet sizi temin 
ederim, bütün insanlar kendilerini koşullarına a...adapte 
edebilirler.  [636] M 16  
Çingeneler müzik eşliğinde toparlanıp yola koyulurlar. Arkalarından 
Wangel, Arnholm ve Yabancı baka kalırlar. 
Ellida: (Bollette’e) [637] Sen de gel Bollete. 
Hilde: [638]Haydi Bollette!  
Bollette: (Gitmeye yeltenir, sandığını sürüklemeye çalışır,  
beceremez. Vaz geçer. Sandığının üzerine oturur) [639] Ben bana 
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640) Bavulunu sürüklemeye çalışır. Yuvarlanır. Bavula 

tekme atar. Geride bırakıp çingenelere yetişir. 
641) Hüzünlü bir şarkıyla Bolette’e veda eder. 
642) Çingeneler sahneyi terk ederler. 
643) Wangel, Arnholm ve Yabancı tarafından kuşatılır. 

Ritüelin içinde terbiye olur.  
644) Bir araya gelip kafa kafaya verirler. Wangel görev 

dağılımını yapar.  
645) Herkes görev yerine dağlarak, Bolette’i kontrol eder.  
646) Bolette son hız ev işlerini düdük eşliğinde yapar. 
 

 

  
                                         640-646 
 
 
  

 
 
                 
 
 
 
 
 
M 17 
 
 
 
 
 
             I 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

önerilen bir anlaşmayı kabul ettim bile dünyayı tanımak için.  
Sizi özleyeceğim.  
Lyngstard: (Bir elinde bavul diğerinde şezlong sürükleye 
sürükleye arkalarından koşar) [640]Durun beni de bekleyin. 
Geçerken beni de güneyde bir yere atarsınız. (Bavulu 
taşımakta zorlanır. Takılır düşer. Bavula bir tekme atarak 
ardında bırakır. Şezlonguyla arkalarından koşar) Yettim… 
bekleyin..  
[641] M 17Ballastes hüzünlü bir şarkıyla veda ederek 
sahneden çıkar. [642]Sesi fuaye de yankılarak uzaklaşır. [643] 
Wangel, Arnholm ve Yabancı Bollete’i kuşatmıştır. Düdük ve 
alkışlarla ritüellere daver ederler ve terbiye ederler. Bollet acı 
ve mahkümiyet içinde devinir. Wangel, Arnholm ve Yabancı 
kafa kafaya verirler. 
Wangel: [644] I64 Elimizdekileri kaçırmayalım hiç olmazsa. 
(Arnholm’a verandayı işaret ederek) Sen buradasın, benim 
yerime geçiyorsun.(Yabancı’ya kapıyı göstererek) Sen kapıyı 
tutuyorsun. Ne giren, ne çıkan. Ben tepede gözlüyor olacağım 
zaten. (Elele tutuşarak tezahürat yaparlar)  
Hep birlikte: Bir- iki-üç.. Yaşasın çük kardeşliği. 
Wangel: [645]Hadi beyler, herkes yerlerine. 
Wangel kulede gözler, düdükle uyarır. Yabancı kaçışı önler. 
Arnholm de evde kontrolü sağlar. Takım iyi çalışmakta, [646] 
Bollet de nefes almaksızın. Hizmet etmektedir. Düdük sesi 
karanlıkta beyinlere çakılmaya devam eder. I65 
 
 

-son- 
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  3- Son Bölüm 
 
 
 
 
 
 
 Reji defterinin son bölümü, sahneye konan oyunla ilgili  

ayr ınt ıların ve her türlü belgenin eklendiği  bir bölümdür. Bu bölüm 

çalışmanın yapısı  gereği  çalışman ın ekler  bölümünde yer alacaktır.  
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Küçük Denizkızı görkemli gözlerini 
güneşe çevirdi; gözleri ilk kez yaşla 
doluyordu. 

  H.C. Andersen 
 

 

Emin olun ki, masal, günlük modaya 
uyabilmesi için her ne kadar 
masallardan arındırılmış bir havaya 
sokulmuş ise de, bu günkü disco 
dünyasından da, bu günkü kızlar 
kanalıyla sızdırılarak daha güçlenmiş 
olarak süregelmektedir. 

L. Zografu 
 

 

 

 

 

 Feminizm dünyayı okumada yeni araçlar sunan, ezberi bozup 

dünyayı algılayışta farklı kapılar açan ve egemen ideolojiyi 

sorunsallaştırıp ilerici/devrimci olduğu iddiasındaki söylemlerin de 

maskesini indiren politik bir araçtır. Başat hedefi cinsiyetçi sömürü ve 

ezilmeyi yok etmek olmakla birlikte, her türlü ezme ezilme ilişkisine 

karşı savaşım verir ve bu amaçlarla farklı eylemlilik biçimleriyle 

dayanışır. Doğrudan ezme ezilme ilişkisini/her türlü hiyerarşiyi 

yıkmayı hedeflemesi ve bunu ertelemeden, doğrudan eylem 

yaklaşımıyla yapmasıyla anarşist hareketle benzeşir. Cixous’un 
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kadınlar anarşiktir, feminist metinlerin nabzında atan başkaldırı 

retoriğidir, sözü bu koşutluğu oldukça iyi belirtir.  

 Feminist eleştiri metinlerde egemen ideoloji ile savaşan, onunla 

hesaplaşan, ele geçirip imha eden gerilla hareketi gibidir. Baskınlarla 

işgal eder, metni parçalayarak yeni okumalara açık hale getirir. 

Feminist eleştirinin tiyatroda da (gerek metin gerekse performans 

düzleminde) yaptığı budur. Metinde ve performansta direniş öğelerini 

bulur, destekler ve güçlendirir. Öte yandan ise egemen ideoloji ve 

destekleyici öğelerini parçalar, ortadan kaldırır.  

 Feminizm tiyatroya da bulaştığında ona bir dinamizm katar. Bu 

dinamizm ilk elden tiyatroyu güçlendirir. Ağırlıklı olarak ataerkil 

söylemin hüküm sürdüğü teatral alan, ezilen çoğunlukla bağlarını 

koparmış ve (elit) bir azınlığın oyununa dönüşmüştür. Oysa tiyatro 

hala giderek teknolojikleşen kapitalist dünyanın en etkili 

panzehirlerinden biri olabilme potansiyeline sahiptir. Bunu 

başarabilmesi direnişçi dilini yeniden kazanması ile mümkün olabilir. 

Egemen sınıfın sömürüsünü sürdürmek için doğallaştırarak görünmez 

kıldığı ideolojiyi ve normlaştırarak kanıksattığı ilişkileri yıkmadan 

direnişçi saflara geçmek olası değildir.  

 Baskı tek boyutlu bir mekanizma değil, tahakküm de. Cinsiyet, 

sınıf, ırk, yaş, vb birçok farklı boyuttan saldıran ve birbirini besleyerek 

güçlenen bir ağ şeklinde etkiyor. Feminist politika bugün geldiği nokta 

itibariyle çoğul baskıya karşı duyarlı ve uyanıktır. Bütün egemenlik 

biçimlerini topyekun yıkmadan kurtuluşun gerçekleşmeyeceğini 

savunuyor. Bu amaçla faklı kimlikleri bir arada tutabilecek 

“farklılıklarımız gücümüzdür” ilkesinden hareket ederek 

eril/kapitalist/batılı/beyaz egemen sınıfın homojenleştirme ve izole 

etme politikasının yapısını bozuyor.  



 308

 Artık Türk tiyatrosunun kendisini bir gözden geçirmesi 

gerekiyor. Farklı eğilimlerin de olmasına karşın, hakim görüntü, 

(tersini savunsa da) egemen ideolojiyi yeniden üreten bir teatral alan 

fotoğrafıdır. Bu noktada teatral örgütlenmeden topluluk yapısına, 

metne yaklaşımdan sahneleme anlayışına, oyunculuktan teatral dile 

bütün alanları sorgulamayı ve yeniden inşa etmeyi sağlayacak bir 

çerçeveden yaklaşmak gerekiyor. Bizce feminizm bunu başarabilecek 

yollardan biridir.  

 Bu çalışmanın savlarından biri de egemen sınıfın tahakkümü 

büyük ölçüde simgesel olarak kurduğu ve yeniden ürettiğidir. 

Dolayısıyla simgesel direniş de tahakküme direnme ve tahakkümü 

zaman zaman aşma olanaklarını sağlaması açısından oldukça önemli ve 

yaşamsaldır. Tiyatro simgesel direniş için uygun bir yoldur. 

 Bizim bu çalışmada yapmaya çalıştığımız şeylerden biri 

feminist eleştiriyi kullanarak teatral bir direniş alanı yaratmaktır. 

Egemen/eril dramaturgi metin ve günlük yaşam düzleminde koşutluklar 

taşıyor. Dolayısıyla ataerkil metnin dramaturgisini ve taktiklerini 

çözmek günlük yaşamdaki dramaturgisini ve taktiklerini anlamamızı 

sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında simgesel direniş alanı reel bir 

direniş alanı gibi iş görebilir; uygun bir yapılanma ve tiyatro diliyle 

teatral alan kolayca tahakküme karşı bir direniş alanı olarak 

örgütlenebilir.  

Yapmaya istediğimiz bir diğer şey ise feminist kuramlardan da 

yararlanarak geleneksel tiyatronun direniş olanaklarını sorgulamak ve 

bir damar yakalamaya çalışmaktı. Ataerkil ideolojinin işgal ettiği 

geleneksel kaynaklar, aslında ezilenlerin deneyimini taşımak itibariyle 

direnişçi bir damara sahiptirler. Muhalif olan halka açık olana örtük 

yazıldığından, direnişçi damar da örtüktür ve ataerkil ideolojiye 

giderek daha fazla maruz kalması nedeniyle de giderek 
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silikleşmektedir. Yapılacak olan muhalif izin onu belirginleştirebilecek 

bir kuramsal/politik çerçeveden değerlendirilerek güçlendirilmesidir.  

Biz Butler-Bourdieu-Scott kuramsal ekseninde direnen özneyi 

sorgulayıp, öznenin failliğini öne çıkaran devingen bir model kurduk. 

Bu modeli Hakim bey’in Geçici Özerk Alan kavramı ve caz ile 

sağlamlaştırdık. Ardından da oluşan kuramsal/kılgısal model 

dolayımıyla seyirlik oyunlar başta olmak üzere geleneksel formların 

muhalif özünü irdeledik. Böylece saçılma estetiği olarak 

adlandırdığımız bir estetik damara ulaştık.  

Saçılma estetiğinin toplumsal yansıması olarak çingenelik ve 

çingeneleşmek üzerine de tartışıp, toplumsal olan ile estetik olan 

arasındaki katı sınırları eritmeye de özen gösterdik. 

Ortaya konan çaba teatral direniş olanakları için geleneksel 

biçeme açılan bir kapıdır. Geleneksel tiyatronun muhalif damarı için 

mutlaka giderek daha fazla sondaj yapılması ve çıkan sonuçların 

paylaşılması gerekiyor. Böylesi bir çaba özgün teatral dil arayışlarını 

da besleyecek/destekleyecektir.  

Son olarak feminist kuramlar dolayımıyla gerçekleştirilen 

Denziden Gelen Kadın projesinin yaparken öğrenmek/öğrenirken 

yapmak gibi hem çok kaygan hem de çok verimli bir zeminde 

gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. Metin çalışmaları, 

kuramsal/kavramsal çalışmalar, ön çalışmalar, atölye çalışmaları ve 

sahneleme çalışmaları (dekor, kostüm ve müzik de dahil olmak üzere) 

sözünü ettiğimiz praksisle gerçekleşti. Diyalojik bir süreç olması, 

çalışırken kendimizi değerlendirme yetisine sahip olmamız ve bu 

değerlendirmeler ışığında çalışmamızı hatta çalışma biçimimizi 

dönüştürebilme olanaklarına sahip olmamız hiç kuşkusuz süreci çok 

değerli kıldı. Feminist yaklaşımın temeli olan disiplinler arası ve 

yaygın bir çalışmanın sağladığı kolaylıklar kadar yarattığı sıkıntılar da 
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vardır, ancak son tahlilde verimli ve ısrar edilmesi gereken bir 

kanaldır. 
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     12 adet   1.5 m                        2 adet 48 cm * 154 cm    
      4  adet  2m                             2 adet 48 cm * 158 cm 
      toplam: 26 m                          1 adet 154 cm  * 162 cm       
       
                                                                                                    
 
   Ahşap Yüzeyler (gezici strüktür)          Ahşap Yüzeyler (araba strüktür) 
     
    2 adet 48 cm * 154 cm                                     2 adet 48 cm * 204 cm             
    2 adet 48 cm * 158 cm                                     2 adet 48 cm * 158 cm 
    1 adet 154 cm* 162 cm                                    1 adet 204 cm * 162 cm 
 
 
    Ahşap Yüzeyler (veranda üst)                 Ahşap Yüzeyler (araba üst)  
 
    1 adet 164 cm * 200 cm                                1 adet 204 cm * 200 cm      
    1 adet 154 cm * 200 cm                                  
 
    
       
      Strüktür: 4*4 ya da 3*3                  
      Yüzeyler: 2 cm kkalınlığında ahşap 
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G-) Ön Tasarımlar (Kavramsal) 
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  KOSTÜMLERDE KULLANILAN KUMAŞLAR 
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EKLER/Kostüm 

Hilde (1)  

             
 

Hilde (2)  

 

Kumaş:  

Mavi Şanel Saten 
(Uzun Bluz) 
 
Siyah Şaneal Saten 
(Bluz Şeridi) 
 
 
Beyaz Keten 
(Pantolon) 
 
Mavi Şanel Saten 
(Panrolon Şeridi) 

Kumaş:  

Açık Toprak Rengi 
Keten  
(Gömlek) 
 
 
 
 
Haki Yeşil Keten 
(Pantolon) 
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Ellida  

 
 

Ballasted 

 

Kumaş:  

Siyah Şanel Saten  
(Boyunluk) 
 
 
Su Yeşili  
Şanel Saten 
(Elbise) 

Kumaş:  

Açık Toprak Rengi 
(Gömlek) 
 
 
 
 
 
 
Kirli Sarı 
(Pantolon) 
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Wangel 

 
 

Elena 

 
 

Kumaş:  

Siyah Şanel Saten 
(Yaka ve  
Cep Şeritleri) 
 
Gri Kumaş 
(Yelek) 
 
 
Koyu Gri Çizgili 
Kumaş 
(Ceket ve Pantolon) 
 

Kumaş:  

Mavi Kumaş 
(Yelek) 
 
 
Turuncu Ham Keten 
(Pantolon) 
 
Sarı/Yeşil/Pembe/ 
Mor Patiska 
(Yamalar) 
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Anica 

 
 

Maria 

 
 

 

Kumaş:  

Pembe Penye 
(T-Shirt) 
 
 
 
 
İri Puanlı Keten 
(Etek) 

Kumaş:  

Mor Penye 
(Yelek) 
 
 
Açık Mavi Tayt 
 
 
İri Puanlı Keten 
(Kuşak) 
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Bolette 

 
 

 

Lyngstrand 

 

Kumaş:  

Siyah Şanel Saten 
(Şeritler) 
 
 
 
Sarı Şanel Saten 
(Elbise) 

Kumaş:  

Gül Kurusu 
Kupra/Taşlanmış 
İpek 
(Gömlek) 
 
Gri 
Yünlü Gabardin 
(Pantolon) 
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Yabancı  

 
Arnholm 

 
 

Kumaş:  

Gül Kurusu 
Kupra/Taşlanmış 
İpek 
(Gömlek) 
 
Gri 
Yünlü Gabardin 
(Pantolon) 

Kumaş:  

Beyaz Keten 
(Gömlek) 
 
 
Mavi Penye 
(atlet) 
 
 
Açık Mavi Keten 
(Pantolon) 

Kumaş:  

Çizgili Gömlek 
 
Kırmızı Fular 
 
Petrol Yeşili  
Yelek 
 
 
 
Petrol Yeşili  
Pantolon 
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Costel 

 
 

 

Corina 

 

Kumaş:  

Kırmızı Patiska 
(Gömkek) 
 
 
 
 
 
Pöti Kare / Zefir 
(Pantolon) 

Kumaş:  

 
 
Sarı Penye 
(Sweat Shirt) 
 
 
Pembe/ Desenli 
Viskon Emprime 
(Etek-Pantolon) 
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Tinka 

 
 

Nicu 

 
 

Kumaş:  

 
 
 
 
Puanlı Keten  
(Elbise) 

Kumaş:  

 
Beyaz Penye 
(Atlet) 
 
Urgan  
(Kuşak) 
 
 
 
Emprime Batik 
Keten 
(Pantolon) 
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Sanda & Marius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumaş:  

 
 
Sarı Penye 
(T-Shirt) 
 
 
 
Mavi Jean Kumaş 
(Tulum) 

Kumaş:  

Açık Yeşil Gömlek 
 
 
Açık Kahve Yün 
Lobardin  
(Pantolon)  
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Kostüm Taslakları (Ön Çalışma) 
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   EKLER/Genel Işıklama Planı 

 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

1 

11 

6 

7 

B Köprüsü 

5 

C Köprüsü 

A Köprüsü 

9

8 

10 

4 

5 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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IŞIK DURUMLARI 

 

 

 

A1: 1000W Mercekli /  Kırmızı  Filtre 

A2: 750W   Fresnel  

A3: 750W   Fresnel  

A4: 750W   Fresnel /  Turuncu Filtre 

A5: 1000W Mercekli  

A6: 750W   Fresnel /  Turuncu Filtre  

A7: 750W   Fresnel  

A8: 750W   Frensel /  Turuncu Filtre 

A9: 1000W Mercekli /  Kırmızı  Filtre 

B1: 1000W Mercekli 

B2: 750W   Fresnel 

B3: 1000W Mercekli 

B4: 1000W Mercekli /  Turuncu Filtre 

B5: 1000W Mercekli 

B6: 750W   Fresnel /  Turuncu Filtre 

C1: 1000W Mercekli 

C2: 1000W Mercekli  

C3: 750W  Mercekli 

C4: 1000W Mercekli 

C5: 1000W Mercekli  

C6: 750W  Fresnel 

C7: 750W  Fresnel 

C8: 750W   Frensel /  Turuncu Filtre 

C9: 1000W Mercekli 

C10: 750W   Frensel /  Turuncu Filtre 

C11: 750W   Frensel /  Turuncu Filtre 
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  I 1   

A2 2°; A3 2°; A4 2°; A6 2°; A7 2°   

B2 2°; B5 4°; B6 2°   

C1 3°;C2 5°; C6 2°; C7 2°; C8 2°; C10 4°; C11 4°  

 
I 2   

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A6 6°; A7 6°;  

B2 8°; B6 8°   

C3 6°; C6 6°; C7 6°; C8 6°; C10 6°; C11 6°  

 
I 3  

A2 8°; A3 8°; A4 8°; A6 8°; A7 6°;  

B2 8°; B6 8°   

C3 6°; C6 6°; C7 6°; C8 6°; C9 7°; C10 6°; C11 6°  

 
I 4   

A2 7°; A3 7°; A4 7°; A6 7°; A7 7°;  

B2 8°; B6 8°   

C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 
I5   

A2 7°; A3 7°; A4 7°; A6 7°; A7 7°;  

B2 8°; B5 8°;  B6 8°   

C1 8°; C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 
I6  

A2 9°; A3 9°; A4 7°; A6 7°; A7 7°;  

B2 8°; B5 8°;  B6 8°   

C1 8°; C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C9 7°;C10 7°; C11 7°  
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I7 

A2 7°; A3 7°; A4 7°; A6 7°; A7 7°;  

B2 8°; B5 9°;  B6 8°   

C1 9°; C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 

I8 

A2 7°; A3 7°; A4 7°; A6 7°; A7 7°;  

B2 8°; B5 9°;  B6 8°   

C1 9°; C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C9 10°; C10 7°; C11 7°  

 

I9 

A2 9°; A3 9°; A4 9°; A6 9°; A7 9°; A8 4°  

B2 8°; B3 4°  B5 9°;  B6 8°   

C1 9°; C3 7°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 

I10 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A6 6°; A6 9°  

B2 8°; B5 9°;  B6 8°   

C1 9°; C2 1°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 

I11 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 9°;A6 6°; A6 9°; A8 10°  

B1 10°;B2 8°; B3 10°; B5 9°;  B6 8°   

C1 9°; C2 1°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C9 10°;C10 7°; C11 7°  

 

I12 

A2 2°; A3 2°; A4 2°; A5 3°; A6 2°; A7 2°   

B2 2°; B6 2°   

C6 2°; C7 2°; C8 2°; C10 2°; C11 2°  
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I13 

A2 7°; A3 2°; A4 7°; A5 10°; A6 2°; A7 2°; A8 5°  

B2 2°; B6 2°   

C6 2°; C7 2°; C8 2°; C10 2°; C11 2°  

 

I 14   

A2 5°; A3 5°; A4 5°; A6 5°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 3°; C3 8°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 15  

A2 5°; A3 5°; A4 5°; A5 10°; A6 5°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 16 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 17  

A2 2°; A3 6°; A4 5°; A6 5°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 9°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 18 

A2 9°; A3 9°; A4 5°; A6 5°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 9°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°;  

C9 6°; C107°; C11 7°  
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I 19 

A2 4°; A3 6°; A4 5°; A6 4°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 9°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 4°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 20 

A2 5°; A3 4°; A4 5°; A6 4°; A7 7°; A8 8°;   

B1 9°; B2 9°; B3 8°; B4 7°; B5 4°; B6 9°   

C1 4°; C2 2°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 21 

A2 4°; A3 6°; A4 5°; A6 4°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 9°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 2°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 22 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 2°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 23 

A1 2°; A2 6°; A3 4°; A4 8°; A5 6°; A6 8°; A7 1°; A8 3°; A2 2°    

B1 2°; B2 1°; B3 5°; B4 3°; B5 1°; B6 2°   

C1 1°; C2 1°; C4 1°; C5 1°;  C7 3°; C8 2°; C10 1°; C11 3°  

 

I 24 

A1 6°; A2 3°; A3 2°; A43°; A5 2°; A6 2°; A7 1°; A8 3°; A9 6°    

B1 2°; B2 1°; B3 3°; B4 3°; B5 1°; B6 2°   

C1 1°; C2 1°; C4 1°; C5 1°;  C7 1°; C8 2°;C10 1°; C11 3°  
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I 25 

A1 9°; A2 3°; A3 2°; A43°; A5 2°; A6 2°; A7 1°; A8 3°; A9 9°    

B1 2°; B2 1°; B3 3°; B4 3°; B5 1°; B6 2°   

C1 1°; C2 1°; C4 1°; C5 1°;  C7 1°; C8 2°; C9 6°; C10 1°; C11 3°  

 

I 26 

A1 9°; A2 3°; A3 2°; A43°; A5 2°; A6 2°; A7 1°; A8 3°; A9 9°    

B1 2°; B2 1°; B3 3°; B4 3°; B5 1°; B6 2°   

C1 8°; C2 8°; C4 1°; C5 1°;  C7 1°; C8 2°; C9 8°; C10 1°; C11 3°  

 

I 27 

A1 9°; A2 3°; A3 2°; A43°; A5 6°; A6 2°; A7 1°; A8 3°; A9 9°    

B1 2°; B2 1°; B3 3°; B4 3°; B5 1°; B6 2°   

C1 1°; C2 1°; C4 1°; C5 1°;  C7 1°; C8 2°; C10 1°; C11 3°  

 

I 28 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A5 6°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 3°; B5 6°; B6 7°   

C1 4°; C2 4°; C3 6°; C4 4°; C5 3°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 29 

A1 1°; A6 2; 7°A83°;  A9 2°  

B32°   

 

I 30  

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  
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I 31 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 32  

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 

I 33 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 34  

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 

I 35  

A2 2°; A3 2°; A4 2°; A62°; A7 2°;  

B2 2°; B6 2°   

C2 9°;C6 2°; C7 2°; C8 2°; C10 2°; C11 2°  

 

I 36  

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C2 3°; C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 



 357

I 37 

A2 6°; A3 4°; A4 10°; A6 8°; A7 7°; A8 5°;   

B1 4°; B2 7°; B3 5°; B4 7°; B5 4°; B6 7°   

C1 4°; C2 8°; C3 6°; C4 8°; C5 8°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 

I 38 

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C2 3°; C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 

I 39 

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°; A8 6°  

B2 4°; B3 6°; B4 4°;B6 4°   

C2 2°; C4 2°; C5 2°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 

I 40  

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A6 4°; A7 4°;  

B2 6°; B4 5°;B6 8°   

C2 3°; C3 5°;C4 6°; C5 6°;C6 4°; C7 4°; C8 4°; C10 4°; C11 4°  

 

I 41 

A1 6°; A2 9°; A3 9°; A4 9°; A5 8°; A6 9°; A7 7°; ; A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B4 8°; B5 6°; B6 7°   

C2 3°; C3 6°;C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 
I 42 

A1 6°; A2 7°; A3 7°; A4 7°; A6 4°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B4 8°; B5 6°; B6 7°   

C2 3°; C3 6°;C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  
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I 43 

A2 9°; A3 9°; A4 9°; A5 8°;  A6 4°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B5 6°; B6 7°   

C28°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C9 8°; C10 7°; C11 7°  

 
I 44 

A2 6°; A3 6°; A4 9°;  A6 4°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 6°; B3 4°; B5 9°; B6 6°   

C1 9°;C2 8°; C3 6°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 
I 45 

A2 6°; A3 6°; A4 9°;  A6 4°; A7 9°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 9°; B3 4°; B5 9°; B6 6°   

C1 9°;C2 3°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 
I 46 

A2 10°; A3 7°; A4 10°; A5 8°; A6 8°; A7 7°; A8 6°;   

B1 6°; B2 7°; B3 6°; B4 4°; B6 7°   

C4 4°; C5 4°;  C7 7°; C8 7°; C107°; C11 7°  

 
I 47 

A2 9°; A3 9°; A4 9°; A5 8°;  A6 4°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B4 6°; B6 7°   

C2 8°; C3 8°; C4 6°; C5 6°; C6 7°; C7 7°; C8 7°;  

C9 8°; C10 7°; C11 7°  

I 48 

A2 9°; A3 9°; A4 9°; A5 8°; A6 9°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B4 8°; B5 6°; B6 7°   

C2 3°; C3 6°;C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 7°; C11 7°  

I 49 

A1 1°; A6 2; 7°A83°;  A9 2°  −  B32°   
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I 50 

A2 9°; A3 9°; A4 9°; A5 8°; A6 9°; A7 7°; ;  A8 4°  

B1 4°; B2 7°; B3 4°; B4 2°; B5 8°; B6 7°   

C1 8°;C2 2°; C3 7°; C4 2°; C5 2°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 7°; C11 7°  

 

I 51 

A2 9°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 9°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 7°; B3 3°; B4 2°; B5 8°; B6 7°   

C1 8°;C2 2°; C3 7°; C4 2°; C5 2°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 52 

;  A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 9°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 7°; B3 3°; B4 8°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 2°; C3 8°; C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 53 

A2 9°; A3 9°; A4 6°; A5 8°; A6 6°; A7 9°; ;  A8 8°  

B1 8°; B2 5°; B3 8°; B4 4°; B5 5°; B6 6°   

C1 5°;C2 2°; C3 3°; C4 4°; C5 4°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 54 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 9°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 7°; B3 3°; B4 8°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 2°; C3 8°; C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  
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I 55 

A2 9°; A3 9°; A4 6°; A5 8°; A6 6°; A7 7°; ;  A8 8°  

B1 8°; B2 5°; B3 8°; B4 4°; B5 5°; B6 6°   

C1 5°;C2 2°; C3 3°; C4 4°; C5 4°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 56 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 6°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 7°; B3 3°; B4 8°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 2°; C3 8°; C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 57 

A1 1°; A6 2; 7°A83°;  A9 2°  

B32°   

 

I 58 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 6°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 7°; B3 3°; B4 8°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 2°; C3 8°; C4 8°; C5 8°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 59 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 6°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 8°; B3 3°; B4 3°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 6°; C3 8°; C4 3°; C5 4°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 60 

A2 9°; A3 9°; A4 6°; A5 8°; A6 6°; A7 7°; ;  A8 8°  
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B1 8°; B2 5°; B3 8°; B4 3°; B5 5°; B6 6°   

C1 5°;C2 2°; C3 3°; C4 3°; C5 3°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 61 

A2 6°; A3 6°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 6°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 8°; B3 3°; B4 3°; B5 5°; B6 7°   

C18°;C2 6°; C3 9°; C4 3°; C5 4°;C6 7°; C7 8°;  

C8 7°; C10 8°; C11 10°  

 

I 62 

A2 8°; A3 8°; A4 6°; A5 1°; A6 6°; A7 6°; ;  A8 3°  

B1 3°; B2 8°; B3 3°; B4 7°; B5 5°; B6 7°   

C1 5°;C2 6°; C3 8°; C4 7°; C5 7°;C6 7°; C7 7°;  

C9 6°;C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 63 

A2 8°; A3 9°; A4 6°; A5 8°; A6 6°; A7 7°; ;  A8 8°  

B1 8°; B2 9°; B3 8°; B4 7°; B5 5°; B6 6°   

C1 5°;C2 2°; C3 9°; C4 7°; C5 7°;C6 7°; C7 7°;  

C8 7°; C10 8°; C11 7°  

 

I 64 

A2 4°; A3 4°; A4 4°; A5 7°; A6 6°; A7 6°;  

B1 3°; B2 8°; B5 5°; B6 7°   

C1 9°;C2 10°; C3 8°; C6 7°; C7 7°; C8 7°; C10 8°; C11 7°  

I 65 

A1 3°; A2 1°; A3 1°; A4 1°; A5 7°; A6 1°; A1 6°; A9 3°  

B2 1°; B6 1°   

C1 8°;C2 10°; C6 1°; C7 1°; C8 1°; C10 1°; C11 1°  
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EKLER/Afiş 

 

A-) Afiş Tasarımı 

 

 

 
 

 



 363

B-) Afiş Ön Çalışmaları (Diğer Elsizler) 
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EKLER/Bilet Ve Kitapçık 

 

A-) Bilet Tasarımları 
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B-) El İlanı 
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C-)  Kitapçık 
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EKLER/Makyaj                                                                 DENİZDEN GELEN KADIN 
 
2 NUMARA FONDÖTEN 

3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 NUMARA FONDÖTEN 
3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
                     
                              BALLASTED 
 

 
                       YABANCI 

 
 



 369

DENİZDEN GELEN KADIN 
 
3 NUMARA FONDÖTEN 

4 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

MAVİ GÖZ FARI 

PEMBE GÖZ FARI 

KIRMIZI RUJ 

SİYAH RİMEL 

PEMBE ALLIK 

 

 

 

 

 

 

  

2 NUMARA FONDÖTEN 
2 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 
KIRMIZI RUJ 
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DENİZDEN GELEN KADIN 
 
2 NUMARA FONDÖTEN 
2 NUMARA PATA KREM 
SİYAH GÖZ KALEMİ 
PEMBE ALLIK 
PEMBE GÖZ FARI 
KIRMIZI RUJ 
SİYAH RİMEL 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 NUMARA FONDÖTEN 

3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

KIRMIZI RUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  COSTEL 
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DENİZDEN GELEN KADIN 
 
3 NUMARA FONDÖTEN 
4 NUMARA PATA KREM 
SİYAH GÖZ KALEMİ 
TU PAINT STICK (BEYAZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 NUMARA FONDÖTEN 

3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

PEMBE ALLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ARNHOLM 
 
 
 

 
 
                     LYNGSTRAND 
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DENİZDEN GELEN KADIN 
 
3 NUMARA FONDÖTEN 

4 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

SİYAH RİMEL 

SARI GÖZ FARI 

KAHVERENGİ RUJ 

KAHVERENGİ DUDAK KALEMİ 

BRONZ ALLIK 

 

 

 

 

 

 

   

2 NUMARA FONDÖTEN 
3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 
SİYAH RİMEL 

MAVİ GÖZ FARI 

PEMBE ALLIK 

PEMBE RUJ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
                     
                         BOLETTE 
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DENİZDEN GELEN KADIN 
 
2 NUMARA FONDÖTEN 

3 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 

TV PAINT STICK (BEYAZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

2 NUMARA FONDÖTEN 
2 NUMARA PATA KREM 

SİYAH GÖZ KALEMİ 
SU YEŞİLİ GÖZ FARI 

PEMBE ALLIK 

PEMBE RUJ 

SİYAH RİMEL 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
                     
                              WANGEL 
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 EKLER/Prodüksiyon Giderleri 
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EKLER/Malzeme ve Aksesuarlar 

 

A-) Aksesuar Listesi ve Sorumlar 

(Burak-Lyngstrand) Şezlong, Bavul, Çiçek, Şemsiye 

(Birol-Arnholm) Sakal, Tespih, Şapka, Gözlük, Panço, Fular, Mendil, Fötr 
Şapka 

(Serkan-Ballested) Pompa, Resim Defteri (Çizimli), Kalem, Darbuka, Sopa, 
Alet Çantası,     Kamp İskemlesi, Şapka, Eldiven 

(Anıl-Hilde) Sırt Çantası, Şapka 

(Dilek-Bolette) Kitap (Ciltli), Kanaviçe ve Kasnak, Toz Bezi, Paspas, Hasır 
El Çantası 

 (Derya-Ellida) Şal, Boyun Bağı  

(Cem-Dr. Wangel) Kanyak Şişesi, Dürbün, Not Defteri, Pipo, Kalem, Düdük 

(Fikret-Yabancı) Gemi Maketi, Şapka, Maket Kulübe, Tabanca 

(Senem-Elena) Şapka (Yabancı), Sürekli Form, Şapka, Afiş (Deniz Kızının 
Sonu) 

(Yılmaz-Costel) Sopa, Mantar Tabancaları (Üç Adet), Mantarlar, Örtü (Siyah 
Polar) 

(Fulya-Corina) Bandana, Çingenelerin Takıları, Kehribar 

(Bağda-Anica) El Feneri, Ellida’ya Takılacak Takılar, Şarap Şişeleri 

  

 

B-) Malzeme Listesi ve Sorumlular 

 

Fulya- Balonlar, Çiçek 

Filiz - Afişler, Kitapçıklar, Biletler 

Senem - Ütü 

Serkan - Projeksiyon Makinesi 

Cem - Diz Üstü Bilgisayar 

İnan - Sis Makinesi, Halojen Lambalar, Ampuller, Uyarı Işığı 

Bahar - Fotoğraf Makineleri, Kameralar ve Kasetler 

Dilek - Makyaj Malzemeleri 

Burak - Alet Kutusu, Matkap, Dekupaj  
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C- Müzik Aletleri ve Sorumlular 

 Serkan - Darbuka, Tef, Bendir, Bas Davul, Zil, Ney  

 Ezgi - Klarnet 

 Ozan - Akordeon 

 Yılmaz - Ud 

 

D- Organizasyon Şeması 

Prodüksiyon Sorumlusu: Filiz 

I-) Oyun Öncesi Hazırlık 
 

Nakliye Sorumlusu: Yılmaz 
Dekor Sorumlusu: Burak 
Malzeme Sorumlusu: İnan 
Kostüm Sorumlusu: Senem 
Aksesuar Sorumlusu: Fulya 
Müzik Malzemeleri Sorumlusu: Serkan 
Makyaj Malzemeleri Sorumlusu: Dilek 
 

II-) Oyun Öncesi Sahne Hazırlık 
 
Dekor kurulum: Burak 
Işık Ayarları: İnan 
Aksesuar ve Malzemeler: Fulya 
Müzik Hazırlık: Serkan 
Makyaj: Dilek 
Fuaye ve Bilet Organizasyonu: Filiz 
Kamera Organizasyonu: Bahar 
Alışveriş Organizasyonu: Filiz 
Isınma ve Oyuna Hazırlık: İnci 
 

III-) Oyun Sonrası Toparlanma 
 
Dekor Söküm ve Kontrol: Burak 
Kostüm Kontrol: Senem 
Aksesuar Kontrol: Fulya 
Malzeme Kontrol: İnan 
Müzik Aletleri: Serkan 
Nakliye: Yılmaz 
Mekan Sorumlularıyla İlişkiler ve Mali İşler: Bağda 
Afiş ve Kitapçık Toparlama: Filiz 
Son Kontroller: Fulya ve Filiz 
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EKLER/Müzik ve Efekt 

 

Müzik 1  :  Fuaye Müzikleri 

(Fuayede oyunda kullanılan müziklerin bir kısmı ve birlikte 
bunların dışında birkaç şarkı daha çalınmaktadır.) 
 
Anadolu / Çingene Müziği 
Kako Sali 
 

Müzik 2  :  Anadolu / Ordu Müziği 
Mehter marşı. 

 

Müzik 3  :  Anadolu / Çingene Müziği. 
   İlle de Roman Olsun. 
 

Müzik 4  :  Anadolu / Dinsel 
Sala  
            & 
Anadolu / Abdullah Yüce 
Ölürsem Kabrime Gelme 

 

Müzik 5  :  Anadolu / Çingene Kına Ağıdı.  

 

 

Müzik 6  :  Balkan / Çingene Ağıdı. 
Ederlezi 

 

 

Müzik 7  :  Anadolu / Kürt Ağıdı 
   Zine 

 

 

Müzik 8 :  Romanya / Çingene Müziği 
   Tutti Frutti Tekilas 
 

Müzik 9 :  İspanya / Çingene Müziği 
Naci En Alamo 
(Orijinali Nas Balamos- Yunanistan / Çingene Müziği) 
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Müzik 10 :  İsrail / Yahudi Müziği 
   Hava Naguila 
 

 

Müzik 11 :  Anadolu / Kasap Havası 

 

 

Müzik 12 :  Anadolu / Çingene Müziği 
   Bizim Mahalle 

  
 

 

Müzik 13 :  Balkan / Çingene Müziği 
   Djilem Djilem 
 

 

Müzik 14 :    Yunanistan / Çingene Müziği.  
Rom 

 

 

Müzik 15 :  Anadolu / Kasap Havası 

  
 
 
 
Müzik 16 :  Romanya / Çingene Müziği 
   Tutti Frutti Tekilas 
 
 
 
 
Müzik 17 :  Romanya / Çingene Müziği 
   Nora Luca  
    
 

 

 

Efekt 1 - 2 -3 - 4  : Gemi düdüğü (Klarnet ile) 
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NOTALAR / SÖZLER 

  

Kako Sali 
Anadolu / Çingene Müziği. 
 

 
 
 
Keman ke kako kako 
Yandan salla bana koko 
Şukar keman ke kako kako 
Bu kako vilom ya veske 
Bu kurban didom leske 
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Anadolu / Çingene Müziği. 
İlle de Roman Olsun. 
 
Kırmızıyı severler 
Birbirini överler 
Romanlar böyledirler 
Çalgısız yaşayamaz ölürler 
 
İlle de roman olsun 
İster çamurdan olsun 
Oda Allah kuludur 
Her kim olursa olsun 
 
Düğün dernek ederler 
Etsiz yemek yemezler 
Romanlar böyledirler 
Çalgısız yaşayamaz ölürler 
 
 
 
 
Anadolu / Dinsel 
Sala             
 
Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulallah  
esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah  
esselatü vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin.  
velhamdulillahi rabbil alemin  
 
 
 
 
 
Anadolu / Abdullah Yüce 
Ölürsem Kabrime Gelme 
 
Ölürsem kabrime gelme istemem 
Ölürsem kabrime gelme istemem 
İnim inim inle ölme istemem 
İstemem Allah istemem... 
 
Akan göz yaşlarımı silme istemem 
Akan göz yaşlarımı silme istemem 
Acıyıp lütfedip sevme istemem 
İstemem Allah istemem ...  
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Anadolu / Çingene Kına Ağıtı.  
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Balkan / Çingene Ağıtı. 
Ederlezi 

 
Same amala oro kelena  
Oro kelena dive kerena  
Sa o Roma  
(Amaro dive  
Amaro dive, Ederlezi  
Ej... ah... )  
Sa o Roma, babo, babo  
Sa o Roma, o daje  
Sa o Roma, babo, babo  
Ej, Ederlezi  
Sa o Roma, daje 
 
Sa o Roma babo, E bakren cinen. 
A me coro, dural besava. 
A a daje, amaro dive. 
Amaro dive erdelezi. 
Ediwado babo, amenge bakro. 
Sa o Roma, babo. E bakren cinen. 
Eeee...j, Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje. 
Sa o Roma, babo babo, Erdelezi. Erdelezi, Sa o Roma Daje. 
Eeee... Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje. Sa o Roma, babo babo, 
Eeee... 
Erdelezi, Erdelezi.  
Sa o Roma Daje  

 
 
 

Anadolu / Kürt Ağıtı 
Zine 
 

Ahmet lıser dicle dıgıriya bı herdu çava dıgot lımıne çı şermeki mezıne gıran lı 

bajure welet xelkeme buye perişan dıgerıne wareki bole dıbı wehvan feleka xaine çı 

şermeki mezıne gıran lı şina bıran serdes buye mazulban nivan rastkırıne le caduru 

konan lı dor henan leşkırını le tıfıngu sıngu yar  

Lımı lele  

Derenge dereng ro razaye nive şeveye jı bıne xoneke xerina zinete zine xezale jin 

birinan xevna dayeke bankır zine civane ezbım lori de kezababmınke keçe lori lori 

zine got lı zin bı heyrene xerın şerme dızane lı bırinamın xedare  

Agıre cane bedanamım rebana xede helandın 

Lımı lele lımın  
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İspanya / Çingene Müziği 
Naci En Alamo 
(Orijinali Nas Balamos- Yunanistan / Çingene Müziği) 
 

NACI EN ALAMO 
REm  
no tengo lugar 
LAm 
no tengo paisaje 
LA#-DO  
aun menos tengo patria 
REm 
con mis dedos hago el fuego 
LAm 
con mi corazon te canto 
LA#-DO  
las cuerdas de mi corazon lloran 
REm-LAm 
naci en alamo 
LA#-FA 
naci en alamo 
RE# 
no tengo lugar no tengo 
REm-LA# 
paisaje 
DO-REm 
aun menos tengo patria 

 
No tengo lugar /Ne bir yerim var  
y no tengo paisaje/ ne de manzaram  
y aun menos tengo patria/bir vatanım bile yok hatta  
Con mis dedos hago el fuego/Parmaklarımla yakıyorum ateşi  
y con mi corazón te canto/yüreğimle şarkı söylüyorum sana  
las cuerdas de mi corazón lloran/İçin için ağlıyor yüreğim  
 
Nací en Alamo/Alamo’da doğdum  
nací en Alamo/Alamo’da doğdum  
no tengo lugar/Ne bir yerim var  
y no tengo paisaje/ne de manzaram  
y aun menos tengo patria/bir vatanım bile yok hatta  
 
Nací en Alamo/Alamo’da doğdum/  
nací en Alamo/Alamo’da doğdum  
ay cuando canta/Ah şarkı söylediğinde/  
y con tus dolores/Acılarınla  
nuestras mujeres te hechizan/kadınlarımız seni büyüler  
 
Nací en Alamo/Alamo’da doğdum  
nací en Alamo/Alamo’da doğdum 
no tengo lugar/Ne bir yerim var  
y no tengo paisaje/ne de manzaram  
y aún menos tengo patria/vatanım bile yok hatta 
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İsrail / Yahudi Müziği 
Hava Naguila 
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Anadolu / Kasap Havası 
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Anadolu / Çingene Müziği 
Bizim Mahalle 
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Gide gide yoruldum 
Bir taş buldum Oturdum 
Şarapçının oğluna 
Bir bakışta vuruldum 
 
Laçosta vay laçosta vay 
Yanlarım ağrıyorlaçsosta vay 
 
Bizim maalle şarapçı maalle 
Bizim maalle gogocu maalle 
 
Annem beni bakkala yolladı 
Bakkal bana elini salladı 
Naşti piriva naşti piriva 
O sar dikalama naşti piriva 
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Balkan / Çingene Müziği 
Djilem Djilem 

 
DJELEM DJELEM 
Djelem, djelem, lungone dromensa 
Maladilem baxtale Romensa  
Djelem, djelem, lungone dromensa 
Maladilem baxtale Romensa.  
Ay, Romale, Ay, Chavale,  
Ay, Romale, Ay, Chavale.  
Ay Romale, katar tumen aven  
Le tserensa baxtale dromensa  
Vi-man sas u bari familiya  
Tai mudardya la e kali legiya.  
Aven mansa sa lumiake Roma  
Kai putaile le Romane droma  
Ake vryama - ushti Rom akana  
Ame xutasa mishto kai kerasa.  
Ay, Romale, Ay Chavale,  
Ay, Romale, Ay Chavale. 
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Yunanistan / Çingene Müziği.  
Rom 
 

 

 

             
 
 

 

 

 

 

 

Romanya / Çingene Müziği 
Nora Luca  
 
 
    

NORA LUCA 
 
hai devla so te keras  
a lo ma le le  
hai lo ma dado 
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EKLER/Grup Prova Çizelgesi 

GRUP PROVA ÇİZELGESİ  

  H
ild

e 

B
ol

le
 

W
an

ge
l 

A
rn

ho
lm

 

Ly
ng

st
ra

nd
  

B
al

la
st

ed
 

El
lid

a 

Ya
ba

nc
ı 

C
os

te
l 

C
or

in
a 

A
ni

ca
 

El
en

a 

M
ar

ia
 

Ti
nk

a 

Ve
ro

ni
co

 

  

1. sahne *     * * * *  * * * *  * * tüm 
grup 

2. sahne * &      *   *  *         
3. sahne        * *            I. Grup 
4. sahne * *     *               
5. sahne * * *                II. Grup 
6. sahne & & * *              
D.Kızı * & & & * *   * * * * * * *   
8. sahne    & *   *           III.grup 
9. sahne      * *  *           
10. sahne * * * &   *           
SANDIK * & & & * * &  * * * * * * * 
12. sahne * *     &             
13. sahne &   * &   *           
14. sahne    *   &  *           
15. sahne * &   * *               
16. sahne  *   *              IV. Grup 
17. sahne  *   *   *             
18. sahne    &     * &          V. Grup 
19. sahne * *     * *            
20. sahne  *   *              
21. sahne    * *              
22. sahne & & * &   *           
23. sahne    *    & *           
24. sahne  *   *              
25. sahne    *     * *          
26. sahne * * * * & * *           
çingene *     * * * *  * * * *  * *   
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∗  provada mutlaka olması gerekir 

&  destek öğesi, provada bulunması zaruri değil   

 

 

 

1. GRUP Lyngtrand 
  Hilde  
  Ballasted 

2. GRUP Ellida 
  Arnholm 

3. GRUP Wangel 
  Ballasted 
  Ellida 
  Arnholm 
  Hilde 

4. GRUP Bollette 
  Arnholm 

5. GRUP Ellida 
  Wangel 
  Yabancı 

6. GRUP Hilde  
  Bollette 

Ç-1 Corina 
  Costel 
  Anica 
  Elena 

Ç-2 Maria 
  Tinka 
  Veronica 

TÜM GRUP   
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     I.GRUP II.GRUP III.GRUP IV.GRUP V.GRUP VI.GRUP Ç 
1 

Ç 
2 TÜM  

1 24.Nis ∗     &    
2 26.Nis  ∗    ∗  ∗  
3 27.Nis    ∗      
4 28.Nis         ∗ 
5 29.Nis         ∗ 
6 01.May  ∗        
7 03.May ∗         
8 04.May       ∗ ∗  
9 05.May         ∗ 
10 06.May         ∗ 
11 08.May     ∗     
12 10.May ∗     ∗    
13 11.May    ∗      
14 12.May     ∗     
15 13.May         ∗ 
16 15.May         ∗ 
17 17.May        ∗  
18 18.May       ∗   
19 19.May   ∗       
20 20.May         ∗ 
21 22.May  ∗  ∗      
22 24.May         ∗ 
23 25.May ∗         
24 26.May       ∗ &  
25 27.May ∗         
26 29.May    ∗  &    
27 31.May   ∗       
28 01.Haz     ∗     
29 02.Haz     ∗     
30 03.Haz         ∗ 
31 05.Haz         ∗ 
32 07.Haz  ∗        
33 08.Haz     ∗     
34 09.Haz         ∗ 
35 10.Haz         ∗ 
36 12.Haz         ∗ 
37 14.Haz      ∗ ∗ ∗  
38 15.Haz         ∗ 
39 16.Haz         ∗ 
40 17.Haz TEKNİK PROVA 
41 18.Haz GENEL PROVA 
42 19.Haz GENEL PROVA 
43 20.Haz GENEL PROVA 
44 21.Haz GENEL PROVA 
45 22.Haz SEYİRCİLİ GENEL PROVA 
46 23.Haz PÖMİYER 
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EKLER/Prova Raporları 

 

 09. 11.06 

Derya ……. “Gruplama ve sosyal kalıp yargıları” İnci Çalışkan “Öteki” üzerinden 

bir aktarım yaptı. İbsen’in Hedda Gabler, Denizden Gelen Kadın, Rosmersholm 

oyunlarında kadın kahramanın ötekiliği konusunda konuşuldu. 

 

12.11.06 

Basında yer almış kadınlarla ilgili haberlerin taranması gerektiği düşünüldü. Metnin 

açık ve kapalı yanları hakkında konuşuldu.  

Pratik Çalışma:  

Halk danslarında ritüel örnekleri olarak Simsin oyununun, Adıyaman, Tokat ve 

Antep yörelerindeki biçimleri çalışıldı.  

“Kurtaran-kurtarılan” ve “bir dakikada ölüm” başlıkları altında doğaçlama 

çalışmaları yapıldı. 

 

15.11.06 

Burak Acıl Scott’ın Gizli Senaryolar, Tahakküm ve Direniş Sanatları adlı kitabı 

üzerinden bir atarım yaptı. “Kamusal senaryo”, “hakim elitler”, “gizli senaryolar” –

halk masalları, şakalar, ritüeller, dedikodu, karnaval- kavramları hakkında tartışıldı. 

 

17.11.06 

“Gizli Senaryolar” üzerinden konuşulmaya devam edildi. Gizli senaryoların direniş 

alanı olup olmayacağı konusunda tartışıldı. Toplumsal patlamaların açıklamasında, 

direniş alanlarının önemi üzerinde duruldu. 

 

21.11.06 

Birol Tezcan “Çatalhöyük” konusunda aktarım yaptı. 

 

24.11.06 

Hakan Altun, Foucault’un “Kapatılma”, “İktidar” ve “direniş alanları” kavramları 

üzerinden aktarım yaptı. 
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28.11.06 

Serkan Gülsoy, cazın tarihsel gelişimi hakkında bir aktarım yaptı. 

 

02.12.06 

“Caz” sunumuna devam edildi. 

 

03.12.06 

 

Pratik çalışma: 

Beden, ses, nefes çalışmaları yapıldı. Birol Tezcan “Biomekanik Oyunculuk” 

üzerinden bir dizi çalışma yürüttü: Kazma, at, beşli hareket, taketina.  

“Proksometri” üzerinde duruldu. Ses ve beden hareketleriyle grup üyelerinin 

kendilerini anlattığı doğaçlama çalışmalar yapıldı. 

Erkeklerin rejisiyle, kadınların oynadığı kısa sahnelemeler yapıldı. 

 

10.12.06 

Pratik çalışma: 

Beden, ses, nefes çalışmaları yapıldı. 

Biomekanik oyunculuk çalışmaları yapıldı. 

Ses ve ritim çalışmaları yapıldı.  

“Hamlet” oyununda Ophelia ile Hamlet’in sahnesi, on ayrı gazete haberinden yola 

çıkılarak tartışıldı ve bunun üzerinden kadını merkeze alan kısa sahneleme 

çalışmaları yapıldı.  

 

28.12.06 

Dramaturgi Çalışması: 

Metin okuma ve düzeltme çalışması yapıldı. 

 

09.01.07 

Dans çalışması: 
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Zehra …….. tarafından aerobik hareketleriyle beden ısıtma çalışması yapıldı. Beden 

duruşları üzerine çalışıldı. Salsa figürleri gösterildi. 

 

12.01.07 

Pratik Çalışma: 

Beden, ses, nefes çalışmaları yapıldı. 

Meyerhold’un teknikleriyle ısınma çalışması yapıldı. 

Seçkin …….. “Kadın bedeninin ataerkil denetimi” başlıklı bir aktarım yaptı. Namus 

kavramının araçsallaşması, ataerkil sistemin kuruluşu konuları üzerinde tartışıldı. 

13.01.2007 

Beden ses nefes çalışması yapıldı. 

Konsantrasyon ve güven çalışmaları yapıldı. 

Ophelia ile ilgili çalışmaların sahnelenmesine devam edildi. 

 

14.01.2007 

Beden ses nefes çalışması yapıldı. 

Alanda yürüme çalışması yapıldı. Bedenin büyük hareketlerle kullanımından evrilen 

doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

Cellat-kurban doğacı duyguyla çalışıldı. 

Heykel-figür çamur doğacı yapıldı. 

Kabile doğaçları yapıldı. 

 

17.01.2007 

 

Dans Çalışması:  

Aerobik ile ısınma çalışması yapıldı.  

Tango figürleri çalışıldı. 

 

19.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Kör satıcı alıcı doğacı yapıldı. 
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Statüler üzerinden doğaçlama çalışmaları yapıldı. Statü oyunlarında çatışma ve 

statülerin birbirlerini belirleyişi üzerinde duruldu.  

Katil kim oyunu oynandı. 

 

20.01.2007 

Hakan Altun sahnelemede kullanılacak öğeler konusunda aktarım yaptı. Serbest 

cazın yapısı ile feminizm ilişkisi üzerinde duruldu. Farklı olanın grup içindeki 

varlığı, bireyin ve grubun varlığı, Batı düşüncesinin ikili hiyerarşisini ortadan 

kaldırma yolları konularında tartışıldı.  

 

21.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Toplumsal jestler üzerinde duruldu. Kadın ve erkek jestleri arandı. Bulunan jestler 

üzerinden doğaçlama çalışmaları yapıldı. Cinsel kimliğin performatif kurulumu 

üzerinden tartışıldı.  

 

23.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Kadın ve erkek jestleri üzerinden doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

Erkek kadın ilişkisinde eşitlik tartışıldı. 

Kadın ve erkek jestlerinde beden dilinin genel duruşu üzerine konuşuldu. 

Öğretmen- öğrenci, anne- çocuk, patron-işçi, yönetmen- oyuncu  ilişkileri üzerinden 

doğaçlama çalışmaları yapıldı.  

 

26.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Jestler üzerinden doğaçlama çalışmalarına devam edildi. 

Bir arada üretmeye dair tartışıldı ve doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

 

27.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Jestler üzerinden doğaçlama çalışmalarına devam edildi.    
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Bulunan yeni jestler üzerine tartışıldı. 

 

28.01.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Jestlerden yola çıkarak çeşitli koreografi çalışmaları yapıldı.  

Sarhoş halayı ve yaşlı halayına çalışıldı. 

 

30.01.2007 

Dans çalışması: 

Postür, denge, ağırlık aktarımı çalışması yapıldı. 

Tango ve salsa figürlerine çalışıldı. 

 

02.02.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Grup uyumu ve güvenine yönelik oyunlar oynandı. 

Ayna çalışması yapıldı. 

Belli bir tema üzerinden “şarkı atışması” yapıldı.  

Ritüeller ve ritülleri bozma üzerine doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

Asansör doğacı yapıldı. 

 

03.01.2007 

Beden ses nefes çalışması yapıldı. 

Ayna çalışması yapıldı. 

Bakma bakılma üzerinden toplumsal jestlerin kullanıldığı doğaçlamalar yapıldı. 

 

04.01.2007 

Beden ses nefes çalışması yapıldı. 

Cellat kurban çalışması yapıldı. 

“Ağır çekim” doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

“Çilek Zamanı” metninden yola çıkarak sahne çalışmaları yapıldı. 

Karı-koca, baba-kız ilişkisinde doğaçlama çalışmalar yapıldı. 

Fallik bir nesne olarak fotoğraf makinesi ile doğaçlama çalışmaları yapıldı. 
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Pop starların jestlerinden yola çıkarak doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

 

05.02.2007 

Dans Çalışması: 

Postur ve denge üzerine çalışıldı.  

Tango ve salsa fügürleri çalışıldı. 

  

09.02.2007 

Beden ses nefes çalışması yapıldı. 

Aynı ritmi yakalamak üzere alkış çalışmalar yapıldı. 

Güven çalışmaları yapıldı. 

“Soru cümleleriyle konuşma” doğacı yapıldı. 

Tek kelime doğacı yapıldı. 

Duygusal öykülerin jetseler üzerinden anlatımı üzerine doğaçlama çalışmaları 

yapıldı. 

 

 

 

10.02.2007 

 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Duygusal öykülerin jestler üzerinden doğaçlanmasına devam edildi. 

Fotoğraf duruşlarla öykü anlatımı yapıldı.  

Futbol maçı ve doğum günü partisindeki jestlerden yola çıkarak doğaçlama 

çalışmalar yapıldı. 

 

11.02.2207 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Fotoğraf duruşlarla öykü anlatımı giderek daha hızlanarak oynandı. 

Kafiyeli konuşma doğaçları yapıldı. 

Sorgulama doğacı yapıldı. Bir ritüel bozma çalışması olarak, sorgulanan suçunu 

abartarak kabul etti.  
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Çeşitli kadın ve erkek giysileri giyilerek, kıyafetin kimlik kurulumuna etkisini 

sorgulayan doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

Çingene kadının ritüelleri bozan davranışları üzerine tartışıldı. Tartışmalar üzerinden 

yeni doğaçlamalar yapıldı. 

 

16.02.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Melodram doğaçları yapıldı: arba çarpa, zengin kız fakir erkek… 

Günlük hayattaki ritüellerden yola çıkarak doğaçlamalar yapıldı: alış veriş ritüeli, 

akşam yemeği hazırlanırken maç izleme, otobüste taciz, TRT sanat müziği korosu… 

 

17.02.2007 

 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Jestler üzerine tekrar çalışıldı. 

Nesnelerle konuşma doğacı yapıldı. 

“Kafadaki polislerin” ataerkinin sesi olarak konuşması ile ilgili doğaçlamalar yapıldı. 

Sahnedekileri verilen sıfat yönergeleriyle değişen farklı doğaçlama çalışmaları 

yapıldı. 

 

18.02.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Kişiden bağımsız “gıcık sakız” doğacı yapıldı. 

Kulakları tıkalı olarak doğaçları izleyenler sahnedeki doğacı tekrar oynamaya 

çalıştılar. 

Tersine akan röportaj doğacı yapıldı. 

Sıfatlar üzerine doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

Klip çalışması yapıldı: söylenen şarkıların öyküleri ağır çekimde oynandı. 

 

20.02.2007 

Tango, salsa ve modern dans figürleri çalışıldı. 
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23.02.2007 

 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

Sahne dört parçaya bölündü. Dört ayrı alanda dört ayrı duyguyu içeren doğaçlama 

çalışmaları yapıldı. 

Sahnedekilere dublaj yapılan doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

Yedi farklı sahne arka arkaya oynandı. 

 

24.02.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı. 

“Tecavüze uğrayan kadın ile röportaj” doğaçlaması yapıldı. Medyanın kadına 

yaklaşımı üzerine konuşuldu. 

Yedi farklı sahne arka arkaya birbiriyle ilişkilendirilerek oynandı.  

 

27.07.2007 

Dans Çalışması: 

Modern dans figürlerine çalışıldı. 

 

04.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Metin çalışması yapıldı. Oyun kişileri üzerine konuşuldu. 

 

10.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Metin çalışmasına devam edildi 

 

11.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Metin çalışmasına devam edildi. 

 

12.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  
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Sahne çalışması: 

Syf.8, 9. Elida, Hans ve Arnholm. 

 Hans’ın Elida’ya çiçek verdiği sahneye çalışıldı. 

 

14.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

s.11. Elida, Wangel ve Hilde. 

Hilde’nin evden ayrılmak istediğini Wangel’e söylediği sahne. 

 

17.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı. 

 

18.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

 

20.03.2007 

Dans çalışması yapıldı. 

 

24.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

 

25.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

27.03.2007 

Dans çalışması yapıldı. 

 

31.03.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  
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Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

 

01.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Elida yabancı ile giderse ne olur? Wangel ile kalırsa ne olur üzerine doğaçlama 

çalışmalar yapıldı, tartışıldı.  

 

03.04.2007 

Dans çalışması yapıldı. 

 

04.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Arholm ile Bolette sahnesi çalışıldı. Bulunan toplumsal jestler üzerinde denemeler 

yapıldı. 

Hans’ın Elida’ya anlatığı öykü üzerine çalışıldı. Çingenelerin öykü üzerinden 

doğaçlama çalışmaları üzerine konuşuldu. 

 

07.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Wangel üzerine çalışıldı. Wzngel’in sahneye girişi genel duruşu üzerine konuşuldu. 

Denemeler yapıldı.  

Arholm’un sahneye girişi üzerine çalışıldı.  

Arholm’un geldiği sahne çalışıldı.  

 

08.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Arholm ile Bolette’in ilk kez konuştukları sahne çalışıldı.  

Ağıt çalışması yapıldı. 

Çingeneler ile doğaçlama çalışmaları yapıldı. 

 

10.04.2007 

Dans çalışması yapıldı. 
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14.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı.  

Hilde ile Hans’ın balık tutma sahnesine çalışıldı. 

 

15.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı. 10 yıl önce Soldviken’de neler oluyor 

üzerinden çalışmalar yapıldı.  

Arholm ile Elida sahnesine çalışıldı. 

 

17.04.2007 

Dans çalışması yapıldı. 

 

21.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Wangel ile Arholm’un yalnız kaldıkları sahneye çalışıldı. 

Wangel ile Elida sahnesine çalışıldı.  

Çingeneler doğaçlama çalışmalar yaptı.  

 

22.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Ballested’in giriş sahnesi çalışıldı.  

Çingenelerin giriş sahnesi çalışıldı. 

Ballested Hans sahnesine çalışıldı.  

Wangel ile Arholm sahnesine çalışıldı. 

 

24.04.2007 

Dans çalışması yapıldı.  
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28.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Çingeneler doğaçlama çalışmalar yaptı. 

Çingeneler ile turist sahnesine çalışıldı. 

Bolette, Hilde ve Hans sahnesi çalışıldı. 

 

 

29.04.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Bolette ile Arholm sahnesi Çingeneler tarafından oynandı. 

Wangel ile Elida sahnesine çalışıldı. 

 

01.05.2007 

Dans çalışması yapıldı.  

 

05.05.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Giriş sahnesi çalışıldı.  

Elida’nın giriş sahnesi çalışıldı. 

Arholm ve Wangel’in Elida ile ilişkileri üzerine çalışıldı. 

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı. 

 

06.05.2007 

Beden nefes ses çalışması yapıldı.  

Arholm ile Wangel’in Elida için üzerinden konuştukları sahneye çalışıldı.  

Çingeneler ile doğaçlama çalışmalar yapıldı. 
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EKLER/Ekleme-Budama Metninde Kullanılan İşaretler 
 
 
┌ n     Ekleme-budama metninde anlam birimin başlangıcı (n = anlam birimi 

belirten sayı)        
                 
   n┐      Ekleme-budama metninde anlam birimim sonu (n = anlam birimi 

belirten sayı)                     
 
 [n     Kaynak metinde anlam birimin başlangıcı (n = anlam birimi belirten 

sayı)                            
 
n]      Kaynak metinde anlam birimim sonu  (n = anlam birimi belirten sayı) 
 
 <        Ekleme-budama metninde alt-anlam birimimin başlangıcı                                  
 

 >       Ekleme-budama metninde alt-anlam birimim sonu   
 
 {        Kaynak metinde alt-anlam birimimin başlangıcı 
 
 }       Kaynak metinde alt-anlam birimim sonu   
 
 
ekleme     Kaynak metine yapılan eklemeler 
 
budama     Kaynak metinden yapılan çıkarmalar 
 
Başlık       Kaynak metinde belirlenen anlam birimlerin başlıkları 
 
Alt-başlık   Kaynak metinde belirlenen alt-anlam birimlerin başlıkları 
 
Başlık    Ekleme-budama metninde belirlenen anlam birimlerin başlıkları 
 
Alt-başlık   Ekleme-budama metninde belirlenen alt-anlam birimlerin başlıkları 
 
Doğaçlama   Çingene-oyuncuların doğaçlama oynayacağı bölümler 
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EKLER/EKLEME-Budama Metni 

 

 

“denizden gelen kadın” 

 

henrik ibsen 

çeviren: beliz güçbilmez 

 

 

kişiler 

Doktor Wangel 
Ellida Wangel, Doktor’un ikinci eşi 
Bolette  Wangel’in ilk eşinden kızları 
Hilde daha çocuk sayılacak yaşta 
Arnholm öğretmen 
Lyngstrand 
Ballested 
Yabancı 
Genç kasabalılar 
Turistler 
Ziyaretçiler 
Çingeneler:  
Elena 
Costel 
Anica 
Nicu 
Corina 
Tinka 
Sanda 
Marius 

 

 

 

Olaylar Kuzey Norveç’te küçük bir liman kasabasında geçmektedir. 
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birinci perde 

┌ 1Çingene Oyuncular, Ballasted ve Hilde fuayede çalmakta-dans etmekte-sohbet 

etmektedirler. Seyirciler müzik eşliğinde sahneye alınır. 1┐ ┌ 2Bu sırada Wangel gözetleme 
kulesinde dürbünü ve düdüdüğüyle Bolette’i kontrol etmekte ve ona komutlar vermektedir. 
Seyircilerin yerini almaya başlamasıyla Wangel sahneyi terk eder. Bollette tekrar verandaya 
sandalyesine dönerek kanaviçesini işler. 
[1

Sahnenin solunda büyük verandalı Dr.Wangel’in evi. Verandadın hemen yanında bir 
sandık. Ortada Wangel’in muanehane olarak da kullandığı gözetleme kulesi.  Evi 
çevreleyen büyük bahçenin ön tarafı. Verandanın altında bir bayrak direği. Bahçede 
sandalyeleri ve masasıyla bir çardak. Arkada, çitler ve küçük bir bahçe kapısı. Daha arkalarda 
sahil yolu. Ağaçlarla bezenmiş, geniş bir sahil yolu. Ağaçların arasından görünen körfez, 
yüksek sıra dağlar ve tepeler.  Çitklerin hemen dışında kamp kurmuş bir çingene/oyuncu 

arabası.  Sıcak ve göz kamaştıracak denli parlak bir yaz sabahı. 2┐ 

┌3Orta yaşlarda, üzerinde eski kadife ceket ve başında geniş kenarlı şapkasıyla BALLESTED, 
bayrak direğinin yanında durmuş, bayrak direğinin iplerini düzeltmektedir.. Bayrak yerdedir. 
Biraz uzağında (çitin dışında) bir tuval ve şövale.  alet çantası ve yanında darbuka, üzerinde 
resim defteri, kalemler, Yanında bir (kamp)iskemle(si), fırçalar, palet, ve boya kutuları. 
Ballasted elinde bir sopa ve pompa ile karşımızdadır. Eldiveni giyer. Tıkanan gideri açmaya 
çabalar. Kanter içindedir. Bir an duraklar, resim defterine yönelir ve bir şeyler çizer. Tekrar 
bahçeye girer, bir anlık kararsızlıktan sonra bir balon şişirerek süslerin arasına koyar. Tekrar 

eldivenlerini giyerek tıkanan gideri açmaya devam eder. 3┐┌ 4Bu sırada Costel, Anica ve 
Elena eğlenerek girerler. Ballastedle kucaklaşırlar. 

Costel  : Aaa Ballasted, kolay gelsin.  

(Sesleri duyan Hilde koşarak gelir. O da gelenlerle kucaklaşır.) 

Hilde  : Hey, kimler gelmiş, hoş geldiniz. 

Costel  : Dostum biz de sana bakıyorduk. Konseri bitirip eşyaları toparladık. 
Arkadaşlarla birazdan burada oluruz. Genel prova için hazırız artık. 
İstediğin zaman başlayabiliriz. 

Hilde  : (Ballasted’in elindeki pompayı işaret ederek) Görmüyor musun! 

Ballested : Dostlarım, bugün biraz yoğun olacak. Malum babası. Akşamdan önce zor 
görünüyor.  

Anica  : Dur Ballasted, sana yardım edelim.  

Ballested : Bırak, ben bitireyim. Elimi bulaştırdım bir kez.  
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Elena : Doğrusu sen rica etmeseydin Lysanger’de konaklamayı hiç 
düşünmüyorduk. Hiç sevmedik burayı. Tuhaf, cansıkıcı, boğucu bir yer. 
(Anica’ya) Kokuyor değil mi? (Ballasted’e)  

Costel  :Felaket! 

Elena : Zaten oyununu oynar oynamaz da çekip gidecegiz. 

Ballested : Hem kimbilir belki ben de sizinle gelirim.  

Hilde  : Ben senin yerinde olsam bir saniye durmazdım Ballasted. 

Ballested : Ben de senin yerinde olsam Hilde. 

Hilde  : (Neşeli) Neden olmasın, annem beni çingenelerin bıraktığını söylerdi. (Daha 
önce provası yapıldığı belli bir oyuna başlar.) Hem belki bir ecinni gibi beni 
kaçıracağını, İspanya ya da buna benzer bir yere götüreceğini, bana bir ülke 
hediye edeceğini söyleyen Serseri’ye de rastlarım belki.  

Costel : (Gülüşürler) Tabii, rastlarsın da buralarda biraz zor sanırım. Malum 
buranın denizi biraz tuhaf, sanki çürümüş gibi, insanları da çürütmüş 
yavaş yavaş ve hissettirmeden. Burada herkes hasta.  

Ballested : (Pompayı kullanarak oyuna başlar) Danimarka’da pis kokan birşeyler var.  

Costel : (Oyuna katılır) Danimarka’da, Polonya’da… 

Anica : İspanya’da. 

Elena :Türkiye’de. 

Ballested : Danimarka’da pis kokan birşeyler var.  

Elena : (Oynayarak) Dünya içinde hücreleri olan bir toplama kampıdır ve 
Amerika da bunların en iğrencidir. (Birlikte eğlenirler) 

Costel : Neyse daha yapılacak dünya iş var, biz arkadaşları toparlayalım 
birazdan geliriz. Hadi kolay gelsin. 

Anica : Kolay gelsin.  

Anica : Hoşça kal Hilde. Buradan Ayrılabilirsen Tinka’ya uğra, bekliyor seni.  

Hilde  : Bir ara kaçarım akşama doğru. 

Bolette  : Hildeee.. haydi ama! Daha yapacağımız dünya kadar iş var.  

Hilde söylene söylene girer. Ballasted işini sürdürür. 4┐ 

BOLETTE WANGEL, verandaya açılan kapıdan girer. Taşıdığı çiçeklerle dolu vazoyu masaya 
koyar. 

┌ 5Bolette:  Nasıl gidiyor Eee Ballested, iyi gidiyor mu? 
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Ballested:  Evet Bayan Fena değil Bolette, fena değil. Birileri mi gelecek bugün kimin için 
bütün bu hazırlıklar? 

Bolette  : Evet, Bay Arnholm geliyor. Sabahtan. Kasabaya dün gece geldi. Biraz 
önce arayıp, kasabaya dün gece intikal ettiğini, birazdan burada olacağını 
söyledi. Elini biraz çabuk tut Ballasted. 

Ballested:  Arnholm? Bir saniye… bu birkaç yıl önce burada yaşayan hoca değil miydi? 

Bolette:  Evet, o. Onun için ya, bütün bu hazırlıklar. 

Ballested : Sahi mi? Demek döndü ha? 

Bolette  : O yüzden bayrağı göndere çekiyoruz ya! 

Ballested : Evet, şimdi anladım nedenini. 

Bolette tekrar odaya geçer. çıkar.
1][2

 Ballested yoğun uğraşının ardından sorunu çözer. 
5┐┌6Pompayı bırakır, eldiveni alet çantasına koyar. Alet çantasının yanındaki resim defterini 
alır, göz atar ve çizmeye başlar. Bırakır ve balonları şişirmeye başlar. Ardından LYNGSTRAND 
yolda görünür., Dışarıdan, resim malzemesiyle ilgilenmeye başlar.İnce, zarif bir gençtir, sade 
fakat şık giyinmiştir. 

Lyngstrand : ( Çitin dışından) Günaydın. 

Ballested : (Dönüp görür) Merhaba! Günaydın.azizim (Bayrağı göndere çekmeye başlar) 
Tamamdır. İşte balonumuz uçuyor. (İpleri birbirine bağlar, ardından şövale ile 
ilgilenmeye başlar) Günaydın azizim. Sanırım tanışma şerefine nail olma… 

Lyngstrand:  Ressam olduğunuzdan hiç şüphem yok. Kesin ressamsınız siz. 

Ballested : Evet ressamım. Neden olmayayım ki? 

Lyngstrand : Doğru. İçeri gelebilir miyim? 

Ballested : Gelp resme yakından bakmak ister misiniz? 

Lyngstrand:  Hem de çok.. 

Ballested : Henüz pek kayda değer bir şey yok ama girin lütfen. Gelin yakından bakın. 

Ballested : (Resim üzerinde çalışmaya devam ederek) Sahneleyeceğim kısa bir oyunun 
tasarımı üzerinde çalışıyorum. Gel yakından bak istersen. Ballasted, yönetmen 
Ballasted; aynı zamanda da oyuncuyum. 

Lyngstrand : Çok teşekkür ederim. (Bahçe kapısından girer) Lyngstand, Hans Lyngrand. 

 

Ballested (Resim üzerinde çalışmaya devam ederek) Adaların arasına sıkışıp kalmış şu 
fiyordun üzerinde çalışıyorum. 

Lyngstrand : Evet anlaşılıyor. 
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Ballested : {Ama hala düşündüğüm figürü koyamadım resme. Bu çevrede modellik 
yapacak kimseyi bulamadım. 

Lyngstrand : Yani bir insan mı yerleştireceksiniz resme? 

Ballested : Evet. Şu kayalıkların Kayaların önünde, daha ön planda yarı ölü ölmek üzere 
olan bir deniz kızı koyacağım var. (Alıcı gözle bakar) Ama bu çevrede 
düşündüğüm karakteri oynayacak birini bulamadım daha. 

Lyngstrand : Neden yarı ölü ölmek üzere? 

Ballested : Denizeinden ayrı düşmüş ve tekrar denizine dönmenin yolunu bulamamış 
çünkü dönüş yolunu yitirmiş. İşte bu yüzden de orada, tuzlu deniz suları 
bedenini kaplamış halde ölmeye yatmış olacak. … Bu sahneyi Elida, evin 
hanımı, soktu kafama.  

 

Lyngstrand : Anlıyorum 

Ballested : Evin hanımı bu resme bu tür bir şey ekleme fikrini soktu kafama 

Lyngstrand : Bitirdiğiniz zaman resmin Oyunun adını ne koymayı düşünüyorsunuz? 

Ballested : Galiba “Denizkızı’nın Sonu” olacak.} < (Ona bakarak) Sen de mi oyuncusun 
yoksa? 

Lyngstrand : Mükemmel! Çok iyi bir iş çıkardığınıza emin olabilirsiniz: 

Ballested : (Ona bakarak) Siz de meslekten misiniz? 

Lyngstrand: - Yani ressamlık mı demek istiyorsunuz? 

Ballested : Evet. 

Lyngstrand : Hayır değilim, ben yazar ama heykeltıraş olacağım. Adım Hans Lyngstrand. 

Ballested : Demek heykeltıraş olacaksınız? Heykeltıraşlığın da ressamlıkla örtüştüğü 
Yazarlıkla oyunculuğun çok ortak noktasılar var aslında. Çalışmalara başladık, 
ama katılmak istersen seni de aramızda görmekten mutlu oluruz.> 2][3 

Bu 
yoldan geçerken sizi birkaç kez gördüm galiba. Uzun süredir mi buradasınız. 
<Birkaç kez bu yoldan geçerken gördüm. Çok oldu mu geleli. 

 

Lyngstrand : Yoo, daha iki hafta oldu. Ama artık yaz sonuna kadar kalmayı planlıyorum. 

Ballested : Denize girmek için mi? 

Lyngstrand : Evet.Burada bir süre daha kalıp biraz güçlenmek istiyorum aslında. 

Ballested : Hiç de öyle güçsüz birine benzemiyorsunuz.. 
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Lyngstrand : Yok, aslında Biraz çelimsiz hissediyorum kendimi. Ama tehlikeli olmadığını 
da biliyorum. Burada bir süre kalıp denize girmek ve güçlenmek istiyorum. 
Tehlikeli olmadığını biliyorum, bazen göğsüm daralıyor, hepsi bu. 

Ballested : (sırtını açar, kontrol eder) Öksür… (Gülerek) Paçavra hastalığına 
tutulmuşsunuz. Soğuk algınlığı canım. Aniden başlar ve devamlı olarak ateş 
yükselir. Baş ve sırt ağrıları, titreme nöbetleri, nezle, öksürük, iştahsızlık, baş 
dönmesi de görülür. Dinlenirsen bir şeyin kalmaz. Bence önemsenecek bir şey 
değil. Yine de iyi bir doktora görünmekte yarar var  görün istersen. > 

<Lyngstrand : Evet ben de tam bu günlerde Doktor Wangel’le görüşmeyi planlıyordum. 

Ballested : Bence hemen gerçekleştirin. (Soluna bakar) İşte yolcularla dolu bir başka tren 
daha.Özellikle son beş yıldır insanların buraya nasıl hücum ettiklerine inanası 
gelmiyor insanın. Birkaç dut yaprağı, ebe gümeci ve fesleğeni kaynat ve çay 
niyetine iç, iyi gelecektir. > 

Lyngstrand : Evet, trafiği de giderek yoğunlaşıyor sanırım. 

Ballested : Özellikle de yazları çok insan gelmeye başladı buraya.Korkarım artık 
kasabamız bütün bu yazlıkçıların yüzünden kendine özgü niteliklerini de 
kaybedecek zamanla. 

<Lyngstrand : Siz bu kasabada mı doğdunuz? 

Ballested : Hayır ama buranın iklimine adapte abap… adap-te ettim kendimi galiba. ettim 
kendimi. Zaman ve alışkanlıklar beni büsbütün bağladı buraya.    

Lyngstrand : Öyleyse uzun zamandır burada yaşıyorsunuz. 

Ballested : Aşağı yukarı on yedi, on sekiz yıldır buradayım. Buraya ‘Skive Tiyatro 
Topluluğu ile gelmiştim. Ama Bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Sonunda 
kumpanya dağılmak zorunda kaldığında da herkes kendi yoluna gitti. 

Lyngstrand : Ama siz burada kalmayı tercih ettiniz. 

Ballested : Kaldım, iyi ki de öyle yapmışım. Bu süre boyunca da iç mimar olarak çalıştım. 

Bolette evden çıkardığı sallanan sandalyeyle sahneye gelir, verandaya yerleştirir.  

Bolette : (odaya doğru konuşur). Hilde, babamın nakışlı taburesinin nerede olduğuna 
bakar mısın? 

Lyngstrand : (verandaya gelir, başıyla selamlar)Günaydın Bayan Wangel. 

Bolette : (Merdivenlerden) Aa! Siz misiniz Bay Lyngstrand ? Günaydın. Bana biraz 
müsaade eder misiniz?Ben hemen... (tekrar odaya girer) 

Ballested : Aileyle tanışıyor musunuz? 

Lyngstrand : Pek sayılmaz Genç hanımlarla bir kaç kez kalabalık içinde karşılaşmıştım. 
Ama geçenlerde küçükhanımların annesi Bayan Wangel’le Prospect’de müzik 
dinlemeye gittiğimde ayak üstü sohbet ettik. O zaman gelip kendilerini ziyaret 
edebileceğimi söylemişti. 
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Ballested : Biliyor musunuz, aslında onları daha yakından tanımalısınız. 

Lyngstrand : Evet ben de onları daha sık ziyaret etmem gerektiğini düşünüyordum. Sadece 
sıradan sohbetler için bile olsa. Yine de sohbet için bir bahane bulmam 
gerektiği... 

Ballested : Bahane mi? Ne gerek var? (Sahnenin soluna bakar) Hay Allah! (malzemeleri 
toplarken) Gemi iskeleye yanaşıyor. Hemen otele gitmek zorundayım. Yeni 
yolcuların bana ihtiyacı olabilir. Aynı zamanda berberlik de yapıyorum ben 
biliyor muydunuz? 

Lyngstrand : On parmağınızda on marifet. 

Ballested : Bu tip küçük kasabalara sonradan gelen insanların birden fazla hünere sahip 
olması gerekir. Eğer saçınızla ilgili bir sorununuz olursa, ne bileyim, mesela saç 
şeklinizle ya da saç kremleriyle ilgili, başvuracağınız tek kişi Ballested’dir: 
Dans üstadı Ballested. 

Lyngstrand : Dans üstadı mı? 

Balleseted : Mızıka Topluluğu’nun başkanı da diyebilirsiniz. Dömbelekçiler Grubu’nun 
da bateristiyim aynı zamanda. Bu akşam Prospect’de konserimiz var.. Hoşça 
kalın...Hoşça kalın.. > 

Boya malzemelerini de alarak ile birlikte bahçe kapısından çıkar. 6┐3][4┌ 7Hilde bir 
tabureyle taşıdığı sandalye ile birlikte sahneye girer. Sertçe bırakır. Düzeltecekken darbukayı 
görür. Çalmaya başlar. Bolette de yine elinde çiçeklerle görünür. Lyngstrand bahçe tarafından 
Hilde’yi selamlar Bollette, verandaya gelir toz alır, Hildenin bıraktığı sandalyeyi görür, 
söylenerek düzeltir. 

 

Hilde : (Lyngstrand’ın selamlamasını fark etmez karşılıksız bırakarak tırabzan 
parmaklığından) Bolette bu gün nihayet gelmeyi göze aldığınızı söyledi. 

Lyngstrand : Evet,kısa bir süre için bile olsa nihayet cesaret edebildim. 

Hilde  : Sabah yürüyüşüne çıktınız mı bugün? 

Lyngstrand : Hayır, plan bugün uygulanamadı. 

Hilde  : (Fark ederek) Gelsene içeri! Bu sabah da yüzdünüz mü peki? 

Lyngstrand : Şöyle bir girip çıktım. Anneniz de oradaydı karşılaştım. Yüzme kabinlerinin 
oraya doğru gidiyordu. 

Hilde  : Kim? 

Lyngstrand : Anneniz. 

Hilde  : Annem? Aaa.. Anladım.(Tabureyi sallanan sandalyenin önüne bırakır.Bollet 
ortalığı temizlemeye, toplamaya devam eder) 

Bolette  : (Araya girer) Fiyordun orada babamın yelkenlisini görmediniz mi? 
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Lyngstrand : Fiyordun ucunda bir yelkenli görürü gibi oldum. 

Bolete:   Kesin onunkidir. Adadaki hastalarını ziyarete gitmiş olmalı. (Masanın üzerini 
düzenlemeye başlar.) 

Lyngstrand : (Verandadaki merdivene bir adım çıkar) Tanrım burası olduğu gibi çiçeklerle 
bezenmiş. 

Bolette  : Evet, güzel olmamış mı? 

Lyngstrand : Çok şirin. Burada bir kutlama yapılacak gibi. 

Hilde  : Tam üstüne bastınız. 

Lyngstrand : Durun bir tahmin edeyim. (Verandadaki merdivene bir adım çıkar) Ne güzel 
olmuş buralar. Kesin babanızın doğum günüdür. 

Bolette  : (Hilde’ye kaşgöz ederek) Hmm hmmm 

Hilde  : (Görmezden gelir).Hayır, annemin. 

Lyngstrand : Ah! Demek annenizin. 

Bolette  : (Yavaş ama kızgın bir ifadeyle) Bana bak, Hilde... 

Hilde : (Aynı biçimde) Ne olmuş… (Lyngstrand’a) Herhalde yemek için eve 
dönüyorsunuzdur. 

Bolette  : (Lyngstrand’a) Siz de kahvaltı için eve dönüyordunuz herhalde, ha Hans 
Lyngstrand.  

 

Lyngstrand : (Bozularak Merdivenden iner) Evet sanırım gidip bir şeyler atıştırmam 
gerekiyor.  Yok… Ben Ballasted’e katılacağım. Provaya davetliyim.  

Hilde  : Otelde keyfiniz yerindedir herhalde. 

Lyngstrand : Artık otelde kalmıyorum. Benim için çok pahalı olmaya başladı. 

Hilde  : Şimdi nerede kalıyorsunuz peki? 

Lyngstrand : Bayan Jensen’in yerinde. 

Hilde  : Hangi Bayan Jensen? 

Lyngstrand : Ebelik yapan Bayan Jensen. 

Hilde  : Pardon, Bay Lyngstrand ama gerçekten yapmam gereken önemli… 

Lyngstrand : Ah! Afedersiniz gerçekten ağzımdan kaçtı. 

Hilde  : Ne kaçtı ki ağzınızdan? 

Lyngstrand : Biraz önce söylediğim şey. 



 416

Hilde  : (Aşağılayan bir bakışla) Sizi zerre kadar anlayamıyorum. 

Lyngstrand : Tamam. Galiba artık veda etmem lazım. 

Bolette  : (Merdivenin önüne gelir) Hoşçakalın, hoşça kalın Bay Lyngstrand. Bugünlük 
kusurumuza bakmayın. Ama başka bir gün… daha geniş zamanınız 
olduğunda… tabii arzu ederseniz… mutlaka hem bizim hem de babamızın 
ziyaretine bekleriz. 

Lyngstrand : Çok memnun olurum. Teşekkürler. 

Selamlar, bahçe kapısından çıkar.Yoluna devam ederken verandaya doğru tekrar bir selam 
daha gönderir. 

Hilde  : {(Yavaşça) Adieu, mösyö. Lütfen ebe anneye selamlarımı iletin. 

Bolette  : (alçak sesle, onun kolunu çekiştirerek) Aman Hilde! Çok kötüsün! Delirdin mi 
söylesene! Seni duyabilirdi. 

Hilde  : Umurumdaydı sanki.} 
4] 

Hilde  : Bekle o zaman, ben de seninle geliyorum. 

Bolette  : Hilde!.. Vazifelerimizi unutma. 

Hilde  : (Öfkeyle) Vazife… Off bu korkunç kelimeden nefret ediyorum.7┐ 

Bolette  : [5
 (sağa bakarak) Hah babam geldi işte! 

┌ 8Wangel dışarılık giysileri içinde, elinde küçük çantası, patikadan geçerek sallana sallana 
girer. Hilde fark ettiğinde Bollet de fark eder. Çıkmakta olan Lyngtrand’la karşılaşır. 
Lyngstrand selamlar. Birşeyler söyler. Wangel onu üstünkörü muane eder. Cebinden çıkardığı 
reçeteye birşeyler yazar ve verir. Bollet’e uzaktan “gidici” gibi bir işaret yapar. 

Wangel  : İşte geldim çocuklar! (Bahçe kapısından girer) 

Bolette : (Ona doğru giderek onu yakalar) Gelmene çok sevindik Nihayet gelebildiniz 
Baba! 

Hilde : (o da babasına doğru giderek Bolette’e yardım eder) Demek bugün izin 
yapıyorsun Baba. Demek bugünü felekten çalmaya kararverdin Babişko. 

Wangel : {Yok... yok.. Şimdi aşağıya muayenehaneye inip biraz bir şeylere bakmam 
gerekiyor. Ama bir dakika <Arnholm’dan gelmiş mi, haberiniz var mı? 

Bolette : Evet biraz önce aradı. Birazdan burada olacakmış. > dün gece gelmiş. Oteline 
haber gönderdik. 

Wangel:  Yani onu daha görmediniz? 

Bolette  : Yok görmedik ama herhalde bu sabah görürüz. 
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Wange l : Doğru, kesin gelir.} 

Hilde  : {(Onu kolundan çekiştirerek) Baba etrafa bakmadın hiç. 

Wangel : (Verandaya bakarak.) Tamam çocuk, gördüm hepsini. Pek neşeli olmuş 
burası. 

Bolette  : Güzel yapmışız değil mi? 

Wangel  : Evet elinize sağlık.}{ Evde sadece biz mi varız? 

Hilde  : Evet… o….şeye gitmiş... 

Bolette  : (telaşla keserek) Annem denize gitmiş. 

Wangel : (Bolette’e sevgiyle bakar, başını okşar, sonra duraksayarak) Bakın canlarım, 
bunu bütün gün böyle tutmayı mı düşünüyorsunuz? Bayrak da böyle gönderde 
mi kalacak? 

Hilde  : Anladın değil mi Baba? 

Wangel:  Evet ama... hmmm.... Biliyorsunuz…  

Bolette  : (ona bakıp başını sallayarak) Bütün bunları Bay Arnholm’un Amcanın gelişi 
onuruna yaptığımızı biliyorsun tabii. Böyle Eski bir dostunun buraya ilk defa 
seni ziyarete gelmesi… 

Hilde  : (gülümseyip, babasını sarsarak) Düşünsene Baba! Bir zamanlar Bolette’in 
öğretmeni olan adam şimdi yeniden burada… 

Wangel : (kırık bir gülümseme ile) Sizi gidi sinsi fareler muhabbet kuşları! Aman zaten 
artık bizimle olmayan ve bir zamanlar çok sevdiğimiz birini hatırlamanın ne 
sakıncası olabilir ki. Ama yine de: Al Hilde, (ona çantasını verir) Şunu 
muayenehaneye götür. Hayır kızlar. Bunlar: yani bunu yapma biçiminiz hiç 

hoşuma gitmedi. Artık her sene her sene – alışkanlık haline getirdiniz. 8┐ Ne 

diyeyim bilmem ki? Herhalde söyleyecek pek bir şey yok.} 5] 

Hilde  : [6
 (tam çıkacakken kısa bir an için durup arkadakilere doğru işaret eder) 

┌9(Arnholm’u fark eder, işaret ederek heyecanla ve şaşkınlıkla) Buraya doğru 
Hey, gelene bakın, Bolette eminim bu bak senin eski hocan geliyor örtmenin 
değil mi! 

Bolette  : (o tarafa bakarak) Kim, o mu? (Güler) Çok komiksin! O orta yaşlı adamı mı? 
Arnholm mu sandın? 

Wangel  : Dur bir dakika çocuk. Aman tanrım bu o. Kesinlikle o. 

Bolette:  (Ona şaşkınlıkla bakarak) Aman Tanrım, ben neredeyse…  

Arnholm şık gündüz giysileri içinde, altın çerçeveli gözlüğü, ince bastonu ile verandaya doğru 
gelir girer. Hilde ıslık çalarak karşılama komitesi için Costel, Ballasted ve Sanda’yı çağırır. 
Müzik eşliğinde önce kahraman, sonra da kahramanın gerçek yüzü görünür: giderek maçolaşır. 
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Yıpranmış bir hali vardır. Şöyle bir bahçeye bakar. Dostane bir havayla herkesi selamlar ve 
bahçe kapısından girer. 

Wangel  : Hoşgeldin sevgili Arnholm! Eski mahallene … Hoş geldin! 9┐ 

Arnholm : ┌ 10Sağolun Doktor Wangel. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zahmet 
etmişsiniz. (El sıkışıp kucaklaşırlar  bahçede birlikte yürümeye başlarlar)  

Wangel  : <Lağımı açtın mı Ballasted? (Ballasted tepkili çingenelerle çıkar. > Wangel 
Kızların arkasından yürüyen Arnholm’a yetişerek bahçede birlikte yürümeye 
başlarlar) 

Arnholm : İşte kızlar! (Ellerini açarak onları süzer) İkisini de tanıyamazmışım. 

Wangel  : İnanırım valla! 

Arnholm : Ama belki Bolette’i -evet tabii onu- tanıyabilirdim herhalde. 

Wangel : Valla bana kalırsa onu da tanıyamazdın. Ne de olsa görüşmeyeli sekiz dokuz 
yıl oldu. Ah ah! Bir sürü şey değişti buralarda. 

Arnholm : (etrafına dikkatle bakarak) Pek de öyle görünmüyor. Tabii ağaçlar dışında. Ne 
kadar büyümüşler maşaallah. Bir de tabii şu çardağı yeni yapmışsınız. 

Wangel  : Yo yo... ben bu tür değişikliklerden söz etmiyorum. 

Arnholm : (gülümseyerek) Ah orası öyle tabii, artık iki yetişkin kız babasısın.  

Wangel  : Yetişkin mi… (Hilde’ye öfkeyle bakar) iki değil (bollet’e sevecen) bir! 

Hilde  : Yaa Baba! Evet, diğeri yabani! Çılgın bir tabiata sahip. (Wangel’i tersler. 
Çıkar.) 

Wangel  : Kızım, babayım ben! 

Wangel  : Hadi şu verandada oturalım biraz. Buradan daha serin. 

Arnholm : Çok teşekkürler doktorcum. 

Yukarı doğru çıkarlar. Wangel ona sallanan sandalyeyi gösterir oturması için. 

Wangel : Hah! Hadi şimdi bir güzel dinlen! Yolculuk seni epey bir yormuş galiba. 

Arnholm : Hiç dert değil. Burası öyle hoş ki.  

Bolette : (Wangel’e) İçeri girip oturma odasında vişne soda içsek daha iyi olmaz mı? 
Birazdan burayı sıcak basar. 

Wangel : <Tamam Hadi kızlar, Hadi gidip vişne sodamızı limonatamızı içelim, belki 
içine bir damlacık da brendi biraz da şarap koyarız ha?  

Bolette  : (Bolette ters ters bakar) Baba lütfen! 

Wangel  : Öyle çok değil. Bir damla bir şey. Belki seven birileri vardır aramızda. > 
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Bolette  : Tamam brendi de! 

Wangel  : Öyle çok değil. Bir damla bir şey. Belki seven birileri vardır aramızda. 

Bolette  : Tamam. Hilde sen çantayı muayenehaneye indir. 

Bolette odaya girip kapıyı arkasından kapatır. Hilde çantayı alır, bahçeden geçip evin arkasına 
yönelir.

6] 

Arnholm : [7
 {(çıkarken gözleriyle Bolette’i takip etmiştir) Ne hoş bir… ikisi de çok 

hoşlar, hem burada senin dizinin dibindeler. 

Wangel  : Değil mi ama? 

Arnholm : Bolette nasıl da.. yani tabii Hilde de.... }10┐ ┌ 11Ee peki söyle bana doktor 
hayatının sonuna kadar burada kalmayı mı düşünüyorsun? 

Wangel : Öyle umuyorum. Burada doğdum, burada doydum. Burada onunla çok 
mutlu… bizi böyle erkenden bir başımıza… {geçen sefer geldiğinde onunla 

tanışmıştın değil mi?} 
Arnholm : Ah tabii. 

Wangel : {Şimdi onun yerini alan bir başkasıyla aynı mutluluğu yaşıyorum. Yani şöyle 

bir düşünüyorum da Kör talih hep yüzüme güldü benim.} 

Arnholm : {İkinci evliliğinden karından çocuğun olmadı mı? 

Wangel : İki ..... iki buçuk yıl  önce bir oğlumuz oldu. Ama çok yaşamadı. Dört beş 
aylıkken öldü.} 7] 

Arnholm : [8
Eşin Karın evde değil mi bugün? 

Wangel : Birazdan gelir. Yüzmeye gitmiş. Kar kış yağmur çamur, her gün deniz 
kenarına iner mutlaka. 

Arnholm : Hasta mı peki? 

Wangel : Aslında pek hasta diyemeyiz ama yine de Özellikle son beş yıldır pek 
anlamlandıramadığımız bir sinir var üzerinde. Pek bir şey anladığımı da 
söyleyemeyeceğim. Ama suya şöyle bir giriverince yumuşacık biri oluyor. 

Arnholm : Evet, eskiden de öyleydi. 

Wangel : (Neredeyse belirsiz bir gülümseme ile) <Tabii ki! Skjoldviken’de öğretmen 
olduğun zamandan hatırlarsın Ellida’yı. 

Arnholm : Elbette hatırlıyorum. Genelde papazın evine giderdi ama ben onu daha çok 
deniz fenerine, babasını ziyarete gittiğim zaman görürdüm.  
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Wangel : {O dönemlerde yaşananların onun üzerinde çok büyük izler bıraktığı 

muhakkak.} {Bu kasabada yaşayan insanlar da hiçbir zaman anlayamadılar 
onu. O yüzden de ona “Denizden Gelen Kadın” adını yakıştırdılar. 

Arnholm : Öyle mi?} 
Wangel : Evet. Evet... bak ne diyeceğim… karşılaştığınızda ona eski günlerden bahset, 

kesin iyi geliyor ona. 

Arnholm : (Şüpheyle Wangel’e bakar) Bunu düşünmen için bir neden mi var? 

Wangel  : Var ya. > 11┐ 

Ellida  : (Bahçenin dışından sesi duyulur) Wangel, orada mısın? 

Wangel  : (Kalkar) Evet canım. 

┌ 12Çingeneler, Ballasted ve Lyngstrand müzik ve dans eşliğinde fuayeden oyun platformu ile 
birlikte girerler. Balonları ve çiçekleri izleyiciye atarak arabanın yanına yerleşirler. 
Seyircilerin önündeduran oyun platformunun üzerine oturup bir süre onları izlerler. Bir süre 
sonra sıkılırlar.  

Costel : Arkadaşlar, hazır bu kadar insanı bir arada bulmuşken genel provamızı alalım 
isterseniz.  

<Oyun yerini ve seyir yerini düzenlerler.  

Costel : Ve huzurlarınızda.. Elida’nın önerisi, Ballastedin ricasıyla… karşınızda  
“DENİZ KIZI’NIN SONU” öyküsüüüü.  

Anica : Yazan ve yöneten Ballasted 

Costel   : Veee konuk oyuncumuzzz… Bay  Hans Lyngtranddddddd… 

Corina : Ve Deniz Kızı’mızzzzzz… Hildeee. 

Elena : Deniz kızlarının Cadı’lar ve Çingenelerle kardeş olduğu söylenir.  

Anica : Ama artık ne cadılara ne de deniz kızlarına rastlamak mümkün. 

Corina : Belki de bir biz kaldık geriye bu katliamdan.  

Elena : Biz de ölüyoruz.  

Costel : Gezgin halk yavaş yavaş yok oluyor.  

Corina : Yok oluyoruz.  

Elena : Ama bir gün gezgin çocuk denizlerden yeniden doğarak, çöllerden geçerek 
gelecek. İşte o zaman dünyaya barış gelecek. O zamana kadar sürdürmeliyiz 
yolculuğumuzu. Yerleşen ölür. 

Çingeneler : Yerleşen ölür. > 
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 Çingeneler platformu da taşıyarak yerlerine geçerken12┐┌ 13 Ellida Wangel, omuzlarından 
aşağı dökülmüş ıslak saçları, üzerinde açık renkli, büyükçe bir şalla ağaçların arasından ile 
görünür. Arnholm da kalkar. 

Wangel : (gülümseyerek ellerini ellerine alır ellerini açarak karşılar) İşte benim deniz 
kızım da geldi. 

Ellida  : (Aceleyle verandaya çıkar, ellerini tutar Elida çingenelere yönelir. Onlarla 
selamlaşır. Çingeneler de ona hediyeler verir.) Ne zaman geldin? 

Wangel : Birkaç dakika önce geldim. (Kolundan tutarak getirir. Arnholm’u göstererek) 
eski dostumuza merhaba demeyecek misin? 

Ellida  : (elini Arnholm’a uzatır) Geldiniz demek. Hoş geldiniz. Ayrıca geldiğinizde 
evde olmadığım için de beni bağışlarsınız umarım. 

Arnholm : Hiç önemli değil. Bu tür seremonilerle uğraşmayın lütfen. 

Wangel  : Deniz nasıldı bu gün? Serin miydi? 

Ellida  : Serin mi? Neredee! Burada deniz asla serin olmaz. Hep ılık, hep cansız. 
Buranın denizinin suyu de hasta gibi. 

Arnholm : Hasta mı? 

Ellida : Evet. hasta. Ve ben bu suyun insanları da hasta ettiğine inanıyorum.  Gün be 
gün çürüdüğümü hissediyorum.  Bu yaşam öldürüyor bizi 

Wangel   :(Gülümser) Buraların çok iyi reklamını yapıyorsun! 

Arnholm : Galiba denizle aranızda çok özel bir ilişki var Bayan Wangel. Ve bütün 
hayatınız onunla bağlantılı gibi sanki 

Ellida  : Kim bilir! Belki de. Evet aslında ben de gerçekten öyle olduğunu 
düşünüyorum.

 8][9
 Ama şuraya bir bakın, kızlar sizin onurunuza buraları 

hazırlarken ne kadar keyif almışlar görüyor musunuz? <Aman, boş verin şimdi 
bunları da sizin için yapılan hazırlıklara bir bakın. 

Wangel  : (Utanarak) Hm.. (Saatine bakar.)Evet.. Özür dilerim ama benim hemen... 

Arnholm : Bütün bunlar gerçekten benim için mi? 

Ellida  : Evet. Evimizi her gün bu şekilde donatmadığımıza emin olabilirsiniz. Off!!! 
Bu çatının altı ne kadar boğucu böyle!(Bahçeye iner) Buraya gelin. Burada hiç 
olmazsa biraz hava var. (Çardağa oturur.) 

Arnholm : (çardağa yönelir) Gerçekten hava burada biraz daha iyiymiş. Hakkaten burası 
biraz daha serin gibi. > 

Ellida  : Ama siz hatırladığım kadarıyla şehrin havasını daha boğucu bulurdunuz. 
Duyduğum kadarıyla yaz orada buradan da betermiş. 

Wangel : (Bahçeden ayrılırken) <Eeee Ellida, hayatım, kısa bir süreliğine misafirimizle 
ilgilenebilirsin değil mi? 
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Ellida  : İşin mi var? 

Wangel : Evet, aşağıya, muayenehaneye inmem gerekiyor. Sonra da üzerimi 
değiştireceğim. Ama uzun sürmez. > 

Arnholm : < Acele etmenize gerek yok doktorcum. Biz eşinizle karınla bir şekilde vakit 
geçiririz nasıl olsa. 

Wangel  : (başını sallar) Ah, tabii! Bundan eminim. Neyse birazdan 
görüşürüz.(Bahçeden Kuleye çıkar)

 9] > 

Ellida  : [10
 (Kısa bir duraksamadan sonra) Siz de burada oturmanın daha keyifli 

olduğunu düşünmüyor musunuz? 

Arnholm : Evet şimdi daha iyi. 

Ellida  : {Buraya Ellida’nın Çardağı diyorlar. çünkü ben düzenledim. Daha doğrusu 
Wangel benim için yaptı çaktı. 

Arnholm : Genelde burada mı oturuyorsunuz? 

Ellida  : Evet Vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Kızlarsa verandada. Wangel de iki 

tarafı idare eder. Kah orda, kah burada. 13┐ 

Arnholm : Kızlarla birlikte herhalde. 

Ellida  : Hayır. Kızlar genelde verandada oturmayı tercih ederler. 

Arnholm : Peki, ya Wangel? 

Ellida  : Ah! Wangel ikisi arasında mekik dokur. Bazen benim yanımda bazen de 
kızlarının. 

Arnholm : Peki böyle olması sizin tercihiniz mi? 

Ellida  : Özellikle partilerde bu düzenleme daha çok rahatlık sağlıyor. Gördüğün gibi 
buradan karşı tarafa rahatlıkla sohbet edebilirsin. Tabii konuşacak bir şeyin 
varsa.} 10] 

Arnholm : [11
 ┌ 14 (Bir süre düşündükten sonra) En son sizin oradan…geçtiğimde... 

Skjoldviken’in arkasından...Yani...eee...Çok uzun zaman oldu. 

Ellida  : Nerdeyse on yıl geçmiş bizlerle beraber olmayalı. 

Arnholm : Evet o kadar olmuştur herhalde. Fakat seni o deniz fenerinin oralarda 
düşündüğümde... Papaz sana kafir derdi. Çünkü O’na göre baban sana bir 
Hıristiyan’a yakışmayacak bir isim vermişti. Eski bir geminin adını vermişti 
sana bir Hıristiyan’a yakışmayacak bir adın vardı: Eski bir geminin adı! 

  

Ellida  : Ne varsa bunda!? 
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Arnholm : Buraya tekrar döndüğümde seni Wangel’in karısı olarak görmek aklımın 
ucundan bile geçmezdi. 

Ellida  : Yok, aslında o dönemde Wangel’le daha... Çünkü o zaman daha kızların 
annesi hayattaydı. Gerçek anneleri yani. 

Arnholm : Evet, elbette, elbette. Ama öyle olmasaydı bile, yani özgür olsaydı bile böyle 
bir şeyin olacağı hiç aklıma gelmezdi. 

Ellida  : Benim de. Aklımın ucundan geçmezdi. 

Arnholm : Wangel gerçekten iyi bir insan. Çok saygıdeğer biri. Çevresindeki herkese 
karşı son derece saygılı ve duyarlı bir insan. 

Ellida  : (Sıcak ve içtenlikle) Gerçekten öyledir. 

Arnholm : Ama nedense senden tamamıyla farklı bir insan olduğunu düşünüyorum. 

Ellida  : Evet, bunda da haklısın. Öyledir. 

Arnholm : Öyleyse Nasıl oldu bu iş? 

Ellida  : Ah, sevgili dostum Arnholm, lütfen bunu bana sorma çünkü açıklayamam; 
diyelim açıklayabildim bu sefer de sen anlayamazdın. 

<Arnholm küserek veranda’ya gider. Çingeneler doğaçlama olarak “10 yıl önce 
Sholdviken”oyununu oynarlar. Oyunun motifi Ellida’nın o dönemlerde bulunduğu durum ve 
nasıl kuşatıldığıdır. İbsen’in Ellida’yı görme biçimi ortaya konur. Papaz, Yabancı, Arnholm, 
Wangel ve Ellida oyunun kahramanlarıdır. Özellikle Arnholm ve Yabancı’nın tavırları, yeni bir 
eş almak için pazara çıkmış olan Wangel’le paılan pazarlığı kabule zorlar. >   

Arnholm : (Bir şeyler anımsamıştır. Biraz da telaşla yaklaşır.) Hmm… (daha alçak sesle) 
{Peki eşine kocana bir şey anlattın mı? Yani… hani o nafile çabalarımdan. 

Ellida  : Hayır. Merak etme. O Olanlar hakkında tek bir söz çıkmadı ağzımdan. 

Arnholm : Sevindim. Çünkü bu durum kendimi biraz garip hissetmeme... 

Ellida  : Hiç gerek yok ki!Ona sadece doğruları söyledim. Yani senden ne kadar 
hoşlandığımı, senin benim en yakın ve en iyi dostum olduğunu söyledim, hepsi 
bu. 

Arnholm : Sağol öyleyse. Peki ben buradan ayrıldıktan sonra neden bir kerecik bile 
mektup yazmadın söyler misin? 

Ellida  : Belki de beklentilerini karşılayacak cümleleri kuramayan birinden mektup 
almanın sana daha çok acı vereceğini düşündüğümden yazmamışımdır. Başka 
türlüsü kabuk bağlamış yaraları yeniden açmak gibi olacaktı belki de. 

Arnholm : Hm... Evet. Haklısın galiba. 

Ellida  : Peki sen neden yazmadın? 
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Arnholm : (Gülümseyerek ama sitemli) Yani ilk adımı benim atsaydım öyle mi? Belki de 
her şeyi yeniden başlatmak istiyormuşum gibi davranmalıydım ha ne dersin? 
Hem de reddedilmiş olmama rağmen. 

Ellida  : Ah hayır. Onu anlıyorum. O günden sonra bir daha arayıp sormadın. Bunca yıl 
benimle başka bir tür bağ kurmayı hiç düşünmedin mi hiç?  

 Arnholm : Asla! Ben o eski anılara hep sadık kaldım. 

Ellida : (küçük bir hareketle) Saçmalık! Unut artık o eski, hüzün dolu hatıraları. Bırak 
artık geçmişi didiklemeyi. İleride nasıl mutlu bir koca olabileceğine kafa yorsan 
daha iyi edersin bence. 

Arnholm : Öyleyse elimi çabuk tutmalıyım Bayan Wangel. Ne de olsa… söylemeye 
utanıyorum ama… otuz yedi yaşındayım kırkımı çoktan geçtim… 

Ellida  : Ooo!.. Çok doğru, bu yüzden elini çabuk tutmalısın ya!. (Bir an sessiz kalır, 
daha sonra, ağır başlı ve içten bir ifadeyle) (Çingeneler bakarak) Haaa! Fakat 
yine de sevgili Arnholm, sana o zaman kendimi korumak için söyleyemediğim 

bir şeyi şimdi söylemek istiyorum. 14┐ ┌ 15 Sevgili Arnholm, haydi biraz 
dedikodu yapalım. Sana o zaman söyleyemediğim bir şeyi öğrenmek ister 
misin? 

Arnholm : Neymiş o? 

Ellida  : Senin o nafile çaba dediğin şeye başka türlü karşılık vermem o an için 
olanaksızdı. 

Arnholm : Bana dostluğundan başka bir şey veremeyeceğini söylemiştin. Bunu zaten 
biliyorum.} 

Ellida  : {Fakat Daha o zamandan sen benim bütün aklımın ve ruhumun bir başkasına 
birilerine kapılıp gittiğinimişti bilmiyordun. 

Arnholm : O dönemde mi? 

Ellida  : Evet. 

Arnholm : Ama bu imkansız. Kesinlikle tarihleri karıştırıyorsun. O dönemde Wangel’i 
doğru dürüst tanımıyordun bile. 

Ellida  : Ben Wangel’den bahsetmiyorum. 

Arnholm : Wangel değil mi? Fakat o zaman Skjoldvken’de senin dikkatini bu denli 
çekebilecek birilerinin olduğunu hiç hatırlamıyorum. 

Ellida  : Aslında bu dediğinde haklı olabilirsin. Evet başlıbaşına delilikti zaten 

Arnholm : Biraz daha açık konuşur musun lütfen? 

Ellida  : Ahh... Sadece o zaman senin zannettiğin kadar serbest olmadığımı bil yeter.} 
Zaten artık biliyorsun. 

Arnholm : Peki ya serbest olsaydın? 
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Ellida  : Eee...? 

Arnholm : Mektuplarıma verdiğin Cevabınplar değişir miydi? 

Ellida  : Nasıl bilebilirim ki? Wangel hayatıma girdiğinde cevap zaten değişmişti. 

Arnholm : Bana o zaman özgür olmadığını şimdi niye söylüyorsun? 

Ellida  : (huzursuz ve korkulu bir şekilde ayağa kalkarak) Çünkü artık birileriyle 
paylaşmam gerekiyordu. Hayır… otur lütfen. (kararlı bir şekilde ve eğlenerek) 
Çünkü dedikodu yapıyoruz… Aklıma geldi birden sen eski defterleri açınca, 

biraz eğleniriz diye düşündüm. Sen pek eğlenmiş gibi durmuyorsun.15┐ 

Arnholm : {Öyleyse kocan bu konuda hiçbir şey bilmiyor öyle mi? 

Ellida  : Daha ilk günden aklımın bir zamanlar başka birinde olduğunu söylemiştim. 
Anlattıktan sonra da ne daha fazlasını sordu ne de bu konuyu tekrar açtı. Zaten 
aslında zır delilikti. Hem zaten çabucak bitti gitti… yani bir bakıma. 

Arnholm : (Kalkar) Bir bakıma da ne demek? Sürüyor mu yani? 

Ellida  : Evet, evet öyle! Lütfen Tanrım!Sevgili Arnholm, zannettiğin gibi değil. Bu 
kesinlikle anlaşılır bir şey değil. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Ben sana ne 
anlatsam sen benim ya hasta ya da deli olduğumu düşüneceksin.  

Arnholm : Benim sevgili Ellida’m. Öyleyse şimdi bana her şeyi bütün gerçekliğiyle 
anlatmalısın. 

Ellida  : Peki o zaman. En azından deneyeyim. Mantıklı bir adam olarak bu durumu 
nasıl açıklarsın bilmi...} 11][12

 (Çevresine bakınır, ve yarıda keserek) Bir 
dakika.. Galiba biri geliyor. 

Lyngstrand, gelir, bahçeye geçer. Yakasında bir çiçek takılıdır. Elinde de kağıttan yapılmış, 
ipek bir kurdeleyle bağlı, çok alımlı görünen bir demet çiçek vardır. Verandada kararsız ve 
tereddüt eden bir ifadeyle ayakta dikilir.  

Ellida  : (çardaktan seslenir) Kızlarımı görmeye geldiniz Bay Lyngstrand? 

Lyngstrand : ┌ 16  (çevresinde döner. Sandalyesini çitin dışında bırakır.) Ah, Bayan 
Wangel, orada mıydınız? (Selamlar ve daha yakına gelir Sakarlıktan mı yoksa 
bileisteye mi olduğu belli olmayacak bir şekilde çitlere takılır, elindeki çiçek 
Arnholm’un suratında patlar.) Yoo.. Hayır.. Düşündüğünüz gibi değil.. 
Kızlarınız için değil yani.. Bu sizin için Bayan Wangel. Yani… hani gelip arada 
bir ziyaret edebileceğimi... 

Ellida  : Tabii ki söylemiştim. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. 

Lyngstrand : Teşekkür ederim. <Üstelik talihe bakın ki bugün burada bir kutlama da 
olduğunun haberini aldım. 

Ellida  : Aaaa! Size de mi söylediler? 
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Lyngstrand : Sayılır. Bu yüzden de bunları size sunabilme cesaretimi bağışlarsınız umarım. 
(Tekrar başıyla selamlar ve buketi uzatır.) 

Ellida:   (Gülümseyerek) Fakat sevgili Lyngstrand, bu çiçekleri bizzat Bay Arnholm’e 
takdim etmeniz daha uygun olmaz mıydı? Biliyorsunuz bu kutlamalar onun 
şerefine 

Lyngstrand : (Şaşırmış bir iadeyle ikisini de süzer) Ben çok özür dilerim ama... ben bu 
beyefendiyle henüz tanışmadım. (Arnholm’a elini uzatır, ama Arnholm 
hoşnutsuz başını diğer yana çevirir.) Ben... Ben sadece sizin doğum gününüzü 
kutlamak üzere gelmiştim Bayan Wangel. 

Ellida  : Doğum günüm mü? Sanırım bir yanlış anlama var Bay Lyngstrand. Bu gün 
kimsenin doğum günü filan değil. 

Lyngstrand : (Muzip muzip gülümser) Ah... Şimdi anladım. Ama bu kadar gizli tutulduğunu 
düşünemedim. 

Ellida  : Neyin pardon? 

Lyngstrand : Doğum günü kutlamanızın. 

Ellida  : Benim mi? 

Arnholm : (Anlamsızca bakar) Bu gün mü? Kesinlikle yanılıyorsunuz. 

Ellida  : (Lyngstrand’a) Nereden çıkardınız bunu peki? 

Lyngstrand : Bayan Hilde söyledi. Biraz önce buraya uğramıştım. Genç hanımlara Bütün bu 
hazırlıkların, bayrağın, çiçeklerin ne için olduğunu sorduğumda onlar da... 

Ellida  : Eee? 

Lyngstrand : Bayan Hilde “Çünkü bu gün annemin doğum günü” dedi. 

Ellida  : Annelerinin mi? Ah! Anladım. 

Arnholm : Ah! (Ellida ile anlamlı bakışarak.) Demek bu delikanlıya söylemişler. 

Ellida  : (Lyngstrand’a) Demek size söylediler. 

Lyngstrand : (Buketi tekrar takdim eder) Size ömür boyu mutluluklar dilerim. 

Ellida  : (Çiçekleri alır) Çok.. Çok teşekkür ederim. Biraz oturmaz mıydınız bay 
Lyngstrand? (Lyngstrand otururlar) Bu.. Doğum günü işinin aslında gizli 
kalması gerekiyordu Bay Arnholm. 

Arnholm : Ah ...anladım. Yani bu çevreden olmayanlar davetli değiller . 

Ellida  : Ah evet.  

Lyngstrand : Bundan kesinlikle hiç kimseye bahsetmeyeceğim, gerçekten. 

Ellida  : O kadar da sorun değil canım. >  Bu arada nasıl oldunuz? Geçen seferkinden 
daha iyi gördüm sizi. 
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Lyngstrand : Galiba gittikçe iyileşiyorum: Bir de seneye güneye gidebilirsem... 

Ellida  : Ah! Evet güneye gidiyormuşsun, kızlar söyledi. 

Lyngstrand : Evet, orada Bergen’de bana bakabilecek hem eski patronum hem de arkadaşım 
olan biri var. Bana yardım edeceğine söz vermişti. 

Ellida  : Nereden buldunuz öyle iyi arkadaşı? 

Lyngstrand : Tamamen rastlantı.
 12][13

 Bir dönem onun gemilerinden birinde çalıştım.. 

Ellida  : Siz ha? Denizde yaşamak istediniz demek? Nasıl yakalanmıştınız bu illete? 

Lyngstrand : Kendi isteğimle gitmedim ki. Ama Annem öldüğünde babam benim daha fazla 
evde, aylaklık edip, sağda solda sürtmeme müsaade etmedi tuttu beni açık 
denize gönderdi. Sonra da Gemi geri dönüş yolunda gemi İngiliz Kanalı’nda 
battı. Ama yine de çok şanslıydım  

Ellida  : Nasıl kurtuldunuz peki?  

Lyngstrand : Bu hastalığı yani göğsümdeki bu illeti batan geminin enkazının üzerinde 
beklerken kaptım aslında. Kurtarılana kadar o buz gibi suda beklemekten başka 
çarem yoktu. İşte ondan sonra da deniz faslı benim için bütünüyle kapanmış 
oldu. Ama yine de talihim yaver gitmişti. 

Arnholm : Ne talih ama, kör Salih. 

Lyngstrand : Eh! Gördüğünüz gibi hastalığım pek de öyle ciddiye alınacak bir şey değil. 
Mesela çok arzu ettiğim işi yapmamam yani heykeltıraş yazar olmamam engel 
değil. için hiçbir neden yok. Düşünsenize parmaklarınızın altında mükemmel bir 
şekle girmeye hazır, kendini tamamen size bırakmış bir kalıp kille karşı 
karşıyasınız. 

Ellida  : Neyin hakkında yazmayı düşünüyorsunuz heykelini yapmayı 
düşünüyorsunuz? Bir deniz adamı mı yoksa bir deniz kızı mı? Ya da yaşlı bir 
Viking... 

Lyngstrand : Yok öyle bir şey değil. Tamamıyla hazır olduğumda kendimi büyük bir işte 
deneyeceğim. Bir kompozisyon yapmayı düşünüyorum. 

Ellida  : Nasıl bir kompozisyon olacak bu? 

Lyngstrand : Yaşadığım bir şeyi yapacağım yazacağım. 

Arnholm : Evet. En doğrusu insanın kendi yaşadıklarından yola çıkması. 

Ellida  : Anladım ama konunuz tam olarak ne olacak yapacaksın? 

Lyngstrand : Gördüğü huzursuz rüyaların gölgesi yüzüne vurmuş, uyuyan genç bir gemici 
karısı olacak galiba. Ona bakan herkes yüzündeki ifadeden o anda rüya 
gördüğünü anlasın istiyorum. 

Arnholm : Başkaları da kimse olacak mı peki? 
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Lyngstrand : Evet bir başka bir figür kişi daha olacak. Başka bir görüntü, bir hayalet de 
denilebilir buna. Yokluğunda kadının ihanet ettiği kocası. Adam denizde 
boğulmuş olacak. 

Arnholm : Ne? 

Ellida  : Boğulmuş mu? 

Lyngstrand : Evet deniz yolculuğunda boğulmuş. Ama en çarpıcı yanı da bu zaten. Çünkü 
hiç bir şey olmamış gibi geri dönmüştür adam. Gece yarısıdır. Sanki bir şey onu 
denizden çekip çıkarmış gibi, üstü başı sırılsıklam kadının yatağının başında 
durup gözlerini ona dikmiştir. 

Ellida : (Sandalyesinin arkasına yaslanarak) Ne müthiş bir fikir. (Gözlerini kapar) 
Ah! Bütün canlılığıyla gözlerimin önünde şu an. 

Arnholm : İyi de bir dakika.. nasıl oluyor?Bay..Bay... Yani siz biraz önce yaşadıkarımdan 
yola çıkarak gibi bir şey demiştiniz. 

Lyngstrand : Evet. Çünkü ben o anı tam anlamıyla yaşadım. 

Arnholm : Yani ölü bir adam gördünüz, öyle mi? 

Lyngstrand:  Tam olarak öyle bir sahneye tanık olmadım ama bunu yaşamış birini tanıdım. 
Ama yine de… 

Ellida  : (kendini kaptırmış bir biçimde, sabırsızca) Anlatabileceğiniz ne varsa anlatın. 
Hepsini bilmek duymak istiyorum. 

Arnholm : (Gülümseyerek) Evet. Tam sana göre hikayeler bunlar. Deniz fantezileri. 

Ellida  : Sonra ne oldu Bay Lyngstrand? 

Lyngstrand : {Aşağı yukarı şöyle bir şeydi: Halifax adı verilen bir gemi sığınağından çıkmış 
evimize dönüyorduk. Ama bizim patron hastalandı; onu hastanede bırakmak 
zorunda kaldık. Onun yerine bir Amerikalı ile anlaşmak zorunda kaldık. Bu yeni 
patron… 

Ellida  : Amerikalı mı? 

Lyngstrand : Evet. Bir gün kaptandan eski gazetelerini istedi. Daha sonra da hepsini teker 
teker okumaya başladı. Soranlara da Norveççe’yi kendi başına öğrenmek 
istediğini söylüyordu. 

Ellida  : Peki sonra ne oldu? 

Lyngstrand : Çok soğuk bir akşamdı. Ben ve patron hariç herkes güvertedeydi. Çünkü 
bileğini burkmuştu ve yürüyemiyordu. Ben de kendimi pek iyi 
hissetmediğimden ranzamda dinleniyordum. O da başkasaraya oturmuş yine o 
gazetelerden birine dalmıştı. 

Ellida  : Sonra? 

Lyngstrand : Oturmuş Sessiz sedasız okurken birden korkunç bir çığlık attı. Ona dönüp 
baktığımda yüzü kireç gibiydi. Sonra aniden gazeteyi parçalamaya başladı. Öyle 
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hırslıydı ki gazete binlerce parçaya bölündü. Ağzından tek kelime çıkmadı bu 
arada. Taş gibi suskundu. 

Ellida  : Hiçbir şey söylemedi mi? 

Lyngstrand : Önce hiçbir şey söylemedi ama sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi 
“Evlenmek ha, başka biriyle. Hem de ben uzaklardayken” gibi birşeyler dedi.. 

Ellida  : (Gözlerini kapamış, kendi kendine konuşuyormuş gibi) Öyle mi dedi? 

Lyngstrand : Evet Üstelik bunları kusursuz bir Norveççe’yle söyledi. Çok şaşırdım, ne 
çabuk öğrenmiş dili dedim. 

Ellida  : Eee... Sonra? Sonra ne oldu? 

Lyngstrand : İşte şimdi hayatımın sonuna kadar asla unutamayacağım en müthiş kısmı 
geliyor. Yine öyle kendi kendine mırıldanmayı sürdürerek “Ama bana ait o ve 
hep öyle kalacak.”… o anı yaşadığım sürece unutamam… “Bir gün eve 
döneceğim, karanlık denizlerde boğulup gitmiş biri gibi döneceğim hem de, o 
zaman… onu almaya gittiğimde, o da benimle gelecek”} 

Ellida  : (Kendine bir bardak su koyar. Elleri titremektedir) Ah! Nasıl canlı bir sahne! 
Elimi uzatsam dokunacağım sanki! 

Lyngstrand : Ve bütün bunları öyle bir söyledi ki, kesin yapar dedim kendi kendime, 
makine dairesinde sigortaları kontrol etmiş güverteye çıkarken… Tam bu sırada  

Ellida  : Daha sonra başına neler geldiğiyle ilgili hiçbir bilgin yok mu? 

Lyngstrand : Ah Bayan Wangel hayatta değil ki... 

Ellida  : (Hemen) Bunu da nereden çıkardınız? 

Lyngstrand : Neden mi? Çünkü bu yaşananlardan hemen sonra gemimiz yanmaya başladı ve 
kanalda battı. Bindiğimiz filikada sadece ben, kaptan ve beş kişi daha vardı. 
Amerikalı da iki adamla birlikte kıç taraftaydı. Allah taksiratını affetsin. 

Ellida:   Ve bu güne kadar onlardan hiçbir haber almadınız öyle mi? 

Lyngstrand : Hem de hiç.Beni iyileştiren arkadaşım geçenlerde bir mektubunda onun 
hakkında hiçbir şey bilinmediğini yazmıştı. Zaten bu yüzden o yaşadığımı sanat 
edebi bir eserine dönüştürmek istiyorum ya. .O kadersiz gemicinin karısı, sanki 
şimdi gözümün önünde, öylesine canlı… boğulduğu halde denizden eve 
intikamla yanıp tutuşarak dönen adam. Her ikisini de o kadar açık ve net 
görebiliyorum ki... 

Ellida  : Ben de... (Kalkar) Ağzınıza sağlık Lyngrtand, güzel bir öykü. Hadi Dilerseniz 
içeri geçelim. Soğuk birşeyler ikram edeyim size. Hatta Wangel’in yanına 
gidelim. Hava artık iyice boğucu olmaya başladı burada. (Çardaktan çıkar)  

Lyngstrand : ( O da kalkar) Ben gelmesem. Sözde ayak üstü doğum gününüzü 
kutlayıpacaktım gidecektim.  

Ellida  : Nasıl isterseniz (Ellerini tutar yanağından öper) Hoşça kalın... Çiçekler için 
tekrar teşekkür ederim. 
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Lyngstrand selamlar ve bahçe kapısından çitlerden çıkar. 16 ┐ 

Arnholm : ┌17  (Kalkar, Ellida’ya doğru yönelir) Galiba bu hikayeyi çok ciddiye aldınız 
Bayan Wangel. 

Ellida  : Öyle de denebilir... Aslında… 

Arnholm : Ama yine de... Bekleyebileceğinizden fazlasını bulamamışsınız gibi geldi 
bana.... 

Ellida  : (şaşırarak) Bekleyebileceğimden mi? 

Arnholm : En azından bana öyle geldi. 

Ellida  : Birinin döneceğini beklemek yani. Hayata dönmesini bekler gibi! 

Arnholm : İyi de, bu deli heykeltıraşın yazarın hikayesinde sizi bu kadar derinden 
etkileyen ne olabilir ki? 

Ellida  : Ah Sevgili Arnholm! Belki de o kadar deli değildir. 

Arnholm : : Hanımefendi, o ölmüş adamla ilgili saçmalıklar mı etkiledi sizi bu kadar? 
Ben de sandım ki... 

Ellida  : Ne sandınız? 

Arnholm : {Bana da sanki bütün bunlar senin kurgunmuş gibi geldi. Kuruntu yaptığını, 
yani burada oturmuş, senden saklanmaya çalışılan bir aile sırrının acısıyla 
kıvranıyordun, şu kutlama meselesi yani. Çünkü kocan ve çocukların, şu anda 
yaşamayan ama her yerde hatıralarının yaşadığı biriyle bu ortamda 
beraberlerken sen bunların büsbütün dışında kalıyordun. 

Ellida  : Ah!Hayır Hayır... Böyle olması normal. Kocamın üstünde bütünüyle ve 
yalnızca benim hakkım olduğunu hiç düşünmedim ki.  

Arnholm : Ben hakkın olduğunu düşünüyorum. 

Ellida : Evet ama yok işte. Ben de onların giremediği başka bir şeyin çemberin içinde 
yaşıyorum zaten. 

Arnholm : (Yavaşça) Sen... Yani kocanı hiç sevmediğini mi söylemeye çalışıyorsun?17┐ 

Ellida  : Hayır, hayır... Onu bütün kalbimle sevmeyi öğrendim ben. İşte sırf bu bile her 
şeyi anlaşılmaz, açıklanamaz duruma getirmeye yetiyor. 

Arnholm : Artık bana her şeyi tamamıyla anlatma vakti gelmedi mi Bayan Wangel? 

Ellida  : Hayır sevgili dostum, bunu yapamam işte. En azından şimdilik. Belki başka 
bir zaman.} 13] 

[14
Bolette verandada görünür, bahçeye doğru ilerler. 
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Bolette  : Babam odasında işini bitirdi. Artık oturma odasına geçsek sizce de daha iyi 
olmaz mı? 

Ellida  : Tabii. Geçelim. 

Wangel, elbiseleri değişmiş, yanında┌ 18   Hilde’nin arkasından öfkeyle birlikte bahçenin 
arkasından girerler. 

Wangel : “Artık buraya dönmeyeceğim” de ne demek?! 

Hilde  : Yolunu kaybetmiş bu yaban kuş kısılıp kaldığı kafeste çok mutsuz baba. 

Wangel : Yeter çocuk, kapat artık bu bahsi. Olmaz dedim sana. 18┐ ┌ 19  (Diğerlerine 
döner) Evet. Artık emrinize amadeyim. Peki şimdi soğuk bir bardak içeceğe 
içkiye ne buyurursunuz dersiniz? 

 

Ellida  : Bir dakika lütfen. ( Arkaya geçer ve bıraktığı çiçeklerle gelir.)  

Hilde:   Ay! Ne kadar güzel çiçekler bunlar. Nereden aldınız onları? 

Ellida  : Bizim heykeltıraştan yazardan sevgili Hilde’ciğim. 

Hilde  : (şaşkın) Lyngstrand’den mi yani? 

Bolette  : (rahatsız bir biçimde)Yine mi geldi buraya? 

Ellida  : (ironik) Evet. Bu güzel çiçeklerle buraya geldi. Doğum günü için. 

Bolette  : (Hilde’ye bakar) Ah!! 

Hilde  : (Homurdanır sevecen) Geri zekalı! 

Wangel : (İki arada bir derede kalmıştır. Elllida’ya) Hm... Evet... Anlaşıldığı üzere... 
Elllida’cığım Sanırım sana bir şey açıklamam... 

Ellida  : (Hemen araya girer Çiçeği Hilde’ye verir) Hadi kızlar! İçeri geçip şu çiçekleri 
de diğerleriyle birlikte suya koyalım.(Verandaya çıkar) 

Bolette  : (Hilde’ye) Yine iyi kadınmış valla. 

Wangel : (Ellida’yı köşeye çeker) Elllida’cığım Sanırım sana bir şey açıklamam... 

Hilde  : (Alçak sesle ve nefret dolu bir bakışla) Saçmalık! Sadece babamı avucunun 
içine alabilmek için yapıyor bütün bunları. 

Wangel : (Veranda’da Elllida’nın ellerini tutarak) Teşekkür ederim canım, Sağol... 
Bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Ellida  : (Bir yandan çiçekleri düzenler) Saçmalık! Ne yani bir annenin doğum günü 
partisinde yerim olamaz mıydı benim?... Bak Wangel, beni böyle yalıtılmış bir 
şekilde tutmaya çalışman canımı sıkmaya başladı artık.  

Arnholm:  Hm! 
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Wangel Arnholm’la birlikte çıkar19┐. ┌ 20 Ellida,Bolette ve Hilde kalırlar çingenelerin yanına 

giderler.
 14] Bolette sandığının tozunu almaktadır. Çingeneler, Ellida ve Hilde ile birlikte yeni 

bir oyuna başlarlar. Sahne hazırlanır. 

Elena :Size yolumuz üzerinde bir yerde şahit olduğumuz yaşanmış bir öyküyü 
oynamak istiyoruz.  

Corina, Coostel ve Lyngstand Bolette’e giderek oyunda kullanmak için sandığını isterler.  

Costel  : Acaba sandığınızı bir süreliğine kullanabilir miyiz? 

 Bollette : Şey… ama… 

Corina : Merak etmeyin, hemen getireceğiz…  

Sandık alınır alınmaz oyun başlar. Sandık Corina’nın sırtına yüklenir ve taşımaya başlar. 
Corina sandığı sırtından indirip üstüne oturur. Bu arada kadınlar dansa başlarlar. Üç kadın 
birlikte ve güçlü bir dansı sürdürürler.  Erkekler  onları kuşatır. Kadınları parçalayarak bir 
köşeye çekerler. Kadınlar terbiye edilirler. Hareketleri kısıtlanır. Vayaş yavaş istenen kadın 
kimliğini alırlar. Eril otorite kadınları ezmektedir evlerde. Temizlik, kendini sunma, kurban 
olma…. 

KIZ İSTEME-KIZI SATMA 

Baba ve oğul gelir.. pazarlık yapılır, babalar pazarlık yaparken çocuk kızı izler..  kahveler 
içilir… pazarlık biter..  

KINA-YOLCULAMA 

Kadınlar için kına ve yolculama ağıtın başlangıcıdır aslında…  

YAS OLARAK EVLİLİK 

Evlilik töreni kadınlar için yas demektir. erkekler için ise eğlence. Kadın Baba evinden koca 
evine doğru yol alır. 

KADINA ŞİDDET 

Koca ocağı da baba ocağı gibidir. Kadının mahkum olduğu.. çalıştığı, şiddete uğradığı yerdir 
hala. Tek farkla ki şiddetin boyutu artar. 

KARŞI ÇIKMA-KAÇMA 

Kadın karşı çıkar ve gitmeye karar verir.. ve geri getirilir. Karşı çıkan kadın daha yoğun bir 
şiddete uğrar. Tekrar kaçar. Kadınlar onu sandığa saklarlar. 

ERKEKLER MECLİSİ 

Bütün erkekler birlik olur.. Tekerleme ile sırayı belirlerler. Ve sıraya geçerler. Sırayla sandığa 
ateş ederler. 

MAHKEME 

Hakim : Doğruyu söyleyeceğine namusunun üzerine yemin ediyor musun? 
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Erkekler korosu : Namusum üzerine! 

CENAZE TÖRENİ 

Sandıktan çıkarılan cenaze kadınlar tarafından taşınır ve tören düzenlenir. Ağıt ve yeniden 
güçlenme. 

Oyun bittikten sonra çingeneler sandığı teşekkür ederek Bollet’e geri götürürler. 20┐ 

 

ikinci perde 

Sahne: [15
Mümkünse, kasabanın arkasında, çalılarla kaplı bir tepe. Biraz arka planda bir 

fener ve yel değirmeni kanadı. Fenerin çevresine ve ön tarafına oturabilmek için yerleştirilmiş 
büyük taşlar. Daha ilerde fiyordun, adanın ve burunun göze çarpan manzarası. Açık deniz 
görünmüyor. Alacakaranlık bir yaz akşamı. Çok uzaklarda, güneş, dağların arkasında kızıl 
rengine bürünmüş. Fonda güçlükle duyulan bir kuartetin sesi. Sağ taraftan,kadınlı erkekli 
kasabalılar, çiftler halinde birbirleriyle sohbet ederek fenerin önünden geçmekteler. Az sonra, 
yabancı turistlere rehberlik yapmakta olan Ballested görünür. Bir şalla birlikte seyahat 
çantalarını da taşımaktadır. 

{Ballested : ┌ 21  Hadi sizi biraz dolaştırayım kasabada. (Çingeneler turiste öykünürler. Bir 
çubukla yukarıları işaret ederek)Sehen sie, meine Herrschaften, dort, yani orada, 
liegt eine andere dağ.. Biz de wollen besteigen, ve de herunter... Mosquito..  

Daha sonra Fransızca konuşmaya başlar ve sahnenin soluna doğru insanları yönlendirir. Hilde 
seri hareketlerle, tek başına sahneye girer, ayakta bir süre etrafına bakar, Daha sonra arkasını 

kolaçan eder. Bir süre sonra da aynı yoldan Bolette girer.} 21┐ 

Bolette : ┌22  {Hilde’ciğim Lütfen söyler misin neden Lyngstrand’den kaçıp 
duruyoruz. 

Hilde  : Çünkü o tepeyi kaplumbağa gibi tırmanmaya daha fazla tahammül 
edemezdim. Bakar mısın şuna! Sürünerek çıkıyor sanki. 

Bolette  : Evet. Ama ne kadar çelimsiz olduğunu biliyorsun. 

Hilde  : Sence tehlikeli bir şey mi yani? 

Bolette  : Evet öyle düşünüyorum. 

Hilde  : Bu öğleden sonra babama kontrole geldi. Babam ne teşhis koydu acaba? 

Bolette  : Babam hastalığının nedeninin ciğerlerinin zayıflığından ya da onun gibi bir 
şeyden kaynaklandığını söyledi. Pek zamanı kalmamış, babam öyle dedi.. 

Hilde  : Yapma! Gerçekten böyle mi söyledi? Ben de kesinlikle böyle bir şey 
çıkacağını hissediyordum. 

Bolette  : Bak lütfen kendisine bir şey ona belli etmeama. 
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Hilde  : Nasıl böyle bir şey yapabileceğimi düşünürsün? (Alçak sesle) Şuna bak 
sürüngen Hans. Sürüngene bak. Ona bakar bakmaz bunun adı kesin Hans’tır 
dersin 

Bolette  : (fısıldar) Terbiyesizliği kes.Gerçekten. 

Lyngstrand sağdan girer kuleye tırmanırken, elindeki sandalyeyi  bir güneş şemsiyesi vardır 
gibi kullanır. 

Lyngstrand : Sanırım bu güzel bayanlar tepeyi kendileri kadar hızlı çıkamayıp geride 
kaldığım için beni bağışlamışlardır. 

Hilde  : Yanına bir de güneş şemsiyesi mi aldın? 

Lyngstrand : Hayır bu annenizin. Bunu baston yerine kullanabilmem için verdi bana. 
Kendiminkini almamıştım da. 

Bolette  : Babam ve diğerleri aşağıdalar mı hala? 

Lyngstrand : Evet babanız bir ara restorana girdi, diğerleri de onu kapının önüne oturmuş 
müzik dinliyorlardı. Ama hemen arkamızdan geleceklerini söyledi anneniz. 

Hilde  : Herhalde çok yorulmuşsunuzdur. 

Lyngstrand : Evet, biraz yoruldum tabii. Gerçekten hemen biraz oturup dinlenmeye 
ihtiyacım var. (Arkadaki taşlardan birine oturur.) 

Hilde  : (Önünde dikilerek) Aşağıda gezinti yerinde dans varmış bugün. Biliyor 
musun? 

Lyngstrand : Evet birileri konuşurken kulağıma çalındı. 

Hilde  : Eminim sen de dans etmekten çok keyif alıyorsundur. Öyle değil mi? 

Bolette  : ( Tepenin üzerindeki yabani çiçeklerden toplayarak demet yapmaya 
çalışmaktadır) Of! Hilde! Bırak da Bay Lyngstrand bir nefes alsın. 

Lyngstrand : (Hilde’ye) Evet Bayan Hilde... Gerçekten ben de dans etmeye bayılırım. Tabii 
edebilseydim… 

Hilde  : Ah!Anladım... Öğrenmeye hiç fırsatınız olmadı mı? 

Lyngstrand : Hayır!Hiç olmadı. Fakat benim asıl demek istediğim bu değildi. Göğsümdeki 
problemler yüzünden demek istemiştim. 

Hilde  : Yani çektiğiniz bu hastalık yüzünden mi? 

Lyngstrand:  Evet. Onun yüzünden. 

Hilde  : Buuu...Bu hastalığı fazla takıyorsunuz değil mi? 

Lyngstrand : Ah! Hayır! (Gülümser) Çok da taktığımı söyleyemem işin aslına bakarsanız. 
Etrafımdaki insanların bana bu kadar dostça, bu kadar nazik davranmalarının 
nedeni bu hastalık çünkü. 

Hilde  : Eee bir de tabii çok ciddi bir şey olmadığından…  
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Lyngstrand : Hayır, hiçbir tehlike yok. Yani babanızın söylediklerinden çıkardım bu 
sonucu. 

Hilde  : Hem zaten hava değişikliğine gittiğinizde kendinizi hemen daha iyi hissetmeye 
başlayacaksınız. 

Lyngstrand : Tabii, iyi gelecektir muhakkak.. 

Bolette  : (Topladığı çiçeklerle gelir) Bakın Bay Lyngstrand, Bence bunu yakanıza 
iliştirebilirsiniz. 

Lyngstrand : Ah! Teşekkür ederim Bayan Wangel. Gerçekten çok kibarsınız. 

Hilde  : (Aşağıya doğru bakar) İşte diğerleri de geliyorlar. 

Bolette  : (O da bakar) Umarım nereden döneceklerini biliyorlardır. Ah olamaz yanlış 
yöne saptılar. 

Lyngstrand : (Kalkar) Ben bir koşu gidip haber vereyim. 

Hilde  : Çok yüksek sesle bağırman gerekebilir ama. 

Bolette  : Bunu yapmana değmez bence. Sadece kendini tekrar yormuş olacaksın. 

Lyngstrand : Ama baş aşağı inmek çok kolay. (Sağdan çıkar) 

Hilde  : Baş aşağı. Evet. (arkasından bakarak) Şuna bak! Nasıl seke seke iniyor. Ama 
tekrar o yolu çıkacağını aklına getirmedi bile Sanki o yolu ben çıkacağım tekrar. 

Bolette  : Zavallı çocuk! 

Hilde  : Eğer Lyngstrand sana evlenme teklif etmiş olsaydı kabul eder miydin? 

Bolette  : Allah allah! Delirdin mi sen? 

Hilde  : Tabi o hastalığına kafayı takmamış olsaydı demek istiyorum. Eğer çok 
yakında ölmeyecek olsaydı o zaman onunla evlenir miydin? 

Bolette  : Bence onunla Sen kendin evlensen daha iyi ederdin onunla. 

Hilde  : Ay kabus! Adam meteliğe kurşun atıyor. Kendine bile hayrı yok. 

Bolette  : Madem öyle neden bu kadar ilgileniyorsun onunla? 

Hilde  : Sadece hastalığı yüzünden. 

Bolette  : Ona bu kadar acıdığını hiç fark etmemiştim. 

Hilde  : Hayır acımıyorum. Sadece ilginç buluyorum.   

Bolette  : Niye? 

Hilde  : Ona bakmak ilginç, onun sana hastalığının tehlikeli olmadığını söylerken 
duymak, yakında uzaklara gideceğim, bir sanatçı olacağım dediğini duymak 
ilginç. Bunların hepsine gerçekten inanıyor ve bütün bunlar onu çok mutlu 
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ediyor. Ama bunların hiç biri olmayacak. Hiç biri hem de. Çünkü vakti yok. 
Bunu düşünmek bile soluğumu kesiyor. 

Bolette  : Soluğunu mu kesiyor? 

Hilde  : Evet gerçekten soluğumu kesiyor. Ancak böyle tarif edebilirim. 

Bolette  : Hilde sen korkunç bir çocuksun.  

Hilde  : Ben de öyle olmak istiyorum zaten. İnadına. 22┐ ┌ 23 (Aşağı doğru bakar) 

Nihayet! Eminim Arnholm tepeyi tırmanmaktan hiç hoşlanmamıştır.} (Ona 

dönerek) {<Bu arada yemekteyken Arnholm’la ilgili bir şey fark ettim. 

Bolette  : Neymiş o? 

Bolette  : Düşünebiliyor musun? Saçları dökülmeye başlamış. Tam tepesinden hem de. 

Bolette  : Saçmalama. Yok öyle bir şey. 

Hilde  : Var canım.  

Lyngstrand : Üstelik gözlerinin etrafında kırışıklıklar da oluşmuş. Allah Aşkına Bolette, 
nasıl olur da bir zamanlar öğretmenin olan birine bu kadar aşık olabilirsin? 

Bolette  : (Gülümseyerek) Evet. Düşünebiliyor musunuz, bir defasında sırf adımı 
beğenmiyor diye hüngür hüngür ağlamıştım}> 

Hilde:  {Hale bak. (Aşağı bakar) Şuraya bak diyorum. İşte ‘Denizden Gelen Kadın’… 
onunla sohbet ede ede geliyor. Babamla değil, onunla. Bazen bu ikisi 
birbirinden hoşlanıyor gibi geliyor bana. 

Bolette:  Bu kadarı da ayıp artık Hilde. Durup dururken nasıl böyle sözler söyleyebilirsin 
anlamıyorum. Üstelik tam da onunla daha iyi anlaşmaya başlamışken... 

Hilde:   Kendini avutmaktan vazgeç artık kızım. Hayır. Biz onunla asla 
anlaşamayacağız. Ne o bizim yapımıza uygun ne de biz onunkine. Onda çeke 
çeke eve getirecek ne buldu babam Tanrı bilir. Biliyorsunuz, buraların yapısına 
uygun değil. Neden çeke çeke buralara getirdi ki babam. Bir gün gözlerimizin 
önünde delirirse inan buna hiç şaşırmayacağım. 

Bolette:  Ne delirmesi? Nereden çıkarıyorsun bunları ? 

Hilde:   Çok anormal bir şey sayılmaz bence. Onun annesi de delirmiş zaten. Benim 
bildiğim delirerek öldüğü. Olmayacak şey değil ki... Annesi de delirerek 

ölmüş.23┐ 

Bolette:  Burnunu sokmadığın bir iş kaldı mı senin?Yeter artık. Bu konuyla ilgili daha 
fazla çeneni açma. Hiç olmazsa babam için daha iyi biri olmaya çalış. Beni 
duydun mu Hilde?}15] 

[16
Wangel, Ellida, Arnholm, ve Lyngstrand sağdan girerler. 
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Ellida:   (Arka tarafı işaret ederek) Şu tarafta galiba  

Arnholm : Haklısın. Bu tarafta bir yerlerde olmalı. 

Ellida  : O tarafta deniz var. 

Bolette  : (Arnholm’a)Burası sizce de çok şirin değil mi? 

Arnholm : Muhteşem. Müthiş bir manzara. 

Wange l : Daha önce buraya çıkmadın herhalde. 

Arnholm : Hayır hiç.Benim zamanımda buraya çıkış yoktu. Bir keçi yolu bile yoktu o 
tarihlerde. 

Wangel : Hiçbir düzenleme de yoktu. Bütün bunların hepsi son birkaç yılda yapıldı. 

Bolette  : Orası, Pilot dağı aslında buradan daha da muhteşemdir. 

Wangel  : Oraya gitmeye ne dersin Ellida? 

Ellida  : (Taşlardan birine oturur.) Hayır teşekkürler. Ben gitmeyeceğim ama sizler 
isterseniz gidebilirsiniz tabii.Ben biraz dinleneceğim. 

Wangel  : O zaman ben de seninle kalıyorum. Kızlar isterlerse Arnholm’a çevreyi 
gezdirebilirler. 

Bolette  : Bizimle gelmek ister miydiniz Bay Arnholm? 

Arnholm : Çok isterdim. Bu patika oraya kadar devam ediyor mu? 

Bolette  Ah, tabii. Genişçe bir patika hem de. 

Hilde  : Hatta o kadar geniş ki iki kişi bile yan yana yürüyebilir tabii ancak kol kola 
gidilirse. 

Arnholm : (bir jest yaparak )Sahi mi küçük hanım? (Bolette’e) O zaman birlikte gidebilir 
miyiz? 

Bolette  : (sevincini belli etmemeye çalışarak) Tamam o zaman,buyurun lütfen. (Soldan 
kol kola çıkarlar) 

Hilde  : (Lyngstrand’a) Biz de gidelim mi? 

Lyngstrand : Kol kola mı? 

Hilde  : Neden olmasın? Benim için fark etmez 

Lyngstrand : (kolunu tutar ve içten bir gülümseyişle) Bu gerçekten çok komik. 

Hilde  : Komik mi? 

Lyngstrand : Evet. Çünkü görenler de iki nişanlı dolaşmaya çıkmış sanacak. 

Hilde  : Daha önce hiçbir kadınla birlikte kol kola yürümediğinize kalıbımı basarım 
Bay Lyngstrand. (Çıkarlar) 
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Wangel  : (Fenerin yanında ayakta durur) Ah Ellida işte nihayet baç başa kalabildik.
 16] 

Ellida  : [17
Evet, gel de biraz yanıma otur. 

┌ 24  Çingeneler birlikte şarkı söylerler. Işık kararır24┐ ┌ 25  açılır. Wangel ve Ellida girerler. 
Çingene arabasının uyarı ışığı yanmaktadır.  

Wangel  : (Oturur) Ne kadar sessiz ve sakin burası. Biraz konuşalım mı? 

Ellida  : Ne hakkında? 

Wangel : Sen ve İlişkimiz. Ellida bu şekilde sürdüremeyeceğimizin farkına vardım artık 
yürümesi mümkün değil. 

Ellida  : Yerine ne öneriyorsun peki? 

Wangel  : Kusursuz itimat canım Hep birlikte ve dürüst bir hayat, eskiden olduğu gibi. 

Ellida  : Keşke yapabilseydik! Ama bu kesinlikle mümkün değil. 

Wangel  : Galiba Anlıyorum seni, yine şu arkanda bıraktıkların değil mi? 

Ellida  : (hırslı) Hayır. Anlamıyorsun. Sakın bana beni anladığını söyleme. 

Wangel : Evet. Senin gerçekten çok dürüst bir tabiatın var Ellida. Çok sadık bir yüreğin 
var.  

Ellida  : Evet. Öyle. 

Wangel : Kendini mutlu ve güvende hissedeceğin her yol tamamıyla doğru ve gerçek 
yoldur senin için. 

Ellida  : (Sinirlenmeye başlar) Ee nereye bağlayacaksın?? 

Wangel  : Sen asla bir erkeğin ikinci karısı olmaya uygun biri değilsin. 

Ellida  : Bu da nereden çıktı? 

Wangel : Uzun zamandır bir kehanet gibi parlayıp sönüyordu ama bugün çok net bir 
biçimde gördüm. Çocukların yaptığı kutlama; hani beni de bir parçası olarak 
gördüğün suç ortaklığı. Tabii İnsan anılarını bir çırpıda silip atamaz tabii. Ama 
benim için öyle bir şey öyle bir şey sözkonusu olamaz yok. Ben öyle değilim. 

Ellida  : Bunu biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Öyle mi! 

Wangel : İşte Yine aynı kuruntular hatayı yapıyorsun. Çünkü Sen hala o çocukların 
kızların annelersinin yaşadığını, sanki hala aramızda görünmeden dolaştığını 
düşünüp duruyorsun. Hala benim kalbimin yarısının ona, kalan yarısının da sana 
ait olduğunu düşünüyorsun. İşte bu düşünceler seni böylesine yıpratıyor. ve 
bizim yaptığımızın da ahlaksızlık olduğunu düşünüpyorsun duruyorsun. İşte bu 
yüzden de senin daha fazla bu şekilde benim karım olarak yaşayabileceğini 
düşünemiyorum. Bu düşünceler de seni yıpratıyor. 

Ellida  : (Ayağa kalkar) Bütün anlayabildiğin bu mu Wangel? Bütün görebildiğin? 
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Wangel : Evet. Özellikle bu gün bunu bütün kalbimle hissettim. Meseleyi tamamen 
kavradım. 

Ellida  : Kavradın demek! Ah! İşte buna inanamıyorum. 

Wangel  : (Kalkar) Üstelik başka meseleler olduğunu da biliyorum sevgili Ellida. 

Ellida  : (endişeli) Nasıl yani? 

Wangel : Artık Ayrıca bu çevrede yaşamaya daha fazla katlanamayacaksın. Bu dağlar 
seni boğuyor. Seni allak bullak ediyor. Buralar dar geliyor sana. Senin 
sığabileceğin kadar geniş değil buraları. Havasını bile çine çekmek 
istemiyorsun, görüyorum.  

Ellida  : İşte bunda haklısın. Gece olsun gündüz olsun, yaz ya da kış, bu ağırlığı 
hissediyorum üstümde, bu karşı konulmaz gitme arzusu… deniz özlemi, tıpkı 
sıla özlemi gibi. 

Wangel : Çok iyi anlıyorum seni Sevgili Ellida’m. (Elini Ellida’nın başına koyar) <İşte 
bu yüzden de bu zavallı mutsuz çocuğun kendi evine dönme vaktinin geldiğini 
düşünüyorum. 

Ellida  : Ne demek istiyorsun? 

Wangel  : Çok basit. Taşınıyoruz. 

Ellida  : Taşınıyor muyuz? 

Wangel : Evet. Açık deniz kıyısında bir yere yerleşeceğiz. tam kalbine göre bir ev 
bulabileceğin bir yere. 

Çingeneler “Tedavin İçin” oyununu oynarlar. Oyun doğaçlama olarak oynanır. 

Ellida  : Yerleşmek mi? Ah! Canım... Bir yere yerleşmek benim derdime deva olmaz. 
Aklından bile geçirmemelisin böyle bir şeyi. Çünkü bu neredeyse imkansız. 
Dünyanın hiçbir yerinde buradaki kadar mutlu olamazsın sen. Üstelik sen bütün 
hayatın, bütün sevdiklerin ve işinle buraya aitsin. Başka bir yerde mutlu 
olamazsın ki. 

Wangel : Diyelim ki öyle! Peki benim burada sensiz mutlu olabileceğimi mi 
zannnediyorsun? 

Ellida  : Ben bir yere gitmiyorum ki. Buradayım ve burada kalacağım. Yanındayım. 

Wangel  : Sahiden yanımda mısın Ellida? 

Ellida  : Oh! Başka bir şey konuşalım artık lütfen.Çünkü sen bütün hayatın, bütün 
sevdiklerin ve işinle buraya aitsin. Hayatının işi burada yaşamayı gerektiriyor. 

Wangel : Öyle de olsa, buradan taşınıyoruz, başka bir yere yerleşiyoruz gidiyoruz. 
Üstelik bütün bunların hazırlıkları yapıldı bile Ellida. 

Ellida  : Buradan taşınmak Başka bir yere yerleşmek bize ne sağlar ki? 

Wangel  : Sağlığını tekrar kazanabilir, huzur bulabilirsin. 
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Ellida  : Hiç ümidim yok. Peki ya sen? Kendini düşünmüyor musun hiç? Sana ne 
olacak? 

Wangel  : Ben de seni yeniden kazanmış olacağım yetmez mi? 

Ellida  : Ama bunu yapamazsın! Hayır..Hayır... Yapamazsın Wangel. Zaten işin bu 
yanını düşünmek mahvediyor beni. 

Wangel : Yaşayıp göreceğiz. Zaten böyle düşünüyorsan Senin tedavin için buradan 
ayrılmaktan bunu yapmaktan başka çare yok. Ve ne kadar çabuk olursa o kadar 
iyi olur. Artık bu konu burada kapanmıştır. Beni duydun mu Ellida? 

Ellida  : Hayır! Dur ne olur.
 17][18

 Öyleyse benim de sana her şeyi dosdoğru 
anlatmam gerekiyor. Bütün olup bitenleri. 

Wangel  : Evet!Evet! Hadi anlat. 

Çingeneler oyunu bitirip yerlerine geçerler. > 

Ellida  : Bize İlişkimize hiçbir faydası olmayacaksa, buradaki mutluluğunu sırf benim 

için feda etmen doğru olmaz.... 25┐ 

Wangel  : Her şeyi olduğu gibi anlatacağım demiştin! 

Ellida  : Becerebildiğim ve anlayabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Gel şöyle 
yanıma otur. (Birlikte taşlara otururlar) 

Wangel  : ┌26  Eee Ellida, dinliyorum. 

Ellida  : Sen de Arnholm gibi taktın şu geçmişe. Hadi açalım eski defterleri o zaman. O 
gün yani bana seninle evlenip evlenmeyeceğimi sorduğunda günü hatırla,  bana 
ilk evliliğinle ilgili her şeyi açıklıkla ve dürüstçe anlatmıştın. Çok mutlu bir 
evlilik olduğunu söylemiştin. 

Wangel  : Evet, öyleydi... 

Ellida  : Tabii, tabii. Eminim öyle olduğuna canım. Fakat anlatmaya çalıştığım bu 
değil. Sadece o konuşmada benim de sana karşı dürüst davrandığımı hatırlatmak 
istiyorum. O zaman ben de sana bir zamanlar birine karşı ilgi duyduğumdan 
açıkça söz etmiştim… O zaman Onunla aramızda bir tür nişan yapmıştık. 

Wangel  : Nasıl yani? 

Ellida : Nişan gibi bir şey işte. Ama çok kısa sürdü. Sonra o çekip gitti. Ben de nişanı 
bozdum. Bütün bunları anlatmıştım zaten. 

Wangel : Fakat bütün bunları neden deşiyorsun ki şimdi? Bunu zaten hiç 
önemsememiştim. Hatta kim olduğunu bile sormamıştım sana. 

Ellida  : Evet sormamıştın. Sen hep böyleydin; hep kendinden emin düşünceli, zarif. 

Wangel  : (Gülümser) Zaten kim olduğunu çok iyi tahmin ediyordum.. 

Ellida  : Tahmin ediyor musydun? 
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Wangel : Skjoldviken’de ve çevresinde, öyle o mu, öbürü mü diyeceğin çok insan yok 
ki. Hatta tek bir kişi var. 

Ellida  : Arnholm olduğunu mu düşünmüştün? 

Wangel  : O değil miydi? 

Ellida  : Hayır! 

Wangel  : Arnholm değil miydi? Ben... Açıkçası pek anlayamadım. 

Çingeneler “Katil İkinci Kaptan” oyununu doğaçlama olarak oynarlar. 

Ellida  : Hatırlıyor musun sonbahar biterken tamir için bir Amerikan gemisi demir 
atmıştı Skjoldviken’e. 

Wangel : Evet! Çok iyi hatırlıyorum. Hatta gemi limandayken bir sabah kaptanı 
odasında öldürülmüş olarak bulunmuştu. Otopsisinde bizzat bulunmuştum. 

Ellida  : Evet.  

Wangel  : Hatta katil ikinci kaptan çıkmıştı. 

Ellida  : Nasıl böyle bir şey söylüyorsun, cinayeti onun işlediği hiçbir zaman 
kanıtlanamadı ki. 

Wangel : Yine de onu suçlayacak kadar yeterli delil vardı. Yoksa neden durduk yerde 
kendini sulara atıp intihar etmiş olsun ki? 

Ellida  : İntihar etmedi. Kuzeye giden bir gemiyle kaçtı. 

Wangel  : (irkilir) Sen nereden biliyorsun? 

Ellida  : (Zorlanarak) Çünkü Wangel... Nişanlandığım kişi o ikinci kaptandı. 

Çingeneler oyunu bitirip yerlerine geçerler. 26┐ 

Wangel  : ┌ 27 (yerinden fırlayarak) Ne! Bu mümkün değil! 

Ellida  : Evet, mümkün... Oydu... 

Wangel : Ama nasıl olur Ellida nasıl?.. Nasıl olur da öyle biriyle nişanlanırsın? Hiç 
tanımadığın bir yabancıyla? (Derin bir sessizlik. Ellidayı bir tabureye oturtur.) 
Geç otur şöyle. (Kendi de karşısına geçer. Sigara uzatır. Ellida istemez.) Bir şey 
içmek ister misin? (Sessizlik) O akşam gemide kaptanı öldürdüğünü ve başka 
bir gemiyle firar ettiğini biliyoruz. Cinayetle bir ilginin olmadığını biliyorum 
ama yataklık etmek de büyük bir suç. Bu konuda yardım et bana Ellida. 
(Sessizlik) Adı neydi? 

Ellida:   O zaman ismini Friman olduğunu söylemişti. Ama daha sonra, mektuplarında 
Alfred Johnston adını kullandı… 

Wangel  : Nereliydi peki?  
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Ellida  : Finmark’lı olduğunu söyledi. Ama Finlandiya’da doğmuş. Sonra da galiba 
çocukken, babasıyla birlikte Norveç’e göçmüşler. 

Wangel  : Finlandiyalı yani. 

Ellida  : Evet. Herhalde. 

Wangel  : {( Yanıtı dinlemeden) Hakkında başka ne biliyorsun? 

Ellida  : Çok genç yaşında denizlere açıldığını biliyorum sadece. Sonra da hep uzun 
eniz seferlerine çıktığını… 

Wangel  : (Yanıtı dinlemeden) Başka bir şey bilmiyorsun yani? 

Ellida  : Hayır. Zaten böyle şeyleri hiç konuşmazdık aramızda. 

Wangel  : (Duraklama. Etrafında dolanarak)Ne konuşuyordunuz peki birlikteyken? 

Ellida  : Denizi. 

Wangel  : (Duraklama. Etrafında dolanarak)Ah Deniz tabii!? 

Ellida  : Fırtınalar hakkında, durgun deniz hakkında... Denizlerdeki kapkara geceler 
hakkında...Denizin üzerinde sabah ışıklarının parıldamaya başladığı o güzel 
sabahlar hakkında... Yine de en çok balinalardan, yunuslardan ve da kayaların 
üzerine çıkıp güneşlenen foklardan konuşurduk. Martılardan, kartallardan ve 
diğer deniz kuşlarından bahsederdik. Ne müthiş değil mi? Bütün bunlardan 
konuşurken, sanki o deniz kuşlarına, deniz hayvanlarına dönüşürdü karşımda … 

Wangel  : Tabii sen de. 

Ellida  : Evet... Ben de onlardanmışım gibi hissederdim kendimi 

Wangel  : İyi!İyi! Demek bu yüzden de nişanlanmaya karar verdin öyle mi? 

Ellida  : Evet. Benimle nişanlanmaya mecbursun dedi.  

Wangel  : Mecbur mu?Yani kendi iradenle olmadı? 

Ellida  : Birlikteyken iradem yoktu evet. Sonradan bana da tuhaf geldi. 

Wangel  : (Duraklama. Etrafında dolanarak) Çok Sık birlikte oluyorabiliyor muydunuz? 

Ellida  : Hayır. Çok sık değil. Bir defa bizim oraya, fenere geldi. Onu biraz daha 
tanıdım bu arada. Ama kaptanın başına gelenlerden sonra kaçıp gitmek zorunda 
kaldı. 

Wangel  : (Duraklama.)Evet. O Bu olay hakkında başka ne biliyorsun? 

Ellida : Bir not geldi ondan. Öğle vaktiydi. Notta onunla Bratthammer’da buluşmam 
gerektiğini yazmıştı. Hatırladın mı orayı, hani Skjoldviken’le fenerin arasındaki 
burun. 

Wangel  : Biliyorum. Biliyorum. 

Ellida  : Hemen oraya gitmem gerektiğini, benimle konuşmak istediğini yazmıştı. 
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Wangel : (Yüksek sesle, üst perdeden, suçlayıcı ve istismar ederek) Ve sen de gittin, öyle 
mi? 

Ellida : Evet. Ne yapabilirdim ki başka! Neyse Sonra da o gece kaptanı bıçakladığını 
söyledi. 

Wangel : (Aynı tonda) İtiraf etti yani? Tam böyle mi söyledi? olarak “bıçakladım” mı 
dedi? 

Ellida  : Evet ama bunu haklı nedenlerle ve adilce yaptığını da anlattı. 

Wangel  : Haklı nedenlerle ve adilce mi? Neden bıçaklamış peki? 

Ellida  : Bana bunu söyleyemezmiş. Öyle demişti. Benim duymamın uygun olacağı bir 
şey değilmiş. 

Wangel  : (Aynı tonda ve aşağılayarak) Sen de söylediklerine inandın öyle mi? 

Ellida  : Evet. Bana başka türlü olması imkansız gibi geliyordu çünkü. Neyse Sonunda 
da kaçıp gittimek zorunda kaldı. Neyse işte... tam vedalaşırken.. hayır... sana 
nasıl... 

Wangel  : (Aynı tonda) Eee..Ne oldu? Anlatsana! Ne oldu? 

Ellida  : Cebinden bir anahtarlık çıkardı ve her zaman parmağında takılı olan yüzüğü 
çıkarıp anahtarlığına taktı. Sonra da benim parmağımdaki yüzüğü de alıp aynı 
anahtarlığa taktı. Ardından ikimizin de artık denize nikahlandığımızı söyledi.  

Wangel  : Nikahlandığınızı mı? 

Ellida  : Evet, öyle söyledi. Sonra da yüzüklerimizin takılı olduğu anahtarlığı bütün 
gücüyle denize, ta açığa fırlattı. 

Wangel  : (Sert) Ve sen Ellida, bütün bu olanlara ses çıkarmadın öyle mi? 

Ellida  : Evet, öyle... Çünkü bana göre her şey olacağına varıyordu. Ama Tanrıya şükür 
Sonra da çekip gitti zaten.  

Wangel  : Eee sonra ne oldu? 

Ellida  : Ah! Kısa bir süre sonra kendimi topladım. Bütün bunların nasıl delice, nasıl da 
manasız olduğunu düşünmeye başladım. 

Wangel : Ama daha biraz önce mektuplardan bahsediyordun. Yani  (Duraklama) Ondan 
daha sonra da haber aldın mı? 

Ellida  : Evet Bir süre daha… haber aldım. İlki Archangel’den gönderilmiş kısa bir 
mektuptu. Sadece Amerika’ya gideceğinden bahsediyordu. Sonra da nereye 
mektup göndereceğimi belirtmişti. 

Wangel  : Peki gönderdin mi? (Duraklama)  Cevap yazdın mı? 

Ellida  : Yalnızca iki kez. Artık aramızda her şeyin bittiğini ve artık beni hayatından 
çıkartması gerektiğini, benim de aynı şeyi yapacağımı yazdım. 

Wangel  : (Yanıtı beklemeden) Ama o yine de yazdı değil mi? 
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Ellida  : Evet... Yine yazdı. 

Wangel  : Senin kararını nasıl karşıladı? 

Ellida  : Söylediklerimi hiç kaale almamıştı belli ki. Sanki ondan ayrılmamışım gibi 
yazıyordu. Son derece sakin bir üslupla onu beklemem gerektiğini yinelemişti 
mektubunda. Beni almak için geleceği zamanı bir gün bana bildireceğini ve 
benim de hemen toparlanıp onunla gideceğimi yazıyordu.. Para biriktirdiğini, 
yeterli birikimi yaptığında da beni almak için geleceği zamanı bildireceğini ve 
birlikte saadet yuvamıza gideceğimizi yazıyordu. 

 

Wangel  : Yani seni bırakmayacaktı. 

Ellida  : Evet. Sonra ben daha önce yazdıklarımı kelime kelimesine , üstelik daha da 
resmi bir biçimde tekrar ettim. 

Wangel  : Vazgeçti mi peki?  

Ellida  : Oh Hayır! Bir an bile. Tıpkı daha öncekiler gibi yine son derece sakin bir dille, 
ayrılma isteğime bir kelime bile olsun değinmeden bir mektup daha yazdı. Ben 
de artık yazdıklarımın hiçbir şey ifade etmediğini anlayıp bir daha yazmadım. 

Wangel  : (Duraklama) Ve O zamandan beri hiçbir haber alamadın öyle mi? 

Ellida  : Yooo... Hayır. Sonradan üç mektup daha gönderdi. Bir tanesi California’dan 
gönderilmişti, ikincisi de Çin’den. Aldığım Son mektup da Avustralya’dandı. 
Altın madenlerine gideceğinden bahsediyordu. O zamandan beri de hiçbir haber 
gelmedi.} Birlikte yaşacağımız evi almak üzere olduğunu ve biraz daha dişimi 
sıkmam gerektiğini yazmıştı. O günden sonra mektuplar bıcak gibi kesildi. 

Wangel : { (Not defterini kapatır. Ellerini avuçlarına alır, sevecen) Bu adamı seni çok 

etkilemiş Ellida. 27┐ 

Hilde : ┌28  (Ellida’nın uğradığı muameleye isyan ederek.) Birgün gözlerimizin 
önünde delirirse hiç şaşırmayacağım buna.  

Hilde Çingeneleri oyuna davet eder. Çingeneler doğaçlama olarak “Korkunç Bir Adam” 
bölümünü oynarlar. 

Ellida  : Evet kesinlikle öyle...  Korkunç bir adam. 

Wangel : Ama artık daha fazla düşünme bunları. Sakın getirme aklına. Söz ver Ellida. 
Artık senin için başka çareler bulmamız lazım. Bu fiyorttan daha temiz bir hava. 
Denizin daha temiz, daha tatlı olduğu yerler. Ne dersin buna? 

Ellida  : Oh! Boş ver şimdi bunlardan konuşmayı. Aklına bile getirme. Bana hiçbir 
yararı yok. kimse yardım edemez. Bunu çok iyi hissediyorum. Oralarda bile 
bunları silkeleyip atamam. 

Wangel  : Neyi atamazsın canım? Ne demek şimdi bu? 

Ellida  : Bütün bu dehşet ya da korku, kafamın içindeki bu akıl almaz güç... 
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Wangel : Ama sen bütün bunları zaten kafandan silkip atmışsın uzun zaman önce. Yani 
ondan ayrıldığında. Bunlar çok uzun zaman önceydi. 

Ellida  : (Bir sıçrayışta kalkarak) Hayır, öyle değil, hiç de öyle değil. 

Wangel  : Bitmedi mi yani? 

Ellida  : Hayır Wangel bitmedi. Ve korkarım hiçbir zaman da bitmeyecek. Ölene 
kadar... 

Wangel : (Keder içinde) Yani kalbinin derinliklerinde bu garip adamı asla 
unutamayacağını mı söylemek istiyorsun? 

Ellida  : Tam unuttun derken, bana bir şeyler olmaya başladı. 

Wangel  : Ne zaman? 

Ellida  : Üç yıl önce falan. Tam ben hamileyken. 

Wangel  : Ah Ellida! işte şimdi bir sürü şeyi anlamaya başladım. 

Ellida  : Yanılıyorsun canım. Başıma gelen şeyleri... Dünyada hiçbir şeyin bu durumu 
anlaşılabilir kılacağına inanmıyorum zaten.} 

Wangel : {(kederle ona bakar) Sadece son üç yıldır başka bir adamı seviyor olduğunu 
düşünmek... Başkasını sevmek... Beni değil... Başka birini... 

Ellida  : Oh! Beni hiç anlamıyorsun... Ben senden başka hiç kimseyi sevmedim. 

Wangel : (kendini zor zaptederek) Öyleyse neden bunca yıldır gerçekten karımmış gibi 
yaşamayı reddettiğini söyler misin?} 18] 

Çingeneler oyunu oynayı yerlerine geçerler. 

Ellida  : [19{Hep o tüyler ürpertici korku yüzünden. 

Wangel  : Korku mu? 

Ellida  : Evet, . Bu öyle bir korku ki , ancak deniz taşıyabilir, ancak deniz 
zaptedebilirdi.} İzin verirsen bunu da anlatayım. Sen kendin istedin Wangel, 
duyman gerekenleri duyacaksın artık!. 

Ellida Wangel ailesinin sembolü olan siyah bantı boynundan çıkararak Wangel’e atar. 
Çingenelerin yanına geçer. Anica ona kendi şalını hediye eder. Çingeneler hep birlikte şarkı 

söylerler. 28┐ 

Ballasted : ┌29  Tamam, hadi.. yeter bukadar. Biraz ara verelim.  

 

Bolette  : (Önlerinden geçerken) Hala buralarda mısınız? 

Ellida  : Evet, tepenin bu kısmı çok daha sakin ve huzurlu. 
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Arnholm : Biz aşağıya, dansa katılmaya gidiyoruz. 

Wangel  : Tamam. Biz de birazdan orada oluruz. 

Hilde  : O zaman şimdilik hoşça kalın. 

 

 -ikinci perde- 

 

Çingeneler izleyicileri salona davet ederler ve bir dans göstereceklerini söylerler. 29┐ ┌ 
30Müzik ve dans.  Genç bir kasabalı çift gelir, selamlarlar ve sağdan çıkarlar. Onların çıkışıyla 
Arnholm, Bolette, Hilde ve Lyngstrand girer.  Bahçede kuytu bir köşe, çardağın etrafı. Gölet. 
İkindi vakti, akşam olmak üzere. Bolet sandığının üzerine oturmuş kanaviçe işler, kitapları yanı 
başında. Hilde ve Hans balık tutmak için gölete doğru giderler. Wangel ve Ellida oyun 
arabasının etrafında oturmuş konuşmaktadırlar. 

 

Ellida  : Bay Lyngstrand, bir dakikalığına bakar mısınız? (Lyngstrand kalır,Hilde onu 
bekler Diğerleri çıkar) Siz de mi dans etmeye gidiyorsunuz? 

Lyngstrand : Hayır. Cesaret edebileceğimi pek sanmıyorum. 

Ellida  : Tabii...Tabii...Dikkat etmeniz lazım. Biliyorsunuz, göğsünüz.. Hala yeterince 
iyileşmediniz, unutmayın. 

Lyngstrand : Tabii.. Tam değil. 

Ellida  : {(Biraz tereddütle) O deniz seyahatine çıkalı ne kadar oldu? 

Lyngstrand : Hastalığa tutulduğum seyahati mi kast ediyorsunuz? 

Ellida  : Evet. Bu sabah bana bahsettiğiniz hani. 

Lyngstrand : Aaa! Aşağı yukarı... Bir saniye... Evet üç yıl falan oldu. (Lyngstrand Hilde’ye 
katılmak için hızlanır.) 

Ellida  : Demek üç yıl. 

Lyngstrand : Belki biraz daha fazla. Amerika’dan Şubat’ta ayrılmıştık ve gemi de Mart’ta 
battı. Buraya da ekinoks fırtınalarında varmıştık. 

Ellida  : ( Wangel’e bakarak) Demek o zaman...} 
Wangel  : Fakat Ellida’cığım... 

Ellida  : Size daha fazla engel olmayayım Bay Lyngstrand hadi gidin. Ama dans etmek 
yok. 

Lyngstrand : Yok... Seyredeceğim sadece.(Çıkar) 
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Wangel  : Ellida, bir tanem...Bu seyahati neden sordun ona? 

Ellida  : Çünkü Johnston da o gemideydi. Artık iyice emin oldum. 

Wangel  : Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? 

Ellida  : (ona cevap vermeden) Şu rastlantıya bak. Başka biriyle evlendiğimi öğrendiği 
zaman o gemideydi demek ki. Ve ondan çok kısa bir süre sonra da bana bir 
şeyler oldu. Ben bunu hissetmiştim. Hissi kalbel vuku. 

Wangel  : Nasıl bir şey oldu Hissettin mi.. ne demek bu? 

Ellida : {(Eğlenerek) Korktum. Bir gün birden bire onu tam karşımda; ya da belki de 
profilden, sapasağlam dikilirken gördüm. Hiç bana bakmıyordu. Sadece orada 
öylece dikilip duruyordu. Sanki karşımda duruyor gibiydi.  

Wangel  : Nasıl görünüyordu sence? 

Ellida  : Onu en son gördüğüm haliyleydi. 

Wangel  : On yıl önceki haliyle yani? 

Ellida  : Evet. Bratthammer’in dışında gördüğüm haliyle. Ama gözüme en çok çarpan 
kaşkolünün üzerine iğnelediği mavili beyazlı inci bir broştu. İnci, tıpkı ölü bir 
balığın gözüne benziyordu. Ve sanki Gözünü dikmiş, tam gözlerimin içine 
bakıyordu. 

Wangel : (Elleriyle başına vurarak) Ulu tanrım! Hastalığın tahmin ettiğimden çok daha 
ağırmış senin. Kendi tahmininden bile ağır Ellida... 

Ellida  : Evet, evet. Yalvarıyorum yardım et bana. Çünkü her geçen gün biraz daha 
çekiyor beni derine (Eğlenmeyi sürdürerek) Ah.. Yine aynı korkuyu hissetmeye 
başladım. 

Wangel : Ve sen de böyle bir ruh haliyle hep içine atıp, kendi kendini yiyip bitirerek, 
benimle bile sırrını paylaşmadan, bana güvenmeden, tamı tamına üç yıl geçirdin 
öyle mi? 

Ellida  : Yapamazdım...Senin iyiliğin için anlatmak zorunda kaldığım bugüne dek, sana 
hiçbir şey anlatamazdım. Kaldıramazdın Wangel… Çünkü bir konuşmaya 
başlasaydım söylenmemesi gerekeni de söylemek zorunda kalırdım. duymak 
istemediklerini duymak zorunda kalırdın. Mutsuzluğumu geçmişte yaşadığımı 
varsaydığın bir sarsıntıya bağlamak seni rahatlatıyordu. Hem üstelik söylesem 
de duymazdın Wangel. 

Wangel  : <Söylenmemesi gereken mi Neymiş o duymak istemeyeceğim şeyler 
bakalım? 

Ellida  : Hayır, hayır, hayır. Sakın sorma. Sadece bir tek şeyi saklıyorum kendime 
fazlasını değil. Wangel, doğan çocuğumuzun gözlerinin ne kadar gizemli 
olduğunu ne zaman fark etmiştik hatırlıyor musun? 

Wangel : (Duymak istemez)Ah Canım Ellida’cığım. Ama bu sadece senin kendi hayal 
gücünün oyunuydu tamamen senin kuruntundu. Bütün çocukların gözleri 
nasılsa bizimkinin de öyleydi işte. Normaldi. 
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Ellida  : Hayır, değildi. Ama sen göremiyordun. Çocuğun gözlerinin rengi giderek 
durmaksızın değişiyordu denizin rengine dönmeye başladı. Gün batımı körfez 
suları hangi renge bürünüyorsa gözleri o rengi alıyordu. Deniz fırtınayla kararsa 
onun da gözleri kararıyordu. Ah gördüm ben. Sen görmedin, ama ben gördüm. 

Wangel : (Hoşnut etmeye çalışarak) Belki de. Ama diyelim ki öyleydi, bu neyi gösterir 
ki? 

Ellida  : (Daha yakınına gelerek, yavaşça) Ama Ben o gözleri daha önce 
görmüştdüm Wangel. Hep başka yerlerdeydi, hep yollarda… Gitti sonunda, 
dayanamadı… terk etti buraları. Bir daha asla geri dönmeyecek, biliyorum 
bunu. 

Wangel  : Gördün mü? Nerede? 

Ellida  : Bratthammer’da, on yıl önce. 

Wangel  : (Ayaklanır) Ama bu ne demek... 

Ellida : (Titreyerek fısıltıyla) Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak, hissettim bunu. 
Nereye gitmek gerektiğini söylüyordu o gözler ve hangi yoldan. O çocuk o 
garip adamın gözlerini almıştı. Daha önce de gördüm ben o gözleri. > 

Wangel  : (istemeyerek çığlık atar) Ellida... 

Ellida  : (elleriyle başına vurur. Umutsuzca) Şimdi anladın mı neden senin karın  
olamazdım , olmaya asla cesaret edemezdim olmadığımı? (Aniden döner Kalkar 
ve tepeye çingenelere doğru yürür  koşmaya başlar) 

Wangel  : (Peşinden seğirtip seslenerek) Ellida!...Ellida!... Benim zavallı mutsuz 30┐ 

 

üçüncü perde 

 [20
Doktor Wangel’in bahçesinde uzak bir köşe. Büyük ağaçlar yüzünden loş ve kuytu bir köşe. 

Sağda yosun tutmuş bir göletin bir kısmı görünür. Alçak, açık bir çit geliş yolunu bahçeden 
ayırmakta ve uzakta körfezin görüntüsü. Onun da arkasında doruklarıyla sıra dağlar. İkindi 
vaktidir. Neredeyse akşam olmaktadır. Bolette taş bir banka oturmuş, yanında kitaplar ve bir 
örgü sepeti Hilde ve Lyngstrand balık malzemeleriyle göletin kenarında yürümektedirler. 

Hilde  : ┌ 31 (Lyngstrand’a işaret ederek) Dur. Şurada iri bir tane gördüm. 

Lyngstrand : (Bakınarak) Nerede? 

Hilde  : Görüyor musun? Bak orada dipte. Aman Tanrım! Bir tane daha var. (Ağaçlara 
doğru bakarak) Al işte geliyor. Şimdi gelip hepsini kaçıracak. 

Bolette  : (Yukarı bakar) Kimmiş o gelen? 

Hilde  : Öğretmeniniz hanımefendi. 

Bolette  : Benim öğretmenim mi? 
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Hilde  : Evet. Allahtan hiç bir zaman benim öğretmenim olmadı. 

Arnholm ağaçların arasından görünür. 

Arnholm : Gölette balık var mı hiç? 

Hilde  : Çok eskiden kalan sazanlar var. 

Arnholm : Hadi canım! Yani taa o zamanki sazanlar hala yaşıyor mu? 

Hilde  : Her ne kadar kartlaşmış olsalar da evet. Fakat şu anda da hiç olmazsa 
birkaçından kurtulmaya çalışıyoruz. 

Arnholm : Bunu körfezde deneseniz daha iyi olmaz mıydı? 

Lyngstrand:  : Hayır! Çünkü gölette tutmanın, nasıl desem; daha gizemli bir havası var. 

Hilde  : Evet. Buranın daha enteresan bir havası var. Denize girdiniz mi? 

Arnholm : Evet yüzmeden geliyorum zaten. 

Hilde  : Pek açığa gitmemişsinizdir herhalde? 

Arnholm : Öyle. Pek  iyi bir yüzücü sayılmam. 

Hilde  : Sırt üstü yüzebiliyor musunuz? 

Arnholm : Hayır. 

Hilde  : Ben yüzebiliyorum. (Lyngstrand’a) Gel biraz da öbür tarafta deneyelim. 31┐ 
(Göletin diğer tarafından çıkarlar) 

Arnholm : ┌ 32 (Bolette’e biraz daha yaklaşarak) Burada böyle tek başına mı 
oturuyorsun Bolette? 

Bolette  : Evet. Genelde yalnız otururum. 

Arnholm : Annen bahçenin orada değil mi? 

Bolette  : Hayır. Babamla birlikte dolaşıyordur mutlaka. 

Arnholm : Bugün nasıl? 

Bolette  : Bilmiyorum. Sormayı unuttum. 

Arnholm : Neymiş bakalım bu okudukların? 

Bolette  : Bu botanikle ilgili bir şey, diğeri de coğrafyayla. 

Arnholm : Hmm… Genelde bu tür ne tarz kitaplar mı okuyorsun? 

Bolette : Evet. Vakit bulabildiğim zamanlarda tabii. Ama ev işleri zamanımın çoğunu 
alıyor. 

Arnholm : Peki annen – üvey annen yani: ev işlerinde yardım etmiyor mu sana? 
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Bolette  : Hayır bu benim işim. Ne de olsa babamın yalnız olduğu iki yıl boyunca evi 
çekip çeviren bendim. Sonra da bırakmadım.. 

Arnholm : Ama bir yandan da okumaya bu kadar düşkünsün. 

Bolette  : Evet. Bulduğum bütün eğitici kitapları okuyorum. İnsan dünyada neler 
yaşandığını bilmek istiyor. Neredeyse bütün olup bitenlerden uzak yaşıyoruz 
burada. 

Arnholm : Hiç de değil Bolette’ciğim. 

Bolette  : Öyle, öyle! Hayatımızın şu göletin içinde yaşayıp giden sazanlardan hiçbir 
farkı yok. Hemen burunlarının dibinde açık denize geçerken yolu sığ sulara 
düşmüş vahşi balıkların yaşadığı uğradığı körfez olmasına rağmen, zavallı, evcil 
balıklar bütün bunlardan habersiz yaşayıp gidiyorlar. Hiçbir zaman onlar gibi 
olamayacaklar. 

Arnholm : Belki de onlara benzemeseler daha iyi olur. 

Bolette  : Belki de… Doğru. Bu her şey demek de değil. Öyle değil mi? 

Arnholm : Üstelik, Burada çok da dünyadan kopuk yaşadığını söyleyemezsin. Hele yazın. 
Baksana burası şu anda bütün dünyanın buluşma noktası gibi. 

Bolette  : Ah, evet. Yani herkes gibi siz de geçicisiniz. O yüzden bizimle dalga geçmeniz 
son derece normal. 

Arnholm : Dalga geçmek mi? Nasıl böyle düşünebilirsin? 

Bolette  : Sizin de bütün söyleyebileceğiniz kasabalılardan duyduğunuz ağızlarına sakız 
yaptıkları cümleler. Onlar da “burası bütün dünyanın buluşma merkezi 
olacak”dan başka bir şey bilmezler. 

Arnholm : Evet hakikaten herkes böyle diyor.  

Bolette  : En ufak bir doğruluk payı yok bu sözlerde. Özellikle de sürekli burada 
yaşayanlar açısından. Kuzeye giderken yolda buraya uğrayıp gece güneşini 
görmek isteyen bütün bu insanların bize ne faydası var ki? Biz bunun bir parçası 
değiliz. Gece güneşi bizim için doğmuyor. Sessiz sakin oturup, şu gölet 
balıklarına benzeyen hayatımızı sürdürüyoruz biz hepsi bu. 

Arnholm : (yanına oturarak) <Söyler misin Sevgili Bolette... Burada ... gerçekten de... 
özlemini duyduğun bir şeyler var mı? 

Bolette  : Aslına bakarsanız... Evet.Var. 

Arnholm : {Nedir? Ne istiyorsun? 

Bolette  : Sadece buradan çekip gitmek… tabii  

Arnholm : Hepsi bu mu? 

Bolette  : Evet  bir de daha çok öğrenebilmek. Var olan her şey hakkında gerçekten bilgi 
sahibi olabilmek. 
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Arnholm : Senin Öğretmenin olduğum zamanlarda baban hep seni üniversiteye 
göndereceğini söylerdi.} 

Bolette  : Zavallı babam! O öyle sürekli bir şeyler söyler. Ama mesele gerçekleştirmeye 
geldiğinde… bütün inisiyatifi kaybolur. 

Arnholm : Evet. Maalesef öyle bir yanı var. (Onaylar) Peki sen bu konudalarla ilgili 
babanlaı çekip de ciddi ciddi konuştun mu hiç? 

Bolette  : Hayır. Hiç. konuşmadım> 

Arnholm : Ama konuşman lazım Bolette, biliyorsun. İş işten geçmeden konuşman 
lazım... Neden yapmıyorsun? 

Bolette  : Ah! Çünkü, ben de öyle çok kararlı... isteklerinin peşinden giden biri değilim 
de ondan. Babama çekmişim. 

Arnholm : Hmm! Bence kendine haksızlık ediyorsun. 

Bolette  : Ne yazık ki etmiyorum...{Hem zaten babamın beni ve geleceğimi düşünmeye 
ne vakti ne de niyeti var. Bu tür konuları hep rafa kaldırmayı tercih etmiştir. 
Kendini bütünüyle Elllida’ya teslim etmiş durumda. 

Arnholm : Nasıl yani? 

Bolette  : Yani... Babam ve üvey annem... (duralar) Sizin de gördüğünüz gibi annem ve 
babam birbirlerine yetiyorlar zaten. 

Arnholm:  İyi ya işte! Bu da burayı terk etmen için yeterli bir neden sayılır senin için. 

Bolette  : Evet ama galiba benim de babamı bırakmama hakkım var.  

Arnholm : Fakat sevgili Bolette, bunu nasıl olsa bir gün yapacaksın. Ne kadar erken 
olursa bence senin için o kadar iyi olur. 

Bolette  : Yapılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Buna rağmen kendimi de düşünmem 
gerektiğini biliyorum. Kendime bir iş bulsam iyi olur. Babama bir şey olursa 
güvenebileceğim kimsem yok. Zavallı babacığım. Onu bırakıp gitmeye 
korkuyorum. 

Arnholm : Korkuyor musun? Neden ama? 

Bolette  : Evet. Babam için... endişeleniyorum 

Arnholm : İyi de üvey annen ne güne duruyor? Babanla birlikte ya! 

Bolette  : Bu doğru. Ama o annem gibi değil ki, onun yapabildiği bir sürü şeyi 
yapamıyor. Anlamadığı ya da hiçbir zaman anlayamayacağı ya da zaten hiç 
umurunda olmayan- hangisi bilmiyorum-o kadar çok şey var ki!  

Arnholm : Hmm... Ne demek istediğini anlıyorum galiba. 

Bolette  : Zavallı babam. Bazı şeylere karşı o kadar zayıf ki! Siz de farkına 
varmışsınızdır. Aslında kendini oyalayabileceği hiçbir şey yok elinde. O da 
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babama bu konuda yardım etmeyi hiç beceremiyor; tabii bu da kısmen babamın 
suçu. 

Arnholm : Ne açıdan? 

Bolette  : Oh! Babam hep çevresinde neşeli insanlar görmek ister. Hava hep güneşli 
olsun, evin içi hep cıvıl cıvıl olsun ister. Korkarım babamın anneme uzun 
vadede pek de iyi gelmeyecek ilaçlar verip durması bu yüzden. 

Arnholm : Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? 

Bolette  : Evet bu düşünceyi kafamdan atamıyorum. Çünkü bazen bambaşka bir insan 
oluyor.(hararetle) Fakat böyle bir ortamda daha fazla bu evde kalmak sizce de 
çok adaletsiz değil mi? Aslında babama da bir hayrım yok. Üstelik kendime 
karşı da sorumluluklarım var.}  

Arnholm : {Ne diyeceğim biliyor musun Bolette? Biz ikimiz aramızda bu konuları çok 
daha fazla dikkate alıp konuşmalıyız.  

Bolette  : Oh! Pek işe yarayacağını sanmıyorum. Ben burada bu göletin sazanlarıyla 
birlikte yaşamak için yaratılmışım. 

Arnholm : Hiç de değil. Bu tamamen sana bağlı. 

Bolette  : (atılarak) Öyle mi!.. düşünüyorsunuz? 

Arnholm : Evet. Her şey senin elinde, inan bana.. 

Bolette : Keşke öyle olsaydı. Belki de siz babama benim için bir şeyler 
söyleyebilirsiniz. 

Arnholm : Babanla konuşurum ben. Tabii ki söylerim. Ama ondan önce seninle daha 
dostça ve açıkça konuşmalıyım... (soluna bakar Arnholm niyetini fark etmiş 
olan Ellida’yı göçrür) Susalım... Onlara bir şey belli etmemek en iyisi. Daha 
sonra konuşuruz.} 20][21

 (soldan Ellida girer, başında şapka yerine 
omuzlarını da örten bir şal vardır.) 

Ellida  : ( rahatsız bir tavırla) Ne kadar şirin burası! Ne kadar hoş! 

Arnholm : (kalkar) Yürüyüşe mi çıktınız? 

Ellida  : Evet. Wangel’le birlikte çok hoş ve uzunca bir yürüyüş yaptık. Şimdi de 
tekneyle açılacağız biraz 

Bolette  : Otursanızamaz mıydınız?. 

Ellida  : Hayır teşekkürler oturmayacağım. 

Bolette  : (Ellida’ya yer açar) Burada yer var. 

Ellida  : (gezinerek) Hayır, hayır, hayır...Oturmak istemiyorum... İstemiyorum. 

Arnholm : Yürüyüş sizi kendinize getirmiş. Çok daha canlı görünüyorsunuz. 
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Ellida  : Oh! Kendimi çok iyi hissediyorum. Anlatılmayacak kadar mutlu. Çok sağlıklı. 
(soluna bakar). <Bu büyük buharlı nereden geliyor? 

Bolette  : (Kalkar o da aynı yöne bakar) Büyük İngiliz gemisi olmalı. 

Arnholm : Yanaşıyor. Hep burada durur mu? 

Bolette  : Sadece yarım saatliğine. Daha sonra da körfezin öbür tarafına gider. 

Ellida  : Sonra tekrar yola çıkar. Açık denize doğru. Ah o gemide, sürekli yollarda 
olmak. Keşke. Ah.. keşke... 

Arnholm:  Hiç uzun bir deniz seyahatine çıkamadınız mı Bayan Wangel ? 

Ellida  : Hiç... Sadece körfezin etrafında küçük gezintiler. 

Bolette  : (iç geçirerek) Sanırım hayatımız boyunca bu karaya katlanmak zorunda 
kalacağız. 

Arnholm : {Ee iyi de kara hayvanıyız biz. 

Ellida  : Ben hiç öyle düşünmüyorum. 

Arnholm : Karada yaşamıyor muyuz? 

Ellida : Ne yazık ki! Öyle olması gerektiğini düşünmüyorum. İnsanlar kendilerini daha 
en baştan karaya yerleşmeyi seçmeselerdi daha iyi olurdu kesinlikle daha mutlu 
olurduk. denizde yaşamaya alıştırılırsa daha doğrusu denizle iç içe yaşamaya şu 
anda olduğumuzdan daha kusursuz olurduk. Yani daha mutlu ve daha iyi. 

Arnholm : Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? 

Ellida  : Evet. Ne var bunda! Wangel’e de hep bunu söylemişimdir. 

Arnholm : Peki, o ne diyor? 

Ellida  : Bana hak veriyor. 

Arnholm : Kim bilir! Belki de öyledir. Öyle olsa bile bir kez bu yola sapmışız işin 
başında. Ama elimizde değil. İşin başında yanlış yola sapmışız bir kez. Ve deniz 
hayvanı olacağımıza kara hayvanı olmuşuz. Her neyse Artık geri dönmek bu 
hatamızı düzeltmek için artık çok geç kaldık. 

Ellida  : Evet. Acı gerçek bu. Ve Bence insanlar içgüdüsel olarak bir sorun olduğunun 
farkındalar. Hayatları boyunca bunu gizli bir pişmanlık, sürekli bir ıstırap olarak 
taşıyorlar. İnan bana... İnsanın da yeryüzündeki mutsuzluğunun kökeninde bu 
yatıyor. İnan bana bu böyle. 

Arnholm : İyi ama sevgili Ellida, ben insanların o kadar da mutsuz olduklarını 
düşünmüyorum. Tam tersine bana sanki çoğu hayatı hafife alıyormuş, belli bir 
memnuniyetle yaşıyormuş ve hatta hayattan müthiş, sessiz, bilinçsiz bir zevk 
alıyorlarmış gibi geliyor. 

Ellida  : Ah! Hayır! Hiç de öyle değil. Bence sizin zevk almak dediğiniz şey uzun güzel 
yaz günlerinden aldığınız zevke benziyor. Yani yaklaşmakta olan karanlık 
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günlerin erken hüznü var içinde. İnsanların mutsuzluğuna gölge düşüren de işte 
bu öngörü. Tıpkı kararan bulutların gölgesinin körfeze düştüğü gibi. Bir 
bakıyorsun her yer pırıl pırıl, masmavi, sonra birden... 

Bolette  : Böyle hüzünlü şeyler söyleyip durmayın. }{Az önce ne kadar mutlu ve 
canlıydınız. 

Ellida  : Bilmem... Herhalde öyleydim... Aman her zamanki aptallıklarım 
işte...(Bolette’e bakar, tedirgin) Ah! Wangel bir gelse... Hemen geleceğim 
demişti. Bak hala dönmedi. Unuttu belki de...Sevgili Arnholm ne olur bir gidip 
bakar mısınız? 

Arnholm : Tabii... Memnuniyetle. 

Ellida  : Hemen buraya gelmesini söyleyebilir misin ona?Eğer onu hemen 
göremezsem... 

Arnholm : Hemen göremezseniz mi? 

Ellida  : Ah! Beni Anlamıyorsunuz. Yanımda olmadığı zamanlar bazen yüzünü 
hatırlayamıyorum. O zaman da sanki onu büsbütün kaybetmişim gibi geliyor 
bana. Düşünmesi bile korkunç. Ama hadi, gidip bulun onu. }{(Gölete doğru 
yürür) 

Bolette : (Arnholm’a) Ben de geleyim sizinle. Onu nerede bulabileceğinizi...  

Arnholm : Hiç gerek yok. Ben çaresine bakarım. 

Bolette  : (yavaşça) Hayır, hayır, ben de endişelendim şimdi. Korkarım gemiye çıktı. 

Arnholm : Ee ne olmuş? 

Arnholm : (Sinirli) Wangel nerede kaldı! 

Bolette  : (İrkilir, Arnholm’a yönelerek) Hep, belki bir tanıdığı birileri gelmiştir diye 
gemiye çıkar. Geminin restoranı da var tabii. Ben gidip bir bakayım. 

Arnholm : (Bolet’i kontrol edecek gücün farkında olarak) Wangel’e mi? (Bolet duraklar, 
Arnholm Bolet’i yakalar, Ellida’ya imalı) Durun ben de sizinle geleyim. Belki 
bir yardımım dokunur. > 

Arnholm : Ah!Anladım.. Gel o zaman. 

Arnholm ve Bolette çıkar.} 21][22
 32┐┌ 33 Ellida bir süre daha gözlerini gölete dikip 

öylecebakar kalakalır. Bir süre kendi kendine mırıldanır, konuşur sonra vazgeçer. Bir süre 
sonra yürüyüş yolunun orada bahçenin arka kısmında, üzerinde seyahat elbiseleriyle bir 
YABANCI belirir. Hayli gür saçı ve kızıl renkte sakalı vardır. Başında bir İskoç kepi, omzunda 
da bir seyahat çantası vardır. Ellida çardağa oturur ve provaya başlayan çingeneleri izler. 
Lyngstrand öyküsünü sahnelemektedir. Öyküsünü anlatır. Direktifler verir. 

Lyngtrand : Gelmiş, gözlerini dikiyor... sonra kadın yatıyor orada… geliyor işte.. diyor 
seni götüreceğim.. (Oyuncular öyküyü oynamak için hazırlık yaparken 
Lyngtrand bir yandan uyarılarda bulunur) Uyuyor evet..  
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Anica Kadın’ı oynamak için sahneye çıkar ve yere yatar. Elena doktor koca olur. 

Elena  : (Kadının başucuna gelir) Hasta. Bakın nasıl da debeleniyor rahatsız rahatsız. 
Ateşi de var. Hep o karanlık geçmişi. Acaba hala o adamı seviyor mu? 
(seyircilere) Bakın ne yapacağım? (Yabancı kılığına girer.)  

Yabancı : (Yavaşça parmaklıklara doğru yaklaşır ve parmaklıkların arasından kendisini 
gizlemeye çalışarak içeriye bakar. Ellida’yı fark ettiğinde gözlerini dikip uzun 
uzun baştan aşağı süzer ve yavaşça) İyi akşamlar (Uyandırmaya çalışır) 
Ellida… Ellidaaa. 

Anica Ellida’yı oynamayı sürdürür. Kocanın kılık değiştirdiğinin farkında, ama anladığını ona 
belli etmeden sürdürür oyununu 

Ellida  : ( Arkasını döner ve bir çığlık atarak) Ah! Aşkım hayatım neyse ki gelebildin! 

Elena karısının kılık değiştirdiğinin farkında olup olmadığını anlamadığı şaşkın kocayı oynar. 
Taklidi daha da arttırır. Anica tanımamışnumarasını arttırır ve yabancı birini görmüş oyunu 
oynar.  

Yabancı : Evet! Sonunda. 

Ellida  : (Birden ona daha dikkatli ve korkuyla bakarak) Ayyy! Siz de kimsiniz? Birini 
Kimi aramıştınız?   

Tanınmadığından emin koca sevinir. 

Yabancı : Kimi mi aramıştım? Seni tabii. olduğumu sen çok iyi biliyorsun Ellida. 

Ellida  : (irkilerek) Anlamadım.. kimsiniz siz? Ne demek bu? Bana bu şekilde nasıl 
hitap edebilirsiniz? Kimi aramıştınız? 

Yabancı : Seni. 

Ellida  : (ürpererek) Oh! (Ona iyice bakar, geriye doğru sallanır, nereden çıktığı belli 
olmayan boğuk, garip bir çığlıkla) Haaa!.. Bu gözler...Bu gözler... şapka.. Bu 
şapkaaa..  

Yabancı : Sonunda beni tanıyabildin demek. Ama Ben seni görür görmez tanıdım Ellida. 
Oysa sen beni daha yeni tanıyorsun. 

Ellida  : Bu gözler!... Ne olur öyle bakma bana.  Aaa.. yaklaşma bana! (Çığlık 
atar) Ayy!.. Bağırmak zorunda kalacağım yoksa... Yaklaşma, git git. 

Yabancı : Şşşş...Şşş... Korkma sakın. Seni incitecek değilim. 

Ellida : (Elleriyle gözlerini kapatır.Ellida kaçar Yabancı sıkıştırır) Sana bana öyle 
bakma dedim.  

Yabancı : (Parmaklılara tutunur) Biraz önceki İngiliz gemisiyle geldim. 

Ellida  : (Gizlice, korkuyla parmaklarının arasından bakarak) Benden ne istiyorsun? 

Yabancı : Sana mümkün olduğu kadar çabuk döneceğime söz vermiştim.  
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Ellida  : Git... Git buradan. Bir daha asla buraya gelme. Sana aramızdaki her şeyin 
bittiğinimesi gerektiğini yazmıştım. Her şeyin... Biliyorsun bunları.  

Yabancı : (hiç istifini bozmadan, soğukkanlılıkla, onu duymamış gibi) Sana çok daha 
önce gelmek isterdim ama gelemedim. Sonunda... nihayet başardım. Ve işte 
buradayım Ellida. 

Ellida  : Nedir istediğin? Ne demek istiyorsun? Neden buraya geldin? 

Yabancı : Seni artık alıp götürmeye geldiğimi sen de çok iyi biliyorsun. 

Elllida  : (dehşet içinde gerilemeye başlar) Beni alıp götürmeye mi? Beni almaya mı 
geldin? 

Yabancı : Evet.  

Ellida  : Ben evliyim ama, biliyorsun sen de. 

Yabancı : Evet biliyorum. 

Ellida  : Ama sen yine de... Yine de beni alıp götürmeye geldin öyle mi? 

Yabancı : Kesinlikle. 

Ellida  : (İki eliyle birden başını tutar) Tanrım bu... sen hortlaksın... Dehşet bir... 

Yabancı : Gelmek istemiyor musun? 

Ellida  : (iyice sersemlemiştir) Bana öyle bakma... 

Yabancı : Sadece benimle gelip gelmeyeceğini sordum sana. 

Ellida  : Tıscık. Gelmem. Hayır.. Hayır.. Hayır.. Gelmeyeceğim. Hiçbir zaman 
gelmeyeceğim. Ne gelebilirim ne de gelirim.(daha alçak) Ne de buna cüret 
edebilirim. 

Yabancı : Sana ev aldım Ellida. Sonunda... nihayet başardım. Sana sözverdiğim evi de 
satın aldım Ellida. İşte buradayım. 

Ellida : Tıscık. Gelmem. 

Yabancı: : Ellida, ev diyorum, çardak diyorum, çakmak di.. ayy.. sadece ev diyorum. Ev 
diyorum. Ev!... Evvvv… Geliyor musun? 

Ellida : Bunca sene sonra niye geldin ki? Derdin ne senin? Gelmeyeceğim işte!  

Yabancı : (Mutlu olur. Deneyin olumlu sonuç verdiğini düşünür) Demek gelmiyorsun? O 
zaman, bak sana ne diyeceğim.  

Yabancı : (parmaklıklardan atlar, bahçeye girer) Peki öyle olsun. Yalnız gitmeden önce 
sana bir tek şey söyleyeceğim. 

Ellida  : (Uçmaya çalışır ama beceremez, Bu korku karşısında felç inmişçesine donup 
kalmıştır. Yapabildiği tek şey göletin kenarındaki ağaçlardan birine destek 
almak için dayanmaktır Yabancıyı oynayan kocayıo iter, ondan uzaklaşır) Bana 
dokunma... Yaklaşma bana... Yaklaşma. Sakın dokunma dedim sana. 
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Yabancı : (temkini elden bırakmadan birkaç adım daha yaklaşır yanına) Benden bu 
kadar korkmana hiç gerek yok ki Ellida! Gerçektek. Bak..  Ama.. 

Ellida : (uzaklaşmayı sürdürür, Köşeye sıkışır tekrar elleriyle gözlerini kapar) Bana 
öyle bakma. Git diyorum sana.  

Yabancı : Sakın korkma benden! Hiç korkma! 

Lyngtrand  : (Açıklamada bulunur) Sonra, gerçek yabancı gelir. 

Costel Yabancıyı oynamak için sahneye çıkar.  

Costel : Bendeniz Jonston. Uzun yolları aştım, Ellidayı alıp götürmeye geldim. Fakat 
bir şeyden emin değilim. Merak ediyorum, Ellida halen beni seviyor mu,  yoksa 
kocası ile beraber mutlu mu? Ö yüzden ne yapmam lazım, küçük bir test 
yapmam lazım. (Lynstrand’a) Doğru mu Mister Hans?  

Lyngstrand : Evet, evet. Şimdi kılık değiştir. 

Costel : (Yabancı kılığının üzerine aksesuarları değiştirerek koca kılığına girer) 
Öhööö.. Ellida, hayatım.  

Wangel bahçeden geçerek gelir. 

Wangel  : {(Ağaçların arasından, daha yaklaşmadan) Çok beklettim değil mi seni? 

Ellida  : (Hemen ona doğru koşar, kollarına yapışır ve çığlıklar atarak) 
Oh!Wangel!Wangel! Kurtar beni! Kurtarabilirsen kurtar n’olur. 

Elena, koca kılığına girmiş yabancıyı gören yabancı kılığındaki şaşırmış kocayı oynar.  

Wangel  : Ellida! Ama Tanrı aşkına neler... oluyor bana bir anlat bakalım.  

Ellida : Kurtar beni Wangel! Görmüyor musun onu? Baksana orada duruyor.  Bu o 
Wangel. Sana sözünü ettiğim kişi. 

Wangel : (O da şaşırmıştır, zira kendi kılığına girmiş biri vardır karşısında) O da kim? 

Ellida : Yabancı işte. 

Wangel : Hangi yabancı? 

Yabancı : Ne wangeliii lannn… Wangel benim..  

Wangel : Ha si…  

Yabancı : Ver steteskopumu.. ver steteskopumu! 

Ellida : Aaa.. Wangel senmiydin? Bak daha yeni tanıdım valla.  

Yabancı : Daha yeni mi tanıdın kocanı?  

Wangel : (Yerden şapkasını alarak Yabancı olur ve steteskopu sahibine verir) Al 
steteskopunu.  

Ellida : Aaa bu şapka.. tamam.. bu yabancı.  



 458

Yabancı ve Wangeltipleri gerçek sahiplerine döner.  

Wangel : (yabancıya bakarak) Şu adam mı? (Daha da yaklaşır) Kim olduğunuzu 
sorabilir miyim? Sen de kimsin? Ve de bu bahçemde ne arıyorsun? aradığınızı...   

Ellida : Bu o işte. 

Yabancı : Ben Ellida’yı almaya geldim. Benim adım… 

Yabancı : (başıyla Ellida’yı göstererek) Onunla konuşmak istemiştim. 

Wangel : Oh! Anladım. Demek sizdiniz. (Ellida’ya) Bir yabancının bizim eve geldiğini 
ve seni sorduğunu duymuştum biraz önce. 

Yabancı : Evet. Bendim o. 

Wangel  : Peki eşimden ne istediğinizi sorabilir miyim? (Dönerek) Onu tanıyor musun 
Ellida? 

Ellida  : ( Alçak sesle ve ellerini ovuşturarak) Onu tanıyor muyum? Evet...Evet...evet... 

Wangel  : (hemen) İyi öyleyse. 

Ellida  : Bu O Wangel... Ta kendisi... Sana anlattığım kişi... 

Wangel  : Ne? Ne diyorsun sen?(Döner) Sen Johnston mısın? Hani şu... 

Yabancı : İster Bana Johnston de bana, ister Freeman da diyebilirsin Benim için fark 
etmez. Ama asıl ismim o değil. Artık ikisi de değilim. 

Wangel  : Değil mi? 

Yabancı : En azından artık değil. 

Wangel : Peki karımdan ne istiyorsun? Sanırım Fener bekçisinin kızı evleneli hayli 
zaman oldu. Hatta Kiminle evlendiğini de biliyor olmalısınız... 

Yabancı : Gayet iyi biliyorum Üç seneyi geçti bunu öğreneli, biliyorum. Bunu diyar 
diyar gezerken öğrendim. Aldığım bir gazeteyi okurken gördüm. Üstelik 
Norveççe’ydi. Evet, okudum ben onu. O da ne! Gazeteni bir köşesinde iki 
fotograf: Bayan Wangel ve Bay Wangel. Düğün Haberiniz. 

Ellida  : (Merakla) Nereden öğrendin bunu? 

Yabancı : Sana dönmek üzere yoldaydım Ellida. Eski gazeteleri karıştırıyordum. Bu 
bölgenin gazetelerinden biriydi. Gazetenin bir köşesinde sizin düğün haberinizi 
okudum 

Ellida : Düğün mü? Demek düğün haberi...  

Yabancı : Evet Ellida, düğün haberini gazetede okudum.  

Wangel : Ben verim ya ilanları, sanki bilmiyor musun?  

Yabancı : Bana çok anlaşılmaz gelmişti. Çünkü bizim yüzüklerimiz de Ellida... Biz 
evliydik seninle. 
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Ellida  : (elleriyle yüzünü kapar) Ah! 

Wangel  : Ne hakla böyle konuşursun? 

Yabancı : Unutmuş muydun? 

Ellida  : (bakışlarını hisseder ve çığlık atarak) Orada öyle dikilip bana bakmaktan 
vazgeç. 

Yabancı : Seni alıp götürmeye geldim Ellida. 

Wangel : (Yabancıya yönelir) Bundan sonra lütfen kozunuzu benimle paylaş, onunla 
değil. Madem şu anda bulunduğumuz durumun farkındasın o zaman gerçekten 
ne aradığını da söylemek zorundasın. Neden buralara kadar gelip de tekrar 
karımı arıyorsun?  

Yabancı : Çünkü Ellida’ya bir gün mutlaka geleceğime söz vermiştim. 

Wangel  : Ellida’ya ha... Bana bak ağzından çıkanı... 

Yabancı : Ve Ellida da bana tüm yüreğiyle beni bekleyeceğine söz vermişti. Beni 
dinliyorsun değil mi Ellida? 

Wangel : Karıma ilk adıyla hitap ediyorsun. Biz burada bu tür samimiyetlere pek alışkın 
değilizdir. 

Yabancı : Bunu çok iyi biliyorum. Ama onun her şeyden önce ve öncelikle bana ait 
olduğunu da biliyorum. 

Wangel  : Demek hala... 

Elllida  : (Wangel’in arkasında saklanarak) Ah! Peşimi asla bırakmayacak. 

Costel : Offf… Ben çok sıkıldım bu adamdan, çok kasıntı biri. Ben oynamak 
istemiyorum. Oynamak isteyen varsa alsın.  

Anica : Ben alayım o zaman. 

Costel : (Lyngstrand’a) Nasıl yazdın arkadaş bunu? 

Lyngtrand : Ben bu kadar yazmamıştım.  

Anica Yabancı’yı, Corina da Wangeli oynamaya başlar. Costel ise Elida olur.  

Wangel  : Sana mı? Bana ait mi dedin? Ha! 

Yabancı : Sana iki yüzükten bahsetti mi hiç? Benim ve Ellida’nın yüzüğü hani? 

Wangel : Bahsetti tabii. Ama ne var bunda. O bu duruma son noktayı yıllar önce 
koymuş zaten. Onun gönderdiği mektupları da okumuşsun, bütün 
hissettiklerinden haberin vardı yani. 

Yabancı : Aramızda kıydığımız nikahın sahici bir evlilik kadar güçlü ve geçerli olduğunu 
kabul etmiştik. Ellida da, ben de. 
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Ellida  : Duymadın mı? Hayır diyorum sana, duymuyor musun? Bu dünyada seninle 
birlikte yapacağım hiçbir şeyim yok artık benim. Bana öyle bakma. Hayır 
diyorum sana. (Elena, Ellida’yı oynayan Costel’i kuklaya çevirir)  

Wangel : Hiçbir şeyi hesap etmeden, çocukça saçmalılara dayanarak, buraya gelip de 
bunları söylemen, böyle bir hak arayabilmen delilikten başka bir şey değil 
bence. 

Yabancı : Haklısın. Senin dünyanın kurallarına göre hiçbir hakım yok. 

Wangel : Neyin peşindesin o zaman sen? Herhalde kendi rızası olmadan, Karımı zor 
kullanarak karımı buradan alıp götürebileceğini düşünmüyorsundur herhalde. 

Yabancı : Hayır... bunun ne yararı olur ki? Eğer Elllida benimle olmak isterse, bu ancak 
onun özgür iradesiyle  kendi rızasıyla olmalı. sadece kendi özgür iradesiyle 
gelmek istediği için olur. 

Ellida  : (ağlayarak kendi kendine) Kendi özgür irademle rızamla... 

Wangel  : Ve sen bunun olabileceğini zannediyorsun, öyle mi? 

Ellida  : (kendi kendine) Rızamla Kendi özgür irademle... 

Wangel : Aklını yitirmiş olmalısın.  Delirmişsin sen. Git buradan. Sana söyleyeceğimiz 
başka bir şey yok. 

Yabancı : (saatine bakarak) Gemiye dönme vaktim neredeyse gelmiş bile! (Ellida’ya 
sokulur) Pekala Ellida... Ben üstüme düşeni yaptım. (Daha da yaklaşır) Sana 
verdiğim sözü tuttum. 

Ellida  : (Yalvararak, geri geri gider) Ah! Sakın dokunma bana! 

Yabancı : Yarın gece yarısına kadar düşünecek vaktin var. 

Wangel : Düşünecek bir şey yok. Şimdi derhal çek git!. 

Yabancı : (Ellida’ya) Şimdi, körfeze, geminin oraya gidiyorum. Yarın gece yine 
geleceğim; seni görmeye. Beni yine burada bu bahçede bekle. Çünkü bu konuyu 
seninle baş başa halletmek istiyorum. Beni anladın mı? 

Ellida  : (Yavaşça, titreyerek)Ah! Wangel, duyuyor musun? 

Wangel  : Sakin ol canım. Biz bu ziyarete nasıl engel olunacağını iyi biliriz. 

Yabancı : Hoşça kal Ellida! Şimdilik... Yarın gece görüşürüz. 

Ellida  : (yalvaran bir sesle) Oh! Hayır...Hayır... Yarın gece sakın gelme. Sakın bir 
daha buraya gelme. 

Yabancı : Ve sen de bu arada benimle birlikte denizlere açılıp açılmamaya karar vermiş 
olursun. 

Ellida  : Bana öyle bakma dedim sana! 

Yabancı:  Bütün yol hazırlıklarını da tamamlamış olarak tabii..  
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Wangel  : Ellida, gir içeri eve git. 

Ellida  : Gidemem! Lütfen yardım et bana! Koru beni! 

Yabancı : Ve son bir şey Ellida. Yarın gelmezsen her şey bitmiş demektir. 

Ellida  : (ürpertiyle ona bakar)Her şey mi? Ebediyen mi? 

Yabancı : (başını sallayarak) Artık hiçbir şeyi değiştirme şansın kalmaz Ellida. Bu 
ülkeye bir daha asla dönmeyeceğim. Beni bir daha ne göreceksin ne duyacaksın 
de benden bir haber alacaksın. Tıpkı ölmüşüm gibi... sonsuza dek geri 
gelmemek üzere gideceğim. 

Ellida  : (zorlukla nefes alarak) Ah! 

Yabancı : Onun için ne yapman gerektiğini son kez bir daha düşün. Hoşça kal. 
(Parmaklıklardan atlar, birden durur, sonra) Evet Ellida! Yarın gece büyük 
seyahat için hazır ol. Geleceğim ve seni buralardan götüreceğim. (Ağır ağır ve 
sakin sağdan çıkar)} 

Ellida  : (Bir süre daha arkasından bakakalır.) Özgür iradenle dedi. Duydun mu, 
gideceksem kendi özgür irademle olacakmış. 

Corina, Elena ve Anica Costel’i ortaya atarlar ve Wangel aksesuarlarını takarlar. 

Costel  : Ne oluyor?  

Elena  : Yakıştı. 

Corina  : Wangel. 

Costel  : Ah, Wangel. 

Costel Wangel’i oynar. Elena, Corina ve Anica da Elida’yı. 

Wangel  : Sen sakin ol yavrum canım. Artık gitti. Ve bir daha asla onu görmeyeceksin. 

Ellida : (Anica)Ah! Nasıl bu kadar rahat olabilirsin söyleyebiliyorsun? (Elena)Yarın 
gece tekrar gelecek. (Corina) Hıı!.. 

Costel : Vah garibim. Kendini üç kişi zannediyor.  

Wangel : Bırak gelsin. Hiçbir şekilde seni göremeyecek nasıl olsa. Geleceği varsa 
göreceği de var. 

 

Ellida : (başını sallar) (Corina) Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? (Anica) Ne 
yaparsın? Ah, Wangel! (Elena) Onu engelleyebileceğini düşünme sakın. 

Wangel  : Yaparım canım. Yeter ki sen bana güven. 

Ellida  : (aklı başka yerlerde, onu dinleyemez) Yarın gece buraya geldiğinde... Sonra da 
gemiyle çekip gittiğinde... 

Wangel  : Evet... Ne olmuş? 
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Ellida  : Bir daha döner mi dersin? 

Wangel : Hayır canım Ellida’m. Bundan emin olabilirsin...Bütün bu olanlardan sonra 
buralarda ne yapabilir ki? Zaten biraz önce de bizzat senin ağzından aranızda 
hiçbir şeyin kalmadığını öğrenmiş oldu. Bu da her şeyin bittiğini gösterir. 

Ellida  : (kendi kendine) Ya yarın ya da hiçbir zaman! 

Wangel  : {Ve eğer bir daha buraya gelecek olursa... 

Ellida  : Eee! 

Wangel  : Eeesi şu, bizim de onu uzaklaştıracak kozlarımız var elbet. 

Ellida  : Ah! Buna hiç güvenme! 

Wangel : Bu bizim elimizde diyorum sana. Eğer sen onu başka türlü başından 
atamayacağını düşünüyorsan o da O zaman öldürülen kaptanın hesabını vermek 
zorunda kalır. 

Ellida  : (hırsla )(Elena)Hayır...(Corina)Hayır...(Anica)Hayır...(Elena) Bunu Asla 
yapamazsın bunu! (Anica) İşlediği cinayetle Kaptanı katili ile ilgili hiçbir şey 
bilmiyoruz. (Corina) Kesinlikle hiçbir şey... Onu hapishanelere kapatamazsınız. 
O dışarılara ait. 

Wangel  : Hiçbir şey bilmiyor muyuz? Neden, kendisi bile itiraf etmedi mi sana? 

Ellida  : Hayır, hiçbir şey demedi. Eğer (Elena) Bu konuyla ilgili her hangi bir şeyi 
sorarsanız inanın inkar ederim. (Anica) O ederse, ben bütünüyle ederim. Onu 
hapishanelere kapatamazsınız. O dışarılara ait, onun yeri açık denizler. O 
dışarıya ait. 

Wangel  : Hadi ya! Peki sen? 

Ellida  : (Corina) Hiçbir şey bilmiyorum.  

Wangel : (Ellida’ya bakar ve yavaşça) Ah! Ellida, Ellida. O zaman, ben seni bu 
adamdan kurtaracağım. Sen hiç merak etme. 

Ellida  : (Wangel’e tutkuyla sarılarak) Ah benim vefakar sevgilim! Yalvarırım beni bu 
adamdan (Onunla eğlenirler) (Anica) Kurtar beni bu adamdan. Şuna bakın, 
kurtarıcı. (Elena) Tam bir erkek. Tam. vb. vb. 

Wangel : (Onunla eğlene eğlene yerlerine dönerler) Kurtarırım.. ben doktorum..  senin 
tedavin için ne gerekiyors yaparım. vb. vb. 

Wangel  : (kendini usulca çekerek) Gel... Gel benimle.} 22]  

Lynstrand oyunculatı kutlar. 33┐┌34Bu arada gerçek Yabancı girer. Lyygstrand’ın 
şaşkınlıktan gözleri yuvalarından fırlar. 

Ellida  : Kimi aramıştınız? 

Yabancı : Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin!..  
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Ellida  :  Bu surat… bu surat. 

Yabancı : Şşşş.. korkma sakın, seni incitmeyeceğim. 

Ellida  : her şeyin bittiğini yazmıştım sana. Neden buraya geldin? 

Yabancı : Seni alıp götürmeye.  

Ellida  : Sakın dokunma… sakın.. Bana dokunma dedim sana. 

<Ellida çıkarken Wangel girer. 

Wangel  :  Kim olduğunuzu sorabilir miyim? 

Ellida  : Bu o Wangel.  

Wangel  :  Ne? Ne diyorsun sen? Sen Jonston musun? 

Yabancı : Adım artık o değil. 

Wangel  :  Her ne boksa. Bundan sonra kozunu benimle paylaş onunla değil.  

Yabancı : Yarın gece yarısına kadar sana müddet veriyorum.  

Wangel  :  Sakın bir daha buraya gelme. 

Yabancı : Kendi rızanla geleceksin Ellida! 

Wangel  :  Delirmişsin sen, git buradan. 

Yabancı : (Gemi düdüğü) Sen dua et. Gemiye dönme vaktim gelmiş bile. Neyse, yarın 
gece yarısına kadar düşün sen. 

Wangel  :  Düşünecek bir şey yok. Çek git. 

Yabancı : Geleceğim, seni de götüreceğim Ellida. > 

<Yabancı geldiği gibi çıkar. Lyngtrand iyice şaşırmıştır.  

 [23
Lyngstrand ve Hilde balık takımlarıyla birlikte sağdan girerler. 

Lyngstrand : (hemen Elllida’nın yanına giderek) Bayan Wangel, size verecek müthiş bir 
haberim var. 

Wangel  : Neymiş? 

Lyngstrand : Düşünebiliyor musunuz? O Amerikalı’yı gördüm. 

Wangel  : Amerikalı mı? 

Hilde  : Evet ben de gördüm. 

Lyngstrand : Bahçenin arka tarafında o büyük İngiliz gemisine doğru giderken gördüm. 

Wangel  : Sen o adamı nereden tanıyorsun? 
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Lyngstrand : Bu adam yazacağım oyunun kahramanı Hilde. Çünkü Onunla birlikte bir deniz 
yolculuğuna çıkmıştım. Boğulduğuna o kadar emindim ki! Şimdi baktım, 
sapasağlam karşımda! 

Wangel : Onun hakkında bildiğin başka bir şey var mı? 

Hilde : Pff… hepsi bukadar mı? 

Lyngstrand : Hayır ama Buraya ihanet eden karısından intikam almaya geldiğine kalıbımı 
basarım.  

Wangel  : Bu da ne demek oluyor? 

Hilde  : Lyngstrand bu adamı yapacağı heykelin konusu seçti. 

Wangel  : Hiçbir şey anlamıyorum. 

Ellida  : Her şeyi çok yakında anlayacaksın nasıl olsa. 

Arnholm ve Bolette bahçenin dışındaki patikadan geçerek soldan girerler. 

Bolette  : (Bahçedekilere) Gelin bakın! Büyük İngiliz gemisi körfezden açılıyor. (Büyük 
bir gemi yavaşça süzülerek uzaklaşmaya başlar) 

Lyngstrand:  (Çitin arkasındaki Hilde’ye) Bu gece adamın kadına musallat olacağı geleceği 

kesin. > 34┐ 

Hilde  : (Başını sallar) Sadakatsiz karısına... 

Lyngstrand : Gece yarısı... 

Hilde  : Ah.. Tüylerim diken diken oldu. 

Ellida  : (Geminin arkasından bakarak) Yarın demek ki... 

Wangel  : Ve bir daha asla. 

Ellida  : (Yavaş ve yalvaran bir sesle) Wangel, ne olursun beni kendimden koru. 

Wangel  : (Ona endişeyle bakar) Ellida... Dilinin altında bir şey mi var? 

Ellida  : Evet... Baştan çıkıyorum. 

Wangel  : Ne diyorsun sen? 

Ellida  : Bu adam denizin ta kendisi. 

Yavaş yavaş düşüncelerine gömülmüş bir biçimde bahçenin soluna doğru yürür. Wangel 
huzursuz bir biçimde ardından onu takip eder.

 23] 



 465

 

dördüncü perde 

 [24
Doktor Wangel’in bahçeye açılan odası. Sağda ve solda kapılar. Arka tarafta, pencerelerin 

arasında verandaya çıkan yolu gösteren açık, cam bir kapı. Aşağıdaki bahçenin bir kısmı 
görünmektedir.Bir kanepe ve masa, solda aşağıda durur. Sağda bir piyano, daha gerisinde de 
büyükçe bir çiçeklik bulunmaktadır. Odanın ortasında sandalyeleriyle birlikte yuvarlak bir 

masa. Masanın üzerinde diğer çiçeklerin yanısıra bir demet gonca gül . Sabah. ┌ 35 Çingeneler 
şarkı söylemekte ve içmektedirler. Şarkıyla birlikte gün aydınlanır. Sabah. Bolette oturmuş, 
nakışıyla uğraşmaktadır. Lyngstrand,. Hilde ve Ballested çingenelerle prova yapmaktadır.  

Ballasted : < (Metni okur)  Aynı anda kasabalı gençler çiftler halinde geçer. (Kısa bir 
duraksamanın ardından metni fırlarır atar) Boşverin gitsin. Şöyle yapıyoruz 
burayı.. kadının nasıl mahküm edildiğini Latin danslarının maço tavrı üzerinden 
anlatacağız.  

Hilde : Kadın gün boyu tekrarlanan bir sürü merasimin içinde oluşuyor. Tıpkı eşli 
danslar gibi tekrarlanıp duruyor. Yaşamı ve kendini bu dansların içinde 
ögreniyor. İki kişi sahneye çıkabilir mi? 

Ballasted : Bu dans tamamen erkeğin hakimiyetinde. Yönlendiren, hareket ettiren yalnızca 
erkek. Kadının yapacağı onu takip etmek, onun istediklerini yapmak ved 
işiliğini göstermekten ibaret. 

Hilde :  Ondan beklenen daha çok kendini sunuması ve tutkulu olması. 

Ballasted : En önemlisi erkeğin gözünü ve yönünü takip etmektir. Eğer kadın bunu 
yapmazsa erkek başka birine yönlenebilir. Kadın dişiliğini, cinselliğini, bakışını, 
ruhunu tamamıyla ortaya koymak zorunda.  > 

 

Lyngstrand : (Kolları masanın üzerinde, sessizce oturup bir süre Bolette’nin nakış işleyişini 
seyrettikten sonra) Gerçekten olağanüstü zor bir iş olmalı böyle nakış işlemek 
Bayan Wangel. 

Bolette  : Yoo, hayır. Doğru düzgün hesap ederseniz hiç zor tarafı yok. 

Lyngstrand : Hesaplamak mı? Bir de hesap mı yapmak zorundasınız? 

Bolette  : Evet! İlmekleri. Bakın... 

Lyngstrand : Aaa.. demek öyle yapıyorsunuz! Çok hoşmuş. Neredeyse bir sanat icra 
ediyorsunuz. Bir resmi de nakşedebiliyor musunuz bari? 

Bolette  : Bakarak yapabilirim tabii... 

Lyngstrand : Başka türlü yapamıyor musunuz? 

Bolette  : Hayır yapamıyorum. 

Lyngstrand : O zaman gerçek bir sanat eseri olduğu söylenemez ama. 
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Bolette   Biliyorum.. Bu sadece elişi, zanaat yani. 

Lyngstrand : Ama belki sanat yapmayı da öğrenebilirsiniz. 

Bolette  : Hiç yeteneğim olmadığı halde mi? 

Lyngstrand : Elbette... ancak gerçek bir sanatçıyla sürekli birlikte olmak koşuluyla. 

Bolette  : Yani sahiden bunu o sanatçıdan öğrenebileceğimi mi düşünüyorsunuz? 

Lyngstrand : Bildik anlamda öğrenmekten söz etmiyorum; gün be gün, azar azar , sanki bir 
mucize olur gibi içinizde boy atmaya başlar diyorum Bayan Wangel. 

Bolette  : Çok tuhaf. 

Lyngstrand <: (bir duraksamadan sonra) Peki siz hiç ... Bayan  Bolette?... Yani oturup hiç 
ciddi ciddi evlenmeyi düşündünüz mü? 

Bolette  : (şaşırır kaçamak bir bakış atar) evlen... Hayır. 

Lyngstrand : Ben düşündüm. 

Bolette  : Sahi mi? Düşünüyorsunuz yani? 

Lyngstrand : Ah! Evet. Bu tür şeyleri, özellikle de evliliği sık sık düşünürüm. Hatta bununla 
ilgili bir kaç kitap da okudum. Bence evlilik de bir çeşit mucize olarak ele 
alınmalı. Çünkü bir kadın evlenince tıpatıp kocasına benzeyene dek değişim 
geçirir. 

Bolette : Yani kadın kocasının ilgilendiği şeylerle ilgilenmeye başlar mı demek 
istiyorsunuz? 

Lyngstrand:  Evet, aynen öyle. 

Bolette  : Ama erkeğin becerileri, yetenekleri, usta olduğu alanlar... 

Lyngstrand : Hmm... Evet... genellikle onlarla bile... 

Bolette  : Ama belki de siz, bir erkeğin kendisi için okuyup yazdıklarını, kendi başına 
geliştirdiği düşünceleri de evlendiği kadına geçirebileceğini düşünüyorsunuz. 

Lyngstrand : Evet. Bence bunlar da geçirilebilir. Yavaş yavaş ama. Tıpkı bir mucize gibi 
yani. Ama tabii ki bütün bunların ancak sahici, aşk dolu ve mutlu bir evlilikte 
gerçekleşebileceğine inanıyorum. 

Bolette  : Peki hiçbir kadının bir erkeği bu yönde değiştirebileceğini düşündünüz mü? 
Onun büyüyüp geliştiği yöne doğru gelişebileceğini...  

Lyngstrand : Yok. Nerede yazıyor? Bir erkeğin mi? Hayır bunu hiç düşünmemiştim. 

Bolette  : Peki neden biri olabilsin de diğeri olamasın? 

Lyngstrand : İşte bu soruyu bekliyordum. Çünkü erkeğin hayatını adadığı bir amacı var. 
Zaten erkeği daha güçlü ve dayanıklı yapan da bu. Hayatında yapması gereken 
bir işi var yani. 
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Bolette  : Her erkeğin mi? 

Lyngstrand : Hayır. Ben daha çok sanatçıları kast etmiştim. 

Bolette  : Peki bir sanatçının evlenmesini doğru buluyor musunuz? 

Lyngstrand : Evet. Bence doğru. Gerçekten tüm kalbiyle sevebileceği birini bulursa, ben... 

Bolette  : Ama ben yine de öyle birinin hayatını sanatına adadığını düşünmüşümdür hep. 

Lyngstrand : Bu söylediğiniz bir sanatçıda mutlaka olmalı zaten. Ama bunu evliyken de 
sürdürebilir. 

Bolette  : Ya ona ne olacak bu arada? 

Lyngstrand : Ona mı? Kime yani? 

Bolette  : Adamla evlenen kadına. Peki o ne uğruna yaşayacak? 

Lyngstrand : Kadın O da erkeğin sanatı için yaşamalı. Bence bu, başlıbaşına, bir kadını 
mutlu etmeye yeter. 

Bolette  : Hmm.. Pek aklım yatmadı aslında... Hiç inandırıcı gelmedi. 

Lyngstrand : Evet, Bayan Wangel... Bundan emin olabilirsiniz...Bu sadece kocasıyla birlikte 
olmanın kendisine sağlayacağı saygınlık ve onur değil, ben bundan söz 
etmiyorum, bunu hesaba katmıyorum bile ben... Asıl önemli olan kadının, 
erkeğin yaratıcılığına ortak olması, yardım etmesi, yapıtına ışık tutması, ne 
bileyim rahat mı değil mi diye çevresinde dolanması, ona iyi bakması ve onun 
yaşamını bütünüyle mutlu kılmaya çalışmasıdır. Bence bu bir kadın için 
olabilecek en harika, en olağanüstü yaşam biçimidir. 

Bolette  : Ah! Ne kadar bencil olduğunuzun farkında bile değilsiniz 

Lyngstrand  : Ben! Bencil ha! Tanrı korusun! (Kendi kendine)  Bana da. Başka bir şey 
bulayım, dur.. Keşke beni biraz daha iyi tanıyor olsaydın... (Biraz daha ona 
doğru eğilerek) Bayan Wangel... Buradan ayrıldığımda... ki artık çok fazla 
zamanım kalmadı... 

Bolette  : (merhamet dolu bir bakışla) Ah! Lütfen böyle üzücü şeyler söylemeyin. 

Lyngstrand : İyi de ben o kadar da üzücü bir şey demedim ki... 

Bolette  : Nasıl yani? 

Lyngstrand : Ee işte , önümüzdeki ay gidiyorum ya. Burdan ayrıldım mı ver elini güney. 

Bolette  : Ha.. yolculuk! Tabii... evet... 

Lyngstrand : Peki ben gidince beni düşünür müsünüz, hiç aklınıza gelir miyim Bayan 
Wangel? 

Bolette  : Evet...Tabii ki gelirsiniz aklıma. 

Lyngstrand : (memnun) Hayır, söz vermenizi istiyorum bana. 
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Bolette  : Söz veriyorum. 

Lyngstrand:  Kutsal bildiğiniz her şey adına mı Bayan Bolette? 

Bolette  : Kutsal bildiğim her şey adına.. (tavrını değiştirerek) Ama ne ilgisi var şimdi 
bütün bunların? Sizi düşünüyor olmamın size ne faydası var? 

Lyngstrand : Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsunuz? Sizi, evde yine bu şekilde oturmuş 
beni düşünürken hayal etmek benim için ne kadar olağanüstü bir şey olurdu 

tahmin edemezsiniz.. >35┐ 

Bolette  : Güzel! Peki sonra... 

Lyngstrand : Sonra? Sonrasını bilmiyorum. 

Bolette  : Ben de bilmiyorum! İnsanın yoluna neler çıkar bilinmez... Her şey birdenbire 
engele dönüşebilir. 

Lyngstrand : Bakarsınız başka bir mucize olur... Mutlu bir tesadüf ya da onun gibi bir şey 
bütün hayatımı değiştirebilir. Şimdi talihin benden yana olduğuna inanıyorum 
artık. 

Bolette  : (hevesle) Sahi mi? Buna gerçekten inanıyor musun? 

Lyngstrand : Evet, gerçekten inanıyorum. Bir gün, belki de bir kaç yıl sonra evime çok ünlü, 
çok zengin ve hatta son derece sağlıklı bir heykeltıraş olarak döndüğümde ... 

Bolette  : Evet...Evet... Biz de çok isteriz... 

Lyngstrand : Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz... Sadece ben güneydeyken, bütün 
yüreğinle, bütün sadakatinle beni düşün yeter. Şimdi de bunu için söz verin 
bana 

Bolette  : Söz... (başını sallayarak) Ama yine de bu bir şey sağlamaz. 

Lyngstrand : Oh evet Bayan Bolette... En azından sanatımda daha kolay ve hızlı ilerlememi 
sağlar.  

Bolette  : Buna sahiden inanıyor musunuz? 

Lyngstrand : Artık buna ikna oldum. Üstelik bunun sizi de neşelendirip umutlandıracağını 
düşünüyorum: bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde oturup uzaklardaki bir 
adamın yaratıcılığına, benim sanatıma katkıda bulunduğunuzu düşüneceksiniz 

Bolette  : Peki bu arada siz ne düşünüyor olacaksınız? 

Lyngstrand : Ben mi? 

Bolette : (bahçeye doğru bakarak) Şşş... Konuyu değiştirelim lütfen.. Bay Arnholm 
geliyor. 

{┌ 36Arnholm bahçede görünür. Arkasından gelen Hilde ve Ballested’la konuşmak için bir an 
durur. Lyngtran’ın Bolette ile konuşmasına bozulur. Bu arada çingeneler aralarında eğlenmekte, 
gülüşmektedirler. Arnholm sinirini Ballasted’ten çıkarmaya çalışır.  
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Arnholm : Bayım, lağım tıkanmış yine. Nasıl çalışıyorsun kardeşim sen. Doğru dürüst 
temizlesene. Ortalığı bok götürüyor. Sen burada Hahaha hihihi eğlen.  

 Çingeneler pompayı öfkeyle elden ele geçirerek Ballasted’e uzatırlar. Ballasted de pompayı 
Arnholmun eline verir. Şaşıran Arnholm bir an donar kalır.  

Lyngstrand : Eski öğretmeninize biraz düşkünmüşsünüz gibi geliyor bana Bayan Bolette. 

Bolette  : Düşkün müyüm? 

Lyngstrand : Evet. Sanki ondan hoşlanıyormuşsunuz gibi bir havanız var. 

Bolette  : Evet! Hoşlanıyorum tabii... Gerçek bir dost gibi yani, bir akıl hocası olarak da 
tabii..Üstelik ne zaman olursa olsun yardım etmeye can atan birisidir. 

Lyngstrand : Böyle bir insanın hala evlenmemiş olması size de çok şaşırtıcı gelmiyor mu? 

Bolette  : Siz bunu şaşırtıcı mı buluyorsunuz? 

Lyngstrand : Evet bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu söylediklerinden beri... 

Bolette  : Kesinlikle haklılar söylediklerinde. Ama galiba kendisine uygun birini bulmak 
da hayli zor olmalı kendisi için. 

Lyngstrand : Neden? 

Bolette  : Neredeyse tanıdığı bütün genç kızlar öğrencisi olmuş çünkü. Kendisi söyledi. 

Lyngstrand:  Ne önemi var ki bunun? 

Bolette  : Hiç kimse bir zamanlar öğretmeni olmuş biriyle evlenmek istemez.. 

Lyngstrand : Sence genç bir kız öğretmenini sevemez mi? 

Bolette  : Eğer gerçekten büyümeyi başarmışsa sevemez. 

Lyngstrand : Ben öyle düşünmüyorum. 

Bolette  : (uyararak) Şşş...Şşş..} 24] 

[25
Bu arada Ballested eşyalarını toplamış bahçenin sağından çıkmaya yönelmiştir. Hilde ona 

yardım etmektedir.Arnholm verandadan geçer ve odaya gelir. 

Arnholm : Günaydın sevgili Bolette. Günaydın Bay...Bay...eee.. 

Ayağa kalkıp selamlayan Lyngstrand’ı görmekten memnun olmadığını belli eden bir ifadeyle 
ona bakar, soğukça bir selam gönderir. 

Bolette  : (kalkar ve Arnholm’ a doğru yönelir) Günaydın Bay Arnholm. 

Arnholm : Umarım keyfiniz yerindedir bu gün. 

Bolette  : Evet, öyle teşekkür ederiz. 

Arnholm : {Üvey anneniz bu gün yüzmeye gitmedi mi? 
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Bolette  : Hayır, yukarda odasında. 

Arnholm:  Pek keyfi yok galiba. 

Bolette  : Hiçbir bilgim yok çünkü kendini odasına kilitledi. 

Arnholm : Hmmm... Öyle mi? 

Lyngstrand : Sanırım dünkü Amerikalının hikayesi onu biraz korkuttu. (Lyngtrand çıkar) 

Arnholm : Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? 

Lyngstrand : Çünkü Bayan Wangel’e o adamı bahçelerinin oralarda dolaşırken gördüğümü 
söyledim. 

Arnholm : Ah, anladım} 

Bolette  : { < (Arnholm’a) Dün gece babamla geç saatlere kadar oturdunuz galiba... 

Arnholm  Evet. Çok önemli bir konu hakkında fikir teatisinde bulunduk şey 
konuşuyorduk. 

Bolette  : Benden ve de Benimle ilgili meselelerden konuştunuzuldu mu hiç peki? 

Arnholm  Hayır sevgili Bolette. Senin işini bir türlü açamadım. Başka bir şeye gömülmüş 
durumdaydı. 

Bolette  : (iç geçirir) Her zamanki gibi. 

Arnholm : (ona anlamlı anlamlı bakarak) Ama bugün bu mesele hakkında daha etraflıca 
konuşmaya karar verdik. Baban neredir şimdi?} Evde değil galiba? > 

Bolette  : Yoo evde. Aşağıda muayenehanede olmalı. Ben gidip bir bakayım. 

Arnholm : Yok sağol hiç gerek yok. Ben gidip bakarım. 

Bolette  : (kulak kabartarak) Bir dakika durun Bay Arnholm. Galiba merdivenlerde şu 
anda. Herhalde karısına bakmaya çıkıyor. 

Wangel sağdaki kapıdan çıkarak bahçeye gelir. Hilde de Bolette’e seslenir bu arada. 

Wangel : (Arnholm’la tokalaşarak) Ne o, Bakıyorum bugün erkencisin. İyi ki geldin; 
ben de seninle biraz daha konuşmak istiyordum. 

Lyngtrand Bollette’i çağırır. 

Bollette : (izin ister tonda) Size kahve yapmamı ister misiniz? 

Bolette’le birlikte bahçeye gitmek üzere arkadaki ağaçların arasından çıkarlar. 

Arnholm : {(gözleriyle onları takip eder sonra Wangel’e dönerek) Bu adam hakkında bir 
şey biliyor musun? 

Wangel  : Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. 
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Arnholm : Peki o zaman sence kızların yanında böyle dolaşıp durması normal mi? 

Wangel  : Öyle mi yapıyor? Valla fark etmemiştim. 

Arnholm : Bence gözünü  üzerinde olsun üstünden ayırma onun. 

Wangel : Galiba haklısın ama hey yarabbi benim elimden ne gelir ki. Kızlar o kadar 
uzun zamandır kendi başlarının çaresine bakıyorlar ki artık ne benim sözümü 
dinlerler ne de Ellida’nın. 

Arnholm : Onunkini de dinlemezler mi sahi? 

Wangel : Dinlemezler... üstelik ben de Ellida’nın böyle şeylerle uğraşmasını istemem 

hakikaten. Pek yatkın biri değil böyle şeylere (keserek) 36┐ ┌ 37A ma biz bunu 

konuşmayacaktık, değil mi,}25] [26
sana söylediğim şeyi düşündün mü? 

Arnholm : Dün akşam ayrıldığımızdan beri başka bir şey düşünemiyorum ki zaten. 

Wangel  : Öyleyse ne yapılması gerekiyor bir karar verebildin mi? 

Arnholm : Doktorcum bence bir tıp adamı olarak senin bu işleri benden daha iyi biliyor 
olman lazım. 

Wangel : Bir doktor için kendine bu kadar bu kadar yakın hissettiği biri için bir karara 
varmanın ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemezsin. Üstelik Bu öyle 
sıradan bir hastalık değil. Ne sıradan bir doktor ne de sıradan ilaçların ona bir 
faydası olamaz. (Yardım ister) Sosyo-psikolojik olarak da masaya yatırmalıyız. 

Arnholm : Peki bugün nasıl? 

Wangel : Az önce yukarıda yanındaydım. Oldukça Sakin görünüyordu. Fakat değişken 
ve kaprisli… Bu Ama onun her tür ruh halinin arkasında benim asla 
kavrayamadığım bir şeyler gizli oluyor. Hem üstelik öyle değişken; öyle 
kaprisli ki... öyle birdenbire değişiveriyor. 

Arnholm : Kuşkusuz bütün bunların nedeni hastalıklı ruhsal durumu. 

WangelArnholm: Tam da öyle değil. Aşağıdaki kayalıkların oraya indiğinde Çingenelerin 
arasındayken onun yeniden doğduğunu görüyorum. Ellida denize, o insanlara 
ait. Bütün mesele de bu. 

ArnholmWangel: Ne demek istiyorsun doktorcum? 

WangelArnholm: Oradan, açık denizden gelen O insanların hep bir anlamda uzak olduklarını 
fark etmedin mi? Yerleşmeye, bir yerde kök salmaya dayanamıyorlar sanki. 
Sanki her biri denizin hayatı diyebileceğim bir hayatı sürdürüyor. Dalgaların 
aceleci koşuşturması, suların bir çekilip bir yükselmesi, hepsi onların 
düşüncelerinde ve duygularında yaşanıp duruyor; bütün bunlar yüzünden 
yerleşmeye, bir yerde kök salmaya dayanamıyorlar sanki. Bunu hiç 
unutmamalıydım. Ellida’yı denizden koparıp buralara getirmenk gerçek büyük 
bir günahtı hataydı aslına bakarsan. 

Arnholm : Gerçketen böyle mi düşünüyorsun? 
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Wangel : Evet, üstelik her geçen gün kuvvetleniyor bu düşünce. Ama bunu kendime 
çoktan itiraf etmeliydim. Aslında derinlerimde bir yerde biliyordum bunu. Ama 
bir türlü yüzleşemiyordum. Beni anlıyorsun değil mi, o kadar sevdim ki onu! Bu 
yüzden de her şeyden önce kendimi düşündüm. Affedilemez bir bencillik.  

Arnholm Hmm.... sanırım bu şartlar altında bütün erkekler bir parça bencillik yapardı. 
Ama içinde böyle kötücül bir şey taşıdığının farkına varmamıştım hiç Doktor 
Wangel. 

Wangel : (huzursuz huzursuz odayı adımlar) Ah evet... ilk günden beri. Neden ondan bu 
kadar büyüğüm ki. Onun babası yada akıl hocası olacak yaştayım. Onu 
geliştirmek ve kafasını açmak düzeltmek için elimden geleni yaptmalıydım... 
Ama ne yazık ki bu anlamda hiçbir şey yapamadım: Hiç içimden gelmedi, hiç 
denemedim bile, onu öyle olduğu gibi sevdim. Ama Her gün onun için bir 
öncekinden beter olmaya başladı; ben de ne yapacağımı bilemez hale geldim. 
{(alçak sesle) < O yüzden yazdım sana o mektubu, bir an önce gelmeni 
istedim. 

Arnholm : (ona şaşkınlıkla bakarak, yıkılır) Ne bu muydu yani, beni çağırma nedenin? 

Wangel  : Evet ama ne olur kimse bilmesin bunu. 

Arnholm : İyi de doktorcum benim ne faydam olabileceğini düşündünüz. Hiç 
anlamıyorum. 

Wangel : Tabii anlayamazsın. Çünkü Ama bütünüyle yanlış iz üzerindeymişim. Ben 
Ellida’nın geçmişte senden hoşlandığı bir dönem olduğunu ve evlilikten sonra 
bile hala gizli gizli seni düşünüyor olabileceğini sanmıştım. Böylece seni 
görmek ona iyi gelebilir, diye düşünmüştüm. eski günlerden oradan buradan 
konuştukça açılır sanmıştım. 

Arnholm : Yani mektupta “burada seni bekleyen hatta özleyen biri var” derken kast 
ettiğin, karındı öyle mi? 

Wangel  : Evet, başka kim olacaktı ki? 

Arnholm : (acele ile) Yo yo. Tabii haklısın. Ama ben hiç anlamamışım. > 

Wangel  : Tabii ki anlamadın. Çünkü dediğim gibi meğer yanlış iz üzerindeymişim. } 

Arnholm : Bir de kendine bencil diyorsun! 

Wangel : Ama kefaretini ödemeye çalıştığım günah öyle büyük ki. Ona bir anlık huzur 
verecek en zor şeyi bile yapmaya hazırdım. 

Arnholm : Bu yabancının onun üzerinde bu kadar etkili olabilmesine ne diyorsdun peki? 

Wangel  : Hmm dostum, sanırım bu meseleyle ilgili açıklanamaz bir şeyler var. 

Arnholm : Yani kendi içinde açıklanamayacak bir şey mi, yoksa bütünüyle açıklanamaz 
bir şey mi? 

Wangel   : Her iki durumda da elimizdekilerle açıklayamayacağımız bir durum bu. 
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Arnholm : Yani bu işin içinde bir iş olduğunu mu düşünüyorsun? 

Wangel : Ne düşünüyorum, ne düşünmüyorum. Sadece bilmiyorum. O yüzden kendi 
haline bıraktım. 

Arnholm : Tamam . Ama bir tek şey söyleyeceğim: Ellida’nın çocuğun gözlerine karşı o 
olağanüstü, o tuhaf iddiası:  

Wangel : Gözlerle ilgili söylediği şeyin bir tekine bile inanmıyorum. Böyle bir şeye 
inanamam. Aklının ona oynadığı bir oyun bu.. 

Arnholm : Dün karşılaştığında adamın gözlerine dikkat ettin mi? 

Wangel  : Tabii ki ettim. 

Arnholm : Hiçbir benzerlik yok muydu yani? 

Wangel : (kaçamak) Hey yarabbim... ne diyeyim bilmem ki. Onu gördüğümde ortalık 
kararmaya başlamıştı. .Üstelik Ellida bu benzerlikten o kadar uzun zaman söz 
edip durdu ki, artık onun söylediklerinden bağımsız bir biçimde gördüğümü 
değerlendirmem mümkün değil. 

Arnholm : Tabii bunu anlarım. Peki ya öbür mesele? Tam bu adam evine dönmek üzere 
yola çıktığında Ellida’nın yaşamaya başladığı korku ve huzursuzluğa ne 
diyeceksin? 

Wangel  : Ah evet, bence evvelsi günden beri kendini bu havaya soktu. Eskiden bu 
türden duygulara bu kadar çabuk kapılmıyordu. Ama Lyngstrand’dan, üç yıl 
önce mart ayında, o Johnston mı Friman’mı her kimse işte o adamın buraya 
gelmek üzere yola çıktığını duydu ya, bu aklını kemirip duran ızdırabın  ona o 
zaman musallat olduğunu düşünüyor şimdi. 

Arnholm : Peki sence öyle değil mi yani? 

Wangel  : Hayır hiç değil hem de. O tarihten önce de bir takım belirtiler semptomlar 
gösteriyordu ama tesadüfen tam o martta oldukça ağır bir kriz geçirmişti. 

Arnholm : E öyleyse? 

Wangel : Evet ama bu o döneme içinde bulunduğu koşullara da bağlanabilir kolaylıkla. 

Arnholm : Yani iki yorum da doğru olabilir. 

Wangel : (ellerini ovuşturarak) Ah bu meseleyi çözememek ona yadım edememek! Ona 
ne diuyeceğini bilememek! Bir çıkış yolu bulamamak! 

Arnholm : Peki bir hava değişimi iyi gelmez mi sen şimdi buralardan ayrılıp başka bir 
yerlere gitsen de, o da bu çevrede kenid evini anımsatan bir yerlerde yaşasa 
olmaz mı? 

Wangel : Ah sevgili dostum! Teklif etmediğimi mi sanıyorsun? Ben Skjoldviken’e 
taşınalım dedim ama lafını bile ettirmiyor. 

Arnholm : Kendi de bir yere gitmeyi düşünmüyor mu? 

Wangel : İşe yaramaz diyor ve bence de haklı. 
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Arnholm : Hmm demek böyle düşünüyorsun? 

Wangel : Zaten bu meseleyi ciddi ciddi düşündüğümde böyle bir şeyi nasıl 
yapabileceğimi de kestiremiyorum. Zaten ben de öyle ıssız bir yerde yapamam 
herhalde. < Ne de olsa evlilik teklifi alma ihtimallerinin bulunduğu bir çevrede 
yaşaması gereken kızlarım var. 

Arnholm : Evlilik mi? Daha şimdiden bunun tasasına mı düştün? 

Wangel : Allah biliyor ya, bir yandan da bunu düşünüyorum! Üstelik zavallı hasta 
Ellidacık! Ah sevgili Arnholm! Nereden bakarsan bak, şeytanla şu derin mavi 
deniz arasına sıkışıp kalmışım. İki ucu boklu değnek. 

Arnholm : Herhalde Bolette hesabına endişelenmene gerek yok. (birden keserek) {Nereye 
gitti bu kız... yani nereye gittiler acaba? Doktorcum ben bir onlara bakıp 

geleyim. Hadi görüşürüz. (çıkar) > 37┐ 

Kalkıp kapıyı açar, dışarı bakar. 

Wangel : Ah işe yarayacağını bilsem üçü için de her türlü fedakarlığı seve seve 
yapardım! 

Ellida soldaki kapıdan girer. 

Ellida : (Wangel’e acele ile) Bu sabah dışarı çıkmayacaksın değil mi? 

Wangel : Hayır hayır. Tabii ki çıkmayacağım. Seninle kalacağım. (Kendilerine doğru 
yaklaşmakta olan Arnholm’u göstererek) Ah arkadaşımızı fark etmedin 
herhalde? 

Ellida : (ona dönerek) Burada mıydınız Bay Arnholm? (elini uzatarak) Günaydın. 

Arnholm : Size de günaydın Bayan Wangel. Ne o, bugün yüzmeye gitmediniz mi? 

Ellida : Yok yok. Bugün mümkün değil. Bir dakika oturmaz mısınız? 

Arnholm : Teşekkürler, şimdi olmaz. (Wangel’e bakar) Kızlara bahçeye yanlarına 
ineceğime söz vermiştim. 

Ellida : Kimbilir nerededirler. Ben onları aradığımda asla bulamıyorum. 

Wangel : Göletin oradadırlar. 

Arnholm : Gidip bir bakayım. (Başını sallar ve verandadan geçerek bahçeye 
yönelir)}26] 

Ellida : [27┌ 38 Saat kaç oldu Wangel? 

Wangel : (saatine bakarak) Tam on bir. 

Ellida : Tam on bir. Bu gece saat on birde ya da on bir buçukta buharlı gemi burada 
olacak. Ah şu iş bir bitse! 

Wangel : (ona yaklaşarak) Sana sormak istediğim bir şey var Ellidacığım. 
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Ellida : Neymiş? 

Wangel : Geçen gece, Prospect’de, geçtiğimiz üç yıl boyunca onu defalarca kanlı canlı 
karşında gördüğünü söyledin hani. 

Ellida : Evet gerçekten gördüm. İnan bana. 

Wangel : Peki ama nasıl gördün? 

Ellida : Nasıl da ne demek? 

Wangel : Yani sana göründüğü zamanlarda nasıldı, nasıl görünüyordu? 

Ellida : İyi ama Wangel onu gördün ya sen de. Nasıl biri olduğunu biliyorsun. 

Wangel : Yani sanrılarında da aynı öyle mi görünüyordu? 

Ellida : Evet. Öyle. 

Wangel : Yani onu gördüğün zaman tıpkı dün gördüğün adama benziyordu, öyle mi? 

Ellida : Evet tıpatıp. 

Wangel : Peki nasıl oldu da onu görür görmez tanıyamadın öyleyse? 

Ellida : Tanımadım mı? 

Wangel : Hayır tanımadın. Kendin dedin ya, bir yabancı gördümve kim olduğunu 
anlayamadım diye. 

Ellida : (kafası karışmış halde) Evet galiba haklısın. Ama bu çok garip değil mi 
Wangel? Onu tanıyamamam ne garip. 

Wangel : Bir tek gözleri, demiştin. 

Ellida : Ah evet! Gözleri... gözleri. 

Wangel : Ama daha önce, sana göründüğü her sefer, onu orada on yıl önce son kez 
gördüğünde nasılsa hep öyle, tıpkı öyle olduğunu söylemiştin. 

Ellida : Öyle mi demiştim? 

Wangel : Evet.  

Ellida : Öyleyse galiba şimdiki halinden pek farklı değildi. 

Wangel : Hayır. Hatırlıyor musun, evvelki gün eve dönerken bana onu uzun uzun tarif 
etmiştin. On yıl önce sakalı yoktu; sen öyle demiştin. Ya o incili iğne? Dün 
gördüğümüz adamın hiç öyle şeyler taktığını görmedim. 

Ellida : Yoktu değil mi? 

Wangel : (merakla süzerek) Lütfen biraz düşün Ellidacığım. Belki de o son 
görüşmenizden aklında pek sağlam bir fotoğraf kalmamaıştır. 
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Ellida : (bir an için gözlerini kapatıp düşünür) Pek ayrıntılı bir fotğraf yok kafamda. 
Bugün yani... artık pek bir şey görmüyorum. Bu çok tuhaf değil mi? 

Wangel : Pek de tuhaf sayılmaz. Şimdi artık yeni ve gerçek görüntü ile yüzleştin, bu da 
kafandaki eski fotoğrafı gölgelemeye başladı, bu yüzden onu artık 
göremiyorsun. 

Ellida : Bu yüzden mi yani? 

Wangel : Evet. Ve üstelik Elida’cığım bu olay hastalıklı hayallerini de gölgeleyecek. İşte 
bu yüzden gerçekten dönmüş olması iyi. 

Ellida  : İyi mi? Sahiden böyle mi düşünüyorsun? 

Wangel  : Evet. Döndü artık ve bu gerçek. Sana iyi gelecek.
27] 

Wangel Ellida’yı kanapeye oturtur, kendi de yanı başında bir sandalyeye oturur. Elinde not 
defteri ve kalem. Not alır 

Ellida  : [28
 (kanapeye oturarak) Wangel, gel otur şöyle yanıma, sana aklımdan 

geçenleri anlatmam lazım. 

Wangel : Evet evet, anlat Ellida, birtanem. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Anlat 
bakalım. 

Masanın etrafındaki sandalyelerden birine oturur. 

Ellida  : İkimiz için de..... bir araya gelmiş olmamız... büyük talihsizlikti. 

Wangel  : (şaşırmış) Ne diyorsun sen? 

Ellida  : Evet öyleydi. Nasıl bir araya geldiğimiz düşünülecek olursa; ikimize de bunca 
mutsuzluk getirmesine şaşmamalı bu birlikteliğin. 

Wangel  : Birlikteliğimizde yanlış olan neymiş öğrenebilir miyim? 

Elllida  : (Kalkar) Bak Wangel. Artık bunu sürdürmenin bir anlamı yok, kendimize ve 
birbirimize yalan söylemeyelimi sürdürmenin yararı yok. 

Wangel  : Öyle mi yapıyoruz yani? Yalan mı söylüyoruz? (şaşırmış) Ne diyorsun sen? 

 

Ellida  : Evet söylüyoruz; ya da en azından gerçeği bastırıyoruz diyelim. Çünkü asıl 
gerçek, en basit ve en doğrudan haliyle şu: < Gerçeği görme vakti geldi. Sen bir 
gün çıkıp geldin ve beni satın aldın. 

Wangel  : Satın almak! Seni satın aldım ha? 

Elllida  : Ben de senden ak kaşık değildim hani. Ben de pazarlığı kabul ettim. Kendimi 
sana sattım. 

Wangel  : (ona acıyla bakarak) Ellida nasıl kaldırıyor için böyle şeyler söylemeyi? 
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Ellida  : Bunun başka bir adı var mı ki? Evindeki boşluğa daha fazla 
katlanamayacaktın. Yeni bir eş almak için pazara çıkmıştın. 

Wangel  :Ve çocuklar için de yeni bir anneye, de bari Ellida! 

Ellida  : Ah abii o da var; gerçi bu işe uygun olup olmadığım konusunda hiçbir fikrin 
yoktu. Ne de olsa beni yalnızca bir ki kez görmüş, üç beş satır bir şey 
konuşmuştun. Sonra beni istedin, ve de... 

Wangel  : Tabi tabii, nasıl istiyorsan öyle anlat herşeyi. 

Ellida  : Ve ben de öyle çaresiz, öyle şaşkın, öyle kesin bir biçimde yalnızdım ki. 
Pazarlığı kabul ettimmem bütünüyle normaldi. Kalkıp gelmiş ve hayatımı 
garanti altına almayı teklif ediyordun ne de olsa. 

Wangel : Seni temin ederim ki Ellida, bir an bile meseleye böyle bakmadım. Sana bütün 
kalbimle, bana ait ne varsa benimle ve çocuklarımla paylaşmanı önerdim. 

Ellida  : Biliyorum. Ama o pazarlığı şimdi artık kabul etmemeliydim gerekiyordu, 
bunu da biliyorum. Fiyatı ne olursa olsun, kesinkes reddetmeliydim! Kendimi 
satmamalıydım! Eğer kişi kendi seçtiyse, en kötü en yoksul hayat bile bundan  
>iyidir. 

Wangel : (kalkarak Ellida’yı kanepeye oturtmaya çalışır) Demek birlikte geçirdiğimiz 
bu beş altı yıl senin için bu kadar anlamsız. 

Ellida  : Hayır, hiç de değil Wangel. Her insanın arzu edebileceği kadar iyi günler 
geçirdim burada, bana öyle iyi baktın ki. Ama ben senin evine gelmeye razı 
oldum kendi özgür irademle gelmedim. Mesele bundan ibaret. Gerçekten 
istediğim bu değildi. 

Wangel  : (gözlerini diker bakar) Demek özgür iradenle gelmedin! 

Ellida  : Evet öyle. Sana gelmeyi kendim seçmedim. 

Wangel  : (alçak sesle) Ah, ben bu sözleri bir yerden hatırlıyorum. 

Ellida  : İşin sırrı da burada. O sözler yaşadıklarım üzerine bambaşka bir ışık tuttu 
sanki ve şimdi ben de bu ışık altında her şeyi bütün açıklığıyla görebiliyorum. 

Wangel  : Neymiş o gördüğün? 

Ellida  : Seninle birlikteliğimizin gerçek bir evlilik olmadığını. 

Wange l : (acı) Bak işte bunda haklısın. Artık buna evlilik demek mümkün değil. 

Elllida  : Önceden de değildi zaten. İlk günden itibaren.... hiç olmadı. (önüne bakarak) 
Asıl ilki.. gerçek bir evlilikti. 

Wangel  : İlki mi... bu da ne demek? 

Ellida  : Benim onunla evliliğim. 

Wangel  : (şaşkınlıkla bakarak) Seni hiç anlamıyorum. 
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Ellida  : Ah canım Wangel, ne olur artık kendimize de birbirimize de yalan 
söylemeyelim. 

Wangel  : Ee... yani? 

Ellida  : Yani görüyorsun ki... hiçbir baskı altında kalmadan verilmiş bir söz, bir evlilik 
kadar bağlayıcı ve yakamızı bu gerçekten kurtarmamız mümkün değil. 

Wangel  : Yani sen şimdi... 

Ellida  : (aniden ayağa kalkarak) Bitti artık! Seni terk ediyorum Wangel! 

Çingeneler sahneye gelerek   “Terk etmeme İzin Ver” sahnesini doğaçlama olarak oynarlar. 

Ellida  : (aniden ayağa kalkarak) Seni terk etmem izin ver, Wangel! 

Wangel  : Ellida! Ellida! 

Ellida  : Evet, evet! Bırak beni gideyim. Madem ki böyle geldik bir araya, bu iş nasılsa 
bir gün olacaktı, inan bana. 

Wangel  : (acısıyla baş etmeye çalışarak) Demek bu noktaya kadar geldik? 

Ellida  : Evet geldik.  Başka türlü olamazdı ki.  

Wangel : (acıyla bakarak) Demek seninle birlikte yaşarken kazanamamışım seni. Asla 
asla benim olmamışsın. 

Ellida : Ah Wangel, keşke seni hakettiğin kadar sevmek gelseydi elimden. Ama bunu 
hiçbir zaman yapamayacağım, biliyorum yapamam. 

Çİngeneler sahneyi boşaltırlar. Durumu kavrayan Wangel atılır. 38┐ 

Wangel : ┌ 39 Boşanıyoruz yani öyle mi? Yani istediğin bu mu, Yasal olarak bizi 
bağlayan hiçbir şey kalmasın, boşanalım mı istiyorsun? 

Ellida : Beni hiç anlamıyorsun canım! Bu tür formaliteler umurumda değil benim. 
Bunlar yüzeysel şeyler, meselenin aslıyla ilgisi yok. Benim isteğim birbirimizi 
kendi rızamızla isteğimizle özgür serbest bırakmak. 

Wangel : (acılı, başını sallayarak) Yani pazarlıktan dönüyoruz- iyi öyle olsun. 

Ellida : (aceleci) Evet evet tam da bu. Pazarlıktan dönüyoruz. 

Çingeneler sahneye gelerek   “Ya Sonra Elida ” sahnesini doğaçlama olarak oynarlar. 

Çingeneler : Ya sonra Elida.. ya sonra.. ya sonra.. hiç düşündün mü..  

Wangel : Ya sonra Ellida? Sonra ne olacak peki? İkimize ne olacağını düşündüm mü 
hiç? İkimizin de hayatı neye dönecek hiç aklına geliyor mu? 

Ellida : Bir önemi yok. Her şey olacağına varır. Ben sana başka bir şey için 
yalvarıyorum: beni serbest bırak. Bana özgürlüğümü geri ver. 
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Wangel : Benden korkunç bir şey istiyorsun Elida! Bari biraz zaman tanı da aklımı 
başıma toplayayım. Böyle aceleye getirmeden enine boyuna konuşsak bu işi. 
Sen de bir daha durup düşünsen . 

Ellida : Ama bunlarla kaybedecek vaktimiz yok ki bizim. {Hemen bugün 
özgürlüğüme kavuşmalıyım. 

Wangel : Neden bugün? 

Ellida : Çünkü bu gece gelecek. 

Wangel : O geliyor yani. Peki onun bu nunla ne ilgisi var? 

Elllida : Onun karşısına büsbütün özgür çıkmalıyım. 

Wangel : Gerçek niyetin ne söyler misin? 

Ellida : Başka bir erkeğin karısı olduğum gerçeğinin arkasına saklanmak istemiyorum; 
başka seçeneğim yok falan da demek istemiyorum, çünkü o zaman gerçek bir 
karar vermiş sayılmam. 

Wangel : Seçenek dedin. Seçenek diyorsun Ellida! Böyle bir durumda seçimden nasıl 
söz edebilirsin? 

Ellida : Evet, seçmekte özgür olmalıyım. İki seçeneği de. Ona “git” ya da “ben de 
seninle geliyorum” diyebilecek özgürlükte olmalıyım. 

Çİngeneler sahneden ayrılırlar.  

Wangel : < Sen ne dediğinin farkında mısın? Onunla gitmek demek yaşamını bütünüyle 
onun avuçlarına bırakmak demek. 

Ellida : Ama daha önce de gözümü kırpmadan senin avuçlarına bırakmıştım zaten o 
hayatı, öyle değil mi? 

Wangel : Belki öyle! Ama aynı şey mi? Onu hiç tanımıyorsun. Hakkında bu kadar az 
şey bildiğin birinden söz ediyoruz. 

Ellida : İyi de senin hakkında bundan bile azını biliyordum peşine takılıp geldiğimde. 

Wangel : Ama önünde nasıl bir hayat olduğunu az çok kestirebiliyordun herhalde. Ya 
şimdi? Ne biliyorsun? Hiçbir şey. Kimdir nedir bilmediğin biri ile gitmek.  > 

Ellida : (önüne bakar) Doğru. Felaket bir durum. 

Wangel : Tam bir felaket. 

Ellida : Ben de bu yüzden atılmak zorunda hissediyorum ya kendimi. 

Wangel : (ona bakarak) Felaket olduğu için yani? 

Ellida : Evet. Tam da bu yüzden. 

Wangel : (yaklaşarak) Baksana Ellida, felaket derken ne kastediyorsun? 
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Ellida : (tepkisel) Beni aynı anda hemö korkutan hem de kendine çeken bir şeyden söz 
ediyorum. 

Wangel : Sana çekici geliyor yani? 

Ellida : Hatta baskın duygu bu evet. 

Wangel : (alçak sesle) Tıpkı deniz gibi... senin gibi. 

Ellida : Tabii içinde korku da var. 

Wangel : Senin gibi. Hem korkunç hem çekicisin. 

Ellida : Gerçekten öyle miyim Wangel? 

Wangel : Ne de olsa hiçbir zaman seni tam manasıyla tanıyamadım ben. Şimdi yavaş 
yavaş başlıyorum tanımaya. 

Ellida : İşte bu yüzden serbest bırakmalısın ya beni. < Senden ve seninle ilgili bütün 
bağlardan kurtulmak istiyorumlıyım. Aldığını sandığın kişi değilim ki ben. Bak 
şimdi kendin de gördün. Artık kendi irademizle İki arkadaş gibi ayrılalımbiliriz 
birbirimizden. 

Wangel : (hüzünle) Belki de ayrılık ikimize de iyi gelir. Ama yapamam Ellida, beni 
korkutuyorsun üstelik hayatımda hiçbir şey beni senin kadar çekmedi kendine. 

Ellida : Ciddi misin? 

Wangel : Bak bugünü mümkün olduğu kadar sağ duyu ile ve huzurla geçirelim. Seni 
büsbütün bırakmayı göze alamam ama bugün için seni serbest bırakabilirim. 
Başka türü davranmaya hakkım da yok. Senin iyiliğin için, senin adına hakkım 
yok diye düşünüyorum. ben seni koruyup kollama hakkımı ve ödevimi yerine 
getiriyorum. 

Ellida : Koruyup kollamak hakkı? Üstelik neye karşı? Beni tehdit eden şey dışımda 
değil ki! Korku da tehdit de çok daha derinlerde Wangel. Korku da tehdit de.... 
kafamın içindeki bu çekim. Buna karşı ne yapabilirsin ki? 

Wangel : Sana güç verebilirim seni onunla savaşmak için zorlayabilirim. > 

Ellida : Evet tabii eğer onunla savaşmak istiyorsam eğer. 

Wangel : Yani istemiyorsun? 

Ellida : Bilmiyorum ki... 

Wangel : Öyleyse bu gece hepsine birden karar vereceksin demek ki Ellida. 

Ellida : (patlayarak) Evet... düşünebiliyor musun, bütün hayatımınla ilgili kararını bu 
gece, birkaç saat içinde vereceğimmek zorundayım. 

Wangel : Ve de yarın... 

Ellida : Yarın! Belki de asıl geleceğimi yarın tümden yok etmiş olacağım. 
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Wangel : Asıl gelecek mi... 

Ellida : Kusursuz özgürlük... benim için de onun için de... sonsuza dek yitirilmiş 
olacak. 

Wangel : (daha alçak sesle, onu bileğinden tutarak) Bu yabancıya aşık mısın Ellida? 

Ellida : Aşık mıyım? Nereden bileyim? Bütün bildiğim ondan korktuğum ve... 

Wangel : Ve.. 

Ellida : (kolunu kurtararak) ve asıl ona ait olduğum. Hissettiğim bu işte. 

Wangel : (başını sallayarak) Şimdi her şey aydınlanmaya başladı. 

Ellida : Reçeten ne doktor? Ne öneriyorsun bana? 

Wangel : (ona hüzünle bakar)Yarın o gitmiş olacak ve sen de seni bekleyen kötü 
talihinden kurtulmuş olacaksın. Sonra ben seni bırakmaya razı olacağım. Yani 
Ellida yarın pazarlıktan cayacağız. 

Ellida : Yarın diyorsun Wangel! Yarın çok geç olur.} 

Wangel : (bahçeye doğru bakar) Çocuklar. Çocuklar geldi. Biraz keselim mi bu 
konuşmayı?

28]  

[29
Arnholm ve Bolette Hilde ve Lyngstrand bahçeye gelirler. Lyngstrrand ve Hilde bahçede 

herkesle vedalaşıp çıkar. Diğerleri odaya girer Çingenelerle birlikte oturmaktadır.. 39┐ 

Arnholm : ┌ 40Bir sürü plan yaptık biliyor musunuz? 

Hilde : Bu gece körfeze gidip... 

Bolette : Yok yok söyleme. 

Wangel : Biz de plan yapıyorduk burada. 

Arnhol : Aaa, sahi mi? 

Wangel : Ellida Yarın Skjoldviken’e gidiyor, bir süre orada kalacak. 

Bolette : Gidiyor mu? 

Arnholm : Bence de bu çok yerinde bir karar Bayan Wangel. 

Wangel : Ellida eve ... denize dönmek istiyor. 

Arnholm : (fısıldayarak) Biz meseleyi sonra açalım istersen, Bolette. 

Hilde : {(Ellida’ya yaklaşarak) Ellida!.. Bizi... bizi bırakıyor musun yani? 

Ellida : (korkmuş) Hilde! Ne oluyor? (Birlikte çıkarlar) 
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Hilde : (kendini kontrol ederk) Hiçbir şey. (alçak sesle) İstiyorsan git tabii! 

Bolette : (endişeyle) Baba... ah anladım.. sen... sen de gidiyorsun değil mi,? 

Wangel : Hayır hayır (duyurarak) Ben buradayım! Belki kırk yılda bir belki giderim 
artık Skjoldviken’e.  

Bolette : Sonra geri dönersin ama değil mi? 

Wangel : Tabii dönerim! 

Bolette : Kırk yılda bir! 

Wangel : Öyle olması gerekiyor kızım. (Odanın öteki tarafına doğru yürür.) 

Arnholm : (fısıldayarak) Biz meseleyi sonra açalım istersen, Bolette. (Wangel’in yanına 
gider. Sahnenin gerisinde kapının orada alçak sesle konuşmaya başlarlar.) 

Ellida : (diğerlerine duyurmadan Bolette’e) Hilde neden öyle tepki verdi? Çok üzgün 
görünüyordu. 

Bolette : Hilde’nin gece gündüz kıvranarak nasıl etrafınızda dolandığını fark etmedinzi 
mi hiç? 

Ellida : Kıvranmak mı? 

Bolette : Evet... hem de bu eve geldiğiniz günden beri. 

Ellida : Hayır. Hiç fark etmedim. Derdi ne peki? 

Bolette : Sizden tek bir sevgi sözü duymak. 

Ellida : Ah! Demek beni burada bekleyen şeyler de var.} 

Ellerini başının arkasında kavuşturur ve bir süre kımıldamadan önüne bakar. Sanki duyguları 
ve düşünceleri işkence etmektedir ona. 

Wangel ve Arnholm fısıldaşarak öne doğru gelirler. Bolette yan odaya geçer ve içeri bakar. 
Sonra kapıyı ardına kadar açar. 

Bolette : Babacığım... sofra hazır ... 

Wangel : (zoraki bir ilgiyle) Öyle mi canım? Çok iyi. {Gel Arnholm! Gel de “Denizden 

Gelen Kadın”la için veda içkimizi içelim. (Sağdan çıkarlar)}29] 40┐ 

 

beşinci perde 

[30
Doktor Wangel’in bahçesinin uzak bir köşesi ve sazanlı gölet. Yaz akşamı yavaş yavaş 

çökmektedir. Arnholm, Bolette, Lyngstrand ve Hilde bir kanoda sola doğru gitmektedirler. 

┌ 41Yaz akşamı yavaş yavaş çökmektedir. Çingeneler gelir ve bir eğlence düzerlerler.Birlikte 
şarkı söylerler.Gün aydınlanır. 
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Hilde : Bakın buradan atlayıp kıyıya yüzebiliriz. 

Arnholm : Yok yok sakın! 

Lyngstrand : Ben atlayamam Bayan Hilde. 

Hilde : Sen de mi atlayamazsın Arnholm? 

Arnholm : Denemesem daha iyi. 

Kanoyu sırıkla itmeye devam ederler.. Aynı anda Ballested patikadan gelir elinde notalar ve bir 
korno vardır. Kayıktakileri başıyla selamlar, dönüp onlarla bir iki şey konuşur. Kayıktakilerin 
yanıt veren sesi gittikçe uzaklaşmaktadır. 

Ballested : Ne? Evet İngiliz gemisi için çalacağız. Bu sene bir daha uğramaz artık buraya. 
Ama eğer müzik dinlemek istiyorsanız, fazla oyalanmayın. (seslenerek) 
Efendim? (başını sallar) Duyamıyorum! 

Ellida başında bir şal girer. Ardından Wangel. 

Wangel : Ama Ellidacığım, Daha vakit var diyorum sana. 

Ellida : Hayır yok.! Her an gelebilir. 

Ballested : (çitin dışından) Merhaba! İyi akşamlar Bay Wangeldoktor. İyi akşamlar Ellida 
Bayan Wangel. 

Wangel : (onu fark ederek) Ah siz miydiniz? Bu akşam müzik olacak mı? 

Ballested : Evet Mızıka Topluluğu bugün adını duyurmak istiyor. Bugünlerde pek şenlik 
olmuyor. Bu geceki de İngiliz gemisinin onuruna düzenleniyor. 

Ellida : İngiliz gemisi! Görebiliyor musunuz? 

Ballested : Daha görünmüyor. Ama adaların arasından çıkıyor ya; önce hiçbir şey 
görmezsiniz, sonra bir bakarsınız burnunuzun dibinde. 

Ellida : Evet aynen öyle. 

Wangel : (biraz da Ellida’ya) Bu gece son kez gelecek sonra bitiyor. 

Ballested : Üzücü bir şey ne de olsa, bu yüzden onlara coşkulu bir biçimde veda ediyoruz. 
Ah ah.. işte güzel yaz günleri de sona ermek üzere. Yakında bütün yollar 
kapanır, hani tragedyalarda derler ya. 

Ellida : Bütün yollar kapanacak evet. “Evde oturan ölür.” 

Ballested : Düşünmek bile üzüyor insanı. Haftalardır çocuklar gibi yazın keyfini 
çıkarıyorduk. Ben artık gidiyorum. Şimdi o karanlık günlere yeniden alışmak 
çok zor gelecek size - tabii başlangıçta. Çünkü nedir, insanlar kendilerini iklim 
koşullarına abapte... aman adapte edebilirler Bayan Wangel. Evet bunu her 
zaman başarırlar. (Çıkar) 

Ellida : (körfeze bakarak) Ah bu korkunç bekleyiş! Karar anından önceki bu son 
dayanılmaz yarım saat! Karar verme vakti de geliyor Wangel! 
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Wangel : Kararın kesin değil mi, onunla yalnız konuşacaksın yani? 

Ellida : Yalnız konuşmak zorundayım. Seçimim, özgür irademle yapmalıyım 
anlıyorsun değil mi? 

Wangel : Seçecek Karar verecek bir şey yok Ellida. Seçme hakkın yok, benim iznim 
olmadan seçim yapamazsın böyle bir konuda. 

Ellida : Bir seçenek varsa seçimi engelleyemezsin, sen bile Wangel. Gitmeye karar 
verirsem şayet, onunla gitmemi yasaklayabilirsin- beni burada rızam olmadan 
zorla tutabilirsin isteğim dışında alıkoyabilirsin. Ama bütün yapabileceğin 
bundan ibaret, hepsi bu! ama eğer onu seçersem, ta içimde onu seçmişim 
demektir seni değil, en derinimde... işte buna yapacak bir şeyin olamaz. 

Wangel : Haklısın. Buna engel olamam. 

Ellida : O yüzden karşı koyamıyorum. Ne burada ne evde, beni çeken, kendine 
bağlayan hiçbir bağ bulamıyorum. Bu evde Kendimi hiçbir yere ait 
hissedemiyorum. kendimi Wangel. Çocuklar benim değil, en azından kalpleri 
başka birine ait. Onunla uzaklara da gitsem kalkıp Skjoldviken’e de dönsem 
vazgeçmek zorunda kalacağım tek bir anahtar yok elimde, Burada beni tutan bir 
şey yok, kimseye arkamda bırakacak tek bir cümlem yok. Senin evinde kök 
salamadım ben Wangel, Doktor. her zaman her şeyin dışında kaldım. 

Wangel : Kendin istedin böyle olmasını. 

Ellida : Hayır istemedim. Ne istedim ne istemedim diyeyim ya da. Ben sadece buraya 
geldiğim ilk gün her şey nasılsa öyle bıraktım. Böyle olmasını isteyen sendin, 
başka suçlu arama. 

Wangel : Senin için en iyisi neyse öyle olsun istedim.  

Ellida : Evet Wangel bilmez miyim! Ama bunun içindeki cezalandırmayı, intikamı da 
görüyorum şimdi. Burada beni bağlayan, beni destekleyen hiçbir şey yok... 
hiçbir şey benden yana değil, ikimize ait şeylere beni çeken hiçbir şey yok. 

Wangel : Tamam anladım Ellida. Yarından tezi yok özgürsün. Kendi hayatını bildiğin 
gibi yaşa. 

Ellida : (Yumruklarını sıkarak) Kendi hayatımmış. Yok öyle bir şey! Benim asıl 
hayatım seninle yaşamayı kabul ettiğim gün sona erdi zaten. (Yumruklarını 
sıkarak)Ve bu gece yarım saat içinde yüzüstü bıraktığım adam geliyor- sıkı sıkı 
sarılmam gereken ve beni hiç bırakmamış adam geliyor. Gelip bana, ilk ve son 
defa kendi hayatımı seçmemi teklif edecek, asıl hayatımı. Beni korkutan ve 
baştan çıkaran hayatımı, bundan nasıl vazgeçerim. 

Wangel : Bu yüzden de kocanın ve aynı zamanda doktorunun senin adına, senin iyiliğin 

için bütün haklarından vazgeçmesi gerekiyor, öyle mi?41┐ 

Ellida : Evet Wangel. İnan kaç kez sana bütün ruhumla bağlanıp huzur içinde 
yaşamaya ve böylece beni korkutan ve baştan çıkaran şeye karşı koymayı 
denedim. Ama hayır. Yapamadım. Yapamazdım. 

Wangel : Gel Ellida, şurada dolanalaım azıcık, hem vakit geçer. 
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Ellida : Çok isterdim... ama yapamam. Bana burada beklememei söyledi. 

Wangel : Hadi gel. Daha vakit var. 

Ellida : Var mı? 

Wangel : Çok vaktimiz var. 

Ellida : İyi geleyim öyleyse. 

Sahne gerisine doğru yürürler.
30] [31

Aynı anda ┌ 42 Arnholm ve Bolette göletin yukarı 
ucunda görünür gelirken Wangel ve Ellida ayrılarak ayrı yönlere giderler. . 

Bolette : İkisinin çıktığını far ederek) Hey... 

Arnholm : (Alçak sesle) Şşşş. Bırak gitsinler... 

Bolette : Bu ikisine neler oluyor biliyor musunuz? 

Arnholm : Bir şey mi oluyormuş? 

Bolette  : Bence var bir şey. 

Arnholm : Bir şey mi dikkatini çekti? 

Bolette : Bir sürü ufak tefek şey. Ya siz? 

Arnholm : Ben bir şey fark etmedim.  

Bolette : Evet ettiniz ama itiraf etmek istemiyorsunuz. 

Arnholm : Bence bu kısa yolculuk üvey annene iyi gelecek. 

Bolette : Öyle mi dersiniz? 

Arnholm : Evet. Ve de bence böyle arada bir bir yerlere gitse herkese iyi gelir. 

Bolette : Eğer yarın Skjoldviken’e buradan giderse bir daha buraya dönmez. 

Arnholm : Bunu da nreden çıkarıyorsun Boletteciğim? 

Bolette : Neredeyse eminim.Bakın göreceksiniz. Asla geri dönmeyecek.. Hilde ve ben 
bu evden ayrılmadan adımını atmayacak buraya. 

Arnholm : Hilde de mi? 

Bolette : Belki Hide sorun olmazdı onun için, ne de olsa hala çocuk sayılır. Ve hatta 
bence altan alta hayran da Ellida’ya. Ama ben öyle değilim, üvey annem 
neredeyse yaşıtım... benimle o kadar kolay olmuyor tabii. 

Arnholm : {Ama Bolette, senin de bu evden gitmen pek öyle uzun sürmeyecek bence. 

Bolette : (heyecanla) Sahi mi? Babamla konuştunuz yani? 

Arnholm : Evet konuştum. 
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Bolette : Ee ne dedi? 

Arnholm : Ee... şu ara başı çok kalabalık.... 

Bolette : Tabii tabii! Size söylemiştim böyle olacağını. 

Arnholm : Ama sana şunu kadarını söyleyebilirim. Yapacağın hiçbir şey için ona 
güvenme. 

Bolette : Güvenmeyeyim mi? 

Arnholm : Koşullarını anlattı. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyledi.  

Bolette : Ve siz de gelip benimle dakga geçiyorsunuzecek kadar zaimsiniz öyle mi? 

Arnholm : Böyle bir şey yapmıyorum Bolette. Gitmek ya da kalmak senin bileceğin iş 
diyorum sana. 

Bolette : Neymiş benim bildiğim iş? 

Arnholm : Dışarıdaki dünyaya dalıp öğrenmek istediğin her şeyi öğrenmek, özlemini 
duyduğun ne varsa hepsini gerçekleştirip daha mutlu bir hayat sürmek istemez 
misin Bolette? Ne dersin? 

Bolette : (ellerini kavuştutrarak) İyi de bu mümkün değil ki: Babam yapmıyorsa ya da 
yapamıyorsa, kime güvenebilirim ki ben. 

Arnholm : Belki hocandan azıcık yardım almaya ikna edebilirsin kendini? 

Bolette : Sizden mi Bay Arnholm? Siz ister misiniz benim.. 

Arnholm : (heyecanla, atlayarak) Evet! Yanında olmayı mı? Bütün kalbimle isterim, 
evet. Bana güvenebilirsin. Evet, kabul ediyor musun? Tamam mı yani? 

Bolette : Kabul etmek mi? Buradan gitmek; dünyayı tanımak, öğrenmeye değer ne 
varsa öğrenmek. Muhteşem ve imkansız görünen her şeyin peşinden gitmek. 

Arnholm : Bütün bunlar eğer sen istersen imkansız olmaktan çıkar, senin gerçeğin olur. 

Bolette : Bu muhteşem hayat için bana siz yardım edeceksiniz demek. Ama bir dakika. 
Bir yabancıdan böyle bir yardım almam doğru mu? 

Arnholm : Benden her şeyi alman doğrudur Bolette. Ben ne verebiliyorsam 
duraksamadan kabul etmelisin. 

Bolette : (ellerini tutar) Evet evet galiba öyle. Nasıl olur bilmiyorum ama... 
(patlayarak) Ah şimdi kendimi tutamayıp sevinçten ağlayacağım ya da avaz 
avaz bağıracağım. Artık benim de bir hayatım olacak. Beni atlayıp geçtiğine 
inandığım hayat bana da uğrayacak. 

Arnholm : Evet artık böyle bir korkun kalmadı Bolette. Ama şimdi bana dürüstçe söyle, 
seni buraya bağlayan... bir şey var mı? 

Bolette : Buraya mı? Hayır yok. 

Arnholm : Hiçbir bağın yok mu? 
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Bolette : Hayır yok. Tabii babam var; bir yere kadar. Tabii bir de Hilde... 

Arnholm : Zaten er ya da geç terk edeceksin babanı. Hilde de büyüdü maşallah.  bir 
zaman sonra kendine bir yol çizecek. Bu sadece zaman meselsi başka bir şey 
değil. Yakında kaçar kocaya. Ama Bunların dışında diyorum…  hiçbir bağın 
yok mu sahiden? başka tür bir bağ? 

Bolette : Gerçekten Hiçbir şey yok. Ne zaman olursa, hemen ayrılabilirim buradan. 

Arnholm : Böyle diyorsan, O zaman, canım Bolette, benimle geliyorsun. 

Bolette : (ellerini çırparak) Ah harika! 

Arnholm : Bana her açıdan güveniyorsun değil mi? 

Bolette : Kesinlikle. 

Arnholm : Ve Geleceğini benim avuçlarıma bırakmak konusunda kendine güveniyorsun 
değil mi Bolette? Ha? Bunu yapabilecek misin? 

Bolette : Neden yapamayayım ki. Siz ki benim emektar.. yani eskiden hocam olmuş 
birisiniz, neden güvenmeyim ki size? 

Arnholm : < Yok yani o anlamda değil. Madem başka bir bağın yok kimseyle.... öyleyse 
hayatını benimle geçirebilir misin? 

Bolette : (korkuyla bir adım geriler) Neler söylüyorsunuz? 

Arnholm : Benimle olur musun? Benimle evlenir misin Bolette? 

Bolette : (inanamaz) Yok artık… Nasıl yani!.. 

Bolette : (biraz da kendi kendine konuşur gibi) Hayır, hayır.! Bu imkansız, kesinlikle 
olmaz. 

Arnholm : Yani senin için bu kadar imkansız mı bu yani senin için? 

Bolette : Ciddi olamazsınız Bay Arnholm! (ona bakarak) Bana yardım etmekten 
kastınız bu muydu yani? > 

Bolette kızgın bir köşeye, Arnholm kırgın diğer köşeye çekilir. Çingeneler Oyun platformuyla 
girerler. “Buraya Sırf Senin İçin Geldim” oyununu oynarlar. Costel, Corina, Lyngstrand, Elena 
ve Anica Oyun Alanına çıkar. Öğretmen (Coste)l at üzerinde gelir. Öğrenciler (Anica ve 
Corina) derhal ayağa kalkar. Lyngstrand ve Elena farklı bir düzlemdedirler.Doğrudan 
diğerleriyle bir bağlantısı yoktur. 

Costel  : Günaydın çocuklar.  

Lyngstrand : Bolette, Bolette, Bolette. Bugün senin pppppına koymaya geldim. 

Costel  : Biraz şaşırdınız galiba, ha! 

Lyngstrand : Şaşırdın biraz sen, canım 

Elena  : Nasıl şaşırmam, sizden böyle bir şeyi duymak… 
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Anica  : Yani böyle bir şey duyunca… 

Costel  : Höt!.. Konuşuyor musunuz siz! Açın bakayım avucunuzu. Sus! 

Lyngstrand : Höt. 

Costel  : Hayt! 

Lyngstrand : Hıı!  

Costel  : Ben söylemeden konuşmak yok! 

Lyngstrand : Dinlemeyi öğran ilk önce. 

Costel  : Bu bahar babanızdan bir mektup aldım.  

Lyngstrand : Bu bahar babandan bir mektup geldi. 

Costel  : Bu mektupta.. 

Lyngstrand : Orda öyle bir cümleler öyle pppplar vardı ki. 

Costel  : Öyle bir cümle vardı kiii.. 

Lyngstrand : pppppppp 

Costel  : İnsan okuyunca.. 

Lyngstrand : ppppp ppppppp pppppp 

Costel  :  Allahhhh!.. 

Elena  : Babam nasıl yazar böyle bir şeyi! 

Anica  : Ba-bam.. na..sıl.. 

Costel  :  Hööt. Aç bakayım avucunu.. aç!  

Lyngstrand : Hııı! 

Costel  : Hayt!  

Lyngstrand : Sus! 

 Costel  : Konuşma! 

Lyngstrand :İnsan ol. 

Costel  : Baban öyle demek istememiş. 

Lyngstrand : Tam olarak öyle yazmamış. 

Elena  : Eeeee.. öyle yazmamış-saaaa.. o zamaaan. 

Anica  : Yazmadığına göre… 
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Costel  : Bak, yine konuşuyor. 

Lyngstrand : Sus! 

Costel  :Hop. 

Lyngstrand : ppppp 

Costel  : Hoop.  

Lyngstrand : pppppp 

Costel  : Haaaa! 

Lyngstrand : Hııı.  

Costel  : Benim için fark etmez. 

Lyngstrand :  Benim için değişen bir şey yok Bolette. 

Costel  : Yaşım gelmiş bilmem kaça. 

Lyngstrand : Yaşlandım. 

Costel  : Ne bileyim, ufaldım tefeldim. 

Lyngstrand : Büzüştüm. 

Costel  : Evet, büzüştüm. O denenle de atladım geldim bir umutla.  

Lyngstrand : Sırf seni pppp lamaya. 

Elena  : Ama.. yanlış anlaşıldığına göreee.. 

Anica  : Ama.. yanl… 

Costel  : Yine konuştun.. Dön arkanı.. dön. 

Lyngstrand : Sus.. Aç şu algılarını. 

Costel  : Al..  

Lyngstrand : Benden ne veriyorsam almalısın..  

Costel  : Hayt. .. Be sizin resminizi allamışım pullamışım, gönlüme asmışım. 

Anica ve Corina Costel’in elindeki sopayı alarak onu duvara yapıştırırlar. Onunla eğlenirken 
sopasını yerlere atarlar. Çingeneler oyunu bitirip yerlerine dönerler. 

Arnholm : Beni bir dakika dinle Bolette! Seni çok şaşırttım galiba. 

Bolette : Sizden böyle bir şey duymak... nasıl şaşırmam? 

Arnholm : Haklısın. Tabii sen hiç... buraya sırf senin için geldiğimi bilemezdin tabii. 

Bolette : Benim için mi döndünüz yani? 
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Arnholm : Evet Bolette. Bu bahar babandan bir mektup aldım, orada öyle bir cümle vardı 
ki... ee... ben de senin eski hocanı başka duygularla anımsadığın sonucunu 
çıkardım. 

Bolette : Babam nasıl yazar böyle bir şeyi? 

Arnholm : Aslında öyle demek istememi. Ama ben burada beni özleyen ve dönmemi 
bekleyen genç bir kız olduğuna inandırdım kendimi. Dur... sözümü kesme 
Bolette. Ve ben... artık pek genç bir adam olmadığım halde... bu inançla ya da 
belki de hayalle buraya kadar geldim. Her geçen gün içimdeki sevgi büyüdü. 
Sonunda gelip seni bir kere daha görmeye, senin benim için hissettiğini 
sandığım duyguların karşılıksız olmadığını söylemeye karar verdim. 

Bolette : Ee şimdi bütün bunların bir yanlış anlamadan kaynaklandığını anladığınıza 
göre... 

Arnholm : Benim için fark eden bir şey yok Bolette. Artık içimdeki resmini boyadım ben, 
allayıp pulladım ve içime astım. Hiçbir şey bunu değiştiremez. Belki de beni 
anlamıyorsun ama ne yapayım sana hissettiklerimi söylüyorum. 

Bolette : Böyle bir şeyin olabileceğine dünyada inanmazdım. 

Arnholm : Ama şimdi mümkün olduğunu görüyorsun. (Öğretmen kimliğine dönerek) 
Bolette! Ne diyorsun Bolette? Karım olmaya.... ikna edemez misin kendini? 

Bolette : Ama Bu öyle imkansız ki bu. Siz benim hocamdınız bay Arnholm. Sizinle 
başka tür bir ilişkiyi hiç hayal etmedim ki ben. 

Arnholm : Eğer öyle diyorsan böyle düşünüyorsan.... ilişkimiz şimdi nasılsa öyle kalır 
sevgili Bolette. 

Bolette : Yani? 

Arnholm : Yani yine de sözümü tutarım. Senin dünyaya karışmanı ve kendine bir hayat 
kurmanı sağlamak için elimden ne gelirse yaparım. Hem güvende hem bağımsız 
olmanı, ne öğrenmek istiyorsan onu öğrenmeni sağlamaya çalışırım. Geleceğini 
garanti altına alırım. Benim için sadık, güvenilir, iyi bir arkadaş olursun. 
Bundan emin olabilirsin. 

Bolette : Ah Bay Arnholm. Artık mümkün değil Bay Arnholm. 

Arnholm : Bu da mı mümkün değil? 

Bolette : Bana söylediğiniz bütün o şeylerden ve size verdiğim yanıttan sonra.. 
anlamıyor musunuz... artık sizden bu kadar büyük bir iyiliği nasıl kabul 
edebilirim? Artık sizden hiçbir şey alamam, artık olmaz. 

Arnholm : Yani evde oturup hayatın seni atlayıp geçmesine seyirci kalacaksın öyle mi? 

Bolette : Düşüncesi bile işkence. 

Arnholm : Dışarıdaki dünyayı tanımaktan vazgeçiyorsun, özlemini duyduğun şeyleri 
yaşamaktan. Dünya bu kadar büyükken ve öğrnilecek bunca çok şey varken sen 
hepsinden vazgeçiyorsun öyle mi? İyi düşün Bolette. (sesizlik) 

Bolette : Evet evet haklısınız Bay Arnholm. 
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Arnholm : Öyleyse Bir gün baban göçüp gittiğinde öldüğünde, bu dünyada yapayalnız ve 
çaresiz kaldığında; ya da yine de sevmediğin birinin karısı oluncamak 
durumunda kalınca... 

Bolette : Ah Orası öyle! Bütün söyledikleriniz de haklısınız. < Ama yine... bilmem 
belki de... 

Arnholm : (atlayarak) Belki de ne? 

Bolette : (tereddütle) Belki de o kadar da imkansız değildir. 

Arnholm : Nedir o imkansız olmayan Bolette? 

Bolette : Belki ... bana ... önerdiğiniz şeyi .. kabul etmek.. 

Arnholm : Yani az önce söylediklerine rağmen benim senin sıkıdostun olmama izin 
vereceğini mi söylüyorsun? 

Bolette : Hayır hayır! O asla olmaz. Ben bütünüyle size ait olmaktan söz ediyorum. 

Arnholm : Bolette! Evet mi yani? 

Bolette : Evet, galiba evet diyeceğim. 

Arnholm : Yani karım olacaksın öyle mi?  

Bolette : Evet tabii hala geçerliyse teklifiniz. 

Arnholm : Geçerliyse mi? (ellerini tutarak) Teşekkür ederim, teşekkür ederim Bolette. 
Bütün o söylediklerin, kuşkuların hiçbirinden korkmuyorum. Eğer şu anda 
kalbin bana ait değilse, kazanmak için savaşacağım. Ah Bolette ben sabırlıyım 
beklerim. 

Bolette : Dünyayı tanıyacağım. Yaşayacağım. Bana söz verdiniz! 

Arnholm : Ve sözümü tutacağım. Erkek sözü! Neyi tanımak istersen tanıyacaksın. > 

Bolette : Neyi tanımak istersem tanıyacağım. 

Arnholm : Yine eskisi gibi hocalık yapacağım sana. Son yılını hatırlıyor musun? 

Bolette : (sakin ve aklı başka yerde) Kişinin kendini özgür hissetmesi, yaban dünyaya 
hiç korkmadan hiçbir gelecek kaygısı taşımadan atılması. Sığ bir çevrenin artık 
seni tedirgin edemeyecek olması.. 

Arnholm : Böyle şeylerle tek bir dakikanı bile harcamayacaksın Bolette. Çok güzel 
olacak değil mi? 

Bolette : Evet. Öyle. Çok güzel olacak. 

Arnholm : (sarılarak) Bak ne güzel ne kolay anlaşacağız seninle. birbirimize nasıl 
uyacağız, nasıl güzel anlaşacağız yürekten güveneceğiz göreceksin Bolette. 
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Bolette : (kendini kurtarır) Evet artık ben de artık inanmaya başladım, Artık biliyorum, 

bunların hepsi olacak}42┐ {(sağa bakar, aceleyle kendini kurtarır) Ah sakın 
bir şey söylemeyin. 

Arnholm : Ne oldu ki canım? 

Bolette : Şu zavallı...(işaret eder) Bakın. 

Arnholm : Baban mı geliyor? 

Bolette : Hayır. Şu genç heykeltraş. Orada Hilde’nin yanında. 

Arnholm : Ah Lyngstrand, ne olur ki duyarsa? 

Bolette : Ne kadar zayıf ve hassas olduğunu bilmiyorsunuz? 

Arnholm : Evet. Ama ben hepsinin kurmaca olduğunu düşünüyorum. 

Bolette : Hayır hepsi gerçek. Çok vakti kalmadı! Ama belki de kendisi için daha iyidir 
böylesi. 

Arnholm : Neden daha iyi olsun ki hayatım? 

Bolette : Çünkü... çünkü... asla iyi bir sanatçı olamayacak. Onlar gelmeden gidelim. 

Arnholm : Seve seve Bolette’im.} 

Hilde ve Lyngstrand göletin kıyısında belirirler. 

Hilde : Hey hey! Zati alileri beklemezler mi bizi? 

Arnholm : Bolette ile biraz daha ileri gideceğiz. 

Bolette ile birlikte çıkarlar.
31] 

Lyngstrand : [32
 (sessizce güler)Burası çok eğlenceli olmay başladı. Herkes çift geziyor. 

Hep çifter çifter. 

Hilde : (aralarından bakarak) Eğer şu anda ona evlenme teklif etmiyorsa ne olayım! 

Lyngstrand : Sahiden mi? Öyle bir şey mi sezdin? 

Hilde : Gözünü açarsan sen de görürsün. Okadar zor değil. 

Lyngstrand : Bence Bayan Bolette onu kabul etmez. Eminim etmez. 

Hilde : Bence de. Çok yaşlı göründüğünü üstelik yakında kel kalacağını düşünüyor. 

Lyngstrand : Sadece o yüzden değil. Her halükarda onu istemezdi diyorum ben. 

Hilde : Nereden biliyorsun? 

Lyngstrand : Çünkü başka birini unutmamaya sözü var onun. 
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Hilde : Sadece unutmamaya mı? 

Lyngstrand : Evet, yokluğunda unutmamaya söz verdi. 

Hilde : Yani seni unutmayacakmış öyle mi? 

Lyngstrand : Muhtemelen. 

Hilde : Sana bunun için söz mü verdi? 

Lyngstrand : Evet sahiden söz verdi! Ama sakın bildiğini belli etme ona. 

Hilde : Ah taş olurum. Mezar taşı hem de. 

Lyngstrand : Bence çok iyi kalpli biri. 

Hilde : Ee şimdi sen buraya geri döndüğünde, önce nişanlanır sonra da evlenirsin 
onunla değil mi? 

Lyngstrand : Yok herhalde hemen olmaz. Ama sonra evlenebilecek duruma geldiğimde de 
benim için fazla yaşlı olacak. 

Hilde : Yine de seni düşünmeye devam etsin istiyorsun öyle mi? 

Lyngstrand : Evet bana çok faydası olur öyle bir şeyin. Biliyorsun, ben bir sanatçıyım. 
Zaten madem bir başkası yok hayatında, o da bu arada beni düşünsün ne olur ki. 
Yani bana bir iyiliği dokunsun. 

Hilde : Yani Bolette burada seni düşünürken, sen işinde daha hızlı yükseleceğine, 
başarıyı daha çabuk yakalayacağına inanıyorsun? 

Lyngstrand : Evet. Buna ne denir bilmiyorum ama bir düşünsen.. dünyanın bir köşesinde, 
genç, kibar, sana ayrılmış bir kadın sessiz sakin seni düşünüyor. Bundan daha 
hoş bir şeyi hayal bile edemem. 

Hilde : Heyecan verici denebilir. 

Lyngstrand : Ah evet heyecan verici. {(ona bir an bakar) Siz çok zekisiniz Bayan Hilde! 
Gerçekten çok akıllısınız. Ben geri döndüğümde, siz de ablanızın şimdiki 
yaşında olacaksınız neredeyse. Tıpkı ona benzeyeceksiniz. Kişlikleriniz de 
birbirine benziyor. Hatta denebilir ki siz ve ablanız sanki aynı kişiymişsiniz 
gibi. 

Hilde : Ona benzememi mi tercih ederdin? 

Lyngstrand : Bilmem. Herhalde. Ama şimdilik, bu yaz tatili boyunca, kendin gibi olmandan, 
kendin olmandan son derece hoşnudum. 

Hilde : Beni en çok olduğum gibi mi seviyorsun? 

Lyngstrand : Evet seni olduğun halinle seviyorum en çok. 

Hilde : Hmm peki söyle bakalım bir sanatçı olarak sence hep böyle parlak renkli yaz 
giysileri tercih etmem doğru mu? 
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Lyngstrand : Evet kesinlikle. 

Hilde : Canlı renkler yakışıyor mu bana? 

Lyngstrand : Evet bence çok yakışıyor. 

Hilde : Peki sana bir sanatçı olarak soruyorum, sence siyah yakışır mı bana? 

Lyngstrand : Siyah mı Bayan Hilde? 

Hilde : Evet şöyle tepeden tırnağa karalara bürünsem. Güzel görünür müyüm? 

Lyngstrand : Siyah yaz için pek uygun bir renk sayılmaz. Bence bu güzel vücudunuzla yine 
de siyah giyeceğim derseniz, size çok yakışır bence. 

Hilde : (onun karşısına geçerek) Ama tepeden tırnağa diyorum. Böyle boğazıma kadar 
bir elbise yakası siyah fırfırlı, siyah eldivenler, böyle upuzun siyah bir kuyruk 
elbisenin arkasında. 

Lyngstrand : Öyle giyinseydiniz, ben de keşke ressam olsaydım derdim. Çünkü sizi genç, 
güzel, kalbi kırık bir dul olarak resmedebilirdim o zaman. 

Hilde : Ya da genç, hüzünlü bir gelin... 

Lyngstrand : Evet bu daha iyi bir fikir. Ama herhalde öyle giyinmeyi düşünmüyorsunuzdur? 

Hilde : Bilmem ama çok heyecan verici olurdu. 

Lyngstrand : Heyecan verici? 

Hilde : Düşünmesi heyecan verici. Evet. }32] [33
(birden solunu işaret ederek)Ah 

şuraya bak! 

Lyngstrand : (bakar) Büyük İngiliz gemisi, neredeyse limana varmış.  

┌43 Bolet ve Arnholm uzaklaşırken Wangel ve Ellida göletin oradan  girerler. Uzaktan gelen 
bir müzik sesi eşlik eder sahneye. 

Wangel : Hayır kesinlikle yanılıyorsun Ellida. (diğerlerini fark eder) Ah siz burada 
mısınız? Daha görünmedi değil mi Bay Lyngstrand? 

Lyngstrand : İngiliz gemisi mi? 

Wangel : Evet. 

Lyngstrand : (işaret ederek) Geldi bile. 

Ellida : Ah biliyordum. 

Wangel : Gelmiş! 

Lyngstrand : Karanlıkta sessiz sedasız...tıpkı bir hırsız gibi. 

Wangel : Hadi siz hemen Hilde ile limana gidin. Eminim müzik dinlemek istiyordur. 
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Lyngstrand : Zaten gidiyorduk, Doktor. 

Wangel : Birazdan biz de geliriz. Birazdan. 

Hilde : (Lyngstrand’a fısıldayarak) Bunlar da ava çift çıkanlardan. 

Hilde ve Lyngstrand bahçeden çıkar. Şu andan itibaren hep uzaktan, körfezden gelen bir müzik 
sesi eşlik edecektir sahneye. 

Ellida : Geldi. Burada! Hissedebiliyorum. 

Wangel : Sen en iyisi içeri gir Ellida. Bırak da ben konuşayım onunla. 

Ellida : Mümkün değil.. mümkün değil diyorum sana. (haykırarak) Bak işte geldi 
Wangel! Bu benim işim, seni ilgilendirmez. 

Yabancı soldan girer ve çitin dışında, patikada durur. 

Yabancı : (selamlayarak) İyi akşamlar. Bak işte yine buradayım Ellida. 

Ellida : Evet, evet. Zamanı geldi. 

Yabancı : Hazır mısın? 

Wangel : Hazır olmadığını Görüyorsun sen de işte, hazır değil . 

Yabancı : Ben yolculuk kıyafetlerinden bavullardan falan söz etmiyorum. Ben her şeyi 
hazırladım zaten. Kamarası hazır onu bekliyor. Solness ustanın bizim için inşa 
ettiği saadet yuvamıza götüreceğim onu. (Ellida’ya) Ben sadece benimle 
gelmeye, Benimle kendi rızanla gelmeye hazır mısın diye soruyorum. 

Ellida : Ah, bunu sorma bana. Beni kışkırtma. 

Uzaklardan gemi düdüğü. 

Yabancı : Bu kalkıştan önceki ilk uyarı. Hadi ama “evet” mi “hayır” mı? 

Ellida : (ellerini ovuşturarak) Karar vermek... bütün hayatını belirleyecek bir karar 
vermek! Geri dönüşü olmayan bir karar vermek! 

Yabancı : Geri dönüşü yok. Asla. Yarım saat sonra her şey için çok geç olacak. 

EllidaWangel : (ona utanç ve merakla bakarak) Senai bana onu böyle bağlayan şey ne? 

Yabancı : Sen de benim gibi birbirimize ait olduğumuzu hissetmiyor musun? 

EllidaWangel : Verdiğinmiz söz yüzünden mi? 

Yabancı : Söz kimseyi bağlayamaz. Ne kadını ne erkeği... Sana böyle ısrarla 
bağlanmamın bir tek nedeni var; başka türlüsü ellimden gelmiyor. 

Ellida : (titreyen alçak bir sesle) Neden daha önce gelmedin? 

Wangel : Ellida! 
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Ellida : (patlayarak) Ah beni bu bilinmeyene çeken, kışkırtan ne? Sanki denizin bütün 
gücü, gizemi onda toplanmış gibi. 

Yabancı çitten atlar. 

Ellida : (gerileyerek Wangel’e yanaşır şaşkınlığı geçer geçmez ikisinden de kurtulur) 
Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hastamısınız siz. Of. (Çardağa geçer ve oturur)  

Yabancı : Sesinde duydum yanıtını Ellida. Beni seçeceksin. 

Wangel : (ona yaklaşarak) Karım bir şey seçmiyor. Ben onun adına seçim yapmak ve 
onu korumak için buradayım. Evet korumak! Eğer birdaha asla dönmemek 
üzere hemen buradan derhal çekip gitmezsen- bu ülkeden yani, bir daha asla 
dönmemek üzere buradan hemen ayrılmazsan başına neler gelebileceğini 
tahmin bile edemezsin. edebiliyor musun? 

Ellida : Hayır Wangel hayır sakın söyleme! 

Yabancı : Ne yaparmışsın? 

Wangel : Sen Daha gemiye bile varamadan, cinayetten tutuklatırım seni. Skjoldviken’de 
işlediğin cinayetin bütün ayrıntılarıyla nı biliyorum.  

Elliad : Wangel bunu nasıl yaparsın? 

Yabancı : Buna hazırlıklıyım (cebinden bir tabanca çıkarır) bak burada ne var? 

Wangel : Delisin sen! 

Ellida : (kendini Wangel’in önüne atarak) Hayır hayır onu öldürme beni öldür. 

Yabancı : Kimseyi öldürmeye niyetim yok, korkma. Bunu kendim için aldım, özgür bir 
adam olarak yaşayıp özgür bir adam ölebilmek için. 

Ellida : (gitgide artan birheyecanla) Wangel, bak sana ne diyeceğim, o da duysun diye 
şimdi söylüyorum. Beni burada tutabilirsin. Bunu yapacak gücün de aklın da 
var. Ve galiba niyetin de bu. Ama aklım... düşüncelerim, ruhumun bütün 
arzuları ve özlemleri... bunlara söz geçiremezsin! Benden uzak tuttuğun o 
bilinmezliğe can atıyor onlar, onlar istedikleri yere gider. 

Wangel : (üzütülü) Bunu görüyorum Ellida. Yavaş yavaş kayıyorsun ellerimin 
arasından. Sonunda sınırsızlığa, uçsuz bucaklığa duyduğun özlem seni gecenin 
karanlık koynuna çekecek. 

Ellida : Evet daha şimdiden tepemde kapkara sessiz kanatlarıyla uçmaya başladı bil. 

Wangel : Ben bunda yokum. Bundan kurtuluş yok. En azından ben seni kurtaracak bir 
yol bulamıyorum. Tamam. İşte şimdi pazarlıktan cayıyyorum. Kendi yolunu 
seç, özgürce. 

Ellida : (ona bakar, donmuş gibidir) Sahi mi... sahiden mi? Yani bütün kalbinle ban 
özgürlüğümü geri verdiğini mi söylüyorsun? 

Wangel : Evet. Bütün kalbimle... o kalp acıdan çatlayacak gibi olsa da. 

Ellida : Yapabilir misin? Buna dayanabilir misin? 
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Wangel : Evet yaparım. Çünkü seni çok seviyorum. 

Ellida : (titreyen,kırık bir sesle) Demek bu kadar sevdin beni, bu kadar yakındım sana? 

Wangel : Birlikte geçirdiğimiz onca yıl sayesinde. 

Ellida : (ellerini kavuşturarak) Ve ben bunu göremeyecek kadar körmüşüm demek! 

Wangel : Aklın başka yerdeydi de ondan. Ama şimdi benden de bana ait düşüncelerden 
de tamamen kurtuldun. İşte şimdi kendi yaşamın hakkında, bütün 
sorumluluğunu üstüne alarak bir karar vereceksin Ellida. 

Ellida : (elleriyle başına vurur, sonra Wangel’e bakar) Kendi irademle ve bütün 
sorumluluğunu üstlenerek ha? Sorumluluk! Bu herşeyi değiştiriyor. 

Bir gemi düdüğü daha. 

Yabancı : Duydun mu Ellida? Son kez çaldı. Hadi. Karar vakti! Geliyor musun, kalıyor 
musun? 

Çingeneler sahneye çıkarak Ellida’nın gitme ve kalma seçeneklerini doğaçlama oynarlar. Sonra 
da yerlerine geçerek yavaş yavaş toparlanmaya başlarlar.  

Ellida : (ona döner, bakar, kararlı bir sesle) Artık gelmem seninle. 

Yabancı : Gelmiyor musun? 

Ellida : (Wangel’e tutunarak) Artık seni asla bırakmam! 

Wangel : Ellida! Ellida! 

Yabancı : Bitti yani öyle mi? 

Ellida : Bitti...asla gelmeyeceğim. 

Yabnacı : Anladım. Burada benim irademden daha güçlü bir şey var. 

Ellida : Artık iradenin benim üstümde en ufak bir etkisi olamaz. Sen benim için öldün. 
Denizden geldin, denize dnüyorsun. Artık senden korkmuyorum. Beni sana 
çeken bir şey de kalmadı. 

Yabancı : Elveda Bayan Wangel. ( Çitten dışarı atlar) Bundan böyle sen kurtulduğum 
bir deniz kazasısın benim için. (çıkar)

33] 

Wangel : [34
 (bir süre Ellida’ya bakar) Ellida, senin aklın da deniz gibi, gel-gitlerle 

çalışıyor. Ne oldu da böyle değiştin? 

Ellida : Seçimimi özgürce yapabildiğim an zaten seni seçeceğimi anlamamış mıydın? 

Wangel : Ya o seni kendine çekip duran bilinmezlik? 

Ellida : Artık çekim de yok korku da. Bir an istersem oraya gidebileceğimi anladım. 
Onu seçebilirdim istesem. Bu yüzden reddedebildim. 
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Wangel : Galiba anlıyorum. Senin kafan hep resimlerle, gözle görülür resimlerle işliyor. 
Denize olan tutkun ve özlemin, bu tuhaf adama karşı duyduğun çekim aslında 
hepsi de senin özgürlük arzunun yansımalarıydından başka bir şey değildi. 

Ellida : Ben kafasızım anlamam böyle şerylerden anlamam. Ama sen benim için 
mükemmel bir doktorsun. Bana iyi gelebilecek o tek ilacı doğru anda bulup 
kullanmaya cesaret edebildin sen. 

Wangel : Gerçek bir tehlike anında bütün doktorlar cesurdur. Şimdi artık bana 
dönüyorsun değil mi Ellida? 

Ellida : Evet benim bir tane, sadık Wangel’im. Artık sana geri dönüyorum. Artı sana 
kendi rızamla, isteyerek ve sorumluluğunu yüklenerek dönüyorum. 

Wangel : (sevgiyle bakarak) Ellida! Ellida! Artık yalnızca birbirimiz için yaşayacağımız 
düşünmek bile... 

Ellida : Birbirimiz ve ortak anılarımız içim... 

Wangel : Evet evet canım. 

Ellida : Ve tabii iki kızımız için Wangel? 

Wangel : Kızımız dedin! 

Ellida : Şimdilik benim değiller ama onlarıkazanacağım. 

Wangel : Bizim ha! (Mutluluk ve heyecala ellerini öper) Sadece bu sözcük için bile sana 
ne kadar minnettar olduğumu anlatamam!  

Çingeneler bir kez de Yabancı tercihini oynarlar. 43┐ 

Hilde, Ballested, Lyngstrand, Arnhol ve Bolette bahçeye girer. Aynı anda kasabalı genç çiftler 
de patikadan geçmeye başlar. 

Hilde  : (Lyngstrand’a diğerlerine duyurmamaya çalışarak) Baksana! Yeni nişanlı bir 
çifte benzemiyorlar mı? 

Ballested : (Hilde’yi duymuştur) Ne deolsa yaz bu küçük hanım! 

Arnholm : (Wangel ve Elida’ya bakarak) İngiliz gemisi lmandan ayrılıyor. 

Bolette : (Çite yaklaşarak) Buradan daha iyi görünüyor. 

Lyngstrand : Bu yılın son ziyareti. 

Ballested : ┌ 44  Şairin dediği gibi yakında bütün yollar kapanacak. Ne acıklı değil mi 
Ellida Bayan Wangel. Sizi de bir süre daha göremeyeceğiz. Biz yola çıkıyoruz 
artık.  Duyduğuma göre yarın Skjoldviken’e gidiyormuşsunuz. 

Wangel : Yok yok bir yere gitmiyor. Bu gece ikimiz de fikrimizi ddeğiştirdik. 

Arnholm : (Bir birine bir diğerine bakar) Sahi mi? 

Bolette : (öne gelerek) Baba öyle mi gerçekten? 



 499

Hilde : (Sırtında kamp çantası, başına şapka ve elinde sopa, trecking kıyafetiyle 
belirir.Göğsünün üzerinde kır çiçekleri.)  Nereye bakalım beni beklemeden.  

Wangel : Hilde.. Bu konuda son sözümü söylemiştim. 

Hilde : Son sözü yine sen söylemiş ol baba. Yabani bir kuş hiçbir zaman kafe  se 
dönmek istemez! Özgür olarak havada serserice dolaşmayı tercih eder. (Babası 
ablası ve Ellida’yla vedalaşır) 

Ellida : Ben de kararımı verdim artık. (Wangel ve Yabancı dikkat kesilirler. Elida 
sırayla ikisine bakar) Görev, sorumluluk, razı olmak… bana ait değil bu sözler. 
(Bollette’e bakarak) Yaşlı bir kadın tanıyorum tek hayali evlenmek ve bir aile 
kurmak olan. Öyle de oldu, evinin kadını, kocasının karısı ve çocuklarının 
annesi. Önüne konulanlarla yetindi hep, seçeneklerini hiç hesaba katmadı, işin 
kötüsü bir seçeneği olabileceğini bile bilmiyordu.  Ben ben bu oyundan 
ayrılıyorum Wangel, bilyelerim de sizde kalsın. Razı olmamı beklediğiniz 
seçenekleriniz de. Önüme koyduklarınıza razı olmamı beklemeyin atık, 
isteklerimin peşi sıra gidiyorum. 

Hilde : (Ellida’ya yaklaşarak) Yani bizimle mi kalıyorsunuz geliyorsun? 

Ellida : Evet Hildeciğim, tabii eğer beni kabul edersen.. 

Hilde : (gözyaşlarını güçlükle zaptederek) Lafa bakın, kabul edersemmiş. 

Wangel : (Evlilik cüzdanını gösterir) Sen bana aitsin, bir yere de gidemezsin. Tapun 
elimde. 

Ellida : Umrumda mı sanıyorsun Bay Wangel! (Çingeneler ve Hilde’nin desteğiyle) 
Hoşça kal. Hoşça kalın Bay Mavi Sakal, Kaba Sakal ya da her kimseniz! Siz de 
hoşça kalın Bay Arnholm.  

Arnholm : (Ellida’ya) Ama ben çok şaşırdım.. 

Ellida : (İçtenlikle gülümseyerek) Gördünüz mü Bay Arnholm? Hani dün ne 
konuşmuştuk sizinle? Bir kez kara hayvanı olmayı  yerleşmeyi seçtiyseniz, bir 
daha denize geri dönüş yolunu bulamazsınız. 

Ballested : Hah işte benim resmimdeki oyunumdaki denizkızına da aynı öyle olmuş. 

Ellida : Evey aynı öyle. 

Ballested : Ama bir Tek farkla var... deniz kızı karada ölürkenyor ama insanlar kendilerini 
abapte... amaan adapte ediyor. Evet evet sizi temin ederim Bayan Wangel, 
bütün insanlar kendilerini koşullarına a...adapte edebilirler. 

   

Ellida : Evet özgürlerse ancak. 

Wangel : Evet ve ancak sorumluluklarını üstlenerek karar verirlerse Ellida. 

Ellida : (uzanıp elini tutarak) Kesinlikle. 

Büyük gemi körfezde sessizce  yol almaktadır. Yakın bir yerlerden müzik sesi gelmektedir.
34] 
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Çingeneler müzik eşliğinde toparlanıp yola koyulurlar. Arkalarından Wangel, Arnholm ve 
Yabancı baka kalırlar. 

Ellida : (Bollette’e) Sen de gel Bollete. 

Hilde : Haydi Bollette!  

Bollette : (Gitmeye yeltenir, sandığını sürüklemeye çalışır, beceremez. Vaz geçer. 
Sandığının üzerine oturur) Ben bana önerilen bir anlaşmayı kabul ettim bile 
dünyayı tanımak için.  Sizi özleyeceğim.  

Lyngstard : (Bir elinde bavul diğerinde şezlong sürükleye sürükleye arkalarından koşar) 
Durun beni de bekleyin. Geçerken beni de günede bir yere atarsınız. (Bavulu 
taşımakta zorlanır. Takılır düşer. Bavula bir tekme atarak ardında bırakır. 
Şezlonguyla arkalarından koşar) Yettim… bekleyin..  

Ballastes hüzünlü bir şarkıyla veda ederek sahneden çıkar. Sesi fuaye de yankılarak uzaklaşır. 

44┐ ┌45 Wangel, Arnholm ve Yabancı Bollete’i kuşatmıştır. Düdük ve alkışlarla ritüellere 
daver ederler ve terbiye ederler. Bollet acı ve mahkümiyet içinde devinir. Wangel, Arnholm ve 
Yabancı kafa kafaya verirler. 

Wangel : Elimizdekileri kaçırmayalım hiç olmazsa. (Arnholm’averandayı işaret ederek) 
Sen buradasın, benim yerime geçiyorsun.(Yabancı’ya kapıyı göstererek) Sen 
kapıyı tutuyorsun. Ne giren, ne çıkan. Ben tepedegözlüyor olacağım zaten. 
(Elele tutuşarak tezahürat yaparlar)  

Hep birlikte : Bir- iki-üç.. Yaşasın Çük kardeşliği. 

Wangel : Hadi beyler, herkes yerlerine. 

Wangel kulede gözler, düdükle uyarır. Yabancı kaçışı önler. Arnholm de evde kontrolü sağlar. 
Takım iyi çalışmakta, Bollet de nefes almaksızın. Hizmet etmektedir. Düdük sesi karanlıkta 

beyinlere çakılmaya devam eder.45┐ 
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EKLER/Prova Fotoğrafları 
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EKLER/Habitus-Gestus Çalışmaları 
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EKLER/Çingene-Oyuncular Oyunculuk Çalışmaları 
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EKLER/İbsen’i Resimleri  
 

               
 
 
 
 
İbsen’in el yazısıyla Denizden Gelen Kadın  
 
 
 

                            
 
 
Edvard Eriksen’in Den lille Havfrue (Küçük Deniz Kızı) Heykeli. 
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EK-1 Kaynak Metin Anlam Birim Başlıkları 

1. Demek döndü ha? 

2. Galiba “Denizkızı’nın Sonu” olacak. 

3. Gemi iskeleye yanaşıyor.  
Buranın iklimine adapte ettim kendimi. Zaman ve alışkanlıklar beni büsbütün 
bağladı buraya. 

4. Galiba artık veda etmem lazım. 

5. Dün gece gelmiş.  
Aman zaten artık bizimle olmayan ve bir zamanlar çok sevdiğimiz birini 
hatırlamanın ne sakıncası olabilir ki.  

6. Aman tanrım bu o. Kesinlikle o. 

7. Burada onunla çok mutlu… / Ama çok yaşamadı.  
Hayatının sonuna kadar burada kalmayı mı düşünüyorsun? 

8. Galiba denizle aranızda çok özel bir ilişki var Bayan Wangel.  

9. Off!!! Bu çatının altı ne kadar boğucu böyle! 

10.  Wangel benim için yaptı.  
 Tabii konuşacak bir şeyin varsa. 

11. Sadece o zaman senin zannettiğin kadar serbest olmadığımı bil yeter.  
Biraz daha açık konuşur musun lütfen? 

12. Sanırım bir yanlış anlama var  

13. Bana ait o ve hep öyle kalacak.  
Bir gün eve döneceğim, karanlık denizlerde boğulup gitmiş biri gibi 
döneceğim hem de, o    zaman… onu almaya gittiğimde, o da benimle 
gelecek 

14. Elllida’cığım Sanırım sana bir şey açıklamam...  
Yine mi geldi buraya? 

15. Ne o bizim yapımıza uygun ne de biz onunkine.  
Ona bakar bakmaz bunun adı kesin Hans’tır dersin 

16. Görenler de iki nişanlı dolaşmaya çıkmış sanacak. 

17. Hayır anlamıyorsun. Sakın bana beni anladığını söyleme. 

18. Yani kalbinin derinliklerinde bu garip adamı asla unutamayacağını mı 
söylemek istiyorsun? 
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19. Her geçen gün biraz daha çekiyor beni derine./ Şimdi anladın mı neden senin 
karın olamazdım , olmaya asla cesaret edemezdim?  

20. Ben burada bu göletin sazanlarıyla birlikte yaşamak için yaratılmışım. 

21. Yaklaşmakta olan karanlık günlerin erken hüznü var içinde.  

22. Seni artık alıp götürmeye geldiğimi sen de çok iyi biliyorsun. 

23. Buraya ihanet eden karısından intikam almaya geldiğine kalıbımı basarım. 

24. Bayan Wangel?... Yani oturup hiç ciddi ciddi evlenmeyi düşündünüz mü?/ 
Çünkü bir kadın evlenince tıpatıp kocasına benzeyene dek değişim geçirir. 

25. Hayır sevgili Bolette. Senin işini bir türlü açamadım.  
Sanırım dünkü Amerikalının hikayesi onu biraz korkuttu. 

26. Nereden bakarsan bak, şeytanla şu derin mavi deniz arasına sıkışıp kalmışım. 

27. Bu olay hastalıklı hayallerini de gölgeleyecek. İşte bu yüzden gerçekten 
dönmüş olması iyi. 

28. Senden ve seninle ilgili bütün bağlardan kurtulmalıyım. Aldığını sandığın kişi 
değilim ki ben.  

29. Ellida eve ... denize dönmek istiyor.  
Bizi... bizi bırakıyor musun yani? 

30. Senin evinde kök salamadım ben Wangel  
Yakında bütün yollar kapanır, 

31. Geleceğini benim avuçlarıma bırakmak konusunda kendine güveniyorsun 
değil mi Bolette Çok vakti kalmadı!  

32. Sence siyah yakışır mı bana?  
Hatta denebilir ki siz ve ablanız sanki aynı kişiymişsiniz gibi. 

33. Burada benim irademden daha güçlü bir şey var.   
Bundan böyle sen kurtulduğum bir deniz kazasısın benim için.  

34. Hani dün ne konuşmuştuk sizinle? Bir kez kara hayvanı olmayı seçtiyseniz, 
bir daha denize dönüş  yolunu bulamazsınız.  
Şairin dediği gibi yakında bütün yollar kapanacak. 
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EK-2 Ekleme-Budama Metni Anlam Birim Başlıkları 

1. Çingene Oyuncular, çalmakta-dans etmekte-sohbet etmektedirler.  

2. Wangel gözetleme kulesinde dürbünü ve düdüğüyle Bolette’i kontrol etmekte.  

3. Ballasted tıkanan gideri açmaya çabalar.  

4. Zaten oyununu oynar oynamaz da çekip gideceğiz.  

5. Bay Arnholm geliyor. Elini biraz çabuk tut Ballasted.  

6. On yedi, on sekiz yıldır buradayım. Skive Tiyatro Topluluğu ile gelmiştim.  

7. Hilde!.. Vazifelerimizi unutma. 

8. Arnholm’dan haber var mı? 

9. Hoşgeldin sevgili Arnholm! Hoş geldin! 

Lağımı açtın mı Ballasted? 

10. İşte kızlar!  

11. Hasta mı peki? 

Tabii ki! Skjoldviken’de öğretmen olduğun zamandan hatırlarsın Ellida’yı. 

12. Hazır bu kadar insanı bir arada bulmuşken genel provamızı alalım karşınızda  “DENİZ 
KIZI’NIN SONU” öyküsüüüü.  

İşte benim deniz kızım da geldi. 

13. Bu yaşam öldürüyor bizi 

14. Kocana bir şey anlattın mı? Yani… hani o nafile çabalarımdan. 

15. Bana o zaman özgür olmadığını şimdi niye söylüyorsun?  

16. Ağzınıza sağlık Lyngrtand, güzel bir öykü.  

17. Ben de onların giremediği başka bir çemberin içinde yaşıyorum. 

18. “Artık buraya dönmeyeceğim” de ne demek? 

19. Beni böyle yalıtılmış bir şekilde tutmaya çalışman canımı sıkmaya başladı artık.  

20. Size yolumuz üzerinde bir yerde şahit olduğumuz yaşanmış bir öyküyü oynamak 
istiyoruz.  

21. Biz de wollen besteigen, ve de herunter. 

22. Hilde sen korkunç bir çocuksun. 

23. Buraların yapısına uygun değil.  
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24. Çingeneler birlikte şarkı söylerler.  

25. Bu karşı konulmaz gitme arzusu  

Öyle de olsa, başka bir yere yerleşiyoruz 

26. Sen de Arnholm gibi taktın şu geçmişe. Hadi açalım eski defterleri o zaman.  

27. Nasıl olur da öyle biriyle nişanlanırsın? Hiç tanımadığın bir yabancıyla?  

28. Sen kendin istedin Wangel, duyman gerekenleri duyacaksın artık!. 

29. Tamam, hadi.. Yeter bukadar. Biraz ara verelim.  

30. Duymak istemediklerini duymak zorunda kalırdın. Mutsuzluğumu geçmişte yaşadığımı 
varsaydığın bir sarsıntıya bağlamak seni rahatlatıyordu.  

31. Al işte geliyor.  

32. Sanırım hayatımız boyunca bu karaya katlanmak zorunda kalacağız. 

33. Seni alıp götürmeye geldim   

34. Kendi rızanla geleceksin Ellida! 

Sakın dokunma… sakın..  

35. Ondan beklenen daha çok kendini sunuması ve tutkulu olması. Çünkü erkeğin hayatını 
adadığı bir amacı var. Zaten erkeği daha güçlü ve dayanıklı yapan da bu.  

36. Bence gözün üzerinde olsun 

Bayım, lağım tıkanmış yine.  

37. Sosyo-psikolojik olarak da masaya yatırmalıyız. 

38. Bitti artık! Seni terk ediyorum Wangel!  

39. Benden korkunç bir şey istiyorsun Elida! 

40. Denizden Gelen Kadın” için veda içkimizi içelim. 

41. Karar verecek bir şey yok Ellida. Seçme hakkın yok, benim iznim olmadan seçim 
yapamazsın.  

42. Ciddi olamazsınız Bay Arnholm! Bana yardım etmekten kastınız bu muydu yani? 

Evet artık ben de inanmaya başladım, biliyorum, bunların hepsi olacak. 

43. Karar vakti! Geliyor musun, kalıyor musun? 

44. Ben bu oyundan ayrılıyorum Wangel. 
 

45. Yaşasın “çük” kardeşliği. 
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EK-3 Doğaçlama/Çalışma Modeli: Bazı Örnek Çalışmalar 

 

 Örnek Çalışma Modeli 1:  Melo/dil 

 

Tarih: 7 Ocak 2007  

Amaç: Dil ile başka bir ilişki kurmak. Dil öncesi öğelerin dilde izini sürmek. Dilin 

duyumsal ve duyusal yönünü öne çıkarmak.  

Sorular: Dil düşünsel bir araç olmaktan duyumsal bir araca dönüşebilir mi? “Dil”in 

hegemonyasından kaçmak mümkün mü? Dille başka bir ilişki kurmak mümkün mü? 

Kaynaklar:  Caz, geçici otonom alan teorisi, eşik alan teorisi, semianaliz, 

biyomekanik. 

Hareket Noktası: “Minör olan majörde aritmiktir ve titreşir.”  

Varsayımlar:  

a. Dil akıl ile ilişki içinde kurularak düşüncenin bir parçası 
oluyor. Bu oluşum bedeni ve bedensel alanda konumlanan 
duyumları/duyuları dışlıyor. 

 
b. Her dilin kendine özgü bir melodisi vardır ve bu melodi 

üzerinden ayrılabilir. 
 

c. Müzik duyulara seslendiği için insanla başka bir yönden 
ilişki kuruyor: Müzik insanla bedeni üzerinden ilişki kurar. 
Dualist akıl beden ayrımını ortadan kaldırır. 

 
d. Dil, düşünce ile duyular arasında liminal (eşik) bir alana 

çekilebilerek bükülebilir. Böylesi bir büküm dili, 
Kristavacı anlamda dil-öncesine (semiyotik) taşıyabilir.  

 
e. Bir dilin melodisi liminal (eşik) alanda açıkça fark 

edilebilir. “Minör olan majörde aritmiktir ve titreşir.” 
Aritmiyi ve titreşimi ancak o dili majör dil içinde 
üretilirken görebiliriz. (Arap ya da Fransız’ın, kendi dilini 
İngilizce konuşması gibi.) 

 
 

Yapılanlar: 

- Dilin müzikal yapısı/bölümleri öne çıkarılarak liminal bir 
alana çekmek. 

 
- Dilin duyumsal/duygusal yönünü öne çıkarmak. 
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- Caz modeli ile grup birey ilişkisini diyalojik olarak 

kurmak.  
 

- Söz devinim birliğini sağlamak. (Arada bölünmeyi yıkıp 
devinimi sesse, sesi devinime yaklaştırıp ritim/ses/devinim 
birlikteliğini sağlayarak.)  

 
 
 
Dilin Müzikal Olanakları: 

    
- Melodisi 
- Ritimi 
- Notaları 
- Atmosferi 
 

Melodi: Her dil ayırıcı bir melodiye sahiptir. Dil bu melodi olmadan 
anlaşılamaz.  
Ritim: Dilin ritmi, dil ile onu kullanan öznenin kesişim noktasında durur. 
Ritim bütün bir yapı olan melodinin bireysel icrada icracının özelliklerine 
göre biçimlenmesidir. 
Nota: Her dil kendini (melodisini) karakterize eden seslerle temsil edilebilir. 
Anahtar sesler adını verdiğimiz bu sesler bir çeşit nota olarak 
değerlendirilebilir ve melodinin kurulumu içinde melodi ile ilişkisi 
kurulabilir. 
Atmosfer: Dili kullanan özne ile “durum” arasındaki kesişim noktasıdır. 
Hem durumu hem de dil kullanıcısı öznenin duygusal tepkisini hissettirir.  
 

 
Çalışma Güzergahı: 
 

- “Dil”e yabancılaşarak melodik yapısını ortaya çıkarmak. 
 

- Dilin melodik yapısını abartmak 
 

- Dili ekstremlerine ve karakteristik yönlerine vurgu yaparak 
melodiyi deşifre etmek.  

 
- Ritmi belirlemek.  

 
- Anahtar sesleri bulup ritmin içine yerleştirerek dili 

melodikleştirmek.  
 

- Ve müzikalleştirmek. 
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Örnek Çalışma Modeli 2:  Eşanlı “Öteki” Odak Yaratma 

 

Tarih: 12 Ocak 2007  

Amaç: Ritmi aksaklaştırmak, merkezi bulanıklaştırmak, perspektifi bozmak. 

Kaynaklar/Kavramlar:  Irigaray, geçici otonom alan teorisi, eşik alan teorisi, 

mimesis, gestus, parodi, senkop 

Yordam:   

a. Temsil etmenin dayanaklarını kırmak.  

1. Mimesisi zora koşmak. 
(Örneğin gözü kapalı oynama) 

  ve 

2. Eşanlı “öteki” odaklar yaratmak 
 

 
liminal bir alanı  zorlama 

 
 
  ör: Du/Var 
  İki kişilik bir performans/doğaçlama çalışması.  

Biri duvarın varlığı konusunda ısrar eder diğeri de yokluğu 
konusunda.  
(Duvar kurgu, gerçek, düşünce, uçuk, kaçık, saçma, abartı vb olabilir. 
Ancak her iki tarafın da tek yapacağı şey argümanlarında inandırıcı 
olması ve durumu haklılaştırmasıdır.)  
(İcracıları bir hiyerarşi ile de tanımlamak da alternatiflerden biridir. 
Bu durumda öneri olarak otoriter/baskın olanın duvarın varlığı 
dayatan olması tercih edilmiştir.)∗ 

 
 
 

b. Dönüşüm/düşünümleri kışkırtmak 

 
                                     dönüşüm 

                                          Başlangıç    düşünüm           sarkma / aksama / ritmi bozma  
 
 
 
                                                 
∗ Yapılan çalışmaların sonucunda “duvar”ın 4. duvara dönüştüğü çalışmalar ortaya çıktı. Ve 
kurgulama biçimine göre duvarın yokluğunu iddia eden taraf açık biçim oyunculuğa eğilimli 
olmuşlardır. Kuşkusuz üretilen bu model çalışmanın bu bağlamda test edilmesi ve sonuçlar 
çıkarılması için farklı gruplarla daha fazla çalışma yapılması gerekir. 
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c. Göstergenin (görsel ya da sözel) algı sürecini askıya almak. 

Geçicileştirme, eşanlı odak kurma 
Ör: iki nesne ile (sopa ve çarşaf olabilir) bir mekanı dönüştürmek. 
Bedenini de kullanarak ve bedenini düşünümsel olarak organize 
ederek. Çalışmanın temeli eşanlı olması ve öteki odak oluşturarak 
merkezi (eski odağı) istila ederek yeni (öteki) bir odak 
oluşturmasıdır. 
Ya da anlatıcı/icracı bölünmesiyle birbirlerinin alanlarını 
kısıtlamak ve risk alıp performansı dengesizleştirmek. Anlatan ile 
icracı arasında kurulan ilişki bir düşünümsellik ve dönüşümsellik 
içerir. Anlatan yansılayanı kurar be bozar, yansılayan da anlatanı 
kurar ve bozar. Dinamik bir ilişkidir.  
 
 
 
   SÖZ                            DEVİNİM 
Anlatan                       Yansılayan 
 
 
Yansılayan                    Anlatan 
 
 
 
 

d. “Mimesis”e giriş ve “mimesis”i askıya alma/senkoplaştırma: 

 
 Yansılama biçimlerini sınama. 

 
a. Özne  taklid  taklidin taklidi 
 
b. Öykü anlatan  anlatanı oynayan  oynayanı oynayan 

(çeşitleme: Oynayanı oynayanları çoğaltmak ve bir koro 
oluşturmak) 
 

c. Oynayanı farklı aynalardan yansıtma (oynayanı oynayan 
görüntüleri oluşturma) 
aynalar: trajik, komik, melodramatik, teatral, simgesel, vb. 
 

d. Tanımlayıcı özneyi bölerek çoğaltma.  
Ör: anlatan ve oynayan olarak bölme. İcracı (oynayan) da 
bir sese sahiptir ve bu ses anlatıcının sesini çoğaltır. Öykü 
anlatımına eklemlenerek onu üretimine ve yeniden 
üretimine katkıda bulunur. 
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Örnek Çalışma Modeli 3:  Bendeki öteki 

 

Tarih: 12 Ocak 2007  

Amaç: Eşanlı ötekilikler yaratma, kendinde ötekiliği araştırma, Performatif 

kurulumu ve eşik alanı deneyimleme.  

Ön çalışmalar: Grup ve birey diyalogunu ve farkındalığını geliştirecek çalışmalar. 

Bedeni özgürleştirme çalışmaları.  

Kaynaklar:  Aston, Boal, caz, geçici otonom alan teorisi, eşik alan teorisi. 

Odak: İlişkisellik ve süreklilik çalışma süresince dikkate dilmesi gereken öğelerdir. 

 

Yordam:  

 

Ön çalışamalar: 
 

a. Devinimleri büyüterek günlük kurulmuş/kalıplara 
sıkıştırılmış bedenin ve beden kullanımının dışına 
çıkma ve de bedeni özgürleştirme. (Aston) 

 
b. Bedeni ve devinimi tuhaflaştırma ve donduktan 

sonra ortaya çıkan postürü haklılaştırma/açıklama. 
(Boal) 

 
 

Giriş:  
 

i. Günlük bedeni terk ederek alan içinde 
devinme. 

 
ii. Bu devinime isim bulduktan sonra donma. 
 
iii. Devimi sessel olarak ifade edecek bir ses 

yaratma.  
 

iv. Oluşan sese ve ismi ifade edecek bir devinime 
başlayıp alan içinde devinirken bu isme ve 
sese (kimliğe) uygun devinimi alan içinde 
dolaşırken (ve devinirken)değiştirerek 
(performatif) olarak oluşturma. 
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v. Bu sırada grubun diğer elemanları ile ilişki 
içinde kalarak devinimi bu ilişki ile de 
şekillendirme. 

 
vi. Grup içinden biri ile devinim sürerken 

eşleşme ve bir süre sonra donarak çalışmayı 
bitirme.  

 
 

Çalışma:  

 

i. Eşlere bir durum verilir. Örneğin: evlenme 
teklifi, sınıf, kavga, ders çalışma vb. 

 
ii. Verilen durumlar alabildiğine geniştir ve bu 

genişlik içinde nerede duracaklarına oyuncular 
kendileri karar verirler. (Kimliklerini kendileri 
kurarlar) 

 
iii. Birbirine ötekilik ilişkisiyle bağlı iki durum 

oluşur. Biri ses ve devinimlerle oluşan ve bir adı 
olan (giriş bölümünde oluşan) diğeri de 
dışarıdan belirlenen duruma göre konumlarını 
belirledikleri kimlik. 

 
iv. Oyuncular 1. ya da 2. durumdan başlayarak 

diğer duruma doğru transforme olan 
(değişen/dönüşen) bir yolculuğa çıkarlar. 
Bu yolculuk eşik alanda yapılır ve ben içinde 
ötekilikleri olası kılan bir süreçtir.  

 

 

 

           

                          KIYI     MERKEZ 

  I. Durum  Simgesel/soyut                           II. Durum   Somut 
 (devinim-ses  bedensel))                       (gerçekçi) 
       
            

 E ş i k  A l a n  
Gestik oyunculuk. 

    Gerçekçi olmayan-simgesel olmayan 
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Örnek Çalışma Modeli 4: Performatif kurulum / Liminal (Eşik) 

 

Tarih: 13 Ocak 2007  

Amaç: Kimliğin pğerformatif olarak liminal (eşik) alanda nasıl kurulduğunu 

doğaçlama yardımıyla deneyimlemek.  

Kaynaklar: Liminal (eşik) alan, performatif kurulum, geçici özerk alan, caz, atışma 

motifi, toplumsal cinsiyet teorileri, ajit-prop tiyatro, sokak tiyatrosu, Boal. 

Yordam:  

 

Ön çalışmalar:  

- Alt metin çalışmaları. 

- Ritüel-mask çalışmaları. (Boal) 

 

Giriş: 

- Mikro dramaturgi çalışmaları (dramaturjik çerçeve’de 
belirtilen) 

 
- Mikro dramaturgiyi çalışmaya uygun bir sahneyi (örneğin 

Hırçın Kız /Shakespeare son sahne) ajitatif prokatif bir 
sokak oyunu gibi sergilemek. 

 
- Belirlenen temalara göre “burada ve şimdi”yi kışkırtacak 

atışma doğaçlaması∗ (ya da tenis) yapmak.  
 

Çalışma:  

- Önçalışma ve girişten çıkan/elde edilen malzemeyi içinde 
barındıran; kimliği performansla ve eşik (liminal) alanda 
kuran bir doğaçlama çalışması. Bu çalışmanın dramarurjik 
çerçevesini de mikro dramaturgi çalışmaları kurar.  

 

Değerlendirme: Performatif kurulumun eşik alanda ortaya çıktığı görüldü. Örneğin, 

kadın-çocuğun kapatılma ritüelleriyle kimliğinin çizilmesini irdeleyen doğaçlama 

grubu rastlantısal olarak ve kaza eseri (planlanmayan) ortaya çıkan ve çocuğun 

kimliğinin kurulmasına hem direnen hem de o kurulumun bir parçası olan Anne’nin 

                                                 
∗ Karşılıklı iki grubun, tıpkı aşık geleneğinde olduğu gibi, belirli bir tema içinde kalarak karşılıklı 
olarak birbirlerini üretmelerine (atışmalarına) olanak veren, bir grup bitirdiğinde diğerinin anında 
sahneye çıkarak icra ettiği doğaçlama bir yapı.  
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kapatılma ritüelleri içinde kimliğinin nasıl kurulduğu ortaya çıktı. Önemli olan nokta, 

bu çalışma içinde kendindeki ötekiyi içinde taşıyan ve eşik alanda duran ve akışkan 

olan bir tek Anne idi. Çocuk ve otoritenin temsilcisi durumunda olan Büyükanne 

sınırları ve kalıpları belirli bir alanda duruyorlardı. Büyükanne ve Kadın-çocuk 

üzerinden ritüelleri okurken, aslında kadının bu ritüellerle kurulduğunu ve 

kurulumun nasıl performatif olduğunu biz Anne üzerinden deneyimledik.  

 

Not-1: Bu çalışma ile ortaya çıkan sonuçlar, daha fazla çalışmada yinelenerek 

sınanmaya ve gözden geçirilmeye gereksinmektedir. Ancak böylece çalışmanın 

verimliliği sağlanabilir ve ancak bundan sonra bir çalışmaya dönüşebilir.  

Not-2: Bu çalışmanın ardından Denizden Gelen Kadın’ın sahnelenmesinde Bolette 

karakterini merkezi bir yere çekme cesareti bulunmuştur. “Dolayısıyla Denizden 

gelen Kadın” projesinde bir eşiktir. 



 524

EK-4 Velazquez ve Picasso’nun Nedimeler Tabloları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedimeler/Velazquez 

Nedimeler/Picasso 
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EK-5: Türkiye’de Feminist Hareket 

   

Türkiye özelinde baktığımızda da zaman açısından örtüşmemekle birlikte, 

feminist hareketin karşılığını bulduğunu ve benzer bir gelişim çizgisini izlediğini 

görüyoruz. Kadın hareketinde -kendi özgül koşullarından dolayı- Batı’yı bir adım 

geriden izleyen Türkiye için feminist kuram bu takibi kolaylaştıran önemli bir 

birikimdir.  

Değişik ideolojik hareketlilik içinde bir vitrin olarak değerlendirilen kadın 

imgesi ataerkil bilinç doğrultusunda yeniden üretilerek resmi tarih içinde bir yansıma 

olarak kalmaya zorlanmış ve bu doğrultuda belirlenmiştir. Sesi kısılan kadın ve 

sessizliğe gömülen kadın hareketi 80’li yılların değişen kültürel iklimiyle birlikte 

yükselen feminist eylemliliğe koşut olarak kadın tarihini görünür kılma çabalarını 

güçlendiren çalışmaları gündeme almıştır. Bugüne gelindiğinde feminizm, bütünüyle 

güçlü ve birleşik bir hareket olamamakla birlikte; özellikle akademik çevrelerde 

süren çalışmalarla ve feminist hareketin ortaya koyduğu problemler etrafında süren 

tartışmalarla halen toplumsal ve kültürel alanda içinde merkezde bir yer 

kaplamaktadır.  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Tanzimat’la başlayan batılılaşma 

hareketine koşut olarak gündeme gelen Birinci Dalga Feminizm, özellikle II. 

Meşrutiyetle birlikte ivme kazanmış, Cumhuriyetle birlikte yerini devlet feminizmine 

bırakmıştır. Uzun bir dönem boyunca görünmez kılınan feminist etkenlik 80’li 

yıllarla birlikte ikinci dalga feminizmin bir yansıması olarak varlığını hissettirmeye 

başlamıştır. Bu dönem Feminizmlerin tartışıldığı, birbirlerini tanıdığı, bir birleriyle 

hesaplaştığı ve güç birliği oluşturmaya çalıştığı bir dönemdir de aynı zamanda. Bu 

dönem Liberal, Radikal, Marksist, Sosyalist Feminizmlerin çeşitli platformlar ve 

dergiler etrafında toplandığı ve eylemlilik gösterdikleri bir dönemdir. 90’lı yıllar ise 

feminist eylemliliğin düşüşe geçerken örgütlenmenin merkezlerden çevreye doğru 

yaygınlaştığı, kurumsallaşma çabalarının yükseldiği, projelerin üretildiği ve daha çok 

akademik çalışmalarda yükselişe geçtiği bir dönem olarak belirdi. Bu dönemde Post-

modern Feminizm, Müslüman Feminizmden ve kültürel alana kayan Kürt 

Hareketinin doğurduğu feminizm, tartışılan feminizmler içine dahil olmuştur. 2000’li 
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yıllar ise 80’lerde tohumları atılmış Feminist hareketin ivmesiyle bir açılım 

sağlayacak gibi durmaktadır.  

Türkiye’de feminizmin tarihi sanıldığının aksine eskilere kadar uzanır ve 

gerek kadınların kendi adlarına mücadeleleri; gerekse, yüzü batıya dönük ve 

genellikle devlet mekanizması içinde yer alan erkeklerin yanında taşıyabilecekleri 

modern eş tasarımı doğrultusunda bulundukları talepler doğrudan “batılılaşma” 

kavramına bağlıdır. Bununla birlikte “batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” hedefli 

reformlar beraberlerinde bu yeni tasarım doğrultusunda belirlenmiş bir kadın 

simgesiyle ortaya çıktı. Kadın üzerinden belirlenen bu yeni kimlik, bir yanıyla kadın 

açısından ileri bir adım gibi görünse de; temelde, bu tasarım içinde kadını bir nesne 

olmanın ötesine götürmedi. “Devlet feminizmi” ya da “erkek feminizmi” olarak 

adlandırılabilecek bu yaklaşım, aynı zamanda kadının özne olabilmek adına, kendi 

adına, yaptığı mücadeleyi de görünmez kılan bir işleve sahiptir.  

Batılılaşma bu topraklar üzerinde yaşayan her bir kişinin bilincinde yer tutan 

ve mücadele içinde olduğumuz bir kavramdır. Özellikle 18. yüzyılla birlikte 

Avrupa’nın içinde bulunduğu teknolojik, bilimsel ilerleme karşısında güçsüz düşen 

Osmanlı İmparatorluğunun bu gelişmeleri bünyesine dahil etmek amacıyla 

hareketlenmesi ve araladığı bu pencere ile Avrupa’nın kültürel ve ideolojik akınına 

da maruz kalması yandaşları ve muhalifleriyle bir batılılaşma kültürünü ortaya 

çıkarmıştır. Sanayileşen Avrupa,  kapitalist üretim ilişkileri için gereksinen ‘özgür’ 

“birey”i oluşturmak için oluşturduğu düşünsel altyapının da katalizör etkisiyle 

modern bir toplum yolunda hızla dönüşerek ilerlerken, Osmanlı İmparatorluğu ve 

ardından Türkiye Cumhuriyeti modernizmi ithal etmek durumunda kalmıştır. 

Tanzimat da, batılılaşma ve modernleşme hareketinin önemli halkalarından biridir.  

Birey haklarını merkeze alan 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu, kadın 

açısından doğrudan bir dönüşüme neden olmasa da, kadın mücadelesi açısından bir 

dönüm noktasını oluşturmuştur. İlk olarak, Batı’yı örnek alarak yapılan düzenlemeler 

kadının kamusal alanda bulunmasını daha hoşgörü ile bakmaya yöneltmiştir. Aynı 

zamanda “Avrupa’daki ideolojik akımların yayılması, basının gelişmesi, yabancı 

dilin önem kazanması sonucu yeni bir kültürün doğmasına neden olmuştur.”1 Yine, 

                                                 
1 Nur Süllü, “Sinemada Feminist Eleştiri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 
1988), s. 63 
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Batı’dan gelen mürebbiyeler denetiminde yapılan eğitim ve kadınların da eğitim 

görmesine olanak sağlayan okullar (kız rüştiyeleri, sanayi okulları ve kız öğretmen 

okulları) kadın bilincinin yükselmesine olanak sağlamıştır. Kuşkusuz bu olanaklar 

tüm toplum katmanlarına homojen bir şekilde yaygın değildir; büyük kentlerde 

yaşayan üst ve orta sınıftan kadınlarla sınırlıdır. Diğer yandan oluşturulmaya 

çalışılan kadının modern kimliğine karşı tutucu çevrelerden de tepkiler gelmiş, karşı 

bir yönelim de oluşmuştur.  

Bu dönem kısaca, daha sonra gerçekleşecek gelişmeler açısından, o 

gelişmelerin temellerinin atıldığı bir dönem olma özelliğini taşımaktadır. Tarihsel 

dönüm noktalarının, dönüşümlerin dinamiklerini o anda aramak kadar temellerini 

için daha gerilere de bakmak gerekir. Yaraman’a göre kadın hareketi açısından; 

 

Tanzimat’la Cumhuriyet arasında dolaysız bir ilişki söz 
konudur. Cumhuriyeti hazırlayan akımlar, tartışmalar 
Tanzimat’la temelleri atılan gazetelerin, dergilerin, ilk 
ve orta dereceli okullarla, üniversitelerin, örgütlerin bir 
sonucudur... Cumhuriyet dönemindeki Kadın 
Birliği’nin ve kadın haklarının elde edilişinin, 
Tanzimat’ı izleyen yıllarda filizlenen kadınlık 
durumundaki değişimlerle doğrudan ilişkisi de tarihsel 
bir gerçekliktir.1  

 

Diğer yandan, bu gelişim çizgisinde kadın mücadelesinin önemini de 

yadsımamak gerekir. Yaklaşık iki yüzyıllık süreç içinde Kadınlık durumundaki 

değişime dikkat edersek, bu süreci içinde kadının varlığı olmadan açıklamak 

mümkün değildir. Hemen Tanzimat öncesinde “Kadın, kafes arkasında, çarşaf içinde 

ve evdışı yaşam pratiğinin, hele hele karar mekanizmalarının çok uzağındadır. ... 

ataerkil gelenekselliğin içinde ikinci sınıf insan adledilerek toplumun bir üreme aracı 

olarak kalmaya mahkum edilmiştir.”2 Bugün itibariyle baktığımızda kadın, en 

azından birinci dalga feminizmin peşinden koştuğu eşit haklar bağlamında, en 

azından yasa önünde eşitliği sağlamış durumdadır.  

Tanzimat’la başlayan ve I. Meşrutiyet’in ilanıyla da süren gelişim, devrisi yıl, 

Mithat Paşa’nın 1887’de azli ile dönülen mutlak rejim içinde ivmesini yitirmeye 
                                                 
1 Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine (İstanbul: Bağlam, 2001), s. 18 
2 Aynı, s. 21-22. 
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başlamasına karşın kadın hareketi, yine de gelişimini Abdülhamit’in katı yönetimine 

karşı varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla da,Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e kadar olan 

dönemi kadın bilincinin oluşumu açısından bir kuluçka dönemi olarak (bir bütün 

olarak) değerlendirmek mümkündür. Üstelik baskının arttığı dönemde de, her şeye 

karşın kadınların sesleri duyulmaya başlanmıştır. Kadına yönelik yayınlar ve kadın 

okuyucu sayısı artmaya başlamıştır.  

 

Kadınlara eğitim hakkı tanınmasıyla birlikte birçok 
gazete ve dergide kadın sorunları gündeme gelmeye 
başlamış çeşitli kadın gazete ve dergileri yayın hayatına 
girmiştir... açık okul niteliğindeki bu yayınların 
zenginliği dolaylı ya da dolaysız çağdaş kadın 
kimliğinin doğmasına yol açmış veya bu nitelikteki 
kadınların o zamana dek erkeklere ait basın dünyasına 
girişine neden olmuştur.1 
 

Sülü de çalışmasında basında kadının basın alanındaki mücadelesine değinir. 

 
Bunlardan bazılarının yayın sorumluluğunu da kadınlar 
üstlenmişlerdir. Fakat bunların yayın ömürlerinin pek 
uzun olmadığı anlaşılmaktadır... 1895’te yayın hayatına 
giren Hanımlara Mahsus Gazete hemen hemen 
kadınlardan oluşan bir kadroyla en uzun süreli gazete 
olmuştur.2 

 

“Hanımlara Mahsus Gazete, Pazartesi ve Perşembe günleri, sekiz sayfa 

halinde yayımlanmış, kadınların yazı ve şiirlerine yer verilmiştir.”3 Gazete çevresi 

kadınlar arasında dayanışma kültürünü oluşturmayı da kendine amaç edinmesiyle 

ataerkinin dayanaklarından biri olan rekabet kültürüne de savaş açmış oluyordu.  

 

Yayımı 1905 tarihine dek süren bu gazete, Batı’da o 
günlerde savunulmakta olan daha radikal feminist tezler 
yerine, iyi eş, iyi ana, iyi Müslüman olmak prensibine 
hizmet etmeyi yeğleyerek ılımlı bir tavır sürdürmüştür. 
Büyük ölçüde Tanzimat döneminin ürünü olan bu 
gazete, döneminin aydınları gibi, İslam ideolojisinden 

                                                 
1 Aynı, s. 37. 
2 Süllü, Ön.Ver., s. 66. 
3 Yaraman, Ön.Ver., s. 40. 
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vazgeçmeksizin Osmanlılığa Batı değerlerini eklemek 
istemiştir.1 

 

  Bu bakış Osmanlı yönetiminin bakış açısıyla da uyum içindedir; “anne-eş-

dindar” ama çağdaş kadın. Üstelik henüz bir tarım toplumu olan Osmanlı toplumu 

için bu gelişmeler yalnızca üst sınıftan kadınlar arasında tartışılan ve karşılığını bulan 

edimlerdir. Henüz bir işçi sınıfından söz edilememekte ve görece de olsa ekonomik 

özgürlüğü olmayan kadınının bu geleneksel bilinci aşması da çok beklenmemelidir.  

 II. Meşrutiyet ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemleri kadın hareketi 

ve etkenliği açısından birlikte ele alınabilecek, kesintisiz bir dönem olarak 

değerlendirilebilir. 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet, Osmanlı burjuvazisinin yavaş 

yavaş kendini hissettirdiği ve modern-batı kültürünü iyiden iyiye yerleştirmeye 

çalıştığı bir döneme denk gelmektedir. Kuşkusuz, Batılı emperyalist devletler için de 

bu yapı, sömürünün meşrulaşması için uygun bir kanaldır. Gerek emperyal güçler, 

gerekse oluşmaya başlayan burjuvazi, “teba”dan oluşan cemaati, kendi 

boyunduruğuna almak için “birey”lere dönüştürmek için geleneksel kültürü yıkma ve 

insanları bu kıskaçtan kurtarmaya çalışmıştır. Bu yeni yönelim, geleneksel bağların 

ve yapıların güçsüzleştirilmesine gereksinir. Burada söz konusu olan ataerkil 

ilişkilerin ortadan kaldırılması, ailenin yok edilmesi değildir; ancak, ataerkinin bir 

yeniden tanımlanmasıdır ve geleneksel-feodal kültürün dönüştürülmesidir. Ancak 

yine söylemek gerekir ki, bu, bütün Osmanlı toplumuna yaygın bir hareket olmaktan 

ziyade, büyük kentlere özgüdür. Ancak, kültürel yapıda gerçekleşecek bir değişim 

bütün diğer parçaları da etkileyerek beklenmedik/istenmedik değişimlere de neden 

olabilir. Bu etkileşimler doğrulusunda ezilenler için yeni iktidar alanları ve yeni 

direniş olanakları ortaya çıkarır. Kadın etkinliği açısından bakıldığında da durum 

bundan ibarettir. Artık Tanzimat’la birlikte oluşmaya başlayan süreç, meyvelerini 

vermeye başlamış ve kadın etkenliği açısından yoğun bir döneme girilmiştir. Bu bir 

yandan oluşmaya başlayan bilincin eylem alanına sıçramasıyken, diğer yandan da 

kadın için tanımlanan yeni kimliğin, talep edilenlerle örtüşmesi doğrultusunda ortaya 

çıkan devinimlerdir. Bu durum yoğun bir kadın hareketliliğini ortaya çıkarırken; aynı 

zamanda,  verili devlet feminizmi ile bu hareketliliğin örtülmesini getirmiştir.  

                                                 
1 Aynı, s. 44. 
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 II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan dönemde “kurulan pek çok 

derneğin üyeleri arasında kadınlar olduğu gibi pek çok kadın derneğinin de varlığı 

dikkat çekicidir”1 artık  “kadınlar, gerek kendi hakları, gerekse bunalım içindeki 

devletin kaderi konusunda pek çok fikir üretip, dernekler kurarak 

örgütlenmişlerdir.”2 Kadınlar bu dernekler aracılığıyla kendi hakları için savaşım 

vermişler ve daha önemlisi kamusal yaşama adımlarını atmaya başlamışlardır. Yine 

bu dönemde kadın sorunlarına dikkat çeken ve inceleme yapan, çözüm öneren 

yayımların artarak, kadın yazarların çoğaldığını görmek mümkün. Bu yayınlar içinde 

1913’te yayın hayatına başlayan ve kadrosu, yöneticileri ve imtiyaz sahibi 

kadınlardan oluşan ve günlük olarak çıkan Kadınlar Dünyası dergisi en 

önemlilerinden biridir ve dokuz yıl yayın hayatını kesintisiz sürdürme başarısını 

göstermiştir. Bunun yanında kadınlara yönelik ve kadınlar tarafından yayımlanan 

onlarca gazete ve dergi Osmanlı’nın son döneminde varlığını sürdürmüş ve kadınlar 

açısından oldukça hareketli bir dönem olmuştur. “Tek tek nitelikleri ya da yayın 

süreleri ne olursa olsun, tüm bu yayınlar kadının toplumsal yaşamdaki 

hareketliliklerini sergilemekte, bir yandan da yeni toplumsal değişikliklere olanak 

sağlamaktadır.”3 Ayrıca, kadınların eğitim olanaklarının arttığını da görüyoruz; 

yayınlanan kararnamelerle kadın haklarında kimi iyileştirmeler de yapılmıştır. 

“Kadınlara boşanma hakkı tanınmış, resmi nikah kurumu kabul edilmiş, çok eşlilik 

kadınların arzusuna bırakılmıştır.”4 Ancak iki yıl sonra, 1919’da yoğun baskıların 

ardından yürürlükten kalkmıştır.  

1912 Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı da kadının kamusal alan içindeki 

etkenliğinin artmasının nedenlerinden biridir. Balkan savaşında kadınlar toplumsal 

yardımlaşma amacıyla, dayanışma amacıyla derneklere yönelmiş ve kamusal alana 

yönelmiştir. I. Dünya Savaşı’nda ise kadın, Osmanlı toplumunda topyekün savaşa 

dahil olan erkeğin yerine çalışma yaşamına dahil olmuştur. Artık, hastaneler, 

postaneler, bankalar, memuriyet vb alanlarda kadınlar erkeklerin boşalttığı kamu 

sektöründe çalışmaya başlamıştır. Kadın işçiler, fabrikalarda yoğun olarak 

çalışmaktadır. 1908’lerde toplam işgücünün yaklaşık %30’u kadınlardan 
                                                 
1 Süllü, Ön.Ver., s. 68. 
2 Füsun Kökalan, “1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Çalışmaları” (Yanınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Muğla Üniversitesi,2002), s. 73 . 
3 Yaraman, Ön.Ver., s. 52. 
4 Süllü, Ön.Ver., s. 71. 
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oluşmaktadır. Savaşlarla birlikte bu oran %50’lerin üzerine tırmanmıştır. 1908 

yılında yoğun ekonomik bunalım ve Meşrutiyetin sağladığı ortamda büyük kentlerin 

bir çoğunda 100 dolayında grev gerçekleşmiştir. “Kadınlar bu grevlere ya kadın işçi 

olarak aktif biçimde ya da kocalarına, babalarına, kardeşlerine destek vermek 

suretiyle katılmışlardır.”1 Yine ticaret alanı da kadınların varlığını sürdürmeye 

başladığı alanlardan biridir. “Mallarını daha pahalıya satabilmek için uzak yörelerden 

İstanbul’a gelen, sokaklarda dolaşarak bunları satan tüccar kadınlar bir değişimin 

göstergesidir.”2  Kadınlar “ticaretten temizlik işçiliğine, öğretmenlikten yol 

yapımına, erkek berberliğine dek çeşitli iş alanlarına girmişlerdir... Kadınların 

varlıklarını duyurdukları iş alanları çok kısa sürede çeşitlilik kazanmıştır.”3 1920 

yılında Afife Jale’nin sahneye çıkışı yine önemli bir kazanımdır. Bu gelişmeler kadın 

açısından çok önemlidir ve Cumhuriyet dönemini de belirler. “II. Meşrutiyet 

döneminden sonra yaşanan bütün bu gelişmelerin en önemli yanı, Cumhuriyet 

döneminde yapılacak olan bir çok reformun hazırlığı niteliğinde olmasıdır.”4 

“Feminizm” ilk kez bu dönemde telaffuz edilmeye başlanmıştır. “II. 

Meşrutiyet sonrasında gündeme gelen dergilerde feminist sözcüğü kadınlar için 

talepte bulunan ve kadınlardan yana tavır alan bir öğreti olarak kabul edilmekteydi.”5 

Ancak belirtmek gerekir ki, kadın bilinçliliği açısından bakıldığında II. 

Meşrutiyetle başlayan dönem, Batı’da o sıralarda yükselmiş olan feminist harekete 

koşut değildir. Radikal söylemlere sahip değildir ve Batı’da yükselen  birinci dalga 

feminizmin eşit haklar tutumunu önde tutan argümana sahip değildir. “Temel ayrım 

kadının asıl görevinin bir eş ve anne olduğu fikrinden kaynaklanmaktadır.”6 

Kadınların temel savunuları, dönemin egemen düşünce akımlarının etkisi altındadır. 

“Batıcı, Türkçü ve İslamcı akımlar kadın tartışmalarında da kendisini göstermiştir.”7 

“Dolayısıyla bu dönemde kadının bağımsız bir birey olarak aile ve annelik dışında 

gündeme getirilmesini beklemek hayalci bir eğilim olacaktır.”8 

                                                 
1 Yaraman, Ön.Ver., s. 101. 
2 Süllü, Ön.Ver., s. 70. 
3 Yaraman, Ön.Ver., s. 102. 
4 Kökalan, Ön.Ver., s. 76. 
5 Aynı, s. 75. 
6 Aynı, s. 75. 
7 Aynı, s. 76. 
8 Yaraman, Ön.Ver., s. 44. 
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 Diğer yandan, nitelik olarak kadınlık bilincini ve kadının toplumsal 

dönüşümünü doğrudan odağa alan nitelikli bir etkinlik olmasa da, nicelik olarak 

kadınlık bilincinin oluşumu ve kadının statüsünün dönüşümü adına çok önemli bir 

yerde dururlar.   

 

Kadın, geleneksel rol kalıpları içinde ve bu rol kalıpları 
için dahi olsa yeni donanımlar talep etmektedir. ... Artık 
öğretmen, ressam, yazar, işçi kadınlar söz konusudur. 
Geleneksel ev içi rollerinden, birbiri ardına gelen 
savaşların da etkisiyle sıyrılıp ulusal çıkarların 
bilincinde yurttaşlara dönüşmektedirler. ...  Kadınların 
örgütlü birliği kadın hareketinin düşünsel temellerinin 
kurulmasında en önemli aşamalardan biridir. ... 
Önceleri kadının annelik, eşlik gibi geleneksel rolleri 
sorgulamamış ve hatta bu rollerin daha iyi 
yapılabilmesi için kadınlara yeni olanaklar açılması 
istenmişse de, amacı ne olursa olsun tüm bu gelişmeler 
kadınlık bilincini geliştirmiş ve özellikle 1908 
Meşrutiyeti ertesinde bir patlama yapan kadın 
örgütlerinin doğmasına neden olmuştur. Sorunlarının 
ortak olduğunu ve tek başına çözemeyeceklerini 
anlayıp bu derneklerde toplanan kadınlar, okullaşma, 
basın ve yayının büyük katkısıyla oturttukları düşünsel 
temeller çerçevesinde sorunlarına çözümler aramışlar 
ve bu çabalar da kadın hareketine toplumsal, ekonomik 
ve siyasal yaşamla bütünleşme yolunu açmıştır.1  
 

Milli Mücadele yılları kadın açısından erkekle arasındaki mesafeyi kapatması 

açısından önemli bir döneme işaret eder. Kadınlar için milli mücadele alanlarda 

başlar. Gerçekleştirilen protesto gösterilerinde/toplantılarında kadının  varlığı 

kaçınılmaz şekilde ortadadır. Gerek katılımcı olarak gerekse konuşmacı olarak, 

üstelik konuşmacı kadınların sayısı azımsanamaz. Balkan ve I. Dünya Savaşı 

yıllarında derneklerde örgütlenen ve dayanışmaya katılan kadın artık alanlardadır ve 

bağımsızlıktan yana tavrını koymuştur; siyasal sorunlara karşı kayıtsız kalmamış 

bizzat tavrını koymuştur. 

 

Kadınlık konumunun sorgulanmasını izleyen yıllarda, 
çalışma yaşamına atılıp, nitel olarak önemli bir 

                                                 
1 Aynı, s. 47. 
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sosyoekonomik dönüşümü gerçekleştirme adımı atan 
Türk kadınının, Kurtuluş Savaşı’yla birlikte belli bir 
siyasi bilinç oluşturma-geliştirme sürecine girdiği 
görülmektedir.1 

 

Kadının tavrı milli mücadeleden yana ve bağımsızlık için savaşma 

yönündedir. Bunun bir avuç kadının yönlendirilmiş sözleri olmadığını sonraki 

gelişmeler kanıtlamıştır. Bağımsızlık için birlikte verilen bu savaşım, geleneksel 

toplumun ürettiği ve Tanzimat’la birlikte kapanma eğiliminde olan, kadının erkekle 

arasındaki uçurum milli mücadele yıllarında büyük ölçüde kapanmıştır. Kadının bu 

tavrının yalnızca İstanbullu seçkin, eğitimli ve üst sınıftan kadınlara özgü olduğunu 

düşünmek kuşkusuz bir yanılgıdır. Elbette, bu kadınların bilinç aktarımını 

Anadolu’ya geçerek sürdürdükleri ve önemli oldukları yadsınamaz, ancak Anadolu 

kadını topyekün bu davanın arkasındadır. “Türk kadının Ulusal Kurtuluş Savaşı’na 

yalnızca İstanbul’da değil, Anadolu’da da aynı kararlılık ve bilinçle katıldığını 

gösterir en önemli olay, ... merkezi Sivas’ta olmak üzere Anadolu Kadınları Müdafa-

i Vatan Cemmiyeti’nin kuruluşudur.”2 Ardından bu cemiyet Amasya, Kayseri, 

Kastamonu, Eskişehir, Erzincan, Niğde, Aydın, Yozgat, Burdur, Konya gibi 

Anadolu’nun diğer  merkezlerinde de kurulmuştur.  

Anadolu kadını için, protesto eylemleri ve cemiyet pratiklerinin ardından yeni 

aşama, artık sıcak savaşa katılmalarıdır ki bu, bu davaya ne kadar önem verdikleri ve 

bir avuç kadının oluşturduğu bir görüntüden ibaret olmadığının bir göstergesidir. 

Halide Edip’in er olarak Kurtuluş Savaşına katılımı, genelde bir istisna olarak ve 

cephe gerisini işaret eden bir bilinç oluşturur kafamızda. Elbette Anadolu kadını 

Kurtuluş Savaşı’nda cephe gerisini desteklemiş ve bu anlamda da oldukça başarılı 

olmuştur ve bu yadsınamayacak bir gerçekliktir. Ancak, (çoğu isimsiz kalan ve 

dolayısıyla da varlığı da kuşkulu) kadın elinde silahıyla sıcak çatışmaya da girmiştir 

ve bu gerçeğin üstü biraz örtülüdür, bir kısmı gün ışığına çıkabilmiştir.  

 

Gördes’li Makbule Hanım evlendikten hemen sonra 
kocası Halil Efeyle bir çete örgütlemiş birkaç ay 
boyunca düşmanı iyice hırpalamış ve Kocayayla’da 

                                                 
1 Aynı, s. 109. 
2 Aynı, s. 118. 
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geçen çatışmada 16 Mart 1922’de başından aldığı bir 
kurşun yarasıyla şehit olmuştur. Külek’li Hatice Hanım, 
Emin ve Derviş ağalarının komuta ettiği müfrezeye 
gönüllü yazılmış, birçok kez yaralanmış, Pozantı’ya 
hücum edecek kuvvetler arasında yer almıştır. Bu 
mevkide kuşatılmış bulunan Fransızların, Toroslar’da 
bir çıkış yolunu deneyeceklerini düşünen Hatice 
Hanım, onlara rehberlik yapabileceğini söyleyerek 
güvenlerini kazanmış ve Fransızları Karaboğaz 
geçidine sokarak, gerekli yerlere haber vermiş ve yüz 
kadar silahlı kişiyle saldırdığı Fransız müfrezesini 
önemli kayıplara uğratmıştır. ... Temmuz 1920’de 
Osmaniye’de Fransız karargahına taaruz edenlerin 
tereddüdü üzerine onları cesaretlendirmek amacıyla öne 
atılıp şehit olan Tayyar Saime; İznik civarında 
düşmanın topçu ateşine karşı erleri şevklendiren, daha 
sonra Alako Karakin hattında Yunan kuvvetleriyle 
çarpışırken yaralanan Fatma seher; Sakarya’da sol 
kasığından piyade mermisiyle yaralanan Binbaşı Ayşe; 
çete savaşlarında ve Halit Bey komutasında bir yıl 
çalıştıktan sonra orduya çavuş olarak giren ve cephede 
iki kez yaralanan Kara Fatma; Kadıköy mitinginde 
yaptığı konuşmadan dolayı, Anadolu’ya geçen ve 
İzmit’te kalçasından yaralanan Asker Saime; Maraş’ın 
Kayabaşı mahallesindeki evinden açtığı mazgaldan 
sekiz düşmanı öldüren ve daha sonra orduya katılan 
Bitlis deferdarının eşi; Yunanlıların İzmir’i işgalinden 
sonra Aydın’a geçerek çete kuran, daha sonra İzmir’e 
ilk giren kıtalar arasında bulunan Ayşe; Karaköy’de 
Ziverbey taburunda çarpışırken yaralanan Süreyya 
Sülün; İnönü savaşlarına katılan ve orada madalya alan 
Alime ve Hacı Osman kızı Fatma, Besim kızı Şükriye, 
Mehmet Ali kızı Hafize, Mehmet kızı Ümmühan, Hacı 
Mustafa kızı Fatma ve atölyelerde mermi üreten, 
kağnılarla silah taşıyan ve hastabakıcılık yapan bir çok 
ismi bilinmeyen kadın sıcak savaşın içinde yerlerini 
almışlardır. Ayrıca pek çok öğretmen, Anadolunun ücra 
köşelerinde ulusal bilinci yükseltmek ve Kuvay-i 
Milliye’yi desteklemek amacıyla görev yapmışlardır.1  

 

Tanzimat milat olarak alındığında, II. Meşrutiyetle yükselen kadın etkenliği, 

milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında aldığı tavırla bir birey olarak varlığını 

ortaya koyan Anadolu kadını için, kat ettiği yol artık Genç Türkiye Cumhuriyet’i için 

geri dönüşsüzdür. Kadın toplumsal yaşamdaki yerini belirlemiştir artık. Dolayısıyla 
                                                 
1 Aynı, s. 126. 
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da kadın hakları açısından Cumhuriyet döneminde gerçekleşen reformları özellikle 

II. Meşrutiyet’le yükselen kadın etkenliğinden ayrı düşünmek olası değildir ve 

devamlılığı olan bir dönem olarak ele almak gerekir.   

 

Kurtuluş Savaşında bu katılım, aynı zamanda Türk 
kadınının kendine güvenini getirmiş kadın örgütlerinde 
siyasal haklar için savaşımın gündeme gelmesinde 
önemli payı olmuştur. Vatanın sınırlarını çizmeye her 
şeyiyle katkıda bulunan kadın, bu sınırlar içinde doğan 
yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde, bu kez de siyasal 
cephede savaşmak istemeye haklı olduğuna 
inanmaktadır.1  

 

Elbette Cumhuriyet döneminde kadınlık durumunu belirleyen dinamiklerin 

birbirini farklı yönlerde iten farklı devinmeler vardır. Bu yönelimler birbirleriyle 

ilişkileri içinde kadının Cumhuriyet dönemindeki statüsünü ve varlığını belirlemiş ve 

etkilemiştir. Kuşkusuz, bunların içinde en fazla önemsenmesi gereken kadının kendi 

savaşımı olmalıdır. Tanzimat’la temelleri atılan bu mücadele, II. Meşrutiyet’le  varlık 

kazanmaya başlamış ve ivmesini arttırarak Cumhuriyet’le birlikte meyvelerini 

vermiştir. Bu kadının kendini merkeze aldığı, özne olarak varlığını ortaya koyduğu 

bir yönelim. Artık, savaşlar sırasında erkeklerin terk ettiği alanlara yerleşen Türk 

kadını, bu alanları terk etmek niyetinde değildir ve bu alanlarda varlığını giderek 

arttıracaktır. Yarım yüzyıl gibi kısa bir süre içinde, yaşamdan yasaklı kadınların, 

“kendi gazetelerini, örgütlerini kurmaları, yazarlarını, fikir kadınlarını ortaya 

çıkarmaları, çalışma yaşamına girmeleri, vatan savunmasının her cephesinde etkin 

yer almaları ve siyasal haklarını kazanmaları”2 aslında kadının potansiyelini ortaya 

koyması açısından önemlidir. Bu yarım yüzyıllık tarihsel arka plan bir köşeye 

itilerek, kadınların kendi mücadelesi göz ardı edilerek, elde edilen kazanımları 

açıklamak olası değildir.  

Diğer yandan, yüzünü Batıya çeviren Genç Cumhuriyet, kendi iktidarının 

meşruluğunu, tıpkı meşruluğunu gerçekleştirmek isteyen bütün iktidarlar gibi, kadın 

üzerinden gerçekleştirme çabasındaydı. Cumhuriyetin yeni ideolojisi, kurmaya 

                                                 
1 Aynı, s. 127. 
2 Aynı, s. 130. 
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çalıştığı yeni toplum adına, kendini yeniden tanımlayarak geçmişle arasına bir çizgi 

çekiyordu. Çağdaş batı uygarlığına değinmek için gerçekleştirilen bu sıçrama aynı 

zamanda bir yarılmaya da denk düşüyordu. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu insanına 

yeni kimlikler veriyor, dolayısıyla da Cumhuriyet kadınını da yeni bir kimlikle 

tanımlıyordu. Giyiminden davranışına, bütünüyle yeniden tanımlanan kadın, ona 

biçilen yeni kalıbı üzerine giyerek, tanımlanıyordu. Çalışan, eğitimli (eş ve anne) ve 

Batı’nın çağdaş değerlerini benimsemiş kadının, artık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

vitrinini süslemesi bekleniyordu. Bu kimlik kadına yeni haklar verilmesini gerekli 

kılıyordu. “Kadın hakları, toplumsal cinsiyet ayrımlarının ortadan kaldırılması 

temelinde değil, uluslaşma sürecinin zorunlu bir parçası olma temelinde ele 

alınmaktadır.”1 “Batı idealleri üzerine oturan modernizasyon projesi yeni Türkiye 

Cumhuriyeti için stratejik bir öneme sahipti.”2 Artık bu noktada, verili kimlik ve 

bunun üzerinden tanımlanan kadın bedeni sistem tarafından belirlenerek nesne 

konumuna indirgeniyordu. Amacı ne olursa olsun, devlet feminizmi olarak 

tanımlanan bu durum, kadın açısından geri bir duruma işaret eder ve kadın 

etkenliğini uzun bir dönem ketleyecek bir durum olarak var olmuştur. Görece “eşit 

hakların elde edilmesi, Cumhuriyet kadınlarında eşitliğin sağlanmış olduğu anlayışını 

doğurmuştur. Bu durumda kadın hakları için başka mücadelelere girilmemiştir.”3 

Üstelik 1930’larda  Cumhuriyet Halk Partisi’nin “tek örgüt” olma eğilimi ile birlikte 

kadın hareketi, tek kimlikli-tek sesli totaliter bir örgüt içinde kalarak (ya da dışında 

bir varlık alanı bulamayarak) iyice solmuştur.  

Osmanlı döneminden itibaren, hakları için savaşan orta sınıf-kentli kadınlar 

için, bir anlamda tanınan ayrıcalıklar, her ne kadar bu orta sınıf-kentli kadınlar 

tarafından memnuniyetle karşılansa da, diğer sınıftan kadınlar için aynı şeyi 

söylemek her zaman mümkün değildir. Üstelik, bu uzlaşma, kadının kendisine 

verilen siyasal hakların altında yatan cinsiyetçiliği ve ataerkiyi de gözden 

kaçırmalarına neden olmuştur. Geleneksel aile ilişkileri ve islami değerler, militer-

bürokratik orta sınıfa tepkili diğer sınıflar ve kesimler tarafından sıklıkla sığınılacak 

kalkanlar olarak kullanılmış ve kadının bedeni üzerinden bir ideolojik mücadele 

                                                 
1 Kökalan, Ön.Ver., s. 78. 
2 Çiğdem Esin, “Feminism, Women’s Movement(s) and Women’s Organizations in Turkey” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, 200), s. 38. 
3 Kökalan, Ön.Ver., s. 80. 
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başlamıştır. “Kadın erkek ilişkisinin toplumdaki otorite ilişkisini simgeleyen 

toplumlarda cinsel olanla siyasal olan birbirine sıkıca bağlantılıdır.”1 Bu 

mücadelenin izlerini halen yaşamamız, bunun önemsenmesi ve tartışılması gereken 

bir durum olduğunu gösterir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarına damgasını vuran önemli iki kadın örgütü vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın siyasal yaşama kendi partisini kurarak başlamıştır. 

“1923 yılında Halk Fırkası henüz Anadolu ve Rumeli Müdaha-i Hukuk Cemiyeti 

adını taşımaktayken, Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir siyasi örgüt kurulmuştur.”2 

Elbette sınıfsız ve zümresiz bir toplum söylemiyle yola çıkan resmi ideoloji için 

Kadınlar Halk Fırkası cinsiyet toplumu cinsiyet temelli olarak bölmesi kabul 

edilebilir değildi ve hükümetten bir yardım alması söz konusu değildi. Ardından da 

Ankara’nın önerisiyle, 1924 yılında Türk Kadın Birliği kurulur. Cumhuriyetin kadın 

tasarımı bellidir ve elbette kadın tasarlanmış bu modernleşme projesinin ötesine 

geçmemelidir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Kemalist Baba’larının yetiştirdiği 

‘Cumhuriyet kızları’ sınıfsız, zümresiz ve ek olarak cinsiyetsizleştirilmiş, tek kültür-

tek ses-tek kimlik ilkesiyle tanımlanmışlardır. İç ve dış dinamiklerin etkisiyle de, 

artık II. Meşrutiyet’ten itibaren yükselişe geçen kadın etkenliği Cumhuriyetin ilk 

yıllarının ardından bir durgunluğa girmiştir. 

Diğer yandan, Kemalist reformların kadınlara  ‘verdiği’ haklar birinci dalga 

feminizm hedefleriyle uyumludur ve diğer Ortadoğu ve Arap ülkelerinin aksine 

sekülerizm, çağdaşlaşma, eğitim ve kanun önünde eşitlik ekseninde yürüyen bir 

toplumda kadının bir birey olarak varlığını sürdürme şansı daha fazla olmuştur. 

Kuşkusuz, 80’lerle birlikte ortaya çıkacak olan ikinci dalga feminizmin de önemli 

hazırlayıcılarından biri bu durumdur.   

Yirmi yıla sığan üç askeri darbe, her birinin özdeş ve benzer olduğu sonucunu 

çıkarmasa da, bir anlamda toplumun sahip olduğu dinamizmin bir göstergesidir. 60’lı 

yıllar dünyanın da hareketlendiği yıllardır. Batı, yoğun öğrenci eylemleriyle yüz 

yüzedir ve aynı zamanda ikinci dalga feminizmin ortaya çıktığı/yükseldiği yıllardır. 

Türkiye’ye gelince, Batı ile özdeş olmasa da öğrenci hareketinin önem kazandığı 

yıllardır. Amerikan emperyalizmine karşı duruş sergileyen öğrenci hareketi, TSK ile 

                                                 
1 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, (İstanbul: Metis Yayınları, 200), s. 114. 
2 Yaraman, Ön.Ver., s. 150.  
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“el ele” vererek bu savaşımını sürdürmüştür. Özgürleşmeye ve özgür düşünceye 

doğru atılan adımların damgasını vurduğu bu dönem, bilinçliliğin arttığı, 

örgütlenmenin ve örgütlü mücadelenin ağırlık kazandığı bir dönemdir. Dünyada da 

yükselişe geçen sol düşünceler Türkiye’de de karşılığını bulur. Kadın açısından 

bakıldığında toplumsal yaşam içinde varlığını sürdüren kadının Batı’da yükselişe 

geçen ikinci dalga feminizme tepki vermediği görülür. “Türkiye’de kadın hala büyük 

ölçüde erkeğe bağımlı durumdadır ve çalışma yaşamının ikincil derecede işlerine 

istihdam edilmektedir ama bu sınırlılıklara rağmen görece bir özerkleşme eğilimi de 

gözlemlenmektedir.”1 “60’lı yıllarda kadın büyük ölçüde pasif kalmıştır.”2 Bu 

dönem kadın hareketi açısından yeni bir hazırlık dönemi olarak düşünülebilir ve 

ancak 80’lerde karşılığını bulacaktır. Kadının örgütlenmesi açısından iki örgütten, 

1965 yılında kurulan İleri Kadınlar Derneği ve 1969 yılında kurulan Devrimci 

Kadınlar Derneği’nden söz etmek mümkündür. “Bu birlik kadın örgütlerinde politik 

amacı olan ilk örgüt olma özelliğine sahiptir.”3 

1971 askeri darbesi yükselen bu sol harekete karşı atılan bir adım olmakla 

birlikte hareketin yükselişini ve etkinliğini önleyememiştir. 70’li yıllar yoğun politik 

eylemliliğin olduğu ve atık sol söylemin de giderek radikalleşerek yeraltına çekildiği 

yıllardır. Sol radikal hareket, değişik örgütlere ve çeşitli fraksiyonlara bölünmekle 

birlikte hemen hepsinin ortak noktası Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip 

olmasıdır. Örgütlenme biçimi de buna bağlı olarak merkeziyetçi/dikey Leninist parti 

örgütlenmesidir. 12 Eylül darbesine kadar sol akımlar toplumsal yaşamda etkisini 

sürdürmüştür. Kadınlar bu dönemde sol örgütlere yoğun olarak katılmışlar ve bu 

örgütler içinde mücadele etmişlerdir. Ancak, karar merkezlerinde erkeklerin 

bulunduğu bu örgütler, kadının yalnızca verilen görevleri yerine getirmişler, kadınlık 

bincini tartışamamışlardır bile. Marksist çözümleme, kadının sorununu -tali bir sorun 

olarak değerlendirip- sınıf çözümlemesi ile ele aldığından, kadının ezilişinin sona 

ermesi bizzat proleteryanın sınıfsal kurtuluşuna bağlanmıştır. Bunun dışında düşünce 

üreten/dile getirenler davaya ihanetle suçlanarak örgütten uzaklaştırılmıştır. Çünkü 

her türlü feminizm, bu örgütlerin bakışıyla, burjuva düşüncesi ve burjuvazinin 

proleter hareketi bölmek için icat ettiği bir oyundan ibarettir. Bu dönem sol hareket, 

                                                 
1 Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993), s. 77. 
2 Esin, Ön.Ver., s. 42. 
3 Aynı, s. 42. 
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belki de biraz kitlelerle bağ kurmak ve onlarla bütünleşebilmek adına, daha feodal 

değerleri benimser ve ataerkil ideolojiyle uzlaşı içindedir. Bu dönem içinde kadın 

örgütleri kurulmaya devam etmiştir, bunların içinde farklı bir deneyimi yansıtması 

bakımından, 1972 yılında kurulan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisinden ayrıca söz 

edilebilir.  

Kadının insan ve yurttaş olarak kabul edilmesinin 
yanında, politik karar verme mekanizmasında da eşit 
söz hakkı elde etme amacıyla kurulan bu parti, yasal 
gereklilikleri yerine getiremediği için 1972, ardından da 
1977 seçimlerine girememiş ardından da 1980 askeri 
darbesinin hemen ardından kapatılmıştır.1 

 

12 Eylül askeri darbesinin her şeyin üzerinden geçmesinin ardından başlayan 

bu dönem yeni bir kültürel ortamın şekillenmesi ile öncesinden ayrılır. Nurdan 

Gürbilek’in de bu dönemi çözümlemek amaçlı denemesinde belirttiği gibi 

karşıtlıkların bir arada yaşandığı bir dönemdir. “Bir yandan bir red, inkar ve bastırma 

dönemi, diğer yandan insanın arzu ve iştahının hiç olmadığı kadar kışkırtıldığı bir 

fırsatlar ve vaatler dönemi.Bir yanda söz hakkı engellenmiş, susturulmuş Türkiye 

vardı, diğer yanda söze yeni kanallar, yeni çerçeveler sunan.”2 Dünyadan da gelen 

etkilerle, çoğulculuk ve çeşitlilik bir yandan ortalara dökülürken diğer yandan da 

kısıtlamalar, baskılar ve bastırmaların yaşandığı bir ortama işaret eder bu yıllar. 

 
İlk bakışta birbiriyle çatışan iki temel özelliği 
kaydetmek gerekiyor. 80’ler bir yandan çerçevesini 
baskının, yasağın, devlet şiddetinin çizdiği bir dönemdi. 
Bir yandan da, bu toplumun daha az tanışık olduğu bir 
başka iktidar biçiminin, ilk bakışta kendini 
kurumsuzluk olarak sunan, yasaklayıcı değil 
oluşturucu, kışkırtıcı, içerici bir iktidarın etkili olduğu 
yıllardı. ... 80’lerin ilk yarısına darbenin, baskının, 
şiddetin; ikinci yarısına görece özgürleşmenin, daha 
modern, daha sivil bir iktidarın damgasını vurduğu 
söylenebilir. ... Bu iki strateji 80’ler boyunca birbirinin 
yerini almadı; hep birbirini çağıran, etkili olabilmek 
için birbirine ihtiyaç duyan, meşruluklarını birbirine 
borçlu biçimler olmayı sürdürdüler. ... 80’lerin kültürel 

                                                 
1 Aynı, s. 45. 
2 Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, (İstanbul: Metis Yayınları, 2001), s. 9. 
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iklimini belirleyen, önceki baskı dönemlerinden ayıran 
bu çakışmaydı1 
 

Akay, 80’li yılları kültürel perspektiften incelerken liberal politikaların döneme 

etkisine de değinir. 

Uygulanacak ekonomik politika Liberalizmdir. Sanayi 
sektörü teşvik edilecek ve Batılı anlamda bir burjuvazi 
yaratılacaktır. Kapılar ardına kadar açıldı. Dünya ile 
bütünleşme devri başladı. Türkiye’de bir sermaye 
akışkanlığı başladı. Ancak çok önemsenmeyen bir şey 
vardı. Meta yanında kültürünü de beraber getiriyordu. 
Bu gelişme 1980’ler sonrası büyük toplumsal 
değişmelere ve hareketliliklere neden oldu.2 

 

Yine tüketimin kışkırtıldığı bir dönem oldu. Orta sınıf taksitli satışlar ve kredi 

kartı’nı keşfetmesiyle birlikte tüketme hazzını hissetmeye başladı ki bu tüketim 

toplumunun eşiğinden geçildiğinin bir göstergesidir artık. Bir önceki kuşağın 

Cumhuriyet efsanelerinden biri olan “yerli malı” artık gündemde bile değildir. Ve 

artık her şey giderek daha kısa zaman dilimleri içerisinde tükenmeye eskimeye 

başlar. Kitle kültürü yavaş yavaş ağırlığını hissettirir. Yerel kültürler ağırlık 

kazanmaya ve kültürel yaşama girmeye başlar. Yine Cumhuriyetin elit kültürü 

karşısında yeni bir kültürün oluşumunu gözlemleriz, ve elit kültür karşısında değer 

kazanan, ve kültürel ortama damgasını vuran, varlığını hissettiren bir kültürdür bu. 

90’larda kristalize olacak bu kültür belirginleşmeye başlar. Popüler kültür kuşkusuz 

medya olmadan çok mümkün değildir. 80’lerle birlikte medya, özellikle görsel 

medya, varlığını hissettirmeye ve ivmesini arttırmaya başlar. Kültür bir Pazar 

durumuna gelerek, alınıp satılabilir bir metaya dönüştü ve medyalar aracılığıyla 

üretilip tüketilmeye başlandı. En ücra köşelere kadar ulaşan görsel medya, yeni 

kapitalist ideolojiyi yaymaya başladı. Reklamlar ve klipler bu yeni ideolojiyi taşıyan 

etkili silahlara dönüştüler. Diğer yandan bu görsel kültür, evlerin içine sızarak, her 

bir şeyi seyirlik bir olguya dönüştürerek, insanları tepkisizleştirmiştir de. Kanal 

sayıları giderek artan ve artık uydu ve kablonun da devreye girmesiyle yüzleri 

                                                 
1 Aynı, s. 13. 
2 Ali Akay, İstanbul’da Rock Hatayı Sosyolojik Bir Bakış, (İstanbul: Bağlam, 1995), s. 125. 
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bulmasına karşın bakış açısının tekilliği yine ideolojik yönlendirmenin açık bir 

göstergesidir.  

 

Yazarın/sanatçının ve okurun/izleyicinin her türlü 
iletişimini geçersizleştiren ve kendi istekleri 
doğrultusunda biçimlendiren medyalar, her türlü 
muhalif öğeyi özümsemeyi, edilginleştirmeyi, en 
tehlikeli ve yıkıcı olabilecek içerikleri 
popülerleştirmeyi ve kitle kültürüne dönüştürmeyi 
başardı. Daha da ötesinde, büyük sermayenin eline 
geçen tüm iletişim/bildiriş imkanları, reel sosyalizmin 
ve reel toplumun içine yuvarlandığı bunalımdan 
yararlanarak, kapitalizmin aklanmasına çalıştı.1 

 

Eski aidiyetler çözülerek ve yeni aidiyetler içinde varolma yolları pompalandı.  

 
Zevkleri birbirinin kopyası haline gelmiş popüler kültür 
toplumunda, kendilerini tanımlamada kullanılan 
cümleler farklı da olsa, zevkler birbirinin aynısı olmuş. 
Mesela kendisini, Marksist, Milliyetçi, Liberal veya 
Dindar olarak tanımlayan kesimleri birleştirmede 
Galatasaray birleştirici payda olabiliyor. Hepsi bir zafer 
sarhoşluğunda kol kola girebiliyorlar.2  

 

Cinsellik bir tabu olmaktan, konuşulur bir şey olarak yeniden keşfedilirken, diğer 

yandan cinselliğin sunumu pornografik bir içerik almaya başladı. Kadın bedenin 

temsili, kadını iyice nesneleştirerek, satan ve sattıran bir meta konumuna tamamen 

yaklaştı.  

 

Kültür daha önce görülmedik boyutlarda piyasaya tabi 
oldu, reklamcılık kısa sürede sınırsız sayıda imgeyi 
dolaşıma soktu, çok satan haber dergilerinin yayın 
hayatına girmesiyle yeni bir kamu oyu, yeni bir haber 
dili oluştu. Bütün bu gelişmelerin ortak özelliği, resmi 
kültürün dışında doğmuş olmaları, ama varlıklarını da 

                                                 
1 Oktay, Ön.Ver., s. 92. 
2 Şaban Kızıldağ, Pop Müzikten Popüler Kültüre  Medya Çocukları, (İstanbul: Şehir Yayınları, 2001), 
s. 66. 



 542

1980’de devletin müdahalesiyle kurtarılmış bir 
piyasaya borçlu olmalarıydı.1 

 

İnternet insanları artık iyice yalnızlaştıran ve bilgi edinmenin biçimini 

değiştiren bir biçimde ve neredeyse geri dönüşsüz bir biçimde kültürün bir parçası 

oldu; okuma iyice gözden düştü.  Bilgisayar oyunları da artık yeni kuşağın 

yönelimini de çizmiş, cep telefonları da bu kültürün vazgeçilmez aksesuarı olarak 

yerini almıştır. Artık iyice yalnızlaşarak kamusal alana dahil olan insanı, uluslarüstü 

olan yeni kapitalizmin ticari bir meta olarak değerlendirdiği medya, aynı zamanda bu 

yeni kapitalizmin elinde toplum mühendisliğine de soyunmuştur. Kızıldağ medyanın 

kültürleştirme özelliğine dikkat çeker. “Medyanın ürettiği dünyanın dışında, başka 

bir dünyanın varlığını düşünemeyecek duruma gelmiş insanlar, yeni bir kültür biçimi 

içerisinde yaşamaktadırlar.”2  Güneş de Medya üzerine yaptığı çalışmada Kızıldağın 

argümanına destek olur. “Bu dünya ... medya eliyle kurulan, imge ve sloganlara 

dayanan bir dünyadır. Ortak toplum bilincine dönüşen bu dünya zihinseldir.”3 Medya 

en büyük kültürel manipülasyon araçlarından biridir. 

 

Bugün Türkiye genelinde gençler, günde ortalama 5-6 
saat medya ile iç içe yaşamaktadırlar. Bu zaman dilimi 
insanların yaşamlarının dörtte birini kesintisiz medya 
ile geçirmesi anlamına gelmektedir. Medya imgeler 
oluşturarak, insanların hayallerini, düşlerini satın 
almakta, onları popüler kültür sürecinin içine 
çekmektedir.4 
 

Güneş, benzer biçimde medya ve manipülasyonu birleştirir. 

 
Medyanın her kullanımı, her işlevi ve her sunumu özde 
bir manipülasyon varsayar. Medyanın en masum 
etkinliğinde bile bir ideolojik işlev gören 
manipülasyondan söz edilebilir. Gerçekle zihin 
arasındaki bir evrede biçimlendirme, yönlendirme, 

                                                 
1 Gürbilek, Ön.Ver., s. 21. 
2 Kızıldağ, Ön.Ver., s. 9. 
3 Sadık Güneş, Medya ve Kültür Sessiz yığınların Kültürel İntiharı, (Ankara: Vadi Yayınları, 1996), s. 
54. 
4 Kızıldağ, Ön.Ver., s. 10. 
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estetize etme, başkalaştırma, cazipleştirme ve 
kurgulama yer alır.1 

 

80’lerde oluşmaya başlayan popüler/leştirici kültür, 90’ların sonunda artık 

varlığını iyice hissettirir. Her alan bu popülerleştirici kültürün işgali altındadır. 

“Nitekim böyle bir kültürel iklim içinde 68 Kuşağı tarihsel ağırlığı boşaltılıp içeriksiz 

bir ruha, seçkin bir kuşak ideolojisine dönüşebildi.”2 Bu bağlamda da, kimi devrimci 

geçmişini sattı medyaya, kimi acılarını, kimi fiziksel kusurlarını, kimi umutlarını, 

aşklarını; hatta, artık kimi yarışmalarda yaşamlarını satmaya başlayanlar bile oldu. 

Yaşamı seyirlik hale getiren bu popülerleştirici kültür, insanların ruhunu ve kanını 

soğurarak büyüdü ve büyümekte. İstediğini haklılaştırıp, istemediğini 

marjinalleştirmektedir. 80’lerle kapıları zorlayan ve artık yaşamımıza yayılan yeni 

kapitalizm edilgen, karşı çıkmayan, tüketen, homojen, dikte edilmiş ve hijyen bir 

toplum tasarımına sahiptir.  

 
Kitle iletişim araçlarının kültür hegemonyasının 
standartlarını yaygınlaştırmada önemli bir rol oynadığı 
artık herkesin ortak kabulü olmuş durumdadır... hemen 
hemen bütün beğeni ölçütlerini yıkar ve her tür kültürel 
farklılıkları azami düzeyde ortadan kaldırır. her şeyi 
birbiriyle karıştırır, birbiri içine sokar ve 
homojenleşmiş bir kültür ortaya çıkarır.∗3   
 
 

Erol, Storey ve Anger dönemi melezleşme, standartlaşma ve uyumlanma 

doğrultusunda değerlendirirler. “Küreselleşmenin meşru çocuğu olan melezleşmeleri 

ortaya çıkardığı ise aşikardır.”4 “Hit şarkıların standartlaştırılmasının amacı 

dinleyicilerin standartlaştırılmasıdır.”5 “İnsan artık en basit çevresini bile kendi 

düzenleyemez olmuştur. Moda ne ise, medyatik bilgilenmemiz; daha doğrusu 

şartlanmamız ne ise, ilişik olduğumuz grup, toplum ne istiyorsa o olmak 

                                                 
1 Güneş, Ön.Ver., s. 166. 
2 Aynı, s. 23. 
∗ Alıntıdaki vurgulama bana ait 
3 Kenan Çağan, Popüler Kültür ve Sanat, (Ankara: Altınküre Yayınları, 2003), s. 131. 
4 Ayhan Erol, Popüler Müziği Anlamak Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam, 
(İstanbul: Bağlam, 2002), s. 236. 
5 John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları, Çeviren: Koray Karaşahin (İstanbul: Babil yayınları, 200), 
s. 113. 
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durumundayız.”1 Kızıldağ, 80’lere hakim olan popüler kültürü eleştirel bir bakışla 

masaya yatırır ve kültürlenme olarak değerlendirir. 

 

Kısaca popüler kültür, kitle iletişim araçlarıyla bize 
yansıtılan bir yaşam tarzıdır. ... Yeni bir hafıza 
oluşturmak ve oluşturulan bu hafızayı insanlara 
benimsetmek temel amaç olduğundan tamamen 
gösteriye, basitliğe, magazine dayalı bir kültürdür. ... 
Kapitalizmin türdeşleştirici bir kültürel güç olduğu, 
kültürel emperyalizm konusundaki pek çok eleştirel 
söylemde görülen bir iddia olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Burada algılanan şey, bütün dünyanın aynı 
şeyleri duyduğu, her yerin birbirine benzemekte 
olduğudur. ... Çünkü insanların köklerinin ya da 
topraklarının olması kültürel farklılıkların garantisini 
oluşturmuyor artık. Amaçlanan, farklılıkları tek bir 
kalıbın içinde eriterek, yeni ama standart bir tat 
yaratmaktır. *2 
 

Oktay da bu dayatmayı ideolojik bir çaba olarak değerlendirir. “Alt ve üst sınıf 

kültürü arasındaki geçişkenliği kavramların ve türlerin/biçimlerin arasındaki 

karşıtlığı gidermeye yönelik ideolojik çabayı, basının her şeyi 

rumuzlaştırıcı/kodlaştırıcı biçeminde bulabiliriz. Her şey birbirine eşitlenmiştir.”*3 

Pop kültürün yoğunlaşmaya başladığı 90’lı yıllar bu homojenleştiren, farklılıkları 

ortadan kaldıran, melezleştiren kültürün kendini hissettirmeye başladığı yıllar olur. 

Müzik düzleminde bakarsak, artık, arabeskten, halk müziğinden, rocktan vb söz 

etmek mümkün görünmemektedir. Arabesk poplaşırken, pop da arabeskleşmekte 

farklılıklarını bırakmaktadır, benzer biçimde pop-rock, özgün müzik, taverna, yeşil 

pop gibi melez ve farklılıklarını geride bırakmış müzikle karşı karşıya kalıyoruz.   

 

Makine üretiminin müzik dünyasına getirdiği ilk sonuç 
tam da beklenildiği gibi tek tip üretim tarzı oldu. 
Şarkılar, yazanlar farklı olmasına rağmen, birbirine 
benziyor, birbirinin içinden geçip duruyordu. 2000’li 

                                                 
1 Burçağ Anger, İnsanlığın İki Yüzü, (İstanbul: Kaynak Yayınları, 1994), s. 17. 
* Alıntıdaki vurgular bana ait 
2 Kızıldağ, Ön.Ver., s. 32, 132-135 
* Alıntıdaki Vurgular bana ait 
3 Oktay, Ön.Ver., s. 197. 
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yılların getirdiği sonuç da bu oldu. Herkes aynı şarkıyı 
söylemeye başlamıştı. ... Artık bütün dünya aynı telden 
çalmaktaydı.1 

 

Üstelik bu homojenleşen yeni müzik dönemin depolitizasyon eğilimini de ortaya 

koyar, artık “radikalizm, isyan ve direniş tarihin tozlu sayfalarına terk edilirken stil 

kültürü onun yerini alır; bu kültürle müzik de güvenlidir artık.”2 “Popüler 

kültürlerde, insanların tuttukları futbol takımları siyasal tercihlerinden daha fazla 

kalıcı olmaktadır. .. Marjinal partileri destekleyenlerin oranındaki azlık ... homojen 

bir siyasi atmosferin egemen olduğunu ispatlıyor.”3 Yine bu yıllar, elit kültürün 

sığınaklarından olan tiyatronun düşüşe geçerek stand-up tabir edilen popüler  form 

varlığını perçinlemiştir. Yine fotoromanın yerini alan dizi yoğunluğunun artması bu 

dönemin özelliklerindendir. “Homojenleşen toplumda, medyatik popüler kültür tüm 

tanım ve kalıplarıyla, ufak farklılıklar olmakla birlikte, toplumun her kesiminde 

benzer kültür biçimleri ortaya çıkarmıştır.”4 

Popülerleştirme ve medyalar aracılığıyla dayatılan kültür emperyalizmi, 

küreselleşen uluslarüstü kapitalizmin emperyalist atakları yalnız başına 80’leri 

açıklamaya yetmez. Gürbilek, 80’leri “bastırılmışın geri dönüşü” olarak adlandırır. 

Ancak, geri dönen tam da bastırılmış olanın kendi değildir. “Evet, geri dönen bir 

şeyler var, ama bunlar çoktan başka şeylere dönüşmüş. Çünkü onlara, baskı ortadan 

kalkmadığı halde geri dönme imkanı veren bir tek şey var: piyasa.”5 Piyasanın 

boyunduruğu altında geri dönen bastırılan arzu “bastırıldığında bir kurtuluş vaadi 

olarak görülürken, geri dönerken bütün vaatleri terk ettiğinden, kendisini bir arsızlık 

olarak tüketiyor. Cumhuriyetin tek ses-tek kimlik tasarımının varlığını yitirdiği ve 

bastırılmış kimliklerin geri çağrıldığı bir dönemin başlangıcıydı bu yıllar.  

 
Batı’nın Üçüncü Dünya’yı, kendi dışındaki “yerlileri” 
keşfetmesi, bir başka keşfe daha yol açar ... kendi 
“yerliler”ini de, kendi içindeki “üçüncü dünyalar”ı  

                                                 
1 Naim Dilmener, Hafif Türk Pop Tarihi Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, (İstanbul: İletişim Yayınları, 
2003), s. 388. 
2 Steve Readhead, The end-of-century Party. Youth and Pop Towards 2000, (Manchester: Manchester 
Universty Pres, 1994), s. 105. 
3 Kızıldağ, Ön.Ver., s. 76. 
4 Aynı, s. 70. 
5 Gürbilek, Ön.Ver., s. 107. 



 546

keşfeder; kendi içinde bastırdığını, kadınları, siyahları, 
eşcinselleri, marjinalleri fark eder. 80’ler Türkiyesi söz 
konusu olduğunda da benzeri bir “ikili keşif”ten söz 
edilebilir. Türkiye bu dönemde öncelikle kendi 
periferisini, kendi “üçüncü dünya”sını, kendi 
“yerliler”ini, merkezin dışına ittiği, taşralaştırdığı 
dünyayı –Kürtleri- keşfetmek zorunda kaldı. Ama 
yalnızca onları değil, aynı zamanda kendi içindeki 
taşrayı, modern olabilmek için kendi içinde bastırmak 
zorunda kaldığı yanları da keşfetti. 80’lerdeki “aşağı 
kültür” patlamasının sınıflarüstü yaygınlığının nedeni 
burada yatıyor. Çünkü bu patlama yalnızca yüksek 
kültürün dışındaki “aşağı kültür”ün keşfi değil, aynı 
zamanda yüksek kültürün bunca yıldır yüksek 
olabilmek için kendi içinde bastırdığı, aşağılara ittiği 
yanların da keşfiydi.1 

  

Gürbilek’in şehrin dışını değil, ama toplumun modern olabilmek için dışarıda 

bırakmak durumunda kaldığı her şeyi imlediği “taşra”; “kendi kimliğini koruyarak da 

büyük şehir hayatına eklemlenebileceğini, piyasada ona da bir yer olabileceği”2 ni 

keşfetti. Piyasa taşranın “kendi simgesel dilini dolaşıma sokma, parayla buluşma 

fırsatı verdi.”3 Bu bağlamda da piyasanın kurallarına uymak, uzlaşmak ve giderek 

yozlaşmak durumunda kalmıştır. Piyasada dolaşıma girdiği ve satılabilir olduğu 

sürece her şey mubahtır. Ancak satılabilirlik, yanında tüketilebilir olmayı ve 

kaçınılmaz olarak da tüketilmeyi getirir.  

 

Bir merkez kaybıyla ortaya çıkan kültürel 
çoğullaşmanın, gündelik hayatın estetize edilmesinden 
ibaret kaldığı sürece, sermayenin çokmerkezlileştiği, 
uluslararasılaştığı bir dönemde tüketme özgürlüğünden 
başka bir şey değildir. “Yeryüzü kültürü”nden çok şey 
umulabilir, ama bu kültürün temel dinamiği piyasa 
olduğu sürece, reggae gibi Kürt kilimi de, arabesk de, 
Dolapdere de, Çingeneler de sermayenin pazarladığı 
yeni mallar, global kentin yeni süsleri olmaktan öteye 
geçemez.”4 

 

                                                 
1 Aynı, s. 106. 
2 Aynı, s. 104. 
3 Aynı, s. 104. 
4 Aynı, s. 108. 
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Ancak unutulmamalıdır ki bu dönem Gürbilek’in de belirttiği gibi baskının da 

üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Bir yanda serbestleştirilen, sahte bireyselliklerle 

tüketime kışkırtılan bir Türkiye vardır diğer yanda da; 

 

Görüntünün bittiği yerde, ikinci Türkiye başlıyor: bütün 
bir söz patlamasının ortasında söz hakkından mahrum 
bırakılmış, hapishaneye kapatılmış, yasaklarla 
yönetilen, anadilini konuşamayan Türkiye. 1980’ler 
şunu denedi: Varlığın ve imkanların dünyasıyla 
yokluğun ve imkansızlığın dünyasını, birbirine temas 
etmeyecek, birbirine geçişi olmayan iki kampa ayırdı.1 

 

Piyasanın tüketimine sunulmayı reddeden her şey, ya bizzat devlet tarafından ya da 

onun ideolojik aygıtlarından biri olan medya tarafından susturulmuş, yasaklanmış ve 

sessizliğe gömülmüştür. Ancak, piyasada dolaşıma girmesi için kışkırtılan alt kültür, 

80’darbesinin apolitizasyon tasarımı doğrultusunda, siyaset dolayımı olmadan ve 

daha doğrudan kendini ifade edebilecek kanalları zorlayarak yeniden politize olmuş 

ve bu bağlamda da gücünü arttırmıştır. Elbette piyasanın tam anlamıyla denetiminde 

olmayan ve hatta bir anlamda da piyasanın temel yönelimine karşıt bu yönelimler 

devlet-piyasa ve ideolojik aygıtları aracılığıyla sessizleştirilme çabalanmıştır. Bu 

anlamda Gürbilek’in söz ettiği karşıtlıklar dünyası gözler önündedir; alt kültürler bir 

yandan popülerleştirerek tüketime sunulurken diğer yandan da baskı altına 

alınmışlardır. Bu, eşcinseller için de böyledir, Kürtler için de, feministler, rock/punk 

çevresi  için de vb bütün alt kültürel oluşumlar için aynıdır. Medya bu 

hareketleri/yönelimleri yok saymış, aşağılamış, marjinalleştirmiş ve gerektiğinde 

hedef göstererek saldırmıştır. Bu saldırıdan eşcinseller de, feministler de, punk/rock 

gençliği de, marjinalleştirilen etnik kültürler de  payına düşeni almıştır. 

 

Medyanın kendi meşrutiyetinin bir dayanağı olarak 
egemen ideolojiye(resmi politikalar) yaslanma ihtiyacı 
vardır. Diğer taraftan egemen ideoloji, zaman içinde 
ortak bir dil haline gelir ve belirli bir söyleme dönüşür. 
.. Böylece, her ne kadar, medya siyasi icraatı muhalif 

                                                 
1 Aynı, s. 27. 
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bir ağızla irdeliyor olsa da resmi ideoloji tarafından 
belirlenen söyleme bağlı kalmak zorundadır.1 
 

Medya ile ilişkisi bağlamında bu hareketlere baktığımızda, bu hareketin 

resmi/egemen söylemle de ilişkilerini sökmek olası. Egemen söylem kuşatamadığı 

her şeyi yok etme/yok sayma eğilimindedir. Melezleştirilerek ve standartlaştırılarak 

popülerleştirilen kültüre karşı, özerk ve kendi rengini koruyarak bir yandan bu 

kültürleşmeye direnen ve diğer yandan da dayanışma temelli birlikte (ve dolayısıyla 

çok renkli) savaşım milenyum arifesinde başat ve etkili bir mücadele biçimine 

dönmüştür. Medyanın küreselleşme karşıtları olarak lanse ettiği anti kapitalist 

hareketin gelişmiş ülke liderlerini toplanmak için köşe bucak kaçırmaya muaffak 

olduğunu anımsarsak, bu alternatif yönelimin direngen ve umut taşıyan yanını 

görmemiz kolaylaşır.  

Türkiye’de feminizmin pompalandığı gibi, içi boş ve gereksiz, canı sıkılan bir 

avuç kadının (üstelik de çirkin) yürüttüğü bir hareket mi; yoksa direnişin coşkuyla 

örgütlendiği ve henüz yeni başlayan bir hareket mi olduğu resmi söylemli yeniden 

üreten medya ile ilişkisine bakarak ortaya koyabiliriz. Egemen ideolojiyi tehdit 

etmeyen bir yönelim olması durumunda medya tarafından pompalanacağı ortadadır. 

Nurten Kara’nın feminist harekete karşı medyanın tutumunu incelediği  doktora 

çalışmasında bunun tam tersi bir durumla karşı karşıya bir tablo gözlerimizin önüne 

serilir. Feminist hareket diğer ülkelerde olduğu gibi  

 
 
Medyada hiç yer almamak gibi bir tehlikeyi atlatmış, 
ancak bundan daha tehlikeli olan ciddiye almama gibi 
bir yaklaşımla yüz yüze kalmıştır... daha başından 
alaycı ve küçümseyici bir tavırla mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. ... Kitle iletişim araçları kadın 
hareketlerini bir olgu olarak ifade etmekte ve 
kamuoyuna anlatmakta oldukça muhafazakardır. ... 
Egemen söylemin dışında kalan kadın hareketleri 
“medya tarafından ya hiç dile getirilmez, ya da aykırılık 
söylemi içinde yeniden kurulur. ... Medyada neyin 
sunulduğu kadar neyin sunulmadığı da önem kazanır.2  

                                                 
1 Güneş, Ön.Ver., s. 186-187. 
2 Nurtaen Kara, “Feminist Kadın hareketleri ve Medya Profesyonellerinin Tutumları” 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 200), s. 53-59. 
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80-90 arası Türkiye’de ikinci dalga feminizmin ortaya çıktığı yıllar olarak 

belirlenebilir. Eşit haklar üzerinden verilen mücadelenin temel bir çözüm olmadığı, 

eşit hakların elde edilmesinin ataerkil ilişkileri değiştirmemesiyle ortaya çıktı.  

 

Yasalar önünde sağlanan eşitliğin kadınların 
ezilmişliğine bütünüyle son vermediğini görmekteyiz. 
... Bu nedenle, feminist mücadelenin yalnızca yasalar 
önünde eşitlik talebiyle yürümesinin yeterli 
olmayacağının ve toplumu kültürel açılardan dönüşüme 
zorlayacak yöntemler bulunmasının zorunlu olduğunun 
tepsini yapabiliriz.1 

 

 Bütün bunların ışında Türkiye’de ikinci dalga feminist hareketin ortaya 

çıkışına da kısaca bakarsak; 80’li yılların kültürel ve politik ortamı feminizmin ivme 

kazanması açısından önemlidir. Bu yıllar Marksizm’in ideolojik hegemonyasını 

yitirdiği ve devrimci örgütlerin/partilerin öncülüğünde gerçekleşecek halk devrimi 

idealinin parlaklığını yitirdiği yıllardır.  

 

Bütünsel ideolojiler içinde hapis kalmış kültürel 
kimliklerin serbest kalmasını da beraberinde getirdi.. 
Daha önce siyasal tasarılar içinde varolabilen, bu 
tasarıların diline tabi olan kültürel talepler, kendilerini 
ifade imkanını ancak 80’lerde bulabildiler.. Gelişim 
dinamikleri ne kadar farklı olursa olsun, Kürtlerin, 
kadınların, eşcinsellerin kendi söylemlerini 
oluşturmaları, kamuoyunda kendi adlarıyla varolmaları 
... dillerini aramaları ancak bu dönemde mümkün 
olabildi. Sokağın ayrı bir dili varsa eğer, bu kendisini 
en çok 80’lerde hissettirdi. Bu değişimin nedeni ilk 
bakışta sosyalist hareketin eski meşruluğunu, bir 
zamanlar herkese geçirebildiği enerjileri kendi 
bünyesinde tutma gücünü yitirmesinde aranabilir. 
Siyasetin eski gücünü yitirmesi elbette direnişin 
kültürel alanlara kaymasında, eskiden aynı siyasi yapı 
içinde bir araya gelen, kendilerini ortak bir siyasi dil 
aracılığıyla ifade eden farklı kesimlerin kendi bağımsız 
kimliklerini aramalarında etkili olmuştur.2 

 
                                                 
1 Erhan Kaplan, “Türk Siyasal sisteminin Temel Belgelerinde Kadın ve Kadın Sorunu” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi: 1999), s. 30. 
2 Gürbilek, Ön.Ver., s. 102. 
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Bora  ve Günal ise durumu gelenelselle hesaplaşma üzerinden değerlendirir. 
 
 

Toplumsal hareketlerin gelecek projelerinin geleneksel 
sol ve sağ içerisinden biçimlendiği uzunca bir dönemin 
ardından gelen zorunlu bir suskunluk aynı zamanda 
kimi gruplar açısından geçmişle ve geleneksel olanla 
hesaplaşmaya dönüştü. Bütünlüklü bir toplumsal 
kurtuluş projesine olan güvenin sarsılması farklı ortak 
çıkarlara sahip grupları gelecek için projeler 
oluşturmaya yöneltti.”1 

 

Böylece o zamana kadar sol örgütlenmeler içinde kadın kimliklerini “bacı”lar olarak 

geride bırakarak mücadele eden kadınların gündeminde ikincil olarak değerlendirilen 

feminizm, daha ön plana alındı ve kadınlar bu konuda düşünmeye ve çeşitli küçük 

gruplarda bir araya gelmeye başladılar. Bu ikinci dalga feminist etkenliğin dönüm 

noktasıdır. Bunu yanında sol örgütlenmelerle bağlantısız, ve kendi adlarına konuşan, 

kendilerini doğrudan feminist olarak adlandıran kadınlar da seslerini duyurmaya 

başladılar.  

12 Eylül askeri darbesi ve ardınca süren dikta dönemi kendi ideolojisine ters 

düşecek şekilde kadınları politikleştirerek hareketlendirmiştir. Yoğun gözaltına 

almalar, tutuklamalar, gözaltında kayıpların yaşandığı yıllarda her aileden birileri bu 

şiddetin kurbanı olmuştur. Doğrudan bu şiddetin kurbanı olmayan kadınlar bile, 

siyasi tutukluların anneleri, eşleri, kardeşleri kızları olarak bu acıları yakından 

yaşamış, terörist yakınları olarak bu baskılardan ve aşağılamalardan paylarını 

almışlardır (gerek evlere yapılan baskınlar, aramalar ve gerekse hapishanelerin 

önlerinde, görüşebilmek ya da bir haber alabilmek için bekleyerek). Erkeklerin 

yoğun olarak hapishanelerde olduğu dönemde bu kadınlar, bütünüyle yakınlarının 

düşüncelerini onaylamasalar bile, direnişlerini ve mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 

Artık, kadın sokaktadır ve eve kapanmaya da niyeti yoktur.  

Sol örgütlenmeler ise bu dönemde, feminizmi mücadele edilmesi gereken bir 

düşman olarak değerlendirip açıktan ya da örtülü olarak cephe almışlardır. 

Yerleştirmeye çalıştıkları ve hemen hepsinin ortaklaştığı söylem kadının nihai 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal (Der.), 90’larda Türkiye’de Feminizm, (İstanbul: İletişim Yayınları, 
2002), s. 13. 
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kurtuluşunun sosyalizmin kurulmasına bağlamışlar ve feminizmin ancak Marksizm 

aracılığıyla gelebileceğini savunmuşlardır. Kimi örgütlerin arkasında durduğu kadın 

yapılanmaları ise daha çok bu örgütlere sempatizan ve militan sağlayacak kaynaklar 

olarak değerlendirilmiş ve örgütlerin erkekegemen yapısı kendini hissettirmiştir. 

Ancak yine de vurgulamak gerekir ki artık bu örgütlerdeki kadınlar 70’lerin 

“bacı”ları değildir, kendi kimliklerini öne çıkarma çabasındadırlar.  

Yine 80’lerin ardından başlayan kadın etkenliği içinde Kürt ve İslamcı kadın 

hareketleri de değerlendirmeye alınması gereken olgulardır.  

Feminist gruplara ve yapılarına bakıldığında, artık merkeziyetçi, otoriter 

yapılara karşı bilinçli bir karşı koyuşu görmek mümkün. “Bu aşağı yukarı bütün 

feminist yapılanmaların ortak yaklaşımıdır. Bir lider etrafında toparlanma devri 

kapanmış bütün kadınların yönetime katıldığı ve karar alma mekanizmasında söz 

sahibi olduğu, samimiyet ve kardeşlik üzerine kurulan birlikteliklerdir.  

 

Türkiye’de feminist hareket yeni bir politika yapma 
anlayışını geliştirmiştir. Solcu örgütler içindeki 
hiyerarşiyi ve kendi ikincil pozisyonlarını sorgulayan 
kadınlar, otoriter, hiyerarşik ve bürokratik örgütlenmeyi 
sorgulamaları sayesinde yatay ilişki içinde, anti 
hiyerarşik ve resmi olmayan örgütlenme modeli 
oluşturma şansına sahip olmuşlardır.1 

 

Yaşama otonom ve bağımsız örgütlenme biçimi radikal bir dönüşüm olmakla birlikte 

ardı da gelecektir ve bir örgütlenme biçimi olarak sağlıklı bir öneri olarak Türkiye 

tarihinde yerini almıştır. “Artık kadınlar yayın yapmakta, kitaplar yazmakta, 

çevirmekte, toplantılar düzenlemekte, şenlikler oluşturmaktadır.”2 Artık kadın 

akademik alanda temsil edilmekte ve ağırlığını arttırmaktadır. “Batı dilini bilen, 

eğitim görmüş, kendi başına yaşayan, ve çalışan, ekonomik özgürlüğü olan ve 

feminist hareketten etkilenen kentsel kadın tipolojisinin oluşması da kadın 

hareketinin gelişmesinde etkin olmuştur.”3 

                                                 
1 Esin, Ön.Ver., s. 47. 
2 Süllü, Ön.Ver., s. 85. 
3 Kökalan, Ön.Ver., s.  84 . 
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Feminizmin ortaya çıktığı ve yükseldiği yıllar Batı’da ivmesini yitirdiği 

yıllardır. Türkiye’nin ise özel bir durumu vardır; bütün demokratik hakların askıya 

alındığı bir baskı dönemi yaşamaktadır.  “Feminist hareketin bu dönemde yükselmesi 

1980 askeri darbesine karşı yavaş yavaş şekillenmeye başlayan demokratik 

muhalefetin ilk göstergeleridir ve bu koşullar, feminist hareketi Batıdaki 

benzerlerinden farklılaştırmaktadır.”1 Feminist hareket, kadın sorununu gündeme 

alan tartışmalarla Ankara ve İstanbul’da başlamıştır. “Her iki kentte de eş zamanlı 

olarak bir araya gelen kadınlar geçmiş ve gelecekle hesaplaşırken, günün gündemini 

de kadın hareketi olarak belirginleşmekteydi.”2 Bilinç yükseltme grupları dönemin 

tipik oluşumlarıdır.  

 

1981 yılında küçük gruplar halinde toplanarak bilinç 
yükseltme çalışmaları yapmaya başlayan feministler. 
1982 yılında kadın sorunlarının tartışıldığı bir 
sempozyum yapmayı başarmışlardır. 1984 yılından 
itibaren de dernek, vakıf ve şirketler kurarak 
örgütlenmeler oluşturmuşlardır.3 
 
 

Kadınlar ev toplantılarında bir araya gelip kendi sorunları hakkında 

konuşmaya başlar. Bu toplantıların temel odak noktalarından biri “kişisel olan 

politiktir” dir. Bu slogan 80’li yılların feminist hareketinde köşe taşlarından birini 

oluşturur. 

 

1980 öncesi politik projeler kamusal alana taşınmış 
ortak çıkarlar çerçevesinde örgütlenmekteydi... 
Farklılıklar ve özel çıkarlar, özel alanın içine 
hapsedilmişti. 1980’lerle birlikte özellikle kadın 
hareketi kamusal ve özel alan arasındaki belirgin 
ayrımlaşmanın sorgulanmasını bir politik mücadele 
eksenine oturtmakla işe başlamıştı. “Özel olan 
politiktir” sloganı bu başlangıcı özetler. ...  1980-1990 
arası, Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyete ilişkin 
varoluş problemlerinin tartışıldığı, kadın olmanın ve 
kadınlığın anlamlarının belirginleştirildiği, feminizmin 

                                                 
1 Aynı, s.85. 
2 Aksu Bora ve AsenaGünal (Der.), Ön.Ver., s. 15. 
3 Kökalan, Ön.Ver., s. 84.  



 553

bir toplumsal proje olarak tartışıldığı, farklılıkların tarif 
edildiği bir dönem olmuştur. ... 1980’lerin ilk yarısında 
kadınlar, yeni dalga feminizm olarak adlandırdığım bir 
hareket başlattılar. Bu hareketin taban örgütleri olarak 
nitelendirebileceğimiz kadınlar-arası bilinç yükseltme 
gruplarında kadınlığa dair birçok şey sorgulandı 1  

 

Kadınlar gündemlerini kendileri belirlemeye, başarılı birliktelikler oluşturmaya ve 

diğer kadın birliktelikleriyle başarılı kolektif çalışmalar yapmaya başlar ve ideolojik 

ve kapsayıcı politik hareketlerden bağımsız çalışmayı başarmışlardır. YAZKO’nun 

başlattığı “kadın sorunu” odaklı toplantılarda feministler ilk kez halka karşı kendi 

adlarına konuşmaya başladılar. Bunun devamı, 1983’te Somut dergisindeki kadın 

sayfası ile geldi. “Bu, feminist kadınların kendilerini ifade etmeleri ve düşüncelerini 

diğer kadınlarla paylaşmak için tetikleyici oldu. Somut deneyimi dört ay sürdü.”2 

1983 yılında kurulan Kadın Çevresi grubundan, yine feminist bilinçliliği oluşturan 

önemli oluşumlardan biri olarak söz edilmesi gerekir. Feminist yazı ve kitapları 

çeviren grup, seminerler, tartışmalar ve toplantılar organize ederek gençleri feminist 

bilinçlilik açısından etkilemiştir. “Bu çevreden bir grup kadın 1987’de Feminist 

adıyla bir dergi yayınlamaya başladılar.”3 Feminist sosyalist dergi Kaktüs ise 1988 

yılında yayın hayatına başladı.  

Ankara’da, Tunus Caddesi’nde kiraladıkları bir depoyu toplantı salonuna 

çeviren kadınların rutin olarak her Perşembe bir araya gelerek, “nasıl bir feminist 

politika” sorusu üzerinden tartışmalarını sürdürdüğü grup Perşembe Grubu olarak 

adlandırılmıştır. Her yaştan ve eğitim, gelir düzeyinden kadının bulunduğu bu karma 

grup katılımcı kadınları politikleştirmeyi sürdürdü. Yeter adında iki ayda bir çıkan 

fanzin tarzında bir dergiyi 12 sayı kadar çıkarmayı başarmışlardır. Diğer yandan 

daha sonra Kadın Dayanışma Grubu adını alacak kadınlar da toplantılarını 

sürdürüyorlardı. Bir diğer grup ise “başlangıçta kendilerini feminist olarak 

adlandırmayan geçmişinde sol hareket içinde bulunan kadınlardan oluşan”4 Bağımsız 

ve Demokratik Kadın Tartışma Grubudur.  Perşembe Grubunun en önemli 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal (Der), Ön.Ver., s. 14, 44. 
2 Esin, Ön.Ver., s. 51. 
3 Aynı, s. 52. 
4 Aksu Bora ve Asena Günal, Ön.Ver., s. 36. 
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başarılarından biri de Türkiye’deki kadın gruplarını bir araya getirdikleri 11-12 Şubat 

1989 tarihinde düzenledikleri Feminist Hafta Sonu olmuştur.  

 

Bu toplantı ile ilk defa İstanbullu ve Ankaralı 
feministler bir araya gelerek birbirleriyle yüzyüze 
konuştular, tartıştılar ve iki kent arasındaki farklılıklar 
belirginleşti.... Eleştiriler ve olumlamalarla biten 1. 
Feminist Hafta Sonu ardından kadınları daha zorlu bir 
birliktelik beklemektedir. Feminist olan olmayan 2500 
kadının bir araya geldiği 1. Kadın Kurultayı. 19-21 
Mayıs 1989 tarihinde yapılan kurultayda özellikle 
feministlerle sosyalist kadınlar arasındaki tartışmalar, 
feminist kadınların kurultayı terk etmeleriyle 
sonuçlandı.1 

  

80’li yıllar kadın hareketi açısından bakıldığında, renkli ve kadınların 

eylemleriyle sokağı doldurdukları, ama aynı zamanda oluşturdukları gruplar, 

çıkardıkları dergiler, yaptıkları çeviriler ve organize ettikleri toplantılarla kadın 

bilinçliliğinin arttırıldığı ve genç kuşaklarca feminizmin tanındığı ve ilişkiye 

geçildiği yıllar olmuştur.  

90’lı yıllar ise feminizmin merkezden çevreye yayıldığı yıllardır. Artık sadece 

Ankara ve İstanbul’da değil, başta diğer büyük kentler olmak üzere kasabalara kadar 

yayılmış ve bilinç yükseltme grupları oluşmuştur. “Sayıları hiçbir zaman 

bilinemeyecek irili ufaklı pek çok tartışma grubu, girişim ve insiyatif oluştu. ... 

Adana, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Eskişehir ve daha birçok 

kentte kadın hareketinin sözü ve savunduğu feminist fikirler yayılmaya başladı”2 

Diğer yandan bu yıllar feminizmin kurumlaştığı yıllardır da; şirket, dernek ya da 

vakıf olarak kurumlaşmaya başlar; projeler etrafında örgütlenirler. Bir başka etkinlik 

alanı da üniversitelerdir. Kadın akademisyenler bilinçli olarak feminist çalışmalara 

başlarlar. Kadın sorunu araştırma merkezleri ve kadın araştırmaları kadın 

akademisyenlerin ilgi odağıdır. Bu birikimler ayrımcılık üzerinde yükselen ataerkil 

bilincin yapısızlaştırılması açısından yeni kuşak için kuşkusuz değerlidir.  

 

                                                 
1 Aynı, s. 29-30. 
2 Aynı, s. 90. 
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1990’larda kadın hareketlerinin, feminizm ya da 
kadının kurtuluşu hareketi olarak ortaya koyduğu 
“kadın meseleleri” her kesimde tartışılır hale geldi. Bir 
tür çağdaşlık ölçütü haline gelerek her örgütlenme 
içerisinde, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, ve 
meslek kuruluşlarında bir kadın birimi oluşturmaya 
başlandı, siyasal parti programlarında “kadın 
sorunları”na yer verildi. Feminist kadın hareketleri bir 
örgüt olarak değil, ama farklı görüşlerin toplandığı 
çoğul bir hareket olarak yayılmaya başladı.1 

 
 
Aksu ve Günal, 90’larda feminist hareketin rotasının kamu politikalarına müdahil 

olma yönünde ilerlediğinin altını çizerler.  

 

1980’lerde daha gevşek örgütlenmeler içinde ve daha 
çok bilinç yükseltme grupları şeklinde yapılan 
toplantılarda ortaya çıkan feminist politika önerileri, 
1990’larda kamu politikaları haline getirilmeye 
çalışılmaktadır. Kurumsallaşma ve kamu politikalarının 
içine sızma/girme 1980’lerde başlayan bir sürecin 
1990’larda kendini gösterdiği önemli bir kazanımdır. 
1990’lı yıllarda kamu politikalarında daha çok kadın ve 
cinsiyet kavramları ile karşılaşılıyorsa bunun en önemli 
nedenlerinden birtanesi 1980’li yıllarda feminist 
hareketin yaptığı kampanyalarla kamusal desteği, 
özellikle de feminist olsun olmasın kadınların desteğini 
arkasına almasıdır.2 
 

Kökalan da akademi feminizm bağlantısına dikkat çeker. “90’lı yıllarda feminist 

hareket olarak protesto ve mitinglerin azalmasının yanında akademik temelli feminist 

hareket gündeme gelmiştir.”3 80’lerde gayri resmi bir grup olan Kadın Dayanışma 

Grubu, 90’ların başlarında Kadın Dayanışma Derneğine dönüştü. Benzeri bir süreç 

diğer başka gruplar için de belirleyicidir. 1996’da Mersin Bağımsız Kadın Derneği, 

1997’de Diyarbakır’da şirket formunda Kadın Merkezi kurulmuştur.  

90’larda sayıca çoğalan ve çeşitlenen kadın grupları arasında iletişimi 

sağlayabilecek, ilişki kurabilecek platform yapılanmaları gündeme gelmeye başladı. 

                                                 
1 Kara, Ön.Ver., s. 64. 
2 Aksu Bora ve Asena Günal, Ön.Ver., s. 38. 
3 Kökalan, Ön.Ver., s. 85. 
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Uçan Süpürge, farklı kentlerde bulunan kadın grupları arasında ilişki kurmak için bir 

platform olması amacıyla 1996 yılında şirket statüsüyle kuruldu. Uçan Haber adlı bir 

bülten çıkaran Uçan Süpürge, aynı adla düzenlediği kadın filmleri festivali ile başarı 

kazanmış ve tanınmıştır. Daha çok kadının siyasete girmesi hedef olarak 

benimseyerek kadın adayları desteklemek için Ka-Der 1997’de kuruldu. “14 ilde 

şubesi ve 2500 üyesi olan bir kadın derneği olarak, ciddi bir taban örgütlenmesi 

potansiyel taşıdığını görmemek mümkün değil”1 1995 yılında yayın hayatına 

başlayan Pazartesi sözü edilmesi gereken bir dergidir. Patronsuz ve yöneticisiz, 

kadın katılımına açık bu dergi, okurlarıyla da toplantılar düzenledi. “Bu nedenle her 

kesimden kadınların bakış açılarını yansıtan yazıları bu kadınlara mahsus gazete’de 

görmek mümkündür ... düzenli olarak çıkmasıyla ve farklı kadın perspektiflerini  

sunma özelliğiyle Pazartesi belki de Türkiye’nin en önemli kadın dergisi olmuştur.”2 

Ankara’da bir grup feminist kadın bir araya gelerek Mavi Çorap adlı kolektifi 

oluşturarak; ilki 1993, ikincisi 1994 te olmak üzere Dolaşan Mavi Çorap adlı bir 

dergi çıkarmışlardır.  

 

Eksik Etek dergisi çevresinde bir araya gelen Mor Yazı 
kadın grubu, 1991 Aralık ayından itibaren başladıkları 
yayın hayatlarında erkek egemen kültürel değerlerin 
eleştirisi ve bunlara üretilen çözüm önerileri temelinde 
kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata 
katılımını engelleyen mekanizma ve zihniyet 
örgütlerini açığa çıkarmayı hedef almışlardır. Bu 
hedeflere uygun olarak, yayımlanmak üzere hazırlanan 
bir yazı bölücülük propagandası yaptığı ifade edilerek 
tüm dergi çalışanları Devlet Güvenlik mahkemesi’nde 
yargılanmıştır.3 

 

1980’lerle ortaya çıkan farklı feminizmler, feminist eylem içinde yüz yüze 

gelmiş ve farklılıklarıyla ve benzerlikleriyle feminizm ortak paydasıyla ortak 

mücadelelerini sürdürmüşlerdir.  

 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal, Ön.Ver., s. 121. 
2 Kara, Ön.Ver., s. 67. 
3 Aynı, s. 95. 
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Türkiye’de orta çıkan Radikal, Marksist, Sosyalist, 
Liberal ve İslamcı/Müslüman kadınlar olarak 
sınıflandırılabilecek kadın hareketlerinin her biri kendi 
siyasal çevresi içinde önemli birer dinamik olmuşlardır. 
Tüm bu ideolojilere feminizm açısından bakıldığında 
ortak nokta patriarkaya karşı verdikleri mücadele 
olduğu görülür.1 

 
Türkiye’de varlığını sürdüren farklı feminizmlere kısaca bir göz atmakta yarar var.  

Liberal feminizm, Türkiye’de, geleneksel/resmi kadın söylemine yakın 

durmuş; modernleşme ve batılılaşma üzerinden tanımlanan bir kimliği, özgürlük ve 

bireycilik gibi liberal söylemlerle yoğurarak öne çıkarmıştır. Resmi söyleme 

yakınlık, kaçınılmaz olarak liberal feminizmi devletin kadın politikalarına ve devlet 

aygıtlarına; kısası devlet feminizmine daha yakın tutmuştur. Bu yıllarda Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kadın Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü bu aygıtların en önemlilerinden biridir. Kadınca liberal feminist söylem 

üzerine yaslanan bir dergi olarak yayın hayatında yerini almıştır. Çağdaş Kadın bir 

diğer örnek olarak verilebilir. Yine daha önce sözü edilen Ka-Der ve Kadın 

Dernekleri Federasyonu bu çizgideki örgütlenmeler olarak belirlenebilir.  

 

Liberal feminizm, siyasal sistemden de güç alarak 
bazen sesini daha kuvvetli duyurabilmiştir. Örneğin, 
1983-89 döneminde adından sık sık “papatyalar” olarak 
söz ettiren başta Semra Özal ve çok sayıda bakan, 
millet vekili ve üst düzey bürokrat eşlerinin siyasi 
ağırlıklarını kullanarak kadın konusuna eğilen “Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfı” Türk kadınını, eşitlikçi, 
liberal yaklaşımla erkek seviyesine çıkarmayı 
amaçlamıştır. Daha çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
bölgesinde doğum kontrol yöntemleri ve sağlık 
konusuna ağırlık vermiştir. Güçlü siyasal ve bürokratik 
bağlarını kullanarak ANAP hükümetinin bir kolu gibi 
çalışmıştır.2  

 

Radikal feminizm küçük gruplarda bir araya gelerek varlıklarını sürdürmüşler 

“hatta 1990’larda sadece bireysel düzeyde seslerini çıkarmışlardır. ... Feminist adlı 

                                                 
1 Aynı, s. 68. 
2 Aynı, s. 109. 



 558

dergiyle seslerini duyurmaya çalışmışlardır.”1 Temel mücadele erkek egemenliğine 

karşı verilen mücadeledir, ataerkiyi temel baskı biçimi olarak değerlendirilir. “”  

 

Radikal feministler eşitsizliğin kökenini ailede 
aramışlardır. Bu nedenle de, çeşitli dergilerde 
yazdıkları yazılarda soyadı kullanmamışlardır... 1983 
yılında kürtajın yasallaşması için çalışan liberal 
feministler konuya kadın sağlığı açısından yaklaşırken, 
radikal feministler kendi bedenini kullanma hakkı 
olarak bakıyorlardı.  ... 1999’un ortalarına gelindiğinde 
bu ve benzer olaylarda radikal feministlerin sesi artık 
küçük de olsa bir grup olarak değil, bireysel söylemler 
olarak nadiren gözükmeye başlamıştır. Bu da 
Türkiye’de radikal feministlerin artık dağılarak farklı 
gruplar içerisine dahil olduklarının bir göstergesi 
olmuştur.2 

 

Feminizm bir burjuva akımı olarak değerlendirilmekte ve kadının 

kurtuluşunun ancak üretim ilişkilerinin değişmesiyle ve proleter bir devrimle 

Komünist siteme geçilmesiyle çözülebileceğini savunmaktadırlar ve dolayısıyla her 

türlü feminizm ancak kapitalizme hizmet edebilir.  “Türkiye’de Marksist feminizmin 

ilk adımının İlerici Kadınlar Derneği olduğu söylenebilir. Kadınların içinde 

bulunduğu ikincil duruma ilişkin olarak, özellikle işçi kadınların iki kat 

sömürülmekte olduğunu ... ancak yaşanılan kapitalist toplumda kadınların tek başına 

kurtulmalarını olanaksız”3 görmüşlerdir. Ancak sol örgütler ayrı bir kadın 

örgütlenmesini hoş karşılamayıp, hareketi bölme olarak algılamıştır. “8 mart 

1990’dan başlayarak bir yıl süreyle beş sayı çıktıktan sonra yayınlanmayan Kadın 

Bülteni İlerici Kadınlar Derneği’nin bir anlamda bu tarihten sonra arenadan 

çekilişinin göstergesi olmuştur.”4 

Sosyalist feminizm kaktüs dergisi etrafında toplanarak seslerini duyurmaya 

başlamıştır. Sosyalist feminizmin gündemi gündelik yaşamı değiştirmek üzerine 

kuruludur. 80 öncesi sosyalist hareketin erkek egemen kalıplar üzerine oturduğu 

eleştirisinden hareketle, feminizmin aslında sosyalizmi bölmediği savlayarak 

                                                 
1 Aynı, s. 69. 
2 Aynı, s. 70-71. 
3 Aynı, s. 74. 
4 Aynı, s. 76. 
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kadınların kendi adına politika yapmalarını olumlamışlardır. Kadının ataerkil 

ilişkilerle sömürüsünün en az sınıfsal sömürü kadar önemli olduğunu ileri sürerek bir 

anlamda radikal ve Marksist feminizmler arasında bir köprü olmuşlardır.  “Sosyalist 

kadınlar için 1990’lar daha çok kamusal alana kadın değerlerini kadınların 

beraberinde taşıyarak çıkmaları için verilen bir mücadele dönemi oldu.”1 Ankara’da 

başlayan ve önce İstanbul’a ardından da İzmir’e taşınan “Bedenimiz Bizimdir”, 

İstanbul’da gerçekleştirilen “Giysim Sarkıntılığa Davetiye Değildir” kampanyası 

cinsel tacize vurgu yapan etkinlikler gerçekleştirdiler.   

 

Belediyeler içerisinde ya da vakıflar tarafından 
oluşturulan kadın dayanışma merkezleri 1990’lı yılların 
önemli oluşumlarındandır. Şiddete maruz kalan 
kadınların barınabilecekleri kadın sığınakların 
açılmasında daha çok sosyalist feministler etkili 
olmuşlardır.  ... Ancak tüm bu sığınma evleri 27 Mart 
1994 yerel seçimlerinde bir çok yerde yönetimi Refah 
Partisinin kazanmasıyla kapatıldı.2 

 

Egemen bakış açısından bakıldığında iyice marjinalleştirilen iki yönelim de 

feminizmle bağlantılı olarak bakıldığında iki kez marjinalleşerek tamamen sınırlara 

itilmiş durumdadır. Ancak feministler ve feminist hareketler bu konuda sağlıklı 

davranıp, dayanışma pratiğini işletmeye çalışmışlardır. Kadınlara özgü Pazartesi 

dergisinin kurucularından Filiz Koçali’nin söyledikler bu açıdan açımlayıcıdır.  

 

28, şubat, kabaca özetlersek, baş tehlike olarak politik 
İslam’ı işaret ediyor, ikinci tehlike olarak kürt sorununu 
gösteriyor ve bu kesimlerle mücadelede sivillerin 
desteğini istiyordu. ... Politik İslam’la her aklı başında 
feministin mücadele etmesi gerektiğinin bilincinde 
olmakla birlikte, resmi ideolojinin ve yasakçılığın 
tuzağına düşmedik. Politik İslam’la ideolojik olarak 
tartışırken kadınların başörtüsü nedeniyle 
dışlanmalarına, evlerine kapatılmak istemelerine karşı 
çıktık. .. Kürt sorununu ve Kürt kadınlarına neredeyse 

                                                 
1 Aynı, s. 86. 
2 Aynı, s. 90-91. 
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hepimizin önceden varolan yakınlığı ise, 28 Şubatın bu 
ayağında bizi etkileyemezdi zaten.1 

 

Tanzimat’la birlikte, Batılılaşma yönelimine karşı reaksiyonel bir yarılma 

halen varlığını sürdürmektedir ve bu yarılmanın temel nedeni dinsel olmamakla 

birlikte  kendini dinsel kodlarla ifade etmektedir. Özellikle taşrada “çok sayıda kadın 

Kemalist ideolojinin çizdiği sınırların dışında kalarak İslamik değerlerin 

şekillendirdiği geleneksel düşünce tarafından şekillendi.”2 Batılılaşmaya ve/veya 

batılılaşmayı temsil eden sınıfa karşı unsurlar İslam’ın altını çizerek geleneksel 

değerlerle bu reaksiyonu gerçekleştirmişlerdir. Üstelik 12 Eylül darbesinin 

yerleştirmeye çalıştığı Türk-İslam sentezi, kontrol altında bir İslam’ı (belki bugün de 

ılımlı İslam olarak tartışılan) gerekli gördüğünden dinsel olan daha serbest olarak 

dolaşıma girmişti, üstelik piyasa da bunu yeni bir alan olarak değerlendirip 

kışkırtıyordu.   Bu anlamda da Berktay’ın belirttiği gibi kökten dincilik, 

modernleşmeye karşı gibi de dursa bizzat modern bir icattır, yeni bir şeydir.  

 
 
Köktendincilik, anlaşılmaz bir yeniden canlanma ya da 
yeniden doğuş değil, bir tehdit algılamasına yöneltilmiş 
bir tepkidir. ... Kökten dincilik ‘temellere/köklere’ 
dönüşü vazettiği ve geleneksel dinsel söylem içinde 
ifade edildiği halde hem teoride hem de pratikte yeni 
bir ‘icat’tır.3 
 
 

Ancak bu geleneksel/reaksiyonel duruş en çok kadını etkilemekte ve onu 

belirlemektedir. Politikadaki gerek dinci gerekse de laik unsurlar kadın bedeni 

üzerinden bir ideolojik savaş vermektedirler. Bu savaşım doğrultusundadır ki dinci 

kesim türban sorununa gönülsüz olsa da destek vermektedirler; onlar açısından 

kadının evinde oturması, okumaya çalışmasından daha tercih edilebilir bir şeydir. 

Foucaultcu anlamda bakıldığında her iktidar alanı aynı zamanda direniş alanlarıdır 

da. Din olgusu da böyle değerlendirilebilir. Kadın daha vahşi bir ataerkini din içinde 

durarak ve onu kullanarak direnme pratikleri gerçekleştirmektedirler. Son kertede 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal, Ön.Ver., s. 78-79. 
2 Esin, Ön.Ver., s. 49. 
3 Berktay, Ön.Ver., s. 183, 212. 
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bunun ne derece işe yarar olduğu sorgulamayı ihmal etmeden ve nihai olarak din 

olgusunun kadını köleleştirmede ve baskı altında tutma mekanizmalarından biri 

olduğunu gözden kaçırmadan; kadının din içinde direnişini ıskalamamak gerekir. Bu 

alanlardan biri de başörtüsü sorunu olarak karşımıza çıkan geleneksel/İslami 

değerleri önde tutan toplum kesiminden kadınların okuma çabasıdır. Bu çaba kadının 

kamusal alanlara çıkma ve aynı zamanda içine gömüldükleri baskı zincirini kırma 

çabalarıdır. Bu çaba İslami kesim kadınlarının feminizmi zorlamasından da 

anlaşılabilir; artık daha fazla kadın İslam feminizmini telaffuz etmekte, daha fazla 

kadın buradan hareketle zincirlerini kırmaya çabalamaktadır. Bir ara durak olarak 

değerlendirilebilecek bu kaçışları, resmi söylem engelleyerek, firari kadınları 

yeniden kaçmaya çabaladıkları yerlere iade etme çabasındadır. Bu kaçma çabaları hiç 

kuşkusuz İslami kesim tarafından da onaylanmamaktadır; “İslami kesimin erkekleri 

zaten kadınlarını evlerinde istiyorlardı; her Türk erkeği gibi ellerinin hamuruyla 

erkek işi olan eğitim ve çalışma hayatına katılmalarını doğru bulmuyorlardı.”1 Bu 

bağlamda da resmi söylem karşısında olduğuyla aynı zeminde kaymaktadır. Bu da 

yine egemen ideolojinin kadının özgürleşmesini içermediğinin çok sağlam bir 

kanıtıdır. Diğer yandan, Türkiye’de feminizmler daha doğru bir tahlil yaparak bu 

kadınların yanında durmuşlar ve anlama çabası içinde olmuşlardır. “İslamcı 

kadınların tarihin yeniden yazılması, toplumsal yaşamın bazı alanlarına katılım için 

mücadele vermesi ve İslamcılar arasında erkek egemenliğini sorgulamaya başlaması, 

bu faklı iki görüşü bir araya getiren önemli bir unsurdur.”2 Bu yakınlaşmanın 

katalizörü de feminizmdir. Açık görüş farkına karşın “Ankaralı bir grup müslüman 

kadının –Aysel Kurter ve diğerleri- Kadınlara Rağmen ve Kadınlar İçin Tavrına bir 

Eleştiri adlı yazılarını Sosyalist Feminist Kaktüs dergisi yayınladı”3 ki bu önemli bir 

adımdır. Artık müslüman kadınlar, tıpkı sol gelenekten gelen kadınların “bacı”yı terk 

etmeleri gibi, “hanım”ı terk edip “kadın” olarak bireyleşme çabası içine 

girmektedirler. 1988 Mayıs’ında Çapa Tıp Fakültesi’ndeki baş örtüsü için yapılan 

eylemler yine bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Özellikle feministler 

olmak üzere sol kesim öğrenciler de bu grevde yerlerini alarak baskılara karşı birlikte 

savaştılar. Müslüman feministlerden Gonca Kuriş ortadan kaybedildiğinde de 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Gürnal (Der), Ön.Ver., s. 259. 
2 Kara, Ön.Ver., s. 66. 
3 Aynı, s. 66. 
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feministler hep birlikte sokaktaydılar.  Diğer yandan bu müslüman kadınların 

kamusal alana “kadın” kimlikleriyle daha sağlam basmaya başladıkları bir 

dönüşümün göstergesidir. “Dindar kadınların kamusal alanda var olmaya karar 

verişleri, bu yüzden aynı zamanda modern bir süreç anlamını da taşır.”1 Kara, 

feminizmin sularına geçişi “hanım” nitelemesinden “kadın” nitelemesine kaymaya 

paralel olarak değerlendirir. 

 

1987’de bazı İslamcı kadınlar kendilerine bu çevrece 
atfedilen “hanım” sözcüğünü terk edip “kadınların 
varolan toplumsal durum ve yapı içerisindeki 
konumlarından rahatsız olan, bunu ortadan kaldırmak 
için mücadele eden bir grup Müslüman kadınız” 
diyerek kadın hareketine girmişlerdir.2 
 

Bora ve Günal ise arada kalmış kadının mücadelesi olarak değerlendirir. “Modern 

yaşama bir türlü ayak uyduramayan, ama bir türlü geleneğe de ait olamayan ve 

geleneklere karşı itirazları da olan, yersiz yurtsuz ve tanımsız bıraktırılmış kadınların 

öyküleridir bunlar.”3  

Bu konuda son noktayı Amerika’da ve İran’da kökten dinci yönelimi, 

benzerlik ve farklılıklarıyla ortaya koyan Berktay’la koymakta yarar var:  

Din içinde direnmenin mümkün ve değerli olduğunu 
teslim etmekle birlikte, dinin değişmez tanımlar koyan 
sınırlandırıcı etkisinden kurtularak “kendi adımızı 
kendimiz koymamız” ve bilgi ağacının yasak 
meyvesine olduğu kadar, “ad koyma kudreti”ne de 
sahip çıkmamız gerektiğini savunuyorum. ... Devletin 
laik olduğu Amerika’da köktendinci bir harekete 
katılmak kadınlar açısından bir “seçim” sorunu olduğu 
halde; bir şeriat devleti olan İran’da, ya da devlet ile 
erkek mümin çıkarlarının özdeş olduğu ve bu çıkarların 
hem dinsel ideoloji, hem de fiziksel güçle korunduğu 
herhangi bir dinsel/toplumsal çerçeve içinde kadınlara 
tanınan, seçme özgürlüğü değil, dinin kutsal ayasıyla 
çevrilmiş bir “kader”.4 

 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal (Der), Ön.Ver., s. 245. 
2 Kara, Ön.Ver., s. 113. 
3 Aksu Bora ve Asena Günal (Der), Ön.Ver., s. 251. 
4 Berktay, Ön.Ver., s. 12-13. 
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Kürt kadın hareketine gelince benzer bir çifte tanımsızlığın yaşandığını 

söylemek mümkün; egemen söylemin marjinalleştirdiği iki kimliği bir arada taşıyan 

bu kadınlar bir yandan da erkek egemen yapılanmanın hakim olduğu Kürt milliyetçi 

ve ayrılıkçı örgütler açısından da mücadelelerinde ikincilleştirilmiş bir militan 

potansiyeli olarak değerlendirilmişlerdir.  

 

Kürt feminist grupları ve “bağımsız kadın platformları” 
90’lı yılların ortalarında, erkeklerin ağırlıkta olduğu 
milliyetçi partilerin ve örgütlerin kadın sorununa el 
koymasına bir tepki olarak oluşmuştur. Bu kadınlar, 
kadınların “ulusal dava” için araçsallaştırılmasını 
eleştirmektedir. Cinsiyetçilikle hesaplaşmayı ulusal 
birlik adına bastıran bu tutuma karşı bağımsız bir Kürt 
kadın hareketinden yanadırlar.1 

 

1996’da yayın hayatına başlayan Roza ve daha sonra buradan ayrılanların çıkarmaya 

başladığı Jujin  Kürt feminist hareketin en önemli dergilerindendir. Kendilerini,  

 

Kürt kimlikleriyle Türk feminist ortamlarında, feminist 
kimlikleriyle de Kürt politik ortamında dışlandığını 
hissetmekte birleşen bir grup Kürt kadını olarak 
tanımlarlar. Bu deneyim, Kürt feminist kadınlar olarak 
kendi seslerine ve bağımsız bir örgütlenmeye sahip 
olma ihtiyacını doğurmuştur. ... Kürt örgütlerinin 
cinsiyetçiliği nedeniyle bağımsız ve güçlü bir Kürt 
kadın hareketinden yanadırlar. ... Roza ve Jujin 
dergileri kadınları, korumasızca savaşın etkilerine 
terkedilmiş tekil ve homojen grup olarak kurgular. 
Erkekler saldırgan rolünde ve savaştan çıkar 
sağlayanlar olarak tasvir edilirler 2 

 

Ayrımcılık karşıtı bir hareket olarak feminizm, 80’lerle aralanan ve kendini 

melezleşmiş/standartlaşmış bir pop kültürle ifade eden küresel kapitalizme karşı, 

çoğulculuğu ve çeşitliliği öne çıkarması; ve bu anlamda da güçten düşürülmüş 

merkezi/otoriter yapılara bulaşan yeni kapitalizme karşı, güçlü ve anti-otoriter/anti-

merkezci yapısıyla bir antikor oluşturması umut verici bir durumdur. 200’li yıllar 

                                                 
1 Aksu Bora ve Asena Günal (Der), Ön.Ver., s. 280. 
2 Aynı, s. 281, 300. 
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(henüz yaşamakta olduğumuz) feminist etkenlik açısından yeni bir döneme işaret 

ediyor gibidir. 80’lerle sokaklara taşan, 90’larla kurumsallaşan feminist hareket 

90’ların sonlarından itibaren ivmesini kaybetmiş gibi görünmektedir. Ancak, 

kanımca bu dönem potansiyel olarak bir gücü var eden ve yeni bir ilerleme dönemini 

önceleyen bir hazırlık ve kuluçka dönemidir. 2000’li yıllar feminizm açısından, 

90’larda olgunlaşan öncülerinin sistem tarafından emildiği yıllardır. Bu öncüler, 

söylemlerindeki radikal dozu da azaltarak, (ve büyük ölçüde feminist hareketle 

edindikleri politik ve toplumsal zemin sayesinde) sisteme dahil olmuşlardır. Bu 

durum feminizmin sonu anlamına gelmez. Tersine, bu ilk dalgaların taşıdığı 

düşünceler ve bakış açıları genç kuşak tarafından önemsenmiş, dikkate alınmış ve 

tartışılmaya başlanmıştır. Artık her yerde ve her ortamda kadın bakış açısı tartışmalar 

dahil olmuş durumdadır ve feminizm; önemsensin, karşı durulsun ya da görmezden 

gelinsin; odakta durmaktadır. Yeni kuşak, küttür ve sanat ürünlerini oluştururken, 

düşünürken, yazarken feminizmi daha fazla referans olarak almaktadır. Yine 

“akademinin içinde ciddi bir feminist literatür oluşmaya başlamıştır. “Üniversitelerde 

Kadın Çalışma merkezlerinin ve Programlarının açılması ile birlikte feminist 

akademisyenlerin sayısında da bir artış olmuştur.”1 Feminizm akademik ve 

entelektüel bir potada gelişimini sürdürürken, ki bu artık feminizmin üçüncü aşaması 

olarak değerlendirilebilir, her yapılanma ve örgütlenme her geçen gün daha çok 

feminist bakış açısıyla ve içinde yer alan kadınlar aracılığıyla sorgulanmaktadır. 

Feminizm, Tanzimat’tan itibaren bir sarkaç hareketiyle gelişimini sürdürmektedir. 

Sarkacın bir tarafında düşünsel olgunlaşma vardır, diğer tarafındaysa toplumsal 

eylemlilik. Kadın etkenliğinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bu iki 

yönelim bir yönde feminist teorinin, diğer yönde de feminizmin altını çizer.  Sarkaç 

bugünlerde ise olgunlaşma/oluşma dönemine işaret etmektedir. Kökleri derinlerde 

yatan feminist hareket Türkiye’de kadınların egemen ideolojiye ve tahakküme 

direndiği önemli bir kanaldır ve görülen odur ki tahakküme karşı direnişi bölmek bir 

yana cepheyi genişleterek tahakküm karşısında direnci arttırmaya çalışmaktadır. Bu 

bağlamda da gerici bölücü olmaktan çok, ilerici kampta yerini alır ve ezber 

bozucudur. 

 

                                                 
1 Aynı, s. 38. 
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ÖZET 
 

Feminizm, başta cinsiyetçilik olmak üzere her türlü asimetrik güç 

ilişkisini yıkmaya çalışan ve bir gelecek tasarımı olan politik bir tavır ve 

eleştirel düşünme biçimidir. Kadının ezilmesi yeni bir şey olmamakla birlikte 

feminizm, kapitalizm ile ortaya çıkan modern bir terimdir. Üç ana dalga içinde 

toplanabilecek birçok kuramdan oluşur. Feminizm çok boyutlu baskıya karşı 

çok boyutlu direnişi olanaklı kılan bir kuramdır.  

Feminist bir metin okuması metnin içinde doğallaşarak görünmezleşmiş 

olan ve kendini metin aracılığıyla yeniden üreten ataerkil ideolojiyi görünür 

kılar ve yapısını bozarak metni yeniden kurar. Deniz Gelen Kadın feminist 

kuram ışığında okunarak metinde yerleşik olan ataerkil unsurlar ortaya 

çıkarıldı. Ataerkil tahakkümün hangi mekanizmalarla üretildiği tespit edildi.  

Butler’a göre toplumsal cinsiyet toplumsal ve kültürel bir kurgudur ve 

yinelenen performanslarla inşa edilir. Toplumsal cinsiyet özsel olmadığı için 

değişmez de değildir. Bu nedenle cinsiyetçi tahakküm de değişebilir, kader 

değildir.  

Çalışmanın kavramsal çerçevesi kurulurken dikkat edilen nokta özneye 

faillik tanıyan bir eylem felsefesini mümkün kılmaktı. Fail olan özne kendini 

eylem içinde değerlendirebilir, direnebilir ve dönüştürebilir. Direnen/fail özne 

Butler, Bourdieu, Scott ve Braidotti üzerinden kavramsallaştırıldı.  

 Egemen/ataerkil dramaturgi metinde ve yaşamda benzer stratejilerle 

hareket eder. Dolayısıyla ataerkil metnin dramaturgisini ve taktiklerini çözmek 

günlük yaşamdaki dramaturgisini ve taktiklerini anlamamızı sağlayabilir. 

Böylece simgesel direniş reel bir direnişe şekline bürünebilir. 

 Çalışmada yapılmaya uğraşılan bir başka şey de Geleneksel Türk 

tiyatrosunda feminist kuramın yardımıyla direnişçi bir kanal aramaktır. 

Ezilenlerin deneyimini yansıtan karşı kültürel iz geleneksel formlarda halen 

mevcuttur. Feminist kuramlardan yararlanarak bu iz belirginleştirilerek yeni 

bir teatral dile dönüştürülebilir.  
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ABSTRACT 
 

 

Feminism as a political standpoint and a critical thought, which has idea 

of future, undermines not only sexism but also all kinds of asymmetric power 

relation. Women’s subjugation is an extant problem which existing for 

centuries. On the other hand, but, feminism is the modern term that has 

emerged with capitalism.  Feminism(s) come up with three waves including 

many theories. Feminism is a poly dimensional struggle against poly 

dimensional oppressions. 

 A feminist critical reading, which deconstruct and reconstruct the text, 

reveals the patriarchy which is invisible via normative and reproduce itself in 

that text. Lady from the Sea has been read in the light of feminist theory, and 

unraveled the patriarchic components and the mechanism of dominations that 

built in.  

 According to Butler, gender is a cultural and social construction, and 

built with reiterative performances. Because gender is not essential, it is 

changeable. That’s why subjugation is changeable too, not a fate.  

 The conceptualization of this work based on the philosophy of deed 

which allows subject to be doer. Subject as an agent can consider, resist and 

change her/him selves in action. Resisting/doer subject conceptualized with 

theories of Butler, Bourdieu, Scott and Braidotti.  

Dominant/patriarchic dramaturgy processes in life and text in the same 

way. Consequently, understanding patriarchal dramaturgy and tactics of texts 

can allow us to understand the daily life strategies of patriarchy too. Symbolic 

resistance eventually can change into real resistance.  

Another aim of this research is to study traditional Turkish theater 

forms with the assistance of feminist theories to find out a resistant counter-

cultural vein. The opposing trace that reflects the experience of oppressed still 

exists in traditional forms. This trace can be crystallized and then created new 

theater language by using feminist viewpoint.  
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