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GİRİŞ 

 
 

Tiyatro tarihinde hangi döneme, hangi yönteme bakılırsa bakılsın, oyuncu her 

zaman tiyatronun vazgeçilmez, kurucu öğesi olmuştur. Diğer bir kurucu öğe de 

seyircidir. Dönemlere ve türlere göre oyuncunun ve oyuncu karşısında seyircinin 

konumu değişse de, oyuncu ve seyircinin varlığının zorunluluğu hiçbir zaman 

değişmeyecektir. Oyuncu ve seyirciyi tiyatronun asal öğeleri olarak ele aldığımızda 

aslında bir tür ilişkisellikten söz etmiş oluruz. Bu durumda oyuncu ve seyirci; daha 

genel olarak sahne ve seyir yeri arasındaki ilişki de tiyatronun kurucu, asal ilişkisidir. 

Bu çalışmada tiyatronun ilişkiselliği üzerinde durulacaktır. 

  

Tüm sanatlar birinin varlığı düşünülerek kurgulanır. Dolayısıyla bir estetik 

deneyim, biri estetik nesne diğeri de onu alımlayan özne olmak üzere iki taraf olması 

koşuluyla var olabilir. Tüm sanatlar da bu anlamda, bir bakışa ihtiyaç duyar. Bu 

durum, söz konusu sanat tiyatro olduğunda, üst üste katlanır. Çünkü tiyatro zaten 

temelde bir gösteridir. Bu yüzden, her sanat dalında alımlayıcı ilişkisi önemli olsa da 

tiyatroda, bahsedilen ilişkiselliğin bir başka deyişle sanat yapıtı ile alımlayıcısı 

arasındaki ilişkinin önemi diğer sanat dallarına göre bir kat daha artar. Tiyatro 

sanatının temelde bir gösteri olması, izleyicinin varlığının sanat yapıtının bir parçası 

olması anlamına gelir. Eser ancak izleyicinin varlığıyla ve izlenilen sırada 

gerçekleşir. Dolayısıyla şimdiki zamanda oluşan eser, şimdiki zamanda alımlanır. 

Sanatçının eseri yaratış süreciyle - ki burada sözü edilen oyunculuk sanatıdır - 

izleyicinin onu seyretmesi eş zamanlıdır. Hem oyuncu hem de seyirci eş zamanlı 

olarak bir deneyim içindedir. Bu durum da tiyatroda oyuncu ile seyirci ilişkisini diğer 
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sanatlardan farklı ve daha ayrıcalıklı bir konuma taşır. Tiyatronun bu kendine özgü 

niteliği dolayısıyla, seyircinin eseri alımlama süreci büyük önem taşır. Oyuncunun 

sanatı, seyircinin yaşayacağı estetik deneyimi belirlerken, aynı zamanda başka türlü 

bir deneyim de oyuncunun eserini yaratırken, oyuncu tarafından yaşanır. Bu 

bağlamda üçlü bir ilişki söz konusudur. Seyircinin sahnede gördüğü oyuncuyla 

kurduğu ilişkinin farklı açılardan bir benzeri de oyuncunun kendi benliğiyle rolü 

arasındaki ilişkidir. Bu çalışmanın temel meselesi, tiyatroya içkin olan ve onu diğer 

sanatlardan farklılaştıran, seyirci, rol ve oyuncu arasındaki bu üçlü ilişkinin 

incelenmesidir.  

 

Buraya kadar özetlenecek olursa, temelde tiyatronun iki kurucu ilişkisinden söz 

edildiği görülür. Birinci ilişki ancak estetik deneyimle tanımlanabilecek sahne seyir 

yeri ilişkisidir. İkinci ilişki ise, sahnenin kuruluş biçimine göre düzenlenen ve 

sahnenin kendisinin kurucu öğesi olarak oyuncunun rolüyle olan ilişkisidir. Bu 

çalışmada da sözü edilen ilişkileri incelerken, estetik deneyim ve estetik deneyimde 

bir tutum olarak önerilen estetik mesafe kavramları esas alınacaktır. Tezin üzerine 

temellendiği bu tutum kuramlarından özellikle “estetik mesafe” 20. Yüzyılda büyük 

ölçüde yaygın kabul görmüştür. Bu bakımlardan, bu çalışmada da gerek 

yönetmenlikleriyle gerekse oyuncuyu ele alış biçimlerine göre, 20. Yüzyıla 

damgasını vurmuş üç tiyatro insanının (Stanislavski, Brecht, Grotowski),  

oluşturdukları oyunculuk yöntemleriyle nasıl bir estetik deneyim vaadettiği mesafe 

kavramı üzerinden incelenecektir. Üç yönetmen de oyunculuk anlayışları açısından 

farklı üsluplar yaratmış ve dolayısıyla bu yöntemlerde de mesafe kavramı farklı 

durumlarla tezahür etmiştir. Her bir yönetmenin seyircisiyle kurmayı düşündüğü 
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ilişki ve buna bağlı olarak da mesafe farklıdır. Yine her bir yönetmenin oyunculuk 

anlayışının farklılığı dolayısıyla, oyuncunun rolüyle kendi benliği arasında kurmuş 

olduğu mesafe de değişiklik gösterir. Bu bakımlardan bu çalışmaya konu olan bu üç 

tiyatro insanı yalnızca yönetmen olarak veya kurmuş oldukları oyunculuk sistemleri 

açısından değil, seyirciye vaadettikleri estetik deneyimler açısından da önem taşır. 

Çünkü zaten aralarındaki farklılıkları oluşturan, en temelde, yaratmaya çalıştıkları bu 

estetik deneyim, bir başka deyişle seyirciyle kurmak istedikleri ilişkidir. 

 

Tezin birinci bölümünde kuramsal çerçeveyi oluşturacak olan estetik deneyim ve 

estetik mesafe kavramlarının açıklamalarına yer verilmiştir. Estetik deneyimle ilgili 

farklı düşünürlerin görüşleri ele alınarak, kavramsal çevrenin daha anlaşılır 

kılınmasına çalışılmıştır. Birinci bölümün ikinci kısmında ise estetik deneyime bağlı 

olarak gelişen tutum kuramlarından Edward Bullough’un estetik mesafe kavramı 

ayrıntılı bir biçimde ele alınır. İkinci bölümde ise, üç tiyatro insanının önce 

yaşadıkları dönem ve etkilendikleri düşüncelere yer verilerek, oyunculuk 

yöntemlerini üzerine kurdukları temel araştırılacaktır. Yaşadıkları döneme hakim 

olan düşünceler nasıl bir oyunculuk yöntemi kuracaklarını da belirler. Ayrıca 

dönemlerin hakim paradigmaları bize dönemin seyircileri hakkında da önemli 

ipuçları sunar. Elbette ki, bütün bu incelemeler, mesafe kavramı üzerinden ele 

alınacaktır. Sahnede kurulan oyuncu – rol mesafesinin, seyir yerinde nasıl işlediğine 

bakılacak ve seyir yeri sahne arasındaki mesafenin bu bağlamda nasıl kurulduğu 

üzerine tartışılacaktır. Ancak kavramsal çerçeveyi çizmeye başlamadan önce 

üzerinde durulan tiyatronun ilişkisellik boyutunu biraz daha açmakta fayda var. 

Özellikle tiyatro sanatında eser ile seyirci arasındaki ilişkiselliğin önemine 
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değinirken teatrallik kavramına bakmadan geçmemek gerekir. Çünkü birçok 

kuramcı, teatralliği, tiyatro sanatını diğer sanatlardan ayıran ilişkisellik boyutuna 

yaptığı vurgu açısından ele alır. 

  

Michael Fried, minimal sanat ile modern resim ve heykel sanatını karşılaştırdığı  

1967 tarihli Art and Objecthood (Sanat ve Nesnelik) adlı makalesinde, literalistler 

olarak adlandırdığı minimal sanattan yana olan sanatçıları nesneyle izleyici 

arasındaki ilişkiyi gösterişe dönüştürdükleri gerekçesiyle eleştirir. Kendi nesneliğini 

yenmeye veya askıya almaya değil de tam tersine onu ortaya çıkarmaya çalışmanın 

bir teatrallik çağrısı olduğunu, oysa tiyatronun sanatın yadsınmasından başka bir şey 

olmadığını düşünür (2009: 280). Fried, sanatın, nesneliğini açığa vurmasını 

teatrallikle bağdaştırır. Sanat eserinin seyirlik bir duruma gelmesi, izleyicinin 

varlığını da kapsaması anlamına gelir. Bu da sanatın nesneliğinin açığa vurulması 

demektir. Oysa Fried, sanatın izleyiciden bağımsız olarak bir öz tarifiyle mümkün 

olduğunu savunur. İşte tiyatroya karşı çıkmasının temelinde de bu tutum yatar. Ona 

göre diğer tüm sanatlar izleyicinin varlığına işaret eden teatrallikten uzak durmalı ve 

kendini öyle bir yerden tarif etmelidir. Fried, minimalist sanatın temsilcilerinden 

birinin geceleyin New Jersey Pistinde yaşadığı deneyimi ve onun bu deneyimi 

betimleme biçimini de teatral bulur. Smith’in pistte yaşadığı bu deneyim estetik bir 

deneyimdir ve Fried’ın da ifade ettiği gibi aynı zamanda teatral bir deneyimdir de 

(2009: 285). Smith’in bu deneyiminin Fried’ı rahatsız eden tarafı, deneyimin 

çerçevelenemez ve fakat ancak yaşanmak zorunda oluşudur. Pist tek başına bir sanat 

eseri değildir ancak yaşanan deneyim onun estetik niteliğini açığa çıkarır. Fried 

durumu şu sözlerle tarif eder: 
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Örneğin kapalı geçitte yolun sürekli akışı, farların delici ışıklarıyla aydınlanan karanlık pistin 

yeni kesimlerinin eş zamanlı olarak gerileyişi; salt Smith ve arabada kendisiyle birlikte 

olanlar için var olan, kocaman, terk edilmiş bir şey olarak pistin kendisinin taşıdığı anlam. Bu 

son nokta önemlidir. Bir yandan, söz konusu pist ve eğitim alanı hiç kimseye ait değildir; öte 

yandan, her bir durumda Smith’in varlığıyla yaratılan durum onun tarafından kendisinin 

olarak duyumsanır (2009: 285). 

 

Smith’in pist boyunca arabayla ilerlerkenki deneyimi bir bakıma estetik 

nesnenin yerine geçer ve deneyimi yaşayanı da durumun öznesi haline getirir. İşte 

Fried bu ilişkiselliğin teatrallik olduğunu vurgular. Tiyatronun seyircinin varlığından 

bağımsız olamayışı ve üstelik bu seyircinin o sırada yalnız olmamasına rağmen, söz 

konusu yapıtın yalnızca kendisi için varolduğu duygusuna kapılması, Fried’ın diğer 

sanatların kendini teatrallikten sıyırmaları gerektiği düşüncesinin temelinde yatan 

ana unsurlardır. Fried en genel anlamda teatral bulduğu minimalist sanatı seyircinin 

zamanını ve mekanını da içeren ve onun bakışıyla tamamlanan bir süreçsel varoluşa 

işaret ettiği için eleştirirken, modern sanatın çoktan tamamlanmışlık haline övgüde 

bulunur. Çünkü seyircinin varlığı, şimdiki zamanı her zaman hatırlatan bir unsur 

olarak karşımızda durur teatrallikte. Oysa modern sanat bu gündelikliğin dışına 

çıkmalıdır. 

  

Anne-Britt Gran, The Fall of Theatricality in the Age of Modernity (Modern 

Çağda Teatralliğin Çöküşü) adlı makalesinde teatralliğin ilişkisel boyutuna dikkat 

çeker. Teatralliğin öze ait niteliksel değil ancak ilişkisel bir boyutta 

tanımlanabileceğinin altını çizer (2002: 254). Anne Britt-Gran makalesinde bir çok 

farklı kuramcının teatrallik tanımına yer verir. Hepsi de farklı açılardan da konuya 
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yaklaşsalar teatralliğin ilişkisel bir biçimde tanımlanabileceği konusunda ortak 

görüştedirler. Josette Féral de teatralliğin tek başına olamayacağını, ancak birisi için 

var olabileceğini (2002: 254) söyleyerek, tiyatronun ancak seyircinin varlığıyla 

oluşabilecek bir sanat olduğunu hatırlatır. Féral teatralliğin farklı ilişki biçimleriyle 

bağlantılı olduğunu söyleyerek bunu çeşitli örneklerle açıklar: 

 
…iki mekan arasındaki ilişki, aktörle seyircinin mekanla olan ilişkisi, iki dünya arasındaki 

ilişki, metaforla dilin literal anlamı arasındaki ilişki ve sanat eseriyle alımlayıcısı arasındaki 

ilişki (2002: 255).  

 

Féral, bu ilişkileri tarif ederken şüphesiz en temelde gerçekle kurgu arasındaki 

ilişkiye vurgu yapmak ister. Ancak kurgu gerçeğin karşıtı olarak değil de, bakan 

kişinin oluşturduğu bir çerçeve içinde tarif edilmelidir. O halde, gerçek bir mekan, 

olay veya kişiler, bakan kişinin çerçevelemesine göre kurgusal bir hale gelebilir. 

Buna örnek olarak da yine Féral, Theatricality: The Specificity of Theatrical 

Language (Teatrallik: Teatral Dilin Özgünlüğü) makalesinde, üç senaryodan 

bahseder ve bu üç durumun teatral olup olmadığını tartışır. Birinci senaryoda henüz 

başlamamış bir oyunun seyircileri salona gelmiş ve boş sahneye bakmaktadırlar. 

Burada teatralliği belirleyen şey mekansal farklılıktır. İkinci senaryoda bir metroda 

yasak olmasına rağmen sigara içen bir adam ve onunla kavga eden biri var. Yolcular 

da zaman zaman tartışmaya katılıyorlar. Yine burada da izleyenler için bir teatrallik 

vardır. Üçüncü senaryo da ise, bir kahvede oturup, yoldan gelip geçenlerin izlendiği 

bir durum yaratılır. Bu durumda da teatrallik bakışla sağlanır. Bakan kişinin çizdiği 

çerçeve durumu teatral hale getirir. Bu bağlamda Féral teatralliği bakışla yaratılan bir 

süreç olarak tanımlar (2002: 97). Dolayısıyla seyirci, mekanı, olayı ya da kişileri, 
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kurgusal bir çerçeveden gördüğü anda teatrallikten söz edilebilir. Öte yandan böyle 

bir çerçeveleme yoksa; seyirci gördüğü şeyi teatral bir çerçeve içine almıyorsa o 

zaman teatrallikten de söz edilemez. Bu açıdan teatrallik bir nitelik olarak değil de 

ilişkisel boyutta açıklanır ve ancak bir alımlayıcının varlığıyla mümkün olabilir. 

Gerçek hayatın kurgusal olarak çerçevelenmesi metafor kavramıyla da yakından 

ilişkilidir. Ranghild Tronstad da teatrallikle metafor arasındaki benzerliklerden 

bahsettiği Could the World Become a Stage? Theatricality and Metaphorical 

Structures (Dünya bir Sahne Olabilir mi? Teatrallik ve Metaforik Yapılar) adlı 

makalesinde teatrallikle gerçeklik arasındaki ilişkiyi tanımlamaya çalışır. Bunu 

yaparken de Shakespeare’in ünlü “bütün dünya bir oyun sahnesidir” önermesindeki 

metaforik yapıyı inceleyerek başlar. Metafora ait iki şey belirler, birincisi anlamlar 

arasındaki benzerlik ikincisi de sapmadır (2002: 219). Gerçek anlamıyla 

düşünüldüğünde dünyanın bir oyun sahnesi olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bir 

benzerlik olduğu muhakkaktır. İşte bu benzerlik ve aynı olmayış, anlamın bir yerden 

başka bir yere taşınması nasıl metaforu yaratıyorsa, gerçek hayatla kurgusal olan 

arasındaki boşluktan da teatrallik doğar. Kısacası iki alan birleştirilerek yeni bir alan 

yaratılır. Ancak bu alanda, mutlaka, bakılan şeyi başka türlü görebilen ve onu 

çerçeveleyen bir göz olması gerekir. 

 

Bu çalışmanın amacı, tiyatrodaki ilişkiselliğin, özellikle de oyuncu – rol ve 

sahne – seyir yeri ilişkisinin, Stanislavski, Brecht ve Grotowski’nin oyunculuk 

yöntemlerinde mesafe üzerinden incelenmesidir. Tiyatro alanında gelmiş geçmiş en 

önemli isimlerden üçünün oyunculuk sanatı hakkındaki düşünceleri ve uygulamaları, 

günümüzün oyunculuk anlayışını da hala büyük oranda etkilemektedir. İçinde 
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bulunduğumuz çağda, oyunculuk sanatı hakkında herhangi bir söz söylemek için bile 

bu isimler anılmadan geçilemez. Dolayısıyla bu anlamda özellikle estetik mesafe 

kavramı üzerinden yapılacak bir araştırmanın günümüz için yol gösterici olacağı 

kanısındayım. 
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1. TİYATRODA ESTETİK DENEYİM ve ESTETİK MESAFE 

1.1. Estetik Deneyimin Tarihsel Dönüşümü 

 
 

Estetik deneyimle ilgili genel olarak iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür. 

Bunlardan biri biçimci, diğeri ise bağlamcı yaklaşımdır. Biçimcilikte estetik 

deneyim, deneyimin nesnesinin dışsal özellikleri üzerinden açıklanır. Renk, şekil, 

yapı vb. her türlü biçimsel özellikle belirlenir deneyimin nesnesi. Deneyimi yaşayan 

kişi tüm dikkatini nesnenin biçimsel özelliklerine yoğunlaştırır. Bu görüşte mesafe 

kavramı ağırlıkla önem taşır. Bu bağlamda mesafe kısaca, deneyimi yaşayacak olan 

estetik öznenin, tüm düşüncelerini, inançlarını, görüşlerini, inanç, istek ve hedeflerini 

askıya alması ve estetik nesneye bu şekilde yaklaşması şeklinde açıklanabilir 

(Taşdelen, 2012: 14). Estetik mesafe düşüncesi daha sonra ayrıntılı olarak ele 

alınacağından, şimdilik kısaca açıklanıp geçilecektir. Bağlamcılık ise, estetik 

deneyimde biçimden çok içeriğin önemli olduğunu savunur. Bu anlamda 

bağlamcıların görüşleri biçimcilerin görüşlerinin tersine, nesneyle aralarına mesafe 

koymamayı gerektirir. Dolayısıyla bu görüşe göre kişi ancak kendi düşünce ve 

inançlarıyla nesneye yaklaştığı zaman tam olarak estetik bir deneyim yaşayabilir 

(Taşdelen, 2012: 14). 

  

John Dewey, sanatın yaratım ve alımlama süreçlerini incelediği 1958’de 

yayınlanan Art as Experience (Deneyim Olarak Sanat) adlı eserinde, deneyimi iki 

temel karakter üzerinden tanımlar. Bunlardan biri birlik, diğeri ise tamamlanmışlıktır 

(Taşdelen, 2012: 15). Bu kavramlar Dewey’in estetik deneyimde alımlayıcının, 

sanatçının ve eserin arasında bir bütünlük, uyum arayışı üzerinden okunur. Çünkü 

Dewey’e göre “sanatçının yapması ve seyircinin algılaması bir bütündür” (Cupchic, 
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2002: 12). Bu bütünlük de ancak deneyimde açığa çıkabilir. Dewey, deneyimin 

bütünlüğünü şu şekilde açıklar: 

  
Bir deneyimin hem örüntüsü hem de yapısı vardır. Eylem ve onun sonuçları alımlama 

içerisinde birleşmelidir. Bu ilişki anlamı veren şeydir… Yapma ile alma arasında bir denge 

yoksa hiç bir şey zihinde köklerini bulamaz… Bir sanatçının gerçek çalışması, gelişimi 

içerisinde sürekli bir değişim halinde bulunurken, alımlamada tutarlı olan bir deneyim inşa 

etmektir (Cupchic, 2002: 13). 

 
  Dewey, alımlamadan bahsederken onun pasif bir eylem değil, aksine aktif bir 

süreç olduğunun da altını çizer. Alımlamada kişi kendi deneyimini yaratır, bu 

yeniden yaratma olmaksızın, sanattan söz edilemez (Cupchic, 2002: 14). 

 

Monroe Beardsley de Dewey gibi biçimci görüşü savunan düşünürlerdendir. 

Beardsley her estetik deneyim için ortak olan üç özellik belirtir. Bunlar, odaklanma 

(yalnızca estetik nesneye yönelik olarak), yoğunluk ve birliktir. Birlik uyumun ve 

tamamlanmışlığın bir parçası olarak tanımlanır (Shelley, 2013). 

 

 George Dickie ise bağlamcı görüşün temsilcilerindendir. O, en temelde 

biçimcilerin deneyimi bütünsel ve tamamlanmış olarak tanımlarına karşı çıkar.  Ona 

göre tamamlanmışlık bir sanat yapıtı için kullanılabilir ancak bir deneyimi 

tanımlamak için yeterli değildir. Dolayısıyla, “tamamlanmış bir eseri görmek ya da 

duymak, tamamlanmış bir görme ya da duymaya sahip olmamıza yol açmaz” 

(Taşdelen, 2012: 15).  
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 Kant estetik deneyimden çok estetik yargı üzerine düşünmüşse bile yine de 

öznenin estetik karşısında yaşadığı estetik deneyimin, estetik yargıyı belirlemek 

açısından önemli olduğu görüşündedir. Ona göre estetik yaşantı, öncelikli olarak 

duyusal bir deneyimdir ancak bunun yanısıra akılla kavranabilen düşünsel bir boyutu 

da vardır (Bozkurt, 2000: 43). Çünkü deneyimin bir yargı olarak dile getirilmesi 

aklın süzgecinden geçirilerek yapılabilecek bir şeydir.   

 

Estetik deneyim genel olarak iki noktanın birbirini tamamlamasıyla oluşur. 

Birincisi estetik nesnenin duyusal oluşuyla ilgilidir; görülür, işitilir ve bu 

özellikleriyle kişiye haz verir. İkincisi ise estetik nesnenin aynı zamanda düşünülen, 

seyrine dalınan ve bir anlam içermesi açısından da önemli olması ve kişiye haz 

vermesidir. Kant sonrası idealist estetik, bu iki önermeyi temel olarak alır ve duyusal  

olanla zihinsel olanın birleşimiyle estetik yaşantının oluşabileceğini savunur 

(Bozkurt, 2000: 42). 

 

Dabney Townsend izleyici ve sanat yapıtı arasındaki ilişkiyi incelediği Estetiğe 

Giriş adlı kitabında, estetik deneyim ve tutum kuramlarını ele alır ve genel 

değerlendirmeler yapar. Dabney Townsend’e göre “estetik nesneler temelde 

‘amaçsal’ nesnelerdir” (2002: 209).  Estetik nesnelerin amaçsal nesneler olduğunu 

söylerken tam olarak değinilmek istenen nokta, sanat yapıtıyla izleyicisi arasındaki 

ilişkiselliktir. Çünkü tüm sanat eserleri esasında bir başkasının varlığı varsayılarak ve 

ona görünmek amacıyla kurulur. Bu durum sanat tarihinde hangi döneme bakılırsa 

bakılsın hatta tarih öncesindeki duvar resimleri için bile geçerli bir durumdur. Zaten 

estetik denilen kavram, ister klasik ister çağdaş kuramlarda olsun temelde “insanların 

nesnelere tepki verme biçimiyle ilgilidir” (2002: 210). 
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Dabney Townsend, modern ve klasik estetik kuramları karşılaştırırken, klasik 

sanat ve estetik kuramların katılımcı bir estetik anlayışa sahip olduğunu söyler (2002: 

211). Katılımcı estetikte sanat alımlayıcısının özel zevkinden çok kişinin bir 

toplumun parçası olması önem taşır. Burada yalnızca sanat yapıtı ile sanat 

alımlayıcısı arasındaki birebir ilişkiye değil, toplu olarak tüm alımlayıcıların 

varlığına atıfta bulunulur. Bireysel deneyim yerine toplumsal deneyim ön plana 

çıkar. 18. Yüzyıl klasik estetiğinin, bir sanat yapıtından alınan hazzın yanında 

öğretici olmasını da içermesiyle açıklanabilecek olan bu tarz bir deneyimde 

toplumsal olanın dinsel olanla sıkı bir ilişkisi vardır. Bu düşüncenin kaynağı en 

temelde Kant’ta bulunabilir. Kant 18. Yüzyılda güzel ve yüce kavramları üzerine 

düşünür ve ikisini farklı estetik kategoriler olarak değerlendirir. 18. Yüzyıla kadar 

hakim olan güzel estetiği biçimle ilgilenirken, yüce kavramının ele alınışıyla 

biçimsizliğe, sınırsızlığa, görünmeyenin idesinin yarattığı korku ve saygıya vurgu 

yapılır. Güzelden alınan haz pozitif bir hazken, yüceden alınan haz negatif bir hazdır. 

Kant Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler adlı eserinde güzel ve yüceyi 

şu şekilde karşılaştırır: 

 
Yüce harekete geçirir, güzel büyüler. Tam bir yücelik duygusu yaşayan bir adamın edası 

ciddi, bazen sert ve şaşkındır. Diğer yanda, canlı güzellik duyumu gözlerde parıldayan 

neşeyle, gülümseten özelliklerle ve çoğu kez işitilebilir sevinçle kendini belli eder. Yücelik 

ise farklıdır. Yücelik duygusuna bazen belli bir korku ya da melankoli, bazı durumlarda 

asude bir merak bazen de yüce bir plana tamamen hakim olan bir güzellik eşlik eder. ilkine 

korkutucu yücelik, ikincisine soylu yücelik ve üçüncüsüne görkemli yücelik diyeceğim. 

Derin yalnızlık yücedir ama dehşet uyandıracak bir şekilde (2010: 9). 
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Kant’ın söz ettiği yüce deneyimi, insanın aklının sınırlarını aşan bir belirsizlik, 

sonsuzluk ve biçimsizliğe işaret eder. Bu deneyim tam olarak insanın kendi 

sınırlılıklarını bilmesi ile ilgili bir deneyimdir. İnsan kendi sınırlarını aşan ve bu 

dünyada kavrayamadığı ama varlığının idesine sahip olduğu aşkın bir durumla karşı 

karşıyadır. Bu durumda hissettiği duygu, belirsizlikten, bilinmeyenden kaynaklanan 

bir korku ama aynı zamanda bir hazdır. İşte bu haz negatif haz olarak adlandırılır. 

Yüce, insan algısının sınırlarını aştığından dolayı fenomenel dünyaya değil numenal 

dünyaya aittir. İnsanlar bu aşkınlığın idesine sahip olsalar bile onu asla tam olarak 

duyumsayamazlar. Bazen doğa karşısında çaresizliğe kapılan insan yüce deneyimiyle 

karşılaşabilir fakat doğa da aslında aşkın olanın bilgisine asla ulaşılamayacağının bir 

ifadesidir. Doğa, yüce olanı, aşkın olanı benzeşim yoluyla temsil etmez, bu yüzden 

de aşkın olanın üzeri her zaman örtük kalır. Demek oluyor ki, doğa bu dünyadaki 

mevcudiyetiyle sürekli namevcut olana bir gönderme de bulunur. Biz doğa karşısında 

yücenin idesine, fikrine sahip olabiliriz ama asla ona tam olarak ulaşamayız. 

 

 Klasik estetik anlayışın dinle ve doğayla kurduğu bu özel ilişkide deneyim 

yalnızca haz vermez ayrıca öğretici de olması gerekir. Kişide bir çeşit ait olma 

duygusunu tetikler. Doğadaki bir şeye veya bir topluluğa ait olma duygusu uyandırır. 

Bu, “ben’in yapıt deneyiminde erimesi” ( 2002: 212) olarak açıklanabilir. Toplumsal 

ya da katılımcı estetik denilen bu anlayışta elbette sanat alımlayıcılarının yapıtla 

kurduğu ilişkide bireysel olmaması demek, o esere tek başına bakamayacağı 

anlamına gelmez. Bu anlamda kişisellikten uzak değildir. Ancak kurulan ilişkide bir 

başka şeyin, kendinden daha büyük bir şeyin parçası olma durumu vardır ve alınan 

haz da bir çeşit paylaşmayı beraberinde getirir. 
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 Modern estetik kuramlar ise, katılımcı estetik kuramlara metafizik varsayımları 

da içermesi dolayısıyla kuşkuyla yaklaşır. Bu modellerde asıl soru bireyin sanat 

yapıtı ile arasında özel bir estetik ilişkinin var olup olamayacağıdır. Rönesansla 

beraber değişmeye başlayan bilim ve felsefe anlayışı estetiği de bireysel bir anlayışa 

yöneltir. Böylece estetik tutum kuramları da gelişmeye başlar. Bu kuramın çıkış 

noktası en temelde algıyla ilgilidir. Buradaki temel düşünce, sanat yapıtı ile izleyici 

arasındaki ilişkinin izleyenin algısına göre değişebileceğidir. Daha doğru ifade etmek 

gerekirse, izleyenin bir nesneye yaklaşım biçimi, onun o nesneyi nasıl algılayacağını 

da belirler. Çağdaş felsefeye göre algı yansız değildir ancak birikmiş deneyimle 

edinilmiş zihinsel tutumlarla denetlenir (2002: 215). Algı denilen şey çoğunlukla 

dünyada edindiğimiz deneyimlerle oluşur ancak doğuştan getirdiğimiz bir donanım 

da söz konusu olabilir. Örneğin bir tehlike sezdiğimizde kaçmamız veya doğuştan 

getirdiğimiz beslenme veya üreme güdüsü gibi. Yine de algı ile ilgili tutumlarımızın 

büyük bir kısmı öğrenme ile ilgilidir. Kültürden kültüre de farklılıklar gösterebilir. 

  

 Estetik deneyimle ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli bir kavram da 

estetik tutumdur. Estetik nesnelerin algılanmasında özel bir tutumun rolü olup 

olmadığı konusu özellikle 18. Yüzyıldan günümüze tartışma konusudur. Estetik bir 

tutumun diğer tutumlardan farkı “ereğini kendinde taşıması”dır (Taşdelen, 2012: 16). 

Söz gelimi pratik tutum denildiğinde, bir nesneye kullanışlılığı yönünden yaklaşıldığı 

veya bilişsel tutum dendiğinde, öğrenme sürecinin önem kazandığı düşünülürse, 

estetik tutumda önemli olan da nesneye başka hiçbir çıkar gütmeden, yalnızca zevk 

almak amacıyla yaklaşmaktır. Bu durum da bir estetik nesnenin ereğini kendinde 

taşıması şeklinde tanımlanabilir (Taşdelen, 2012: 16). 
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 20. Yüzyılda etkili olan, estetik tutum kuramlarını inceleyen iki isimden 

bahsedilebilir. Biri ilk olarak Kant’ın ele aldığı “çıkarsızlık” kavramı üzerinde 

düşünen Jerome Stolnitz, diğeri ise “mesafe” kavramını ele alan Edward Bullough. 

Bu iki kavram, çağdaş estetik anlayışının temelini oluşturur. “Çıkarsızlık” terimi, 

temelini zaten “estetik tutum” kavramının tanımında bulur. Estetik tutum en genel 

anlamda: “Nesnelere, insanlara, olaylara, ilişkilere, sanat yapıtlarına, 

düşünülebilecek her türden şeye olağanın dışında bakma, bütünüyle ayrı ve özgül bir 

biçimde görme, hergünkü deneyimleme kiplerinden farklı yaşantılama durumunu 

anlatma…” (Güçlü, Uzun, Uzun, Yolsal, 2002:496) olarak tanımlanır. Bu kavramı 

ilk olarak Kant ele alır. Ona göre kişinin güzellik karşısında aldığı haz çıkarsız, 

dolaysız bir haz olmalıdır. Schopenhauer de İstenç ve Tasarım Olarak Dünya (1819) 

adlı eserinde insanın kendi iradesinden bağımsız olarak, herhangi bir amacına hizmet 

etmeyecek olan kısacası çıkarlarına bir araç olarak görmediği her türlü şeyin estetik 

deneyimle ilgili olabileceğini söyler. Bu düşünceye göre, kişi estetik nesnenin 

yansıttığı ideayı görebilir, zaten estetik deneyimin temeli de idealarla karşılaşmak, 

sanat yapıtındaki ideal yapıyı keşfetmektir (Bozkurt, 2000: 42). Ancak 20. Yüzyıl 

başlarında bu kavram yeniden ele alınmış ve geliştirilmiştir. Çıkarsızlık denilen şey 

izleyicinin yapıtla kişisel bir ilişkisi olmamasını ifade eder. Buradan da anlaşılacağı 

gibi ideal bir izleyiciyi varsayar. Townsend çıkarsızlığı şu şekilde tanımlar: “Bir 

deneyimin verdiği doğrudan zevkin ötesinde, bir arzunun varlığı ve onun 

gerçekleştirilmesi söz konusu değilse, buna estetikte çıkarsızlık denir” (2002: 218). 

Biraz daha açmak gerekirse, örneğin bir izleyici bir sanat yapıtıyla karşılaştığında, 

tam karşılaşma anında ona daha önceki kuramsal bilgileriyle yaklaşıyorsa dolayısıyla 

yalnızca o anda yaşadıklarına bağlı değilse, çıkarsız değil demektir. Bu bağlamda 
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çıkarsızlık doğrudan bir deneyime bağlıdır. Çağdaş estetik anlayışına göre, ancak 

çıkarsız bir deneyim gerçek bir estetik deneyim olabilir (2002: 218). Elbette ki 

yapıtın deneyimlendiği anda izleyicinin çıkarsız oluşu, sonradan bir amacın 

oluşmayacağı anlamına gelmez. Fakat o zaman estetik deneyim bizim için saf bir 

deneyim olmaktan çıkar. Peki, çıkarsız; ideal bir izleyiciden söz etmek tam anlamıyla 

mümkün müdür? Gerçekten ideal bir çıkarsızlıkla bir yapıta yaklaşmak pek mümkün 

olmasa da ideale en yakın tutumu benimsemek gerekir. İşte bu noktada estetik bir 

tutumu niteleyen bir yol olarak 20. Yüzyıl başlarında Edward Bullough “psikolojik 

mesafe”yi önerir. Tezin temel olarak üzerine inşa edildiği Bullough’un “mesafe” 

kavramına ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

  

  Bunların yanında estetik deneyimi betimleyen başka yaklaşımlar da vardır. Bu 

yaklaşımlar algı ve görünüş üzerinedir. Townsend çağdaş psikoloji ve felsefeye göre 

kimi görünüşlerin farklı biçimde görünebileceğini söyleyerek bu noktada, bakış 

açısına göre bir nesnenin hem ördek hem de tavşan olarak göründüğü bir örnek 

üzerinde durur (2002: 223). Buradan bir nesnenin veya bir görünüşün kişinin 

iradesine göre farklı bir şekilde görünebileceği sonucunu çıkarabiliriz. “Algı salt 

görmeyi değil, bir şeyi bir şey olarak görmeyi de içerir” (Townsend, 2002: 223). 

Görme algısının iradi doğasına bağlı olarak, kişi baktığı şeyi diğerlerinden başka 

türlü görebilir. Dolayısıyla bakılan nesne fiziksel nesnenin ötesine geçer, algısal 

nesne haline gelir. Örneğin iki farklı fiziksel nesne, aynı algısal nesne olarak 

görülebilir. Hatta, aynı algısal nesneyle ilgili farklı zamanlarda farklı duygular 

uyanabilir. Demek oluyor ki, kişinin nesne deneyimi o andaki psikolojik durumuyla 

da çok ilgilidir. Townsend,  bütün bu psikolojik mesafe, algısal nesne ve görünüşle 
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ilgili kuramların en genel anlamda ortak özelliğinin, bireyin içe bakış yoluyla 

doğrudan bir deneyimin estetik açıdan gerekli bir durum olduğu kanısında 

birleşmeleri olduğunu söyler. Bu yaklaşımlara göre, deneyim, geliştirip, 

öğrenilebilen, herkesçe test edilebilen bir tutuma bağlıdır. Sanatın öznelliğiyle ilgili 

beklentilere uygunluk gösterirler. Kuramsal açıklamalardan ve tanımlamalardan çok 

pratiğe önem verirler. “Böylece bir izleyicinin bir sanat yapıtıyla nasıl ilişkiye 

girdiğiyle ilgili görüşlerin ciddi savunucuları olurlar” (2002: 226). 

 

Estetik deneyime bağlı olarak gelişen yaklaşımların özellikle de tutum 

kuramlarının eleştirildiği yönler de vardır. Bu kuramların eleştirildiği en önemli 

nokta, deneyimler söz konusu olduğunda bir kimlik ölçütünden söz etmenin 

zorluğudur (Townsend, 2002: 226). Biz şeyleri kimlik ölçütleriyle tanımlarız. 

Örneğin bir insanı veya bir nesneyi diğerinden ayırt edebilmemiz için elimizde 

yeterli kimlik ölçütü bulunur. Ancak aynı şeyi deneyim türlerine uygulamak zordur. 

Çünkü deneyim doğası gereği özneldir. Deneyimin doğrudan betimlenmesi oldukça 

zordur. Daha önce de belirtildiği gibi, tutum kuramları, bireyin içe bakış yoluyla 

doğrudan bir deneyimin estetik açıdan gerekli bir durum olduğu kanısında birleşirler. 

Ancak deneyimin öznelliğinden veya deneyimden anlamlı bir biçimde söz etmek için 

de kimlikle ilgili bazı ölçütler gerekiyorsa eğer, bu bir çelişki yaratır. Tabii yine de 

bu durum, estetiğin deneyimsel olduğu gerçeğini de değiştirmez. Townsend, sorunun 

bir kısırdöngüden kaynakladığını, deneyimin bizi bir şekilde nesneye, nesnenin de 

deneyime geri götürdüğünü söyleyerek, şöyle bir tespit ve öneride bulunur:  

 
Estetik deneyim kuramlarının olabilirlikleri, ileri sürdükleri benzetme ve eğretilemelere 

dayalıdır… Sorun, böyle benzetmeleri ve algı kuramlarını bir eğretilemeye ve 
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değerlendirmeye yardımcı olan araçlar olmaktan çok daha fazla bir şey olarak gördüğümüzde 

ortaya çıkar. O halde değerlendirmemizi, benzetme ve eğretileme üreten kurulu modellere 

uygunluk gösteren sanat dallarıyla sınırlandırmalıyız…Tutum kuramlarını ve algı kuramlarını 

kimlik ölçütü olmaktan çok, eleştirel araçlar olarak ele alırsak, böyle bir döngüsellik ortaya 

çıkmaz (2002: 232-233).  

 

Peter de Bolla da, Sanat ve Estetik adlı kitabında üç farklı sanat dalından üç 

farklı yapıtı estetik deneyim bağlamında inceler. Bu incelemeleri yaparken bize 

estetik deneyimin niteliğine dair önemli ipuçları sunar. Bolla, estetik deneyimi “bir 

sanat yapıtı tarafından derinden etkilenmek” (2006: 15) olarak tanımlar. Böylesi bir 

deneyimi bir tür duygulanım deneyimi olarak nitelendirir. Bu sebeple durumu 

düşünselleştirmeden sanat yapıtı karşısındaki bedensel itkiyi duygulanımları açığa 

çıkarmak üzerinde durur. Çünkü ona göre, duygulanım deneyimleri biliş düzeyinde 

ortaya çıkmaz. Bu nedenledir ki, pek çok insan bir sanat yapıtıyla karşı karşıya kalıp, 

etkilendiğinde tam olarak neler hissettiğini sözcüklerle, (en azından var olan söz 

dağarcığıyla ki böyle bir dağarcık icat edilemez değildir)  ifade edemez (2006:16). 

  

Bolla, bazı sanat felsefecilerinin, “Sanat nedir?”, “Sanatın değeri nedir?”, “Sanat 

yapıtını anlamak ne demektir?” gibi sanatın ne’liğine dair sorularla ilgilendiklerini, 

bu anlamda bir eserin sanat eseri olabilmesi için gerekli koşulların neler olduğunu 

araştırdıklarını söyler. Oysa buna karşın sanatın ne’liğine dair bu tür çalışmaların 

yararsız olduğunu düşünen felsefeciler de vardır. Onlara göre sanatın kendisini tek 

başına sorgulamak bir işe yaramaz, sanat ancak bir estetik deneyim yoluyla anlam 

kazanabilir. Sanatı bir estetik deneyim aracı olarak gören bu felsefeciler, sanata 

ilişkin soruları başka türlü formüle ederler. Örneğin “güzellik duyumunu uyandıran 
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nedir?”, “Güzel nesnelerin doğasında, böyle tepkiler uyanmasına neden olan özgül 

nitelikler var mıdır?” gibi sanat ve alımlayıcı arasındaki ilişkiyi, sanatta bu ilişkinin 

gerçekleşmesine neden olan niteliklere yönelik sorular sorarlar (2006:18). Sanatın 

özüne, ne olduğuna ilişkin sorular bir sanat tanımı gerektirir. Bundan kaçınan 

filozoflar ise sanatı bir “açık kavram” olarak ele alırlar. Sanatın bir “açık kavram” 

olması fikrini ilk olarak filozof Moritz Weitz dillendirmiştir. Sanatın açık bir kavram 

olması demek, “değişim, büyüme ya da yenilik olasılıklarını sürekli olarak 

bünyesinde barındırması” (2006:22) demektir. Sanatın açık bir kavram olması fikri 

sanatı sanat olmayanlardan ayıran kesin niteliklerin olması gerektiği fikrine karşı, 

sanatı bir estetik deneyim olanağı yaratması açısından ele almanın yollarını açar. Bu 

bağlamda, Peter de Bolla da, sanatın kesin bir tanımının ön koşul olduğu görüşünün 

aksine, sanat kavramını tartışmanın en yararlı başlangıç noktası olarak “estetik 

deneyimi” tartışmak gerektiğini söyler (2006:22). 

 

Bir alımlayıcının bir sanat eseriyle karşılaşmasında elbette ki yalnızca bir estetik 

deneyimden söz edemeyiz. Esere verilen tepki, politik, ekonomik veya sosyal de 

olabilir. Ancak burada yalnızca esere verilen sanatsal tepkiden söz etmek gerekir.  

Estetik deneyimin doğasını araştırırken Bolla da sanat unsuruna verilen tepkiden söz 

eder. Çünkü politik, ekonomik veya sosyal olarak verilen tepkiler bir sanat eserini 

tanımlayamaz. Sanat eserini tanımlayabilmek için uyandırdığı estetik tepkiyi 

incelemek gerekir. Peki estetik deneyim nasıl tanımlanabilir? Bu tanımı yapmak 

oldukça zordur. Çünkü deneyim denilen şey karmaşık bir süreçtir. Deneyim sahip 

olunan bir şey midir yoksa yaratılan bir şey midir? Bolla bu noktada, ikisinin de tam 

olarak uygun terim olmadığını, ne kişinin kendi malıymış gibi ona sahip 
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olabileceğini, ne de algılayan özne tarafından yaratılan bir şey olabileceğini, ancak 

ve ancak yaşanan bir şey olabileceğini söyleyerek yaşantı kavramının altını çizer 

(2006: 25). Buradaki “yaşantı” kavramının “sahip olma” veya “yaratma” 

kavramından farkı aslında özündeki hem öznel hem de nesnel olma durumuyla 

ilgilidir. Sahip olma veya yaratmada yalnızca kişinin öznel deneyimi vardır. Oysa 

deneyim  denilen şeyin, onu yaşayan kişiye bağlı olarak öznel tarafının yanında, o 

kişiyi bir topluluğa bağlayan bir yapısı da vardır (2006: 25). Bu düşünceye göre 

estetik deneyimi; kişinin sanatla olan etkileşimini sadece bireysel bir yaşantı olarak 

ele almak doğru değildir. Bolla bu bağlamda deneyimin hem öznel hem de evrensel 

bir doğasının olduğunu öne sürerken, sanatla ilgili ana düşüncesini bir paylaşım fikri 

üzerinden kurar: 

 
Bana göre sanatın yüce değeri onun bizleri, deneyimlerimizi, dünyalarımızı, inançlarımızı ve 

farklılıklarımızı paylaşmaya sevk etmesinde yatar. Sanat karşısındaki duygulanım 

deneyimlerimiz, üzerinde bu tekil dünyaların, inançların ve farklılıkların yerleştirilebileceği 

bir alan sağlar (2006: 26). 

 

Peki sanat yapıtları tam olarak nasıl değerlendirilir? Bu noktada estetik 

deneyimin nasıl betimleneceği ve sanat eserinin niteliğiyle, yaşanan deneyimin ve 

tepkinin ilişkisi meselesine bakmak gerekir. Sanatı nesnenin içinde yer alan bir şey 

olarak değil de, estetik deneyimin bir özelliği olarak gören Bolla’ya göre bir sanat 

yapıtı ancak ona gösterilen tepkinin niteliğiyle ölçülür. Bir yapıtın estetik değerini 

yarattığı tepkinin niteliğiyle eşdeğer tutar. Buna göre derin ve güçlü bir tepki 

uyandıran esere daha yüksek bir değer atfedilirken, diğerine göre daha cılız ve 
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sıradan bir tepki yaratıyorsa, yapıta daha düşük bir estetik değer biçilir (2006: 28-

29). 

 

Buraya kadar olan kısımda estetik deneyim kavramını her yönüyle 

inceleyebilmek amacıyla farklı düşünürlerin görüşlerine yer verildi. Böylece sanatın 

alımlanma sürecinin temel niteliği genel olarak açıklanmış oldu. Bu alımlama 

sürecinin özellikle tiyatro sanatında daha da önemli hale geldiğini bir önceki kısımda 

belirtilmişti. Tiyatronun kendine has niteliği olan eserin yaratımı ve alımlanma 

sürecinin eş zamanlılığı, bu sürecin ve ilişkinin incelenmesini zorunlu hale getirir. 

Bundan sonraki bölümde de bu alımlama sürecine asıl anlamını kazandıran mesafe 

kavramına ayrıntılı olarak değinilecektir. Çünkü tiyatroda alımlama sürecinin anlam 

kazanması, bir başka deyişle, bir oyunu diğerinden farklılaştıran ve üslubu belirleyen 

temel nokta ancak mesafeyle oynanarak sağlanabilir. Bu çalışmada ayrıca, sözü 

edilen estetik mesafe haricinde yeni bir mesafe boyutu daha tanımlanacaktır, ki bu da 

oyuncunun rolüyle arasında kurmuş olduğu mesafedir. Böylelikle tiyatroya özgü olan 

üçlü mesafe ilişkisini incelemek bu tezin temel çıkış noktası olmuştur. 

 

1.2. Estetik Mesafe 

 

Estetik mesafe veya estetik uzaklık, felsefe sözlüğünde en genel anlamıyla şöyle 

tanımlanır: 

 
Estetik tutum kuramının bir türevi olarak estetik uzaklık; “birtakım temel inançların, 

önyargıların, en önemlisi de ortakgörünün algılayışı ile kavrayışının askıya alınmış olduğunu 

bildiren, izleyicinin sanat yaşantısı ile gerçeklik yaşantısının hiçbir koşulda aynı olmadığına 



22 
 

yönelik farkındalığını anlatan estetik ya da sanat felsefesi terimi” (Güçlü, Uzun, Uzun, 

Yolsal, 2002: 497). 

 

Bu genel tanımdan yola çıkarak, mesafenin, izleyicinin sanat ile gerçek 

arasındaki farkı algılayabilmesi için temel gerekliliklerden biri olduğunu 

söylenebilir.  

 
Gerald G. Cupchic, “Fiziksel Mesafenin Estetik bir Kavram Olarak Evrimi” (The 

Evolution of Psychical Distance as an Aesthetic Concept) adlı makalesinde Elizabeth 

Wilkinson’dan alıntılayarak, estetik mesafe fikrinin Shiller’in éloingment 

incelemesine kadar uzatılabileceğini söyler. Shiller’in bu kavramla açıklamak 

istediği şey aslında şairlerin yazma tutumuna ilişkin bir çeşit saptama veya öneridir. 

Ona göre, şairlerin, güçlü duygulara sahip oldukları zaman değil, tersine bunlardan 

uzaklaşıp onları hatırladıkları zamandaki bir sükunet içinde yazmaları gerekir 

(Cupchic, 2002: 15). Shiller’in şiir üzerine yaptığı bu öneri, hemen hemen aynı 

dönemlerde, Diderot’nun oyunculuk sanatı üzerine yaptığı öneriyle paralellik 

gösterir. 18. Yüzyılda oyunculuk meselesi üzerine düşünen Diderot, biri duyarlılıkla, 

büyük coşkunlukla ve anlık esinle diğeri ise duyarlılığıyla değil de, aklıyla, 

soğukkanlı bir biçimde rolünü oynamaya özen gösteren iki oyuncunun 

karşılaştırıldığı Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler adlı eserinde şunları söyler: 

 
Ben büyük bir oyuncuda sağlam bir düşünce yeteneği ararım. İsterim ki, onda soğukkanlı ve 

dingin bir seyirci ruhu olsun. Dolayısıyla, kendisinde bulunmasını kesinlikle istediğim, 

duyarlılık değil, kavrayış derinliği, her şeyi yanılsama hüneri ya da her türlü kişilik ve role 

karşı her zaman aynı yetenektir…ki bu da aynı şeydir (…) Oyuncu can ve gönülden duyarlı 

olursa, herhangi bir rolü aynı coşku ve aynı başarıyla iki kez nasıl oynayabilir? İlk oyunda 
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çok büyük bir coşkuyla oynar; ama üçüncüsünde artık yorulur ve buz gibi soğuk olur (2000: 

15-16). 

 

Diderot iki oyuncuyu karşılaştırırken, açık bir şekilde iyi bir oyuncunun, 

sahnede coşkuları yerine aklını kullanarak soğukkanlı bir biçimde rolünü oynaması 

gerektiğini dile getirir. Bu da ancak oyuncunun kendisiyle rolü arasına bir mesafe 

koymasıyla gerçekleşebilir. Diderot “mesafe” kavramını net bir şekilde dile 

getirmese de aslında temelde bir mesafe üzerinden oyunculuk sanatını kurguladığı 

açıktır. Ona göre iyi bir oyuncu şu şekilde davranmalıdır: 

 
bizi heyecana düşürdüğü anda bile, yine kendi kendisini dinler ve becerisi, sandığımız gibi 

duyumsatmak değil, duygunun dış belirtilerini, sizi aldatacak kadar, tıpkı tıpkısına belirtmek 

olur. Acısının çığlıkları, kulağında önceden yer etmiştir. Umutsuzluğunun ve üzüntüsünün 

jestleri, ezberlemiş ve ayna karşısında tamamlanmıştır. Tam mendilini çıkaracağı ya da göz 

yaşlarının akacağı anı bilir. Bu durumları, kesinlikle filan sözcüğü ya da felan heceyi 

söylerken yapacaktır; ne daha erken ne daha geç (2000: 22). 

 

 Diderot’ya göre gerçeklik ancak mesafe sayesinde mümkün olabilir. Bir 

oyuncunun her gün aynı şekilde oynayabilmesi için rolü ile arasına böyle bir mesafe 

koyması zorunludur. Duygularına kapılıp giden oyuncu belki bir anlığına çok büyük 

bir gerçeklik hissi verebilir ama tüm oyun boyunca bunu sürdürmesi mümkün 

değildir. Demek ki oyuncu açısından yapılması gereken şey, karakteri ve durumu 

yaşamak değil, onu oynamaktır ve bu durum bir mesafeyi zorunlu kılar. Ancak 

oyuncunun kendisiyle rolü arasına koyduğu bu mesafe seyirciye hissettirilmez. 

Seyirci sanki gerçek bir olayı izliyormuş izlenimine kapılmalıdır. Dördüncü duvar 

kavramını ortaya atan Diderot, dönemin tableaux vivants’ından (canlı tablolar) 
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etkilenir ve oyuncuların da tıpkı bu tablolarda olduğu gibi kendi işlerine gömülmüş 

bir şekilde, seyircilerin varlığından habersizmişçesine oynamaları gerektiğini 

düşünür (Hauser, 2006: 75). Dördüncü duvar seyirci ve sahneyi birbirinden ayıran, 

oyuncunun izleyiciyi yok sayarak oynadığı hayali, görünmez bir duvardır. Elbette ki 

Diderot bir dönemin oyunculuk anlayışından bahseder. Dönemin orta sınıfının sanat 

anlayışına göre, içinde yaşadıkları çağ yeterince ilginçtir ve sanatta da bu çağın 

temsil edilmesi gerekir (Hauser, 2006: 75). O günden günümüze bir çok şeyin 

değiştiği söylenebilir. Ancak Diderot’nun, bu tespitleriyle, oyunculuğun doğasına 

ilişkin çok temel bir noktaya değindiğini söylemek gerekir.  

 

 Gerek Shiller’in éloingment derken söz ettiği, güçlü duyguları sükunet içinde 

dile getiren şairi gerekse Diderot’nun mesafeli oyuncusu; aslında sanatçının eserini 

icra ediş sürecine dair vurgulardır. Ancak estetik mesafe kavramı yalnızca sanatçının 

eserini yaratırken veya icra ederkenki tavrını içermez aynı zamanda ve hatta özellikle 

eserle alımlayıcı arasındaki ilişkiyi vurgular.  

 

Estetik mesafe kavramına ilişkin modern tartışmalar, 20. Yüzyılın başlarında 

Edward Bullough’un meseleye psikolojik bir yönelimle bakan 1912 tarihli  “Sanatta 

ve Estetik Prensipte Bir Faktör Olarak Fiziksel Mesafe” (Psychical Distance as a 

Factor in Art and Aesthetic Principle) adlı makalesiyle ortaya çıkar. Bullough, 

fiziksel mesafeyi bizim kendi benliğimizle, kaynak ya da araç olan nesneler 

arasındaki ilişkiyi açıklayan bir tür metafor olarak tanımlar. Ayrıca ona göre mesafe, 

deneyimi dönüştüren bir şeydir (Cupchic, 2002: 17). Bullough’un tanımına göre, bir 

deneyim sırasında, deneyimi oluşturan şeye, nesnel olarak bakmalı, yalnızca 

kendimizde deneyimin nesnel özelliklerini vurgulayacak tepkilere izin vererek, hatta 
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kendi öznel duygulanımlarımızı bile, kendimizden kaynaklanan değil de o fenomene 

özgü olan şeyler olarak yorumlayarak bir deneyim dönüştürülebilir (Cupchic, 2002: 

17). Bu bakımdan mesafe, estetik bilincin ve nesneye ilişkin düşünmenin özsel 

karakterlerinden biridir. Ancak, mesafeyi kişisel olmayan sadece entelektüel bir ilişki 

olarak düşünmek yanlış olur, aksine mesafe kişisel bir ilişkiye vurgu yapar ve bu 

ilişki de duyusal renklerle bezelidir ama kendine özgü bir karaktere sahiptir 

(Cupchic, 2002: 17). 

 

Bullough, ileri sürdüğü fiziksel mesafe kavramını açıklamak için bir örnek verir. 

Örnek denizde, sisin ortasında kalan bir geminin yolcularının deneyimiyle ilgilidir. 

Herkes kaygılı, gergin bir bekleyiş içindedir. Görünmeyen tehlikelere karşı bu gergin 

bekleyişten başka yapacak hiçbir şey yoktur. Yolcuların yaşadıkları bu deneyim, 

çoğu insan için hoşa gitmeyen bir durumdur. Ancak Bullough bu deneyime bir de 

başka bir taraftan bakmamızı ister. Bir an için tehlikeleri görmezden gelip kendimizi 

sisin atmosferine bıraktığımızda aynı durum, yoğun bir hazzın kaynağı haline de 

gelebilir. İşte ikinci deneyimde bir mesafe söz konusudur. Tehlike durumunu askıya 

aldığımız an, bu deneyimden zevk almaya başlarız. Gerçek hayatın kaygılarına karşı 

mesafeli bir tutum, estetik hazzı da beraberinde getirecektir. Bu örnekte Bullough 

“deneyimin nesnel özelliklerine” vurgu yapar. Bu da demek oluyor ki, deneyimi 

tanımlarken, deneyimi oluşturan şeyin bizde yarattığı duyguyu tarif eder. Kısacası, 

“deneyimimizin nitelikleri uyaranın üzerine yansıtılmaktadır. Bu durumda bu uyaran 

fiziksel sis fenomenidir” (Cupchic, 2002: 17). Bullough, sözü edilen deneyimi tam 

olarak şu sözlerle anlatır:  
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…saydam bir süt opaklığıyla bir tül gibi sizi çevreleyen, nesnelerin hatlarının belirginliğini 

yok eden ve şekillerini bozarak gizemli grotesk bir hale getiren olguya yöneltecek, havanın 

taşıma gücünü gözlemleyecek, elinizi onun dışına çıkarıp nadiren sanki çok uzaklardaki bir 

sirene dokunabilcek ve onun kendini beyaz bir duvarın ardında yok etmesine izin verecekmiş 

izlenimi oluşturan bu olguyu gözlemleyecek, suyun kremsi yumuşaklığını da göz önüne alıp 

tehlikelerini bir şekilde görmezden gelip, ve hepsinin de üstüne sadece en yüksek dağların 

zirvelerinde hissedilebilecek tuhaf bir dünyadan uzaklık ve tek başınalık hissi gözlemleyecek 

olmakla birlikte, bu deneyimin sükunet ve dehşetin tekinsiz karışımı olan, onun kör ve 

rahatsızlık veren endişe gibi diğer yönlerinin tam zıddı olan kesinlik ve hoşluk ihtiva eden bir 

tada gereksinimi vardır. Şaşırtıcı bir birdenbirelikle ortaya çıkan bu zıtlık, ışığın bir anlığına 

açılması ya da parlak bir ışığın en sıradan ve en tanıdık objeleri aydınlatarak geçmesi gibidir 

(Bullough’dan akt. Van Camp, 2006). 

 

Townsend de bahsedilen denizdeki sis deneyiminin çıkarsızlığına vurgu yapar. 

Tehlikenin ve gemiye verilebilecek zararın farkına varılması durumunda, pratik 

çıkara dayalı bir tutum gelişir. Oysa kişi sisle özel bir ilişki kurduğunda, normal 

tepkilerini veremez olur. Bu da kişinin gerçek bir estetik deneyim yaşamasını sağlar. 

Townsend de bu noktada mesafenin bir deneyim çeşidiyle ilgili bir eğretileme 

olduğunu ve fiziksel ya da tarihsel bir uzaklığa gönderme yapmadığını belirtir (2002: 

221). 

 

Bullough mesafeyi, fiziksel ve zamansal mesafenin ötesinde bir şey olarak 

tanımlar. Ona göre, tüm sanatlar bir mesafe sınırını gerektirir ve estetik taktir denilen 

şey, ancak bu mesafe sınırının içerisinde gerçekleşebilir (Naversen, 2001: 2). 

Bullough mesafeye ilişkin örnek verirken, bunun tiyatroda çok net bir biçimde 

görüldüğünden bahseder:  
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Mesafenin en iyi bilinen örneklerinden biri bizim drama karakterlerine ve olaylarına yönelik 

tavrımızda görülebilir. Bu karakterler bize normal deneyimdeki kişiler ve olaylar gibi hitap 

ederler. Yalnız bir fark vardır: Bize hitap etme biçimleri bizi doğrudan kişisel bir şekilde 

etkiler ve askıda tutulma durumunu içerir. Bu fark; o kadar iyi bilinen bir farktır ki, önemsiz 

gibi görünür nerdeyse; genel olarak karakterler ve durumların gerçek dışı ve imgesel olduğu 

bilgisine referansla açıklanır. Mesafe bizim karakterlerle ilişkimizi değiştirerek onları 

görünüşte kurgusal hale getirirler. Ama karakterlerin kurgusal oluşu bizim onlara yönelik 

duygularımızı değiştirmez (Bullough’dan akt. Naversen, 2001: 2). 

 

Bu örnekte Bullough aslında tiyatro özelinde tüm sanatlar için gerçek ve kurgu 

arasındaki ya da başka deyişle gerçek hayat ve sanat arasındaki en temel farkın altını 

çizer. Gerçek yaşantıyla, estetik yaşantı arasında bir fark vardır ve bu ancak bir 

mesafeyle mümkün olabilir. Aynı ilke daha önce Shiller ve Diderot’dan bahsederken 

belirttiğimiz gibi, sanatçı için de geçerlidir. Bullough da, sanatçının eserini kendi 

yoğun deneyimiyle formüle edebileceğini ancak bunun için, onun da kişisel 

deneyiminden kopması gerektiğini dile getirir. Eserini yaratırken aşırı bir 

özdeşleşmeye dalmadan, kendini kaybetmeden fakat onu olabildiğince 

duyumsamaya çalışarak sanatsal esinini yaşamalıdır (Cupchic, 2002: 18). O halde 

mesafe mümkün olabildiği kadar azalmalı ama tam olarak kalkmamalıdır. Çünkü 

sanatçının gündelik sorunların üstüne çıkarak ve bunları dramatik ve insanların 

ilgilendiği durumlara çevirerek sanatını gerçekleştirmesi ancak mesafeyi yaratabilme 

becerisiyle ilgilidir  (Cupchic, 2002: 19). 

 

Bullough, mesafeye ilişkin bir sınırdan bahsederken elbette ki bu sınırın iki 

ucundan da bahseder. Mesafeye ilişkin bu iki ucu, under distancing (az mesafe) ve 

over distancing (çok mesafe) olarak adlandırır. Bu mesafe derecelerine göre, sanatsal 
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beğeni nitelik değiştirir. Az mesafede ham, itici bir gerçeklikten bahsedilirken, aşırı 

mesafede ise yapaylıktan, uyumsuzluktan, boşluk veya saçmalık duygusu yaratan bir 

üsluptan söz edilir (Cupchic, 2002: 19). Kısacası az mesafede alımlayıcının tam 

olarak esere angaje olmasından ve gerekli mesafe sınırının aşılmasından, çok 

mesafede ise eserle arasındaki mesafe arttığından, kişinin esere yeterince kendini 

verememesi durumlarının oluşmasından söz edilebilir. Bir sınır söz konusu 

olduğundan, sınırın her iki uç tarafından aşımında da sanatsal takdir ortadan 

kaybolur. Bu iki uç duruma örnek olarak Townsend, 18. Yüzyıl romancılarından 

Henry Fielding’in Tom Jones adlı eserinden söz eder. Hikaye tam olarak şöyledir: 

 
Tom ve Partrigde o zamanın en ünlü oyuncusu David Garrick’in bir Hamlet gösterisine 

katılır. Hayalet ortaya çıktığı zaman Partridge kendini olaya öylesine kaptırır ki, çok korkar 

ve hayaletin gerçek olduğunu sanır. Bir oyunu estetik olarak izlemek için gerekli mesafeyi 

yitirmiştir. Ama Tom da oyundan çok Partridge’in tepkilerinden daha fazla zevk almıştır. O 

da oyunu estetik olarak izlememiş, çünkü dikkatini izleyicideki tepkilere yoğunlaştırmıştır. 

Oyunla ilgili deneyim için kendini yeterince oyuna vermemiştir (Townsend, 2002: 222).  

 

Hikayeye bakılınca, Tom’un durumunun çok mesafeli, Partridge’in tutumunun 

ise az mesafeli olduğunu görürüz. İki durumda da sanatsal takdir ortadan kalkmıştır. 

Elbette ne Tom ne de Partridge estetik tutumdan yoksun değillerdir. Ancak onların 

hataları esere yeterince dikkatlerini vermemiş olmalarıdır. İkisi de esere değil başka 

şeylere odaklanmışlardır. Oysa, “bir sanat yapıtının gerektirdiği biricik estetik tutum, 

kişinin dikkatini sanat yapıtına yöneltmiş olmasıdır. Estetik deneyimi bu ortaya 

çıkarabilir” (Townsend, 2002: 230). Daha önce de belirtildiği gibi sanatsal takdir 

ancak bir mesafe sınırıyla mümkün olabilmektedir. Eserin sunulumu algılayıcının 

bakışını da belirler. İşte aslında tam da bu çalışmanın konusu, bu derecelenmiş 
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mesafeler üzerinden tiyatroyu incelemektir. Bullough bu saptamalarını yaparken 

tiyatro üzerinden değil de genel olarak tüm sanatlar üzerinden duruma bakar. Kendi 

dönemi içindeki resim, heykel, tiyatro anlayışları üzerinden mesafe kavramını okur. 

Bu çalışma da Bullough’un 20. Yüzyılda yaygın kabul görmüş olan tutum kuramının 

ana meselesi olan mesafe kavramından yola çıkarak, yine 20. Yüzyıla damgasını 

vuran tiyatro yöntemleri üzerinden okumayı amaçlar.  

 

Bullough, tragedyada da mesafenin nasıl işlediğinden kısaca bahseder. Ona göre 

taragedyanın mesafesi, istisnai durumlarla yaratılır (Cupchic, 2002: 20). 

 
İstisnai, durumlar, istisnai karakterler, istisnai kaderler ve eylemler… Trajik figürlerin 

istisnai unsurları… onların bir yöndeki tutarlılıkları, ideallik tutkuları, sebatları ve itici 

güçleri sıradan insanın kapasitesinin çok daha üstündedir. Mesafe sayesinde gerçek tragedya 

aslında hüzünlü bir olay değildir. O, ruhsal geriliminin son çabalarıyla ezici bir mağlubiyetin 

karşısında bile kör ve yüceltilen bir zorunluluk durumuna yükselebilen büyük ve istisnai 

insanlara yapılan bir saygı duruşudur ( Bullouh’dan akt. Cupchic, 2002: 21). 

 

Bullough’un tragedyanın yarattığı mesafe üzerindeki düşünceleri aslında içerikle 

ilgili gibi görünür. Ortalamanın üstünde kişilerin anlatıldığı tragedyada seyirci 

elbette bir yere kadar kahramanla özdeşleşebilecek ancak gerek kahramanın, gerek 

olayların gündelik dışı oluşu doğal olarak kendiliğinden bir mesafeyi getirecektir. 

Ancak tiyatroda içerik dışında biçimsel olarak da bu mesafeyi yaratmak mümkündür. 

Tiyatronun biçimle ilgili tüm öğeleri aslında bu mesafeyi yaratabilir. Örneğin, 

kostüm, ışık, oyunun üslubu gibi tüm öğeler nitelik açısından mesafenin yaklaştırılıp, 

uzaklaştırılması için kullanılabilir. Ya da daha doğru ifade etmek gerekirse, bir 

oyunun gerek biçim, gerekse içerik olarak üslubu mesafeyi belirler. Zaten Bullough 
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da, resim ve heykel sanatında bu mesafenin dışsal üsluplarının da mesafe duygusunu 

geliştirdiğini söyleyerek, dramada da sahnenin düzenlenmesinin, kostüm, ışık ve 

hatta kullanılan dilin bile mesafeyi etkilediğini ifade eder (Cupchic, 2002: 21). 

 

Ronald Naversen de, günümüzün popüler eğlence kültürüne olan aşırı talebin 

tiyatroyu biraz arka planda bıraktığı ve tiyatronun bu eğlence türleriyle başa çıkıp 

ayakta kalabilmesi için seyircisiyle olan ilişkisini yeniden günümüzün postmodern 

üslubunun ışığı altında incelemek gerektiğini belirttiği Scenographic Distance 

(Sahnesel Mesafe) adlı makalesinde, öncelikle mesafe kavramına değinir. Çünkü 

belki de tiyatronun seyircisiyle olan ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesinde 

bakılması gereken en önemli kavramlardan biri mesafedir. O da işe Bullough’un 

mesafe üzerine söylediklerini inceleyerek başlar. Ardından da, Bullough’un “fiziksel 

mesafe” kuramından yola çıkarak bu mesafe teorilerinin tiyatroya nasıl 

uygulanabileceği üzerine çalışmaları olan Daphna Ben-Chaim’in görüşlerine yer 

verir.  Ben Chaim, Distance in the Theatre, The Aesthetics of Audience Response 

(Tiyatroda Mesafe ve Seyirci Tepkisinin Estetiği) adlı çalışmasında Bullough’un 

teorisinin ışığında tiyatroya yönelik olarak mesafe üzerine düşüncelerini şu şekilde 

açıklar: 

 
 Normal koşullar altında gerçekliğin “mesafesi” yoktur:  Pasif olarak bilinçsiz bir biçimde ve 

gerçek olarak algılanır. 

 Bir aktör bir karakter olarak göründüğünde, bu fenomen bizim “normal” estetik mesafe 

diyebileceğimiz bir fenomendir. Fantezi oyunlarının yanında doğalcı oyunları da içeren geniş 

bir yelpazeye yayılmış dramayı kucaklar. 
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 Mesafenin artması bir aktörün bir aktör olarak algılanması durumuyla tutarlıdır. (Tiyatronun 

konvansiyonel doğasının giderek artan farkındalığı, kurgusallığın farkındalığı, koşullu inanç 

kipinin farkındalığı da bunun bir parçasıdır). 

 Karakter sadece görüldüğü zaman kurguya yönelik bütün farkındalık kaybolur. Delüzyon 

veya hipnoz diyebileceğimiz bir mesafe kaybı olur. 

 Aktör bir kişi olarak göründüğünde, (aktör olarak değil) tamamen bir mesafe kaybı olur. 

Sartre’ın dediği gibi aktör seyirciye ve seyircinin içine bakıyor gibi göründüğü zaman, 

seyircinin mahremiyetini tehdit eden bir kişi haline gelir (Ben-Chaim’den akt. Naversen, 

2001: 2-3). 

 

Ben-Chaim, mesafe derecelerinin bir oyundan birine değişebileceği gibi, bir 

oyun içinde andan ana da değişebileceğini söyler. Bu bağlamda yukarıda bahsettiği 

tanımlar genel tanımlar olmakla birlikte, değişkenlik gösterebilir. Ayrıca ona göre 

20. Yüzyılın teatral üslubunu belirleyen şey, mesafenin kasıtlı manipülasyonuyla 

sağlanır (Ben-Chaim’den akt. Naversen, 2001: 4). Demek ki bu yaratılan tiyatro 

yöntemlerinde, seyirciyle kurulması düşünülen ilişki biçimini en çok etkileyen faktör 

mesafe derecelerindeki farklılıklardır. Mesafenin bir oyunda sürekli aynı kalması 

veya andan ana değişmesi de yine yaratılan üslubun niteliğine, seyirciyle kurulmak 

istenen ilişkiye göre farklılık gösterir. Bu anlamda 20. Yüzyılın önemli tiyatro 

insanlarından Stanislavski, Brecht ve Grotowski’nin seyirciyle kurmak istedikleri 

ilişkide mesafenin birbirlerine göre nasıl farklılık gösterdiği, kurmuş oldukları 

oyunculuk sistemleri üzerinden araştırılacak ve Ben-Chaim’in tespiti doğrultusunda 

bir inceleme yapılacaktır. 
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2. OYUNCU – ROL, SAHNE – SEYİR YERİ İLİŞKİSİNDE MESAFE 

2.1. Stanislavski 

 

 
Konstantin Sergeyeviç Stanislavski (1863-1938), Batı tiyatro tarihi içinde 

oyunculuğun doğasına ilişkin düşünen ve düşüncelerini bilimsel bir zemin üzerinde 

temellendirerek sistemli bir hale getiren ilk tiyatro insanıdır. Oyuncu ve yönetmen 

olmasının yanı sıra Moskova Sanat Tiyatrosu’nun da kurucularından olan 

Stanislavski’nin gücü, kurmuş olduğu sistemin o günden bugüne hala güncelliğini 

koruyor olmasında yatar. Hem ülkemizde hem de Batı’da bir çok tiyatro okulunda 

hala onun oyunculuk sistemi üzerinden geliştirilmiş müfredatlarla yeni oyuncular 

yetiştirilir. Stanislavski’nin hem kendinden önceki hem de içinde bulunduğu 

dönemin oyunculuk anlayışına eleştirel tavrı, onu oyunculuk sanatı üzerine sistemli 

bir şekilde çalışmaya iten nedenlerin başında yer alır. Dönemin abartılı ve yapay 

oyunculuğuna, yaratıcılıktan uzak basmakalıp klişelerle oynamaya, teşhirciliğe, 

yıldız oyunculuk sistemine karşıdır. Stanislavski’nin doğumundan önce yaşamış olan 

ünlü Rus aktör Mikhail Şepkin’de abartılı oyunculuğa karşı realizmi savunur ve 

realist oyunculuk anlayışıyla Rus tiyatrosunu etkiler. Stanislavski ise hem Şepkin’in 

öğretilerinden hem de Anton Çehov’un eserlerinden etkilenerek sahnede yapaylıktan 

uzak, gerçekten yaşayan eylemlerle sahneyi canlı kılan bir oyunculuk anlayışı 

yaratmanın peşine düşer ve daha sonra kendi adıyla anılacak “sistem” üzerinde 

çalışmaya başlar. 20. Yüzyılın başında gerçekleşen bilimsel gelişmeler de ona yeni 

bir oyunculuk sistemi yaratma yolunda ışık tutar. Özellikle psikoloji ve fizyoloji 

alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Stanislavski erken dönem çalışmalarında 

Ribot’nun daha sonra ise Pavlov’un düşüncelerinden ve çalışmalarından oldukça 
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faydalanır. Stanislavski’ye kadar oyunculuk sanatı, doğuştan gelen bir yetenek 

olması nedeniyle yalnızca esinle yapılabilen, herhangi bir kurala göre belirlenemeyen 

ve dolayısıyla bu kurallara göre eğitilemeyen kontrol edilemez bir ruhsal süreç, bir 

mistik cevher (Güllü, 2006: 7) olarak algılanır. Ancak ilk defa Stanislavski’yle bu 

anlayış, yerini bilimsel çalışmayla oyunculuğun doğasına dair mekanizmaları 

çözmeye yönelik bir çabaya bırakır. Stanislavski, en yetenekli oyuncuların bile, 

sanatları üzerinde sistemli bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını fark eder. Bu anlamda 

Stanislavski’nin bir oyunculuk sistemi oluşturmasındaki çıkış noktası da bu 

ihtiyaçtan doğar. Ancak, bilimsel temeller üzerinde oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik 

etkili bir sistem oluşturmaya çalışan Stanislavski, ömrü boyunca bu sistemi donmuş, 

katılaşmış ve tamamlanmış bir yöntem olarak görmez. Hiç kimsenin de bunu bu 

şekilde algılamaması gerektiğini sürekli dile getirir. Ona göre, temellerini atmış 

olduğu bu sistem her zaman gelişmeye ve yenilenmeye açık olmalıdır. Oluşturmuş 

olduğu yöntemin bir amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olması gerektiğini 

düşünür. Hatta kendisiyle çalışmaya gelen genç oyunculara, “kendi sisteminizi 

yaratın, benim sistemimin kölesi olmayın” (Logan, 2006: 20) diye salık verir. Zaten 

kendisi de yaşadığı süreç boyunca sistemini sürekli yeniler. Özellikle ölmeden 

önceki son dönemlerinde sistemde köklü değişikler yapar. Oyunculukta amaçladığı 

sonuç aynı kalmakla birlikte, bu sonuca ulaşmak için takip ettiği yolda içten dışa 

doğru gelişen psikolojik oyunculuk anlayışından fiziksel eylemler metoduna doğru 

geçiş yapar. Sonuç olarak tüm hayatı boyunca oyunculuk sanatına bir bilim insanı 

titizliğiyle yaklaşır ve bu yolda bir çok tiyatro insanının da önünü açar. 

Meyerhold’dan Grotowski’ye kadar onun çalışmalarından etkilenmeyen yoktur. Bu 

açıdan Stanislavski, tiyatro sanatında çok önemli bir mihenk taşıdır. 
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2.1.1. Stanislavski’nin Oyunculuk Sisteminin Genel Özellikleri 

 
 

Stanislavski sistemi genel anlamda çok önemli iki unsurun birleşmesinden 

oluşur. Teknik ve etik. Bu iki unsur Stanislavski için, oluşturduğu sistemde öyle sıkı 

bir bağla örülmüşlerdir ki, biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir. Bir 

oyuncu hem teknik olarak hem de etik olarak sağlam olmalıdır. Aksi halde sanatçı 

olamaz. “O, etik kuralları olmayan bir oyuncunun yalnızca bir zanaatkar, profesyonel 

tekniği olmayan bir oyuncunun da ancak bir heveskar olduğuna inanıyordu” (Moore, 

2006: 29). Hatta Stanislavski etik konusunu, başlı başına oyuncunun yaratıcı 

durumunu hazırlayan ve ona katkı sunan bir öğe olarak görür. Örneğin bir ressam, bir 

yazar ya da bir besteci eserlerini yaratırken zamanlarını istedikleri gibi kullanabilirler 

ancak bir oyuncu eserini önceden belirlenen bir süre içinde ve seyircilerin karşısında 

yaratmaya mecburdur. Peki, bu önceden belirlenen süre zarfında oyuncu nasıl 

sanatsal bir esinle eserini yaratabilir? Bu oldukça karmaşık ve zor bir durumdur. Çok 

sistematik ve disiplinli bir çalışma ister. İşte oyunculuk sanatının etikle kurduğu bağ 

da burada devreye girer. Hem oyuncunun kendisi hem de oyuncunun beraber 

oynadığı diğer oyuncular düşünüldüğünde, bireysel ve kollektif olarak belli bir 

çalışma disiplini içinde olunmalıdır. Bütün bunların yanısıra oyuncunun kendi 

yaratım işinde de ahlaklı olması gerekir. Peki, oyuncunun yaratım sürecinde ahlaklı 

davranması ne demektir? Bu bağlamda Stanislavski’nin etik anlayışını çok güzel 

özetleyen bir sözü vardır: “Kendinizde sanatı sevin, sanatta kendinizi değil” (2013: 

278). Stanislavski bu sözü tam da sisteminin asıl çıkış noktasını oluşturan, eleştirdiği 

oyunculuk anlayışına yönelik olarak dile getirir. Ona göre oyunculukta üç tehlike 

vardır. Birincisi, oyuncunun dışsal özelliklerini sevmesi ve sahnede bunu teşhir 

ederek, seyirciyi bu noktadan etkilemeye çalışmasıdır (2013: 25). Ayrıca bedensel 
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özelliklerinin yanısıra güçlü tutkularını da sahnede rolü kullanarak göstermesi bir 

çeşit teşhirdir. Dolayısıyla oyuncunun “bakın ne kadar güzelim ve ne kadar iyi 

oynuyorum” hissiyle oynayarak seyirciyi ayartmaya çalışması oyuncunun kendini 

teşhir etmesidir ve etik olarak asla yapılmaması gereken bir şeydir. Tüm bunların 

özünde kendini beğendirme arzusu yatar. İkinci tehlike, ise basmakalıpçılıktır (2013: 

26). Bazı oyuncular zaten daha önce seyirci üzerinde deneyip olumlu sonuçlar 

aldıklarını düşündükleri trüklerini sürekli sahne üzerinde tekrar edip seyirciyi 

yakalamaya çalışır. Bu tip oyuncular, hiç yaratıcılıklarını kullanmaz ve ne oynalarsa 

oynasınlar aynı şeyi yaparlar. Daha önce denenmiş ve olumlu tepki almış klişelerinin 

dışına çıkamazlar. Bu oyuncular genelde zaten iyi yapabildikleri şeylerin üzerine 

giderler ve çoğu zaman da çok yetenekli oyuncularmış gibi algılanırlar. Oysa 

kendilerini asla yenileyemezler. Üçüncüsü ise, abartılı gösterişçiliktir (Karaboğa, 

2011: 72). Bu tip oyuncular zaman zaman rolden çıkıp oyunu berbat etmek pahasına 

kendilerini gösterip, oyunun önüne geçmeye uğraşırlar. Tüm bu tehlikeler, o zamanın 

oyuncularına bakılarak saptanmışsa da, günümüzde de geçerliliğini hala 

korumaktadır. Stanislavski oyuncuların tüm bu tehlikelerden uzak durması 

gerektiğinin ve bunun için de disipinli çalışmanın şart olduğunun altını sürekli çizer. 

Ona göre oyuncunun, dışa dönük bir şekilde, seyirciyi tavlamak amacıyla yaptığı bu 

her türlü davranış kesinlikle sanattan kapı dışarı edilmelidir. Nasıl, bir bilim adamı 

kendini bilime, bir rahip kendini dine adamışsa, bir oyuncu da kendini sanatına 

adamalı, onun içinde kaybolup eriyip gitmeyi göze almalıdır. Oyuncunun sanatı 

içindeki bu yanışı onu başka tür bir gerçekliğe kavuşturacaktır. İşte sanatının içinde 

kaybolmak, kendini ona adamak ve geçici gösterişlere kapılmadan her an sanatta 

yaratıcılığın peşinde olmak Stanislavski’nin “kendinizde sanatı sevin, sanatta 
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kendinizi değil” sözünde tarif ettiği ideal oyuncuyu tanımlar. Zaten Stanislavski de, 

tiyatroyu her zaman kendini adadığı kutsal bir yer olarak düşünür. Dolayısıyla bu 

kutsal yerdeki görevliler; oyuncular da kutsal birer rahip gibi davranmalıdırlar. Hatta, 

Çehov’un Vişne Bahçesi’ni oynadıkları ekim devriminin gecesi, temsil bittikten 

sonra Stanislavski eve dönerkenki düşüncelerini şöyle açıklar:  

 
Temsil hayranlık derecesini bulan alkışlar ve övgülerle sona erdi. Seyirci sessizce ayrıldı 

tiyatrodan. Ayrıldı ve…çok geçmeden de kentte silah sesleri duyulmaya başladı. Sığınak 

bulmak kolay değildi; bu nedenle geceleyin evimizin yolunu tuttuk. Bir ara karanlıkta birden 

rahipleştiğimi hissettim, şu düşünceler uyandı kafamda: “Onlar orada ateş ediyorlar, bizler 

görevimize koşuyoruz; o kiliseye, ben tiyatroya; o, ruh dinginliğini arayanlar için dua 

etmeye, ben de bu dinginliği sanat yoluyla yaratmaya” (1992: 458).  

 

Stanislavski’nin sisteminin temelini oluşturan bu düşünceler Grotowski başta 

olmak üzere ondan sonra gelen tüm önemli tiyatro insanları etkiler. Grotowski de 

kendi yarattığı sistemde etik değerlere çok önem verir. Yalnızca eğlence veya ticari 

amaçla yapılan tiyatroya karşı çıkar ve aynı Stanislavski’nin tavrıyla bir bilim insanı 

gibi kendini sanatına adar. Şüphesiz Grotowski sadece etik değil sanatsal olarak da 

Stanislavski’den etkilenir. Hatta kendini onun takipçisi olarak niteler ve kendi 

fiziksel eylemler temelli çalışmasını Stanislavski’ye dayandırarak geliştirir. 

 
Dramatik sanatlar okulunda, oyunculuk fakültesinde öğrenciyken, tiyatro bilgimin bütün 

temelini Stanislavski’nin ilkeleri üzerine kurdum. Bir oyuncu olarak, Stanislavski tarafından 

tutsak alınmıştım. Bir fanatiktim. Yaratıcılığın bütün kapılarını açan anahtarın bu olduğunu 

unutmuyordum. Onun söylediği ya da onun hakkında söylenen her şeyi bilme noktasına 

gelmek için çok çalıştım (Grotowski’den akt: Richards, 2005: 23). 
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Stanislavski, tiyatronun sanatsal işlevinin yanında öğretici bir işlevi de olması 

gerektiğini düşünür. Bu anlamda genelde tiyatro sanatının ve özelde ise oyuncuların 

seyircilerin beğenisini yükseltmek gibi bir misyonu da olmalıdır. Ona göre “tiyatro 

en ekili vaaz kürsüsüdür” (Moore, 2006: 27). Dolayısıyla oyuncuların seyircilere 

karşı büyük sorumlulukları vardır. Stanislavski oyuncunun seyirciye karşı olan 

sorumluluğuyla bağlantılandırarak sağlam bir etik anlayışı olması gerektiğinin altını 

çizer. Bu anlamda yüzeysel bir kendini beğendirme arzusu taşıyan ve sürekli 

okşanma ihtiyacı olan ihtiraslı oyuncular bu işi layıkıyla beceremezler. Kendilerini 

bu işe adamış ve gerçekten kendiyle yüzleşmekten çekinmeyen oyuncular ancak bu 

sorumluluğu taşıyabilir. Ona göre, “tiyatro soylu esrikliğiyle seyircilerde de aynı 

türden duyguları uyandırır” (Moore, 2006: 29). Bu anlamda, Stanislavski’ye düşen 

de, onun deyişiyle “oyuncunun güzelliğin ve hakikatin elçisi olduğunu aktarmak”tır 

(Moore, 2006: 29).  

 

Stanislavski, kuracağı sistem üzerinde fiilen çalışmaya başlamadan önce, 

Vladimir Nemiroviç-Dançenko’yla birlikte Moskova Sanat Tiyarosu’nu kurarlar. 

Henüz tam olarak sisteminin oturmaya başlamamasına rağmen, yine de dönemin 

tiyatro anlayışına getirdikleri eleştirel yaklaşımlar doğrultusunda Moskova Sanat 

Tiyatrosu’nu yürütürler. Özellikle psikolojik gerçekçilik anlayışının hakim olduğu bu 

tiyatro, Anton Çehov’un oyunlarının da katkısıyla büyük beğeni toplar. Bir süre 

sonra, Stanislavski art arda kuracağı stüdyolarda sisteminin ilk çalışmalarını 

gerçekleştirmeye başlar. Bu stüdyo çalışmaları, kuracağı yöntemin denemelerini 

yaptığı bir çeşit laboratuvar çalışması olarak da tanımlanabilir. Bu yolda ilk 

yararlandığı isim, davranışsal psikoloji üzerine çalışmalar yapan Fransız psikolog 
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Théodule Ribot’dur. Ribot psikolojiyi fizyolojiyle beraber açıklamaya çalışan bir 

ekolün kurucularındandır. Psikolojinin felsefeden çok, doğa bilimlerine yakınlaşması 

gerektiğini düşünür ve bu anlamda deneysel psikoloji metodunu kullanır. Psiko-

fiziksel metodojiyi takip eden Ribot’nun özellikle “yaratıcı imgelem” üzerine yaptığı 

çalışmalar Stanislavski’ye ilham kaynağı olur. Kerem Karaboğa, Ribot’nun yaratıcı 

imgelem üzerine yaptığı iki saptamanın Stanislavski’nin çıkış noktası olduğunu 

söyler. Birincisi, “herhangi bir coşkunun fiziksel sonuçlar doğurmaksızın var 

olmayacağı”, ikincisi ise, “yaratıcı imgelemin kaynağı, imgelerin doğal eğilimlerinin 

cisimleşmek yönünde olmasında yatar” saptamalarıdır (2011: 56-57). Stanislavski, 

bu düşüncelerden yola çıkarak sisteminin özünü oluşturan “bir karakterin ruhunu 

inşa etmek” sürecine adım atmış olur. Stanislavski sahnede bir insanın tüm 

boyutlarıyla gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılmasını arzular. Abartılı ve yapmacık 

oyunculuk anlayışından, gerçekçi, inandırıcı oyunculuğa geçilmiştir artık. Buraya 

kadar hiçbir sorun yoktur. Sorun oyuncuların bunu nasıl yapabileceği meselesidir. 

Bir oyuncunun oynadığı karakteri her haliyle, gerçekçi biçimde yansıtması nasıl 

mümkün olabilir? İşte Stanislavski’nin sistemi bu “nasıl” sorusuna bir yanıt 

bulabilmek noktasında devreye girer.  

 

Stanislavski, gerçekçi bir karakter oluşturmanın yolunun ilk olarak onun 

psikolojisini oluşturmaktan geçtiğini düşünür. İç yaşantısı olmayan bir insan 

olamayacağı için, sahnede de içsiz bir insan temsili olamaz. Ona göre sanatın amacı, 

onu alımlayan insanlarla iletişim kurmaktır ve tiyatroda seyircilerle kurulacak 

iletişimin tek yolu oyuncunun içsel yaratıcı sürecinin seyircilere iletilmesidir (Moore, 

2006: 33). Bunun için de öncelikle bir rolün psikolojisinin; içsel yaşantısının inşa 
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edilmesi ve bunun sahnede somut bir şekilde gösterilmesi gerekir. Stanislavski, bir 

karakterin psikolojik yapısını belirleyen üç şey olduğunu söyler. “Zihin”, “irade” ve 

“coşku”lar. Bu üç kuvvet bir rolün içsel yaşantısını oluşturabilmek için oyuncunun 

ulaşması gereken, insanın iç mekanizmalarıdır. Ancak bu iç mekanizmalara 

hükmedebilmek, fiziksel; dışsal mekanizmalara hükmedebilmek kadar kolay 

değildir. Stanislavski bu içsel mekanizmalara “bilinçaltı” adını verir (Moore, 2006: 

35). Burada bilinçaltı terimi “kontrol edilemeyen” anlamında kullanılır. Bilinç ise 

“kontrol edilen” anlamındadır. Bir oyuncunun sahnede gerçek coşkularına kapılıp 

gitmesi çok kolay bir şey değildir ancak imkansız da değildir. İşte Stanislavski’nin 

sisteminin ana hedefi kontrol edilemeyeceği düşünülen bu kuvvetleri bilinçli bir 

şekilde uyararak, bu içsel mekanizmayı çalıştırabilmektir (Moore, 2006: 35). 

Anlaşılacağı üzere, doğanın yasalarını kullanarak, yaratıcı sürecin yasalarına 

ulaşmaya çalışmıştır Stanislavski. Onun sistemini evrensel kılan da budur aslında. O, 

herhangi bir çağın veya herhangi bir milletin oyuncularına değil, genel olarak insanın 

organik doğasına ilişkin çok temel bir şeyin peşindedir. Doğanın yasalarının 

evrenselliği, temellerini bu yasalar üzerine kurmayı amaçlayan sistemi de evrensel 

bir noktaya taşır. Onun yaratıcı süreç dediği içsel mekanizmaları canlandırma 

sürecini ise esin yönetir. Dolayısıyla bilinçli yasalar yoluyla esini harekete geçirmek, 

sistemin ana hedefidir. Stanislavski Sanat Yaşamım adlı eserinde sisteminin çıkış 

noktasını ve ana hedefini kendi sözcükleriyle şu şekilde açıklar:  

 
Üstünbilinç bizim kavrayışımızın dışındadır, ona ne zaman erişeceğimizi de bilememekteyiz. 

Bu bilinci esin yönetir. Bu mucize olmadan gerçek sanat var olamaz. İşte ben aktörün bilinçli 

tekniği ile bu mucizenin yaratılmasına nasıl yardım edilebileceğini saptamaya çalıştım. Bilinç 
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yoluyla üstünbilince
1
 yaklaşma! 1906 yılından bu yana yaşamımı adadığım, adamaya devam 

ettiğim ve canım gövdemde kaldıkça da adamaya devam edeceğim sorun işte budur (1992: 

401).  

 

Stanislavski’nin “bilinç yoluyla bilinçaltına ulaşmak” mottosuyla kastettiği şey, 

kontrol edilebilen teknik süreçlerle, kontrol edilemez olana ulaşmaktır. Stanislavski 

çalışmalarının ilk dönemlerinde bilinçaltına ulaşmanın yolu olarak, coşkuları 

harekete geçirmek üzerine çalışmayı uygun bulur. Daha çok içten dışa doğru bir yol 

izler. Ancak bu yöntem onu epey zorlar. Oyuncuların coşkularını zorlayarak yaratıcı 

durumun içine girme çabaları her zaman olumlu sonuç vermediği gibi, 

Stanislavski’ye göre oyuncuları içsel histeriye de sürükler (Moore, 2006: 76). Bu 

yüzden Stanislavski, geçmiş deneyimlerin depolandığı yer olan coşku belleğine 

ulaşmanın başka yolları üzerinde düşünmeye başlar. Sonuç olarak Stanislavski 

coşkuları harekete geçirmenin anahtarı olarak, sisteminin belkemiğini oluşturan 

fiziksel eylemler yöntemini oluşturur. Karmaşık içsel deneyimlere karşılık, basit 

fiziksel eylemler. Bu yöntem aslında Stanislavski’nin o zamana kadar yaptığı 

çalışmalarda kullandığı araçların bir nevi tersine çevrilmesidir. Coşkulardan  yola 

çıkarak fizikselliğe ulaşmak yerine fiziksel eylemlerden yola çıkarak coşkulara 

ulaşılır. Dolayısıyla coşkuları uyandıracak şey fiziksel eylemler olur. Oyuncunun 

yapacağı fiziksel eylemler, refleksif olarak onun psikolojik duygu durumunu 

harekete geçirir. Artık sistemde dıştan içe doğru bir yol izlenmeye başlanır. Oyuncu 

bütüncül bir ruh ve beden anlayışıyla hareket etmeli, fizikselliğiyle karakterin ruhunu 

seyirci için somut hale getirmelidir. Dolayısıyla sıkı bir bedensel çalışma olmadan, 

ruh meydana çıkarılamaz.  Burada altı çizilmesi gereken noktalardan biri esine giden 

                                                           
1
    Çevirmenin burada “üstünbilinç” olarak çevirdiği kavram bu bölümde geçen “bilinçaltı” 

kavramıyla aynı anlamda kullanılmıştır. 
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yolun bilinçli bir çalışmadan ve teknikten geçmesi gerektiğidir. Sanatçı yaratıcı 

olmak için kendine tesadüfen gelecek bir esin perisi beklemek yerine, bu esini 

bilinçli tekniğiyle kendisi yaratır. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise, 

kendiliğindenlik meselesidir. Oyuncunun role yaklaşmasında kullanılan yöntem her 

ne kadar bilinçli bir teknik yoluyla dışarıdan içeri doğru sağlanmaya çalışılsa ve 

metin ile rolün değişmeyen bir kalıbı da olsa, oyuncu her seferinde rolüne sıfır 

noktasıyla yaklaşmalıdır. Bu hem yeni bir rol çalışırken geçerlidir, hem de aynı rolün 

her oynanışında da geçerlidir. Oyuncunun her rol için deneme yapması ve zaten 

başarılı olduğu şeyi reddedebilme cesareti gösterebilmesi gerekir. Her bir rol 

çalışmasında bir önceki rolü unutarak başlamalı ve bunu bir çeşit kendine meydan 

okumaya dönüştürmelidir. Ancak bu şekilde yaratıcı bireysellik açığa çıkabilir. 

Ayrıca aynı rolü her akşam oynayan oyuncu için de aynı sorun söz konusudur. Her 

akşam aynı canlılığı oyuncunun bir şekilde yakalaması gerekir. Oyuncu şimdi ve 

burada olacak şekilde, oyundaki olaylar ilk kez oluyormuş gibi rolüyle iletişime 

geçmelidir. Kendiliğindenlik ancak bu şekilde sağlanabilir. Eğer oyuncu her akşam 

rolünü aynı mekanik tekrarla oynarsa oyun canlı, yaşayan bir şey olamaz. Böylece 

tiyatro da sanat olmaktan çıkar (Moore, 2006: 37). Stanislavski’nin “tiyatronun 

yaşamın kendisine benzemesi gerektiği” düşüncesi çoğunlukla yanlış anlaşılır. 

Bununla kastedilen, gündelik hayatın doğalcı tavrıyla oynamak değildir. Stanislavski, 

yaşamın her anının birbirinden farklı ve biricik olması gibi, sahne yaşantısının da 

biricik ve o ana özgü olması gerektiği fikriyle hareket eder. Amaç, oyuncunun 

oynadığı anda gerçek anlamda kendiliğindenliği yaşamasıdır. Partnerini gerçekten 

dinlemesi, onunla gerçekten konuşmasıdır. Stanislavski’nin öğrencisi olmuş ve onun 

fiziksel eylemler yöntemine de tanıklık etmiş olan Sonia Moore, Stanislavski 
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sisteminin doğalcı veya başka tür bir oyunun sahnelenmesi için geliştirilmiş bir 

kurallar dizisi olmadığını, teatral akımların ötesinde olduğunu ve sistemin özünü, 

yaşamın görünüşünü taklit eden doğalcılığın değil de, içeriğin hakikatinin; 

gerçekçiliğin oluşturduğunu söyler (2006: 40). Bu anlamda sanıldığının aksine 

deneysel bir sahneleme ile bir karakterin içsel deneyimini yaşayan oyuncu arasında 

bir çelişki olmadığını söyleyerek, doğalcılığın değil, hakikiliğin, bir başka deyişle 

inandırıcılığın önemli olduğunu vurgular (2006: 41). Doğalcılık konusundaki yanlış 

anlaşılma çoğu zaman oyuncuların çalışma tekniğine de yansır. Stanislavski’nin 

sisteminde oyuncu elbette kendinden yola çıkarak, oynayacağı rolü kurgular. İç 

mekanizma, coşkular oyuncunun kendisine aittir. Ancak bu, oyuncunun kendini 

oynaması anlamına gelmez. Duygular, coşkular oyuncunun kendine ait olsa bile, 

yazarın tasarladığı bambaşka bir karakter vardır ortada. Yönelimler bu karaktere 

aittir. Dolayısıyla oluşturulan rol kişisi, oyuncunun kendisi ile karakterin birleşimi 

olan yeni bir insandır (Moore, 2006: 39). Bu anlamda Stanislavski yazara çok büyük 

bir önem atfeder. Önemli olan yazarın metnini oluştururken tasarladığı karaktere 

mümkün olduğunca yaklaşabilmek ve o karaktere sahne üzerinde tam anlamıyla can 

verebilmektir. Oyuncu yazarın tasarımını kendi coşkularından ve eylemlerinden yola 

çıkarak oluşturur. Oyuncunun kişiliği ile karakterinki birleşmeli ve oyuncu rolünü 

yaşamalıdır. Kısacası karakter oyuncunun bedeninde ve ruhunda belirmelidir. 

Oyuncunun kendine ait olan ne varsa, karakterde birleşmelidir. Peki Stanislavski’nin 

asıl amacı olan oyuncunun rolünü yaşaması ile bir tehlike ve yüzeysellik olarak 

gördüğü oyuncunun kendini oynaması arasındaki fark sistem içinde nasıl tam 

anlamıyla açıklanabilir? Bu soru, Stanislavski’nin sistemini anlamak için hayati bir 

sorudur. Çünkü özellikle sistemin Amerika’daki takipçilerinin yanlış anlamaları 
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nedeniyle bir çok uygulayıcının bu noktada kafası karışıktır. Sonia Moore bu bıçak 

sırtı duruma Stanislavski’den yola çıkarak şöyle açıklık getirir: 

 
Bir oyuncu kendisini rolüne uyarlamak zorundadır, rolü kendisine değil. Stanislavski 

“kendinden yola çıkmak” kavramıyla şunu kastediyordu: Bir karakterin eylemlerinin 

mantığını oluştururken oyuncu ilk olarak, kendi eylemlerinin mantığı ile ortak olan, genel 

olan şeyi aramalıdır. Daima naif bir şekilde doğal ve sevimli olmayı deneyen bir oyuncu 

tiyatro sanatına katkı sağlayamaz. Kendisi olarak doğal olmak ile karakter olarak doğal 

olmak aynı şey değildir. Oyuncular sanatlarının amacını öğrenmek zorundadır: Yeniden 

canlandırma. Oyuncular çok çeşitli sıra dışı karakteri inşa etmeyi öğrenmeli ve onların özünü 

keşfetmelidir. Fakat sahne üzerinde kendileri olarak kalıp hakiki ve içten olmalıdırlar (2006: 

98). 

 

Bir karakteri yeniden canlandırmak, oyuncunun karakterle ilgili tüm verili 

durumları derinlemesine araştırıp, onları kendi benliğinde özümsemesi ve sanki 

kendi davranışları, eylemleri ve sözleriymiş gibi yansıtabilmesiyle gerçekleşebilir. 

Oyuncunun karakterle özdeşleşerek rolünü yaşaması, onun trans halinde bir içsel 

histeriye kapılarak oynamasını gerektirmez. Stanislavski’ye göre böyle bir 

oyunculuk, oyuncunun kendi için oynamasıdır ve bir deformasyondur. Bu durumu 

eleştirir. Çünkü ona göre oyuncular, kendileri için değil, seyirci için oynamalıdır 

(Moore, 2006: 120). Kısacası bir karakteri canlandırmak tamamen o olmak anlamına 

gelmez. Oyuncu öz denetimini her zaman korumalıdır. Bu gereklilik, 

Stanislavski’nin sık sık altını çizdiği bir durumdur. Sistemini başından sonuna, 

bilinçli bir teknik üzerine kurar. Onun sisteminde tesadüfi bir sezgi yoluyla ve 

denetimsiz bir şekilde yaratıcı duruma ulaşmak yoktur. Bilinçaltına; kontrol 

edilemeyen içsel kuvvetlere ulaşmak sistemin nihai amacıdır ve bu amaca ulaşmak 
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ancak bilinçli bir psiko-fiziksel teknik yoluyla mümkündür. Stanislavski’nin, 19. 

Yüzyılda yaşamış büyük italyan oyuncu Tommaso Salvini’den yaptığı şu alıntı öz 

denetime dair fikirlerini açıklar niteliktedir: “Sahnedeyden ikili bir yaşam yaşıyorum, 

hem ağlayıp, gülüyorum, hem de dokunmak istediğim yüreklere ulaşabilmeleri için 

gözyaşlarımla kahkahamı analiz ediyorum” (Salvini’den akt: Stanislavski, 2012: 

125). Salvini’nin bu sözü, bize, bu çalışmanın konusu olan mesafe kavramına ilişkin 

önemli ipuçları sunar. Stanislavski sisteminde oyuncunun rolüyle olan mesafe 

ilişkisini anlamak, tam olarak oyuncunun sahnedeki bu ikili yaşamını anlamaktan 

geçer. Stanislavski, Salvini’nin bu sözünü, öğrencilerine oyuncunun ve rolün 

perspektiflerini anlatırken sık sık hatırlatır. Ona göre yaratım anında oyuncunun ikiye 

bölünmesi, esinlenmeye bir engel teşkil etmediği gibi ona yardım da eder. Üstelik 

insanların kendi gündelik yaşamlarında da bu bölünmenin yaşandığını ancak bu 

durumun güçlü duygular hissetmeye engel olmadığını söyleyerek tezini savunur 

(2012: 125). Bu bölünme iki perspektife karşılık gelir. Biri rolün perspektifi, diğeri 

ise, oyuncunun ve onun sahne üzerindeki yaratımı sırasındaki psikotekniğin 

perspektifi. Oyun süresince iki çizgi birbirine paralel bir şekilde ilerler. Oyuncu 

sahne üzerinde yollardan birinde sapma yaşarsa, diğeri onu yeniden doğru yola çeker 

(2012: 125). Stanislavski, Bir Aktör Hazırlanıyor kitabında bahsettiği ikili perspektifi 

öğrencilerine daha iyi açıklamak için, Tommaso Salvini’nin oynadığı oyunlardan 

birindeki performansını örnek gösterir ve onların sorularına yanıt verir: 

 
…Tommaso Salvini rollerinin planını hazırlarken son derece dikkatli davranırdı. Örneğin 

“Othello”yu oynarken, sevdalı bir gencin sahneye yana tutuşa girdiği ilk andan trajedinin sonunda 

nefret dolu kıskanç bir adam ve katile dönüştüğü ana kadar  oyunun tüm perspektif çizgisini 

bilirdi. Ruhundaki gelişimi matematiksel bir kesinlik ve yolundan sapmayan bir devamlılıkla, an 
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be an tüm role yayardı. Büyük bir trajedi oyuncusu bunu yapabilir çünkü izlediği bir değil iki 

perspektif çizgisi vardır. 

 
- İki çizgi mi? Nasıl oluyor, diye heyecanla atıldım. 

- Rolün perspektifi ve oyuncunun perspektifi. 

- Aralarında ne fark var, diye merakla sordum. 

- Oyundaki karakter perspektif hakkında, kendi geleceği hakkında hiçbir şey bilmezken 

oyuncu bunu daima düşümeli, perspektifi aklından çıkarmamalıdır. 

- Ama rolü yüzüncü kez oynarken geleceği unutmak için ne yapılabilir, diye şaşkınlıkla 

sordum yeniden. 

- Hiçbir şey yapılamaz ve zaten yapılmamalıdır, diye açıkladı A. N. Torstov. Karakter geleceği 

hakkında hiçbir şey bilmemesine rağmen her anın daha iyi olması ve yakın geleceği daha iyi 

değerlendirebilmesi için rolün perspektifi gereklidir (2012: 128-129). 

 

Buradan da anlaşılacağı gibi, Stanislavski’nin psiko-fiziksel tekniği son derece 

bilinçli bir şekilde oluşturulan matematiksel bir yöntemdir. Rolü oluştururken de, 

sahne üzerinde canlandırırken de bir kurgu vardır. Ancak bu kurgusallık 

inandırıcılığa giden yolda bir araçtır. Bir oyuncunun rol içerisinde gerçeklik ile 

kurgusallık arasındaki konumuna ve sistemin oyuncunun kendi benliği ile rol kişisi 

arasındaki ikili dünyaya, dolayısıyla mesafeye ilişkin neler içerdiğine bu bölümün 

sonunda tekrar değinilecektir. Ancak önce sistemi daha iyi anlayabilmek için 

özellikle Stanislavski’nin son döneminde geliştirdiği fiziksel eylemler yönteminin 

öğelerine kısaca değinmekte fayda var.  
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2.1.2. Fiziksel Eylemler Yöntemi 

 
 

Stanislavski’nin sistemini oluştururken özellikle psikoloji ve fizyoloji 

bilimlerinden faydalandığını söylemiştik. İlk dönemlerinde Ribot’nun etkisiyle coşku 

belleği, sihirli eğer gibi sistemin bazı temel kavramları oluşturulmaya başlanır. 

Aslında Stanislaski’in Pavlov’u okuyup okumadığına dair kesin bir bilgi yoktur. 

Ancak  bir nörofizyolog olan Setchenov’un çalışmalarını inceler. Zaten Pavlov da 

genç yaşta okduğu Setchenov’dan etkilenir ve fizyoloji alanına yönelir. Bu açıdan 

Stanislavski’nin kendi çalışmalarında her iki isimden de etkilendiği söylenebilir. 

Çünkü tüm bu çalışmalar arasında bir paralellik bulunur. Pavlov, psikoloji ve 

fizyoloji alanındaki çalışmalarıyla hem davranışsal psikolojiyi hem de psikofizyoloji 

alanlarını çok etkiler. Stanislavski’nin fiziksel eylemler çalışmasının çıkış noktasını, 

Pavlov’un şu sözlerinde yankılanır: “Psikolojik ile fizyolojik, sübjektif ile objektif 

bir gün gelip muhakkak birleşecek ve birbiri içinde eriyecektir. Bu başarı önüne 

geçilmez ve tabii bir olaydır” (Pavlov, 1967). Stanislavski bu düşünce üzerinde 

temellendirdiği fiziksel eylemler çalışmasıyla, aslında “gündelik hayatta bir coşku 

yaşanır ve vücur o coşkuyu ifade eder” sürecini sahnesel açıdan ters çevirerek aynı 

sonuca ulaşmaya çalışır. Çünkü ona göre bu çok daha çabuk ve etkili sonuç verir. 

Stanislavski Pavlov’unkiyle çok benzer bir açıklamayla, fiziksel eylemler yöntemini 

şu şekilde ifade eder: 

 
Gövde ve ruh arasındaki bağ bölünemez. Karşılıklı olarak, birinin yaşamı öbürününkini 

doğurur. Her fiziksel aksiyonda, tamamen mekanik olmadığı sürece, gizlenmiş bir miktar iç 

aksiyon, bir miktar duygu vardır. Bir roldeki iki yaşamsal düzlem  -içsel ve dışsal- böyle 

yaratılır. İkisi iç içe geçmiştir. Ortak bir amaç onları birbirine yaklaştırır ve aralarındaki 

kopartılamaz bağı pekiştirir (2011: 241).  
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Stanislavski’nin bu noktaya gelmesindeki başka bir temel nokta da, oyuncu 

için duyguları sabitlemenin ve her oyunda aynı şekilde coşkuları yansıtabilmenin zor 

olmasıdır. Duygular ilk başta oyuncuları alıp götürecek tek çıkış noktası gibi 

görünseler de çok çabuk kaybolurlar. O yüzden Stanislavski daha somut bir zemine 

ihtiyaç duyar. Bu da fiziksel yönelimlerdir. Rolün fiziksel eylemleri oyuncunun 

zemine basmasını sağlayacak olan temeldir. Onun üzerine kendiliğinden oluşacak 

duygular ise rolün diğer vazgeçilmez düzlemini oluşturur. Madem içsel deneyim 

olmadan, dışsal fiziksel ifade olmaz. Bunun tersi de geçerlidir. Dışsal fiziksel ifade 

olmadan, içsel deneyim de olmaz denebilir. Hatta Setchenov’a göre, “vücutlarımız ne 

düşündüğümüzü, ne yaşadığımızı biz daha onun farkına varmadan ifade eder. Bir 

deneyimi onun fiziksel ifadesinden ayırmak imkansızdır” (Moore, 2006: 44). Ancak 

oyuncunun seçeceği fiziksel eylemin, karakterin yaşaması gereken coşkuyla 

bağlantılı olması gerekir. Yalnızca doğru ve karakterin mantığı ile coşkuların 

ardışıklığına göre seçilen fiziksel eylemler, oyuncunun, karakterin psiko-fiziksel 

birlikteliğine ulaşabilmesini sağlar. 

 

2.1.2.1. Fiziksel Eylemin Öğeleri
2
 

 

 Sihirli Eğer: 

Oyuncu,  kendini oynayacağı karakterin yerine koyarak şu soruyu sorar: 

“Eğer ….’nın yerinde olsaydım ne yapardım? Bu soruyla oyuncu oynadığı karakter 

olduğunu varsayar ve kendi coşkularından yola çıkarak karakterin yönelimlerini 

                                                           
2
   Stanislavski’nin sistemine ait bu terimleri Sonia Moore “Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı: 

Stanislavski Sistemi” adlı kitabında “Eylemin Öğeleri” başlığı altında toplamıştır. Çalışmanın bu 

bölümünde de kitaptaki sıralama esas alınmıştır. 
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gerçekleştirir. Burada önemli olan nokta, oyuncunun o kişi olduğuna kendini 

inandırması değildir. Karakterin verili koşulları üzerinden onun yerinde olsa nasıl 

tepki vereceğidir. Juliet’i oynayacak oyuncunun “ben Juliet olsaydım ne yapardım” 

gibi genel bir soru değil de, örneğin “düşman bir ailenin oğlu olmasına rağmen 

onunla gizlice evlenecek kadar Romeo’ya aşık olan Juliet’in yerinde olsaydım söz 

konusu sahnede, söz konusu koşullar altında ne yapardım” gibi daha ayrıntılı sorular 

sorması gerekir. Böylece oyuncunun, oyun içinde karşılaştığı sorunların üstesinden 

gelme biçimiyle karakterin hem içsel hem de fiziksel eylemleri açığa çıkar. 

 

 Verili Durumlar: 

Oyunun geçtiği dönem, yer, konusu, karakterlerin yaşamı, içinde 

bulundukları durumlar gibi yazar tarafından belirlenmiş her şey ile yönetmenin 

yorumları, dekor, aksesuar, ışık vb. tüm her şey verili durumları oluşturur. Oyuncu 

karakterini bu verili durumlara göre inşa etmek durumundadır. 

 İmgelem: 

Oyucunun karakterini inşa edebilmesi için ona gerekli olan hayalgücüdür. 

Oyuncu karakterin geçmişini, bugününü ve geleceğini hayal edebilmeli böylece 

rolüne perspektif kazandırabilmelidir. Ayrıca gözlem gücü de bir oyuncunun 

imgelemini geliştirebilmesi için olması gereken unsurlardan biridir. İmgelem 

oyuncunun oynadığı karakterin etkili yorumlanması aşısından çok önemlidir. Zengin 

bir imgelem oyuncunun, karakterin sözlerinin ve davranışlarının alt metnini analiz 

edebilmesi için de gereklidir. Bir oyuncunun mutlaka verili durumlar üzerinden 

karakterinin alt metnini oluşturması gerekir. Stanislavski, “seyirciler tiyatroya alt-
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metni duymaya gelir…metni evlerinde de okuyabilirler” (Moore, 2006: 56) diyerek 

alt metnin önemini vurgular.  

 

 Konsantrasyon: 

Oyuncuların sahne üzerinde dikkat dağıtan şeylere engel olabilmesi için 

yoğunlaşması gerekir. Ancak bu, tamamen seyirciyi yok saymak anlamına gelmez. 

Çünkü oyun ancak seyircinin varlığıyla üretilebilir. Ancak oyuncunun seyrediliyor 

olmaktan duyduğu endişeyi üzerinden atıp, karakterinin içsel durumuna ve fiziksel 

eylemlerine konsantre olmalıdır. 

 

 İnanç ve Gerçeklik: 

Oyuncu sahnedeyken oynadığı oyun hangi türde olursa olsun bunun bir oyun 

olduğunun farkındadır. Elbette seyirciler de bir oyun izleyecekleri bilgisiyle tiyatroya 

gelirler. Her iki taraf da bunun bir kurgu olduğunu bilir ancak aralarında bir uzlaşım 

vardır. Önemli olan da oyuncunun o uzlaşım içinde seyirciyi yaptığı eyleme 

inandırabilmesidir. Ayrıca oyuncunun oynadığı role inanması da buna benzer bir 

aralıkta gerçekleşir. Oyuncunun gerçekten oynadığı karakter olduğuna inanması 

normal bir durum değildir. Oyuncu bir hipnoz veya trans halinde oynamaz ancak 

mümkün olduğunca o karaktere yaklaşıp, kendi benliğiyle rolü harmanlamalıdır. 

Oyuncunun inanç ve gerçeklik duygusuyla kastedilen budur. İnanılan veya seyirciye 

inandırılan şey illa bir insan olmak zorunda da değildir. Bir oyuncu sahne üzerinde 

herhangi bir nesne veya bir hayvan gibi de davranabilir. Ya da aynı şekilde bir 

nesneye de sahne üzerinde gerçekte olduğu şeyden başka bir şeymiş gibi 

davranılabilir. Önemli olan oyuncunun seyirciyi buna inandırabilme gücüdür.  
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 Duygu-Düşünce Alışverişi: 

Bir oyuncunun sahne üzerinde partneriyle kurduğu ilişki ile oyuncuların 

seyirciyle kurduğu ilişkiyi anlatır. Gerçekçi oyunculuk anlayışında seyirciyle 

doğrudan temas kurulmaz. Sahnede partnerle doğrudan ve samimi bir ilişki kurulmalı 

ve seyircinin de dikkatinin sahne üzerinde toplanmasına dikkat edilmelidir.  

 

 Adaptasyon: 

Oyuncunun amacına giden yolda karşılaştığı engelin üstesinden gelmesidir. 

Oyuncunun eylemini gerçekleştirme sürecindeki “nasıl?” sorusunun cevabıdır. 

Partneriyle olan ilişkisinde oyuncuya yardım edebilecek en etkili araçtır. 

 

 Tempo ve Ritim: 

Oyuncu her yaptığı fiziksel eylemin temposunu ve ritmini bulmalıdır. 

Örneğin sevinçli bir haber alan birini oynamanın temposu ve ritmi ile başına üzücü 

bir şey gelen birini oynamanın temposu ve ritmi birbirinden ayrıdır. Oynanan 

karakterin sahici olabilmesi için doğru anlarda fiziksel ve içsel olarak doğru tempo 

ve ritm ile oynanmalıdır.  

 

 Coşku Belleği: 

Stanislavski 1930’lara kadar Ribot’nun “duygusal bellek” kavramını kullanır 

ancak daha sonra kavramının adını “coşku belleği” olarak değiştirir. Stanislavski’nin 

bu kavramı, oyuncunun sahnede kendi benliği ile oynadığı rol arasındaki mesafeyi 
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açıklamaya ilişkin anahtar bir kavramdır. Bu yüzden bir sonraki başlık altında 

mesafe kavramıyla ilişkilendirilerek daha ayrıntılı açıklanacaktır. 

 

2.1.3. Stanislavski Sisteminde Oyuncu – Rol, Sahne – Seyir Yeri İlişkisi ve 

Mesafe 

 
 

Gündelik gerçeklik ile sahne gerçekliği arasındaki fark oyuncunun iki dünya 

arasındaki deneyiminin farkından kaynaklanır. Dolayısıyla oyuncunun gerçek 

yaşamdaki deneyimleri sonucu yaşadığı coşkularla bu coşkuları sahne üzerinde 

yaşaması arasında bir fark vardır. Sahnede iki tür varoluştan söz edebiliriz. Birincisi 

oyuncunun kendi fenomenolojik varlığı ikincisi ise oynadığı karakterin temsili 

varlığı. Bu iki düzlem tek bir varlığın (oyuncunun) bedenindedir. Oyuncunun 

gündelik yaşamdaki deneyimleri  karakterin deneyimine dönüştürülür. Böylece 

oyuncu ve karakter arasında bir çeşit deneyim nakli gerçekleşir. Burada elbette 

kimyasal bir tepkimeye benzetebileceğimiz bir nitelik değişimi gerçekleşir. 

Oyuncunun ve karakterin deneyimi birbirini etkiler. Oyuncu gerçek hayattaki 

deneyimini karaktere ne kadar iyi nakledebilirse o derece iyi oynar. Elbette 

sahnedeki deneyim, oyuncunun direkt olarak yaşadığı deneyimin birebir kendisi 

değildir. “Sahne üzerindeki oyuncu ‘tekrarlanan’ bir deneyim yaşar, ‘orijinal’ bir 

deneyim değil” (Moore, 2006: 74). Dolayısıyla gerçek hayatta yaşanan coşkular ile 

sahnede yaşanan coşkular da farklıdır. Ancak oyuncu, yaşamış olduğu ve kendinde iz 

bırakan deneyimi, sahnede bir şekilde kışkırtmak durumundadır. Bunun yolu da şartlı 

refleksten geçer. Oyuncu gerçek hayattaki coşkunun aynısını tekrar yaşayamasa da, 

sahne üzerinde gerçekleşen bir şartlı uyaran sayesinde, benzer coşkuyu açığa 

çıkarmalıdır.  
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 Julian M. Olf, Oynamak ve Olmak: Metafizik ve Modern Performans Teorisi 

Üzerine Bazı Düşünceler (Acting and Being: Some Thoughts about Metaphysics and 

Modern Performance Theory) adlı makalesinde, gerçek hayat - kurgu, 

kendiliğindenlik - biçimsellik, kontrol - doğaçlama, olmak - mış gibi yapmak gibi 

ikilikler çerçevesinde modern performans teorisini inceler ve modern sanatların 

özellikle de tiyatronun bu paradoksal görünen ikiliklerden beslendiğini ifade eder 

(1981: 44).  Bu kavramlar özelinde Stanislavki’den de bahseden Olf, oyuncu ile rol 

kişisi arasında neredeyse eş anlamlı bir ilişki olduğunu ancak yine de oyuncunun 

rolle gerçek hayat arasındaki ayrıma her zaman dikkat edebilmek için, sahnede 

kendine bakışı koruması gerektiğini söyler (1981: 40). Bunu bir boğa güreşi örneği 

üzerinden anlatır. Boğa güreşinde matador boğanın kendine doğru yaklaşması için 

onu kışkırtır ve en son noktaya kadar kendine yaklaşmasına izin verir. Tehlikenin 

doğacağı sınırdan itibaren ise ondan uzaklaşır. Ancak güreşinin etkileyiciliği de boğa 

ve matador arasındaki bu gerilimli yakınlık mesafesinden doğar (1981: 40). İşte 

Stanislavski’nin sisteminin önerdiği mesafe ilişkisi de böyledir. Rol ve oyuncu 

birbirlerine mümkün olabilen en yakın aralıkta temas edecekler fakat asla biri 

diğerinin yerine geçemeyecektir. Sistemin başarısı da hayatla sanat arasındaki 

mesafeyi azaltmakta yatar. Oyuncu ve seyirci arasındaki mesafe ilişkisi de buna 

paralel bir boyutta ilerler. Oyuncu hem seyircinin farkındadır, hem de dördüncü 

duvar fikriyle bir yalnızlık içindedir. Seyirci de oyuncunun oyuncu olduğunun 

farkındadır ancak aynı zamanda izlediği karakterlerle bir özdeşleşim içindedir. 

Sahnede gördüğü oyuncunun fenomenolojik varlığı gizlenmiş, temsili varlığı ön 

plana çıkmıştır. Oyuncu, mevcudiyetinden çok temsiliyetiyle sahne üzerindedir. 

Dolayısıyla seyir yeri de sahneye bu temsiliyet içinden bakar.  
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 Bert O. States, Oyuncunun Varlığı: Üç Fenomenal Kip (The Actor’s 

Presence: Three Phenomenal Modes) makalesinde, oyucunun seyirciye hitap etme 

biçiminde kendi kendini ifade eden kip, işbirlikçi kip ve temsili kip olmak üzere üç 

değişik durum olduğundan söz eder (1983: 360). Bu durumları belirleyen şey, 

oyuncunun sahnedeki fenomenolojik var oluşudur. İşbirlikçi kipte oyuncu bir 

karakteri canlandırsa da bulduğu en ufak bir yarıktan kendi fenomenal varlığını açığa 

vurur. Oyuncunun kendi benliğine ait güçlü varlığı rolde kendini hissettirir. Bu tip 

bir oyunculuğa örnek olarak, Sarah Bernhardt’ı gösterir. Aşırı yapay bir oynama 

biçimi olmasına rağmen karşı konulamaz bir çekiciliği de vardır sahnedeyken (1983: 

363). Burada oyuncunun oynadığı rolden çok, oyuncunun kendisine bakılır. İşbirlikçi 

kipte ise oyuncu, seyirciye doğrudan seslenir. Oyuncunun fenomenolojik varlığı ile 

seyirci arasındaki mesafe ortadan kalkar. Oyuncu seyirciyi bir tür işbirliğine davet 

eder. Örneğin komedideki aparlar veya doğrudan seyirciye seslenmese de  bir seyirci 

düşüncesiyle seyirciye hitap eden Iago gibi karakterlerde işbirlikçi kipten söz 

edilebilir (1983: 365-366). Aynı şekilde Brecht de işbirlikçi kip içinde düşünülebilir. 

Temsili kipe gelince, burada oyuncu kendi fenomenolojik varlığını karakterin 

arkasına saklar. Oyuncu birinci ve ikinci durumdaki gibi dışa dönük değil, içine 

kapanıktır. Seyirciyle doğrudan iletişim kurmaz (1983: 369). Sahnedeki oyuncu 

seyirci tarafından bir temsil olarak görülür ve seyircinin de oyunun içindeki 

temsiliyette kaybolması beklenir. Gerçekçi oynama biçimi bu kip içine dahil 

edilebilse de, yalnızca bundan ibaret değildir. Aslında bir nesnenin o nesne olarak 

değil de başka herhangi bir imgeye dönüştüğü her durum için bu kipten 

bahsedilebilir (1983: 371). Bu kiplerin genel olarak türlerin ve akımların ötesinde 

olduğunun altını çizmek gerekir. Bir dönemin veya sistemin oyunculuk anlayışındaki 
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durumların dışında bir şeyden söz eder Bert O. States. Ancak yine de örneğin 

Stanislavski’nin oyunculuk anlayışına baktığımız zaman onun temsili kip içinde 

anılabileceği açıkça görülür. Yazar, Sarah Bernhardt ile aynı dönemde yaşamış ve 

Stanislavski’nin hayran olduğunu bildiğimiz Eleanora Duse’un oynama biçiminin, 

temsili kipin kusursuz bir örneği olduğunu söyler (1983: 363). Öyle ki oynadığı 

oyunlardan birinde karakterin utancından kızarması gerektiği bir sahnede gerçekten 

yanakları kıpkırmızı olur (1983: 364). Adeta oynadığı süreçte ruhunu askıya alarak, 

oynadığı karakterin yerine geçer. İşte Stanislavski’nin de bir oyuncudan tam olarak 

beklediği şey budur. Oyuncunun rolü içinde mümkün olduğunca kaybolması. 

Seyirciyi ise oyunun içindeki bu kayboluşa davet etmek. Oyuncular ve seyirciler 

arasına koyduğu dördüncü duvarla Stanislavski seyirci ile oyuncunun fenomenolojik 

varlığı arasındaki mesafeyi açarken, yine aynı duvarla seyirci ile oyuncunun temsil 

ettiği rol arasındaki mesafeyi azaltmak hatta onunla özdeşleşmesini sağlamak 

istemiştir. Artık seyircinin sahnede gördüğü her şey bu temsili dünyanın birer 

öğesidir. 

 

2.2. Brecht 

 

Alman şair, oyun yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht (1898-1956), 20. 

yüzyılın tiyatro anlayışını derinden etkileyen önemli isimlerden biridir. Brecht, 

Stanislavski ve Grotowski’den farklı olarak tiyatroyla bağını ilk olarak oyunculuk 

sanatı üzerinden oluşturmaz. Bu yüzden onun tiyatroya bakış açısını oyunculukta bir 

yöntem olarak düşünmek doğru olmaz. Ancak oyuncu kökenli bir tiyatro insanı 

olmamasına rağmen ve yarattığı tiyatro estetiğinin doğrudan oyuncular için bir 

yöntem önerisi olarak algılanmaması gerekse de, kurmuş olduğu Epik - Diyalektik 
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Tiyatro ile tiyatronun tüm öğeleriyle birlikte, oyunculukta da yeni bir anlayışın 

doğmasına neden olur.  

“Epik” kavramı aslında, ilk olarak Aristoteles’in kullandığı bir kavramdır ve 

bu kavramı tiyatro için değil şiir için kullanır. Aristoteles tür olarak, epik şiir, 

tragedya ve komedyadan bahseder ve epik şiirin biçimsel olarak tragedyadan farkının 

onun “anlatısal” olması olduğunu söyler (Boal, 2014: 80). Epik şiirde geçmişte olan 

olaylar bugün canlandırılır dolayısıyla anlatısal olmasının temelinde bu yatar. Ancak 

tragedyadaki olaylar şu an yaşanır. Her ikisi de mimetiktir dolayısyla karakterlerin 

eylemleri “taklit edilir” (Boal, 2014: 80). Ancak epik şiirin anlatısal olanı da içinde 

barındırmasıyla hem mimetik hem de diegetik olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra 

bu eski kavramı Brecht kendi tiyatrosuna uygulayarak ona yeni anlamlar yükler. 

“Epik Tiyatro” daha çok yalnızca Brecht’in adıyla anılsa da, politik tiyatro 

anlayışının kurucusu olan Erwin Piscator da Brecht ile beraber bu tiyatro biçiminin 

ilk temilcilerindendir. Brecht, sanat hayatının ilk dönemlerinde Erwin Piscator’un 

“Politik Tiyatrosu”nun uygulamalarından oldukça etkilenir ve daha sonraları 

temelleri bu çalışmalarda atılan epik tiyatro anlayışını geliştirir. Piscator, 

tiyatrosunun temel yönelimini şu şekilde açıklar: 

Ben o günlerde yıllar sonra başkalarınca ‘epik tiyatro’ olarak tanımlanacak yeni bir yönelişe 

girebilmiştim. Neydi bütün bunlar. Kısaca, aksiyonun genişletilmesi ve olayların ardında 

yatanların açığa çıkarılmasıyla ilgiliydi; yani oyunun kendi dramatik çerçevesinin ötesinde de 

sürekliliğini kapsıyordu. Gösteri-oyun’dan didaktik-oyun oluşturuluyordu (Piscator, 2012: 

58). 
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Piscator’la olan çalışmaları, Brecht’in, yeni bir tiyatronun hem düşünsel hem de 

biçimsel temellerini atması açısından oldukça faydalı olur. Daha sonra Brecht kendi 

düşünceleri doğrultusunda bu çalışmaları geliştirme ve uygulama olanağı bulur. 

Ancak Hitler’in iktidara gelmesiyle, Brecht için, 1933 yılında başlayıp 1948 yılına 

kadar sürecek bir sürgün hayatı başlar. Sürgün yıllarında pek fazla uygulama olanağı 

bulamasa da kuramsal olarak epik tiyatro anlayışının gelişmesine katkı sağlayacak 

yazılar kaleme alır (Karaboğa, 2011: 205). Brecht’in sürgün hayatı 1948’de yeniden 

Berlin’e dönmesiyle son bulur. Bu tarihten ölümüne kadar olan süre içindeki 

çalışmalarını ise Doğu Berlin’de “Berliner Ensemble” adıyla kurduğu tiyatroda 

gerçekleştirir. 

 

2.2.1. Brechtyen Tiyatroda Sahne - Seyir Yeri İlişkisi ve Mesafeyi Kuran 

Araçlar 

 
 

Brecht’in önce epik daha sonra da diyalektik olarak adlandırılacak olan yeni 

tiyatro arayışının çıkış noktası, tiyatroda o zamana kadar hakimiyetini sürdüren 

dramatik biçime bir karşı duruştur. Tiyatroya bakış açısı, ilk çalışmalarından, 

ölümüne kadar olan süreçte bir takım değişiklikler gösterse de, aslında en temelinde, 

sahne – seyir yeri, oyuncu - seyirci arasındaki ilişkinin değiştirilmesine yönelik 

devrimci bir çaba olarak okunmalıdır.  

Brecht, klasik dramatik tiyatronun seyirci üzerinde yarattığı yanılsamacı 

etkiyi eleştirir. Seyircinin, sahnede olan bitenin illüzyonuna kapılarak, kendini 

kaptırmasına karşı çıkar. Onun çıkış noktasının temelini de bu karşı duruş oluşturur. 

Zamanın ruhuna uygun, eğlendirirken öğretebilen, seyirciye eleştirel alan açabilen 
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bir tiyatroyu arzular. Klasik dramatik biçimin, kendi eleştirel tiyatrosunu kurarken, 

değiştirmeyi ümit ettiği seyirci kitlesi üzerinde yarattığı etkiyi şu sözlerle anlatır:  

 
Günümüzdeki tiyatroların birinin kapısından içeri girip oyuncuların seyirci üzerindeki 

etkisine göz atalım bir. Başımızı sağa sola çevirdik mi, put gibi oturmuş adeta yerinden hiç 

kımıldamayan insanlar görürüz; hepsi de acayip bir durumdadır, ya alabildiğine kendilerini 

zorlayarak kaslarını gerer ya da alabildiğine bir yorgunluk içinde gevşeyip sarkar kasları. 

Aralarında pek bir iletişim yoktur, uyuyan insanlar bir araya toplanmıştır sanki; ama öyle bir 

uyku ki, tedirgin düşler görürler, çünkü kabus görenler için halkın kullandığı bir deyimle sırt 

üstü yatarlar. Gözleri açıktır açık olmaya ya, bir şey algıladıkları yoktur pek, bir noktaya 

dikilmiş dururlar. Beri yandan bir şey işittikleri de söylenemez bu insanların, yalnızca kulak 

kabartırlar. Büyülenmiş gibi sahneye bakar dururlar hep; ortaçağa özgü bir yüz ifadesidir bu, 

cadıların ve din adamlarının kol gezdiği bir dönemden kalmadır (1987: 19). 

 

İşte Brecht’in Marksist dünya görüşünden yola çıkarak geliştirmiş olduğu tiyatro 

düşüncesi ile dönüştürmeyi amaçladığı seyirci böyle bir seyircidir. Brecht bu 

anlamda, politik görüşleri doğrultusunda, idealist dramatik biçimin durağanlığına ve 

değişmezliğine karşı, değişebilirlik ve dönüşebilirliği önerir. Ona göre tiyatronun 

işlevi, yalnızca olanı göstermek değil, onun değiştirilebilir olduğunu da seyircilere 

aktarmaktır. Bunun yapılabilmesi, geçmiş çağların geçicilik karakterini örnek alarak, 

içinde yaşanılan dönemin de değişebilir olduğu inancının saklı tutulmasıyla mümkün 

olabilir (Brecht, 1987: 23).  

Brecht’in eleştirdiği klasik dramatik biçimin en önemli silahı özdeşleşmedir. 

Brecht, Aristotelesçi dramatik yapıyı esas alan çağdaş tiyatro anlayışında, yapıtın 

seyirciye iletilmesi için tek yolun seyircinin oyundaki karakterlerle özdeşleşmesi 

olduğunu, hatta sahnenin tüm unsurlarının da bu özdeşleşmeyi mükemmelleştirecek 
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biçimde örgütlendiğini söyler (Brecht, 2011: 55). Burjuvazi, yükseldiği dönemde 

sanatta özdeşleşmeden yana bir tavır takınır ancak sanattaki bu tutum Brecht’e göre 

bireylerin özgürleşmesinin önünde bir engeldir. Sahne ile seyirci arasındaki bu tarz 

bir ilişkinin seyirciyi tamamen edilginleştireceği açıktır. Dolayısıyla tiyatronun 

görevi artık seyirciyle oyuncu arasında başka tür bir iletişim biçimi geliştirmektir. Bu 

öyle bir biçim olmalıdır ki, seyirciyi eleştirel bir tutuma doğru sevkedebilmelidir. 

Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Brecht, sahne ve seyirci arasında olması gerektiğini 

düşündüğü yeni iletişim biçimini kurabilmek için birtakım kavramlara başvurur. 

Bunlardan biri “tarihselleştirme”dir. Seyircide eleştirel tavrın oluşması için 

tarihselleştirmenin önemi büyüktür. Özdeşleşmenin önüne geçmenin de önemli bir 

yoludur: 

 
Sahnede kişileri toplumsal çarklar içinden geçirdik de çarkları değişen çağlara göre değişik 

tuttuk mu, seyircinin bu kişilerle özdeşleşmesi güçleşecektir. Seyirci düpedüz kalkıp “ben de 

olsam öyle davranırdım”, demeyecektir örneğin, olsa olsa şöyle söyleyecektir: “Bu 

koşullarda yaşasaydım, ben de öyle davranırdım.” Eğer biz kendi çağımızın oyunlarını da 

tarihsel oyunlar gibi sergilersek, davranışlarına eşlik eden koşullar da seyircilerimize yine 

olağan dışı görünebilecektir, bu da işte eleştirel tutumun başlangıcıdır (Brecht, 1987: 24). 

 

Her toplumda, insanlar çağının durumu neyi gerektiriyorsa o şekilde davranır. 

Demek ki davranış biçimleri, toplumdan topluma ve çağdan çağa değişiklik gösterir. 

Ayrıca tarihsel koşullar insanlar tarafından yaratıldığına göre, yine insanlar 

tarafından değiştirilebilirler. Demek ki, içinde bulunduğumuz bilim çağında seyirci 

olarak geçmişe bir tarihçi gibi bakabilmenin yolu bu tarz bir sahneleme biçimiyle 

mümkün olabilir. Brecht’e göre ancak böyle bir bakış, seyirciyi özdeşleşmeden 
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kurtararak özgürleşmesini sağlar ve içinde bulunduğu toplumu ve tarihsel koşulları 

değiştirmek için onu yüreklendirir. 

 

 Brecht’in tiyatrosunun bir başka önemli kavramı da “yabancılaştırma” dır. 

Brecht esasen Çin Tiyatrosu’ndan ve Rus biçimcilerinin ostranenije kavramından 

etkilenerek, yabancılaştırma kavramını kendi tiyatrosuna uyarlar. Rus biçimcileri bu 

kavramı, sanat eserinin nesneliğine, örneğin malzemesine veya tekniğine dikkat 

çekerek, onun yeniden düşünülmesini sağlamak (Karaboğa, 2011: 204); bir şekilde 

aşina olunan şeylerdeki o aşinalığı kırıp, onun en baştan taze bir şekilde algılanması 

anlamında kullanırlar. Amaç kanıksanmış olan dış dünyayı, başka bir bakışla yeniden 

farkettirmektir. Brecht, Çin Tiyatrosu’ndaki yabancılaştırma efektlerinden 

bahsederken, her şeyden önce dördüncü duvar fikrinin onlarda bulunmadığını; 

oyuncunun seyircilerin varlığından haberi yokmuş gibi davranmadığını söyler (2011: 

15). Bu durum seyircinin illüzyona kapılmasını önler. Yine Çin Tiyatrosu’nda 

oyuncunun sahnede kendine ve oyununa da bir yabancı gibi bakarak, seyirciyi 

şaşırtmasının da bir yabancılaştırma efekti olduğunu söyler ve şöyle bir örnek verir:  

 
Çin tiyatrosunda uygulanan bir diğer yabancılaştırma efekti de, oyuncunun kendi kendisini 

seyretmesidir. Diyelim, bir bulutu canlandırıyor oyuncu. Bulutun ansızın ortaya çıkışını, 

yumuşak ama güçlü gelişimini, hızlı ama adım adım değişimini gösterirken, arada bir sanki 

“Tıpkı böyle değil mi?” dercesine seyirciden yana bir göz atar. Ama kendi el ve ayaklarında 

da gezdirir bakışlarını. El ve ayaklarının devinimlerini gözleriyle denetler, hatta bu 

devinimleri geçekleştirmedeki ustalığından ötürü kendi kendisini öven bir tutum takınır 

sonunda (2011:15). 
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Brecht’in, hem Rus biçimcilerinden hem de Çin tiyatrosundan etkilenerek kendi 

tiyatrosuna uyguladığı yabancılaştırma efektinin en önemli işlevi tıpkı 

tarihselleştirmede olduğu gibi, seyirci ile sahne arasındaki mesafeyi arttırmak ve 

böylece seyircinin sahnede izlediği şeye eleştirel bir tavır takınabilmesini 

sağlamaktır. Gündelik hayatta seyirciye tanıdık gelen, dolayısıyla toplumda artık bir 

duyarsızlaşmaya yol açan bu aşinalığın sıyrılıp atılması ile olayları toplumun 

müdahalesine açık hale getirmek yabancılaştırma efektinin genel amacıdır (Brecht, 

1987: 26). Brecht, Deneysel Tiyatro adlı yazısında, biri oyun metninin yapısında, 

diğeri sahne düzeninde ve son olarak da oyunculukta olmak üzere üç tür 

yabancılaşma olduğundan söz eder (1987: 217). Yazar oyun metnini oluştururken, 

yönetmen, oyunu sahneye koyma sürecince, oyuncu ise sahnede rolünü 

canlandırırken yabancılaştırma tekniğini kendilerine özgü araçlarla kullanırlar. Sahne 

üzerinde neyin nasıl, ne kadar ve ne zaman yabancılaştırılacağı, oyuna getirilecek 

yoruma bağlı olarak değişir. Sonuç olarak yabancılaştırmanın tek bir yolu 

olmamaması ve üstelik sahneleme sürecinin değişik aşamalarında da kullanılabilir 

olması, Brechtyen tiyatro için uygulamada oldukça yararlı bir araç haline gelmesine 

neden olur.  

 

“Episodik anlatım” biçimi; başka bir deyişle anlatıyı kesintiye uğratma da 

sahneleme sırasında, seyircilerin izlediği şey ile özdeşleşmesini engelleyip, sahneye 

karşı bir mesafe almalarını sağlayan uygulamalardan biridir. Brechtyen tiyatronun 

biçimsel olarak önemli bir özelliği olan episodik anlatım; anlatımı kesintiye uğratma 

yabancılaştırmanın yollarından biridir ayrıca. Metnin, birbirini takip eden, neden-

sonuç bağı ile birbirine uyumlu bir şekilde bağlanan, bütünlüklü yapısı, epik 
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tiyatroda parçalanır, episodlara ayrılır. Her episod da kendi içinde bir anlam taşır. 

Ayrıca her bölümün başında, o bölümde geçecek olaylar önceden seyirciye bir 

şekilde özetlenerek, seyirci merak duygusu yerine bir çeşit şaşkınlık duygusuna 

yönlendirilir. Böylece bütünlüklü ve belli bir çizgiyi takip eden dramatik tiyatronun, 

seyircide oyun boyunca dorukta tuttuğu merak ve sonunda ulaşılan katharsis yerine, 

seyirciye izlediği şey üzerinden bir sorgulama olanağı tanınmış olur. İzlenilenin bir 

oyun olduğu seyirciye sürekli hatırlatılarak, onun oyun boyunca aktif bir şekilde 

oyuna dahil olması amaçlanır.  

 

Gerek tarihselleştirme, gerekse yabancılaştırma, Brecht’in epik-diyalektik 

tiyatrosunda sahne ile seyir yeri arasındaki mesafeyi kuran en önemli araçlardır. Bu 

uzaklık, seyircinin sahnede izlediği olaylar ve karakterler üzerinden soru sorabilmesi 

böylece de eleştirel bir tavır takınabilmesi için gerekli olan mesafe aralığıdır.  

 

Brecht’in klasik dramatik tiyatro ile epik tiyatroyu karşılaştırdığı aşağıdaki 

tablosu
3
 özellikle iki biçim arasındaki farkların daha net görülmesini sağlar. Ayrıca 

seyircilerin bu iki farklı biçimde nasıl konumlandığı ve davrandığı konusunda da 

oldukça açıklayıcıdır. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Brecht, Bertolt (2011), Epik Tiyatro, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Agora Kitaplığı, s.42. 
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Dramatik Tiyatro’da Epik Tiyatro’da 

Eylemlerle çalışılır. Anlatıya başvurulur. 

Seyirci sahnedeki aksiyona karıştırılır. Seyirci gözlemleyici olarak tutulur. 

Seyircinin etkinliği (aktivitesi) harcanıp 

tüketilir. 

Seyirci etkin (aktif) duruma sokulur. 

Seyircide birtakım duyguların uyanması 

sağlanır. 

Seyircilerin birtakım yargılara varması 

sağlanır. 

Seyirciye bir yaşantı sunulur. Seyirciye bir dünya görüşü iletilir. 

Seyirci olaya karıştırılır. Seyirci olay karşısında tutulur. 

Telkinle iş görülür. Kanıtlarla çalışılır. 

Seyircinin duyguları olduğu gibi 

alıkonur. 

Duyguları ileriye götürülerek, seyircinin 

birtakım bilgilere ulaşması sağlanır. 

Seyirci, sahnedeki olayın ortasında, 

olayla bir özdeşleşme içindedir. 

Seyirci, sahnedeki olayın karşısında, 

olayı inceler durumdadır. 

İnsanın bilinen bir yaratık olduğu 

varsayımı benimsenir. 

İnsan inceleme konusu yapılır. 

İnsan hiç değişmez. İnsan değişir ve değiştirir. 

Seyircinin ilgisi oyunun sonu üzerinde 

toplanır. 

Seyircinin ilgisi oyunun yürüyüşü 

üzerine çekilir. 

Her sahne bir ötekisi için vardır. Her sahne kendisi için vardır. 

Organik bir büyüme. Montaj tekniği. 

Olaylar düz bir çizgi üzerinde gelişir. Olaylar eğriler çizer. 

Olayların akışı evrimsel bir zorunluluğu 

içerir. 

Olaylar sıçramalıdır. 

İnsan durağan bir nitelik taşır. İnsan oluşum süreci içinde verilir. 

Düşünce varoluşu yönetir. Toplumsal varoluş düşünceyi yönetir. 

Duygu egemendir. Akıl egemendir. 
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Peki, Brecht’in epik tiyatrosunda seyirciden beklenen tüm bu davranışların oluşması 

için yaratılmaya çalışılan eleştirel mesafeyi oluşturmak amacıyla kullanılan araçlar 

oyuncunun kendi çalışmasında nasıl işler hale getirilir? Kuşkusuz, seyircinin oyun 

karşısında takındığı tavrın oyuncunun sahnede aldığı tavırla çok yakından ilişkisi 

vardır. Brechtyen oyuncunun kendisiyle rolü arasındaki mesafe ilişkisi ile sahne ve 

seyir yeri arasında kurulmaya çalışılan mesafe arasında nasıl bir bağ vardır? Bu bağı 

oluşturmak için oyuncu nasıl çalışmalar yapmalıdır? Bir sonraki bölümde epik 

tiyatro içerisinden bu sorulara yanıt verilmeye çalışılacaktır.  

 

2.2.2. Brechtyen Tiyatroda Oyuncu – Rol İlişkisinde Mesafe 

 

 

Brecht, ne Stanislavski gibi yaklaşımını oyuncunun sanatı üzerinden 

tanımlayarak oluşturmuş ne de Grotowski gibi doğrudan oyuncu merkezli bir tiyatro 

sistemi kurmuştur. Hatta bunu şu sözleriyle de vurgular: 

 
Öykünün yorumlanması ve uygun yabancılaştırmalara başvurularak seyircilere aktarılması, 

tiyatronun temel işlevidir. Tiyatroda oyuncu hesaba katılmadan hiçbir şey yapılmaması 

gerekirse de, oyuncu her şeyi yapmak zorunda değildir. “Öykü” yorumlanıp ortaya konur 

önce, sonra oyuncuların, dekoratörlerin, makyajcıların, kostümcülerin, müzisyenlerin ve 

koreografların el birliğiyle sahnede sergilenir. İlgili kişiler becerilerini birleştirerek ortak bir 

girişimi gerçekleştirir; ancak, bunu yaparken kendi bağımsızlıklarını da korurlar kuşkusuz 

(1987: 42). 

 

 Tiyatronun dekor, kostüm, ışık, müzik gibi diğer unsurları da onun tiyatro 

sisteminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak yine de tiyatro anlayışını 

açıkladığı kuramsal çalışmalarının büyük bir bölümünde oyunculuğa getirdiği yeni 
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bakış açısından ve bu yaklaşımla seyirciyle nasıl bir ilişki kurulması gerektiğinden 

bahseder. Onun tiyatrosunda mesafeyi kuran tüm araçların oyuncunun oynayış 

biçiminde bir karşılığı vardır. Demek oluyor ki, oyuncu olmaksızın seyirciyle 

kurulacak olan eleştirel mesafe asla sağlanamaz. 

 

Brecht’e göre, oyunculuk sanatı çok eski bir sanat olmasına rağmen, Stanislavski 

dışında kimse bunun üzerine derin araştırmalar yapıp, sistemli hale getirme uğraşı 

vermemiştir. Ancak ona göre Stanislavski’de eksik olan bir şey vardır. Stanislavski 

bir oyuncunun sahnede nasıl duygular üretebileceği üzerine çalışmışsa da, Brecht’e 

göre bir oyuncunun asal görevi yalnızca bu değildir. “Oyuncu, bundan fazlasını 

yapmak, insanların bir arada sürdürdükleri toplumsal yaşamı sahnede yansılamak 

zorundadır” (Brecht, 2011: 5). İşte Brecht, epik diyalektik tiyarosunun oyunculuk 

anlayışını da bu temel görev üzerinden tanımlar. Bu anlamdaki tüm çalışmaları da, 

oyuncunun bu görevi yerine getirebilmesine yöneliktir. 

Stanislavski’nin tartışıldığı bölümde, Bert O. States’in, oyuncunun sahnedeki 

fenomenal varlığından söz ettiği “Oyuncunun Varlığı: Üç Fenomenal Kip” adlı 

makalesinde, Brecht’in işbirlikçi kip içinde sayılabileceği görüşünde olduğu 

belirtilmişti. Burada işbirliği derken kastedilen oyuncunun seyir yeriyle bir tür 

ilişkiye girmesi ve böylece izleyiciye pasif bir rolden daha fazlasının verilmesidir 

(1983: 366). Bert O. States, Brecht’in oyuncusunun neden kendi kendini ifade eden 

kipe değil de işbirlikçi kipe daha yakın olduğunu şöyle açıklar: 

 
Brecht’in oyuncusu da yurttaşlarıyla ulusal sorunları konuşmak ister, fakat temsil ederek 

değil. Brecht’in vatandaş karakterden sıyırmasını, çıkarmasını istediği bir şeyler vardır ve bu 

nedenle oyuncu şizofrenik denilebilecek bir duruşla, canlandırdığı karakterle ilgili bir 
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özeleştiri geliştirir. Brecht oyuncusunu işbirlikçi kipe yakınlaştıran cümle şudur; o seyirciyle 

eleştirel yönüyle işbirliği yapmaktadır, sahnede çizdiği karakterin kendiliğiyle değil 

(1983:367). 

 

Kısacası Brecht’te bir anlamda oyuncu ve seyirci işbirliği içindedir ve bu 

işbirliği ancak her iki tarafın da varlığıyla mümkündür. Seyirciyi görmezden gelerek 

bakışını boşluğa fırlatan oyuncunun aksine, sahneden seyir yerine göz kırparak her 

iki taraf için de bir çeşit varlık onaylaması yapan bu temsil biçiminin diğeriyle 

farkını Benjamin şu şekilde özetler: 

Bugün tiyatronun gündemindeki sorun, oyunun kendisinden çok sahneye ilişkin 

açıklamalarla belirginleşir. Bu sorun orkestra çukurunun doldurulmasıyla ilgilidir. 

Oyuncularla izleyicileri diriler ve ölülermişçesine birbirinden ayıran, suskunluğu tiyatrodaki 

yücelik duygusunu, titreşimi operadaki sarhoşluk verici etkiyi doruklara çıkartan, tüm sahne 

öğeleri içinde kutsal kökenin izlerini en belirgin biçimde taşıyan bu uçurum artık işlevini 

yitirmiştir. Sahne hala yüksektedir ama şimdi dipsiz bir uçurumdan yükselmez, bir kürsü 

haline gelmiştir artık (2007:15). 

 

Brecht’in oyuncunun çalışmasında iki süreci çok önemser. Bunlardan birincisi 

metin ve rol üzerine analiz çalışması, diğeri ise bu analiz sonucu ulaşılan 

çıkarsamaları uygulamaya yansıtabilmek amacıyla yapılan prova süreci. 

 

Öncelikle, oyuncu, yazarın dünyası ile kendi dünyasının sınırlarını net bir 

şekilde belirlemek ve bunları birbirinden ayırmak zorundadır (Brecht, 2011: 7). Bu 

ayrım oyuncunun sahnede iki dünya göstermesi açısından çok önemlidir. Kendi 

oyuncu kimliğiyle yazarın görüşlerine ters düştüğü yerleri belirleyip, bu farkları da 

sahnede göstererek, seyirciye karşıt ve çelişkili düşünceleri sunmak Brechtyen 
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oyuncunun en temel görevidir. Tıpkı özdeşleşme ve katharsis yerine, seyricide bir 

şaşkınlık ve hayret duygusu yaratılması gibi, oyuncu da rolüne bir hayret duygusuyla 

yaklaşmalı ve bunu da seyirciye göstermelidir. Adeta kendi kendini yadırgayarak 

oynar oyuncu. Oyuncunun bu tutumu seyirciyi de aynı tutumu göstermeye davet eder 

(Brecht, 2011: 8). Kısacası seyirciyi yadırgatıp, sahnede izlediği olaylar ve 

karakterler üzerinden, içinde bulunduğu toplumu eleştiren bir birey haline 

getirebilmek için, oyuncunun da sahnede benzer bir tutum içinde olması gerekir. 

Eleştirel oyuncu, seyirciyi de eleştirel bir noktaya çekmek için çabalar. Bunun için de 

kendisi de sahnede yer yer seyirci konumuna geçmek durumundadır. Brecht 

oyuncunun sahnedeki ikili tavrını şöyle açıklar: 

 
Şu ya da bu kişiyi sahnde yansılayabilmek için, o kişiye yönelik bir takım amaçların, hem de 

önemli amaçların varlığı zorunludur oyuncuda. Bu amaçlar yansılanacak kişinin 

değiştirilmesiyle ilgilidir. Sahnede yansıladığı kişileri bir bakıma eğitir oyuncu. Dolayısıyla, 

oyuncunun yansıladığı kişilerde birbiriyle çelişen iki ayrı ben’le karşılaşılır. Bunlardan biri 

oyuncunun kendi ben’idir. Oyuncu, bir oyuncu olarak, oynadığı kişilerin seyirciler tarafından 

eğitilmesi (planlı biçimde değiştirilmesi) eylemine katılır. Böyle bir davranış için seyircilere 

önayak olan da yine kendisidir, oyun sırasında bizzat bir seyirci işlevini üstlenir; işte böyle 

bir seyircinin sahnede sergilenmesi de oynayacağı ikinci roldür (2011: 9).  

 

Demek ki, seyirci ile sahne arasındaki eleştirel mesafe, oyuncunun da 

oynayacağı oyun kişisi arasında bir mesafe bırakmasıyla mümkün olabilir. 

Dolayısıyla sahne üzerinde iki davranış biçimi mevcuttur. Biri oyuncunun 

canlandırdığı rol kişisi, diğeri ise, oyuncunun seyirci gibi konumlanmış kendi 

benliği. Böylece sahnede gösterilen iki davranış biçimi arasında seyirci seçme 

hakkına sahip olur. Ayrıca, oyuncu, oyun içinde bu iki dünya arasında gidip gelerek, 
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oyunu kesintilere uğratır. Oyuncunun rolüne yabancılaşması gibi, seyirciler de bu 

kesintiler sayesinde oyuna yabancılaştırılır ve duygularına kapılmak yerine, akılla 

sorgulamaya yöneltilir. Peki oyuncu, yazarın yazdığı ve kendisinin oynayacağı bu 

karakterin çelişkilerini sahnede nasıl gösterebilir? Bu tamamen oyuncunun bir 

karakteri tüm iyi ve kötü yönleriyle hayal edip sahneye taşımasıyla sağlanabilir 

ancak. Bu noktada oyuncu, oynayacağı rolü, metnin yazarının yazmadığı ve hatta 

belki de hiç göstermek istemediği karakter özellikleriyle donatabilir. 

 
Diyelim oynadığı kişiyi cesur gösterecek bir sahnenin oynanması gerekiyor; oyuncu, metinde 

öngörülmüş cümlelere karşı alabildiğine rahat bir tutum takınmasından kaynaklanan bütün o 

haz dolu jestleri eksiksiz yerine getirerek, sağlayacağı cesaret izlenimine oyun yazarının 

arzulamadığı bir renk katmak için, arada pandomime kaçıp bir cümlenin jest bakımından 

ustaca yorumuna gidebilir, bu yoldan uşağına karşı kahramanın acımasızlığını sergileyebilir 

örneğin. Bir adamdaki sadakat özelliğinin yanına cimriliği, bencillik özelliğinin yanına 

bilgeliği, özgürlük tutkusunun yanına kıt görüşlülüğü ekleyebilir (Brecht, 2011: 10). 

 

Brechtyen tiyatroda, oyuncu, rol kişisini inşa ederken tümevarımsal bir yöntem 

izler. Bir rolü genel hatlarıyla inceleyip, çok fazla detaya inmeden, bütünlüklü ve 

bölünmez bir karakter yaratmak için izlenen tümdengelim yöntemine karşı, 

tümevarım yönteminde oyun kişisi adım adım inşa edilir. Üstelik karakterin kurulum 

süreci seyirciye ifşa edilir (Brecht, 2011: 13). Diğer yöntemde ise, seyirci, 

oyuncunun oynayacağı rolü yavaş yavaş tanıma ve kurma sürecine şahit edilmez. 

İnsan bütüncül ve değişmez bir kişi olarak seyirciye sunulur. Burjuva tiyatrosundaki 

bireyin bölünmezliği ve sürekliliği fikri, Brecht’in tiyatrosunda kabul edilemez bir 

durumdur. Çünkü Brechtyen tiyatroda tüm unsurlar, seyirciye değiştirilebilir bir 

toplum fikrini aşılamak üzerine örgütlenir. Birey tüm çelişkileriyle ele alınmalıdır. 
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Bu açıdan oyuncunun, oynayacağı karakteri yaratması da seyirciye bir değişim içinde 

sunulmalı ve tüm mekanizma görünür hale getirilmelidir. Bu ancak tümevarımsal bir 

yöntemle mümkün kılınabilir. Aksi takdirde, sahnede gerçekleşen olaylar seyircide 

yalnızca bir yaşantı oluşturabilir, bir yargı değil (Brecht, 2011: 13). 

 

Daha önce bahsedilen tarihselleştirme kavramı oyuncu için de geçerlidir. 

Oyuncunun, yalnızca metindeki verili durumlar üzerinden veya olayların gelişim 

çizgisinde gerekli olan karakter özelliklerini belirterek rolünü kurması yeterli 

değildir. Var olan toplumsal koşullarda ancak bu şekilde davranılabileceği veya bazı 

koşullarda başka türlü de davranmanın mümkün olduğunun altı çizilerek oynanmalı 

(Brecht, 2011: 18), böylece oyun kişisine toplumsal bir boyut kazandırılmalıdır. 

Rolün toplumsal bir anlam kazanması sürecinde çok önemli bir kavram daha vardır: 

Gestus. Gestus, bir kişinin başka bir kişiye veya duruma yönelik, jest, mimik ve 

sözlerinin toplamıdır (Brecht, 2011: 26). Oyuncu oynadığı role göre, belli bir 

toplumsal tavır takınarak oynamalıdır. İşte oyuncunun takındığı bu toplumsal tavır 

gestustur. Aslında gestusu rolün bir çeşit toplumsal altmetni olarak tanımlamak da 

münkündür. Çünkü gestus daha çok sözlerin altındaki görünmeyen anlamın görünür 

hale gelmesiyle oluşur. Örneğin farklı toplumsal sınıflara ait iki kadın farklı 

gestuslara sahiptir. Bu, sahne üzerine yansıtıldığında, seyirci olaylara kaçınılmaz 

olarak toplumsal bir perspektiften bakar ve koşulların değiştirilebilir olduğunu 

farkeder.  

 

Brechtyen oyunculuğun rol ve metin analizi sürecinde amaçlanan temel unsurları 

gerçekleştirebilmek için, prova sürecinde oyuncunun klasik dramatik oyunculuk 

çalışmalarından çok daha farklı çalışmalar yapması gerekir. Prova sürecindeki bu 
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çalışmalara da kısaca değinmek, oyuncunun rolü ile kurması gereken mesafe 

ilişkisini daha iyi anlayabilmek açısından faydalı olacaktır. 

 

Çalışmalardan biri olan, “–medi de tersine –di”, oyuncunun karakteri 

canlandırırken oyun metninde verili olan bir söz veya jestin tam tersini de hasaba 

katarak çalışmasını içerir. “Örneğin, ‘Haydi bağışladım seni!’ demez de, ‘Bunu 

yanına koymam senin!’ der. Bayılmaz da, canlanıp dirilir tersine.” (Brecht, 2011: 

28). Bu çalışmada amaç, karakter için çelişkili davranışlar yaratıp, oyuncunun rolü 

ile arasına mesafe koymasını sağlamaktır. Böylece seyirci de sahneye karşı mesafe 

alır. Bir diğer çalışma, oyuncunun, metinde önceden hayrete düşeceği ve itirazlara 

kalkışacağı yerleri saptayıp, bunları belleğine yerleştirmesi ve oyun sırasında da 

bunları bu şekilde canlandırmasıdır (Brecht, 2011: 29). Böylece seyirci de aynı 

tutuma davet edilir ve eleştirel mesafe korunmuş olur. Çalışmalardan bir başkası, 

oyuncunun hem kendi oynadığı role hem de diğer rollere dışarıdan bakabilmesini 

sağlar ve böylece yine seyirci için bir mesafe yaratmayı amaçlar. Bu çalışmada sözle 

rolün davranışı açıklanır. “Örneğin, konuşacağı bir cümleden önce şöyle diyebilir: 

‘Bunun üzerine kızarak - çünkü bir şey yememiştim henüz - şöyle söyledim,’ ya da, 

‘O zamanlar durumun ayrıntıları konusunda henüz bilgim yoktu, dolayısıyla dedim 

ki.” (Brecht, 2011: 29). Bunun yanısıra bazen oyuncu oynadığı rol hakkında üçüncü 

kişi zamiriyle konuşarak, oyuna bir anlatı katmanı katar. Ayrıca oyuncuların 

partnerleri arasında yer yer rollerini değiş tokuş ederek çalışması da yine kendi 

rolüne başkasının gözünden bakmasını ve böylece oynadığı rolü daha derinden 

kavramasını sağlayan çalışmalardandır.  
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Brechtyen oyuncunun tüm bu çalışmalarında amaç, oyuncunun, karakterin 

duygularını değil, isteğini veya bir bilgiyi seyirciye sunmaktır (Brecht, 2011: 32). 

Çünkü seyirci için duygular değil, ortaya çıkması gereken anlam önemlidir. 

Seyircinin bunu hissedebilmesi, oyuncunun duygusallığını bir kenara atmasıyla 

mümkün olabilir. Seyircide uyanacak olan bir yaşantıdan çok daha fazlası olacaktır 

ve bu da ancak, oyuncunun hem rolünü yaratırkenki üretim sürecini hem de oyunun 

tüm işleyiş mekanizmasını görünür kılmasıyla elde edilebilecek bir şeydir.  

 

 Son olarak, Brecht’in oyunculara iyi bir gözlemci olmaları gerektiğini 

öğütlediği şu sözlerinde tüm yönteminin küçük bir özetini bulmak ve oyunculuğa 

bakış açısını anlamak mümkündür:  

Sen, oyuncu 

Tüm sanatlardan önce 

Doğru bir gözlem sanatçısı olmalısın. 

Senin nasıl göründüğün değil, ne gördüğün 

Ve ne göserdiğin önemli bize. 

Ne bildiğini bilmeliyiz. 

Çünkü senin  

Ne kadar iyi ve doğru gözlem yaptığını 

Gözleyeceğiz (1994: 160). 
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2.3. Grotowski 

2.3.1. Yoksul Tiyatro Düşüncesinde Oyuncu – Seyirci İlişkisi ve Mesafe 

 

Tiyatroyu oluşturan ana unsurların yalnızca oyuncu ve seyirci olduğunu düşünen 

Jerzy Grotowski (1933-1999), Ludwik Flaszen ile birlikte Polonya’nın Opole 

kentinde 1959’da kurduğu ve kurulduktan bir süre sonra laboratuvar adını da 

ekledikleri tiyatro merkezinde, gerek uyguladığı oyunculuk yönteminde gerekse tüm 

prodüksiyonlarında, tiyatro için asal olduğunu düşündüğü oyuncu - seyirci ilişkisi 

üzerinde çalışır. Bu düşüncesini de her fırsatta kendisiyle yapılan söyleşilerde ve 

yazdığı makalelerde dile getirir:  

 
Bizim yapımlarımız oyuncu-seyirci ilişkisinin ayrıntılı birer araştırmasıdır. Bir başka deyişle, 

bizler, oyuncunun kişisel tekniği ile sahne tekniğini tiyatro sanatının özü olarak 

değerlendiriyoruz (2002: 15). 

 

Grotowski kendi tiyatrolarının nasıl bir tiyatro olduğunu anlatırken, özellikle iki 

mesele üzerinde durur. Birincisi tiyatroyu diğer sanat dallarının birleşimi olarak 

gören düşünceye karşı çıkmalarıdır ki bu düşünce onların zengin bir tiyatrodan 

yoksul bir tiyatro anlayışına varışlarının temelini oluşturur. Sinemanın ve 

televizyonun yapamadığı ama tiyatroda olan ve böylece tiyatroyu benzersiz kılan 

şeyin ne olduğu sorusu onları yoksul tiyatro düşüncesine taşır. Çünkü tiyatro ne 

yaparsa yapsın teknolojik olarak sinemanın ve televizyonun ulaşabildiği olanaklara 

ulaşamayacaktır. Dolayısıyla böyle bir amacı da olmamalıdır. Tiyatrodan makyaj, 

kostüm, ışık, dekor, ses efekti vb. her türlü fazlalık atıldığında geriye kalan şeyin; 

oyuncu ve seyircinin varlığı tiyatro için yeter ve gerek unsurlardır. Zaten tiyatronun 

gücü oyuncuyla seyircinin aynı anda aynı zeminde karşılıklı bulunuşlarındadır. Bu 
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anlamda Grotowski’nin oyuncu ve seyirci arasındaki ilişkiyi tiyatronun özü olarak 

görmesinin temelini yoksul bir tiyatro düşüncesi oluşturur. Oyuncunun “yoksul” bir 

biçimde, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın, yalnızca kendi bedeni ve ruhuyla, 

seyircinin gözleri önünde gerçekleştirdiği dönüşüm Grotowski için yeterince 

teatraldir. Grotowski; tiyatronun bu asal ilişkisinin aslında eski bir kuramsal gerçek 

olmasına rağmen, gerçekten uygulanmaya kalkıldığında, günümüzün çağdaş tiyatro 

anlayışının ve tiyatroyla ilgili basmakalıp düşüncelerimizin temelini sarsacak bir 

gerçek olduğunun altını çizer. Çünkü çağdaş tiyatro denilen bu “zengin tiyatro” 

biçimi bu ilişkiden daha ziyade, tiyatroyu farklı sanat dallarının bir çeşit sentezi 

olarak görmeye eğilimlidir (2002: 19). Grotowski sık sık değişik mecralarda oyuncu 

ve seyirci ilişkisine dair fikirlerini dile getirir. 1964’te, Barba’yla yaptığı bir 

söyleşide de, tiyatronun ne olduğu özellikle de yönetmen ve metin üzerinden 

tiyatronun ne anlama geldiği üzerine konuşurken, metnin tiyatro sanatına en son 

eklenen öğelerden biri olduğunu ve bu açıdan tiyatronun metinsiz de olabileceğini 

söyleyerek yine seyirci ve oyuncu arasındaki ilişkinin önemine değinir:  

 
…tiyatro oyuncular olmadan var olabilir mi? Bunun bir örneğine rastlamadım. Kukla 

gösterisinden söz edilebilir. Orada bile, başka türden de olsa sahnenin gerisinde bir oyuncu 

olmak zorundadır. Tiyatro seyircisiz var olabilir mi? Olayı gösteriye dönüştürebilmek için en 

azından bir seyirciye ihtiyaç vardır. Yani elimizde kalan oyuncu ve seyircidir. Dolayısıyla 

tiyatroyu “oyuncu ve seyirci arasında gerçekleşen şey” olarak tanımlayabiliriz. Bütün öbür 

öğeler birer eklemedir, belki de gereklidirler ama yine de eklemedirler (2002: 34).  

 

Grotowski’nin seyirci ile oyuncu arasındaki ilişkinin önemine bu denli dikkat 

çekişi elbette ki, tiyatroda o zamana kadar kurulmuş olan seyirci - oyuncu ilişkisinin 

bir eleştirisi niteliğindedir. Ancak Grotowski bu eleştiriyi yaparken seyir yerini 
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belirleyenin sahne olduğunu, dolayısıyla bu ilişkinin niteliğinin de ancak sahneye 

yeniden bakmakla mümkün olduğunu bilir. Yeni bir seyirci için yeni bir oyuncu 

gerekir ve bu oyuncu kendisiyle beraber seyirciyi de bambaşka bir alana çeker. 

Grotowski tiyatroda her türlü yalana karşıdır ve oyuncuların seyircinin varlığını 

yadsıyarak, sanki orada seyirciler yokmuş gibi davranmalarına karşı çıkar. Oyuncu 

bir şekilde seyircinin varlığının farkındadır ancak bu farkındalık tamamen seyirciye 

bir yönelim şeklinde de değildir. Grotowski her yapımında farklı bir seyirci 

dramaturgisi yaparak, seyirciyle farklı bir ilişki biçimi kurar. Belli başlı yapımlarında 

yarattığı seyirci ilişkileri ileride ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Ancak hepsinde ortak 

olarak, en temelde söylenebilen şeyi Grotowski şu şekilde açıklar: 

 
Bence temel olan oyuncunun seyirciler için oynamamasıdır, seyircilerin önünde, onlarla 

yüzleşerek oynamasıdır. Daha iyisi seyircilerin yerine oyuncu özgün bir edimde bulunmalı, 

uç noktada ama disipline sokulmuş bir içtenlik ve özgünlük ediminde bulunmalıdır (2002: 

196). 

 

Grotowski’nin bu açıklamasında aslında onun tüm yönteminin anahtar 

sözcüklerini bulmak mümkündür. Birincisi oyuncunun bir edimde bulunmasıdır. 

Ancak “oyuncu ruh edimini resmetmek yerine, kendi organizması aracılığıyla bu 

edimi yerine getirmelidir” (2002: 232). Dolayısıyla gerçeğin bir temsili yerine 

gerçeğin kendisinin sahneye taşındığı bir edimdir bu. İkincisi bu edimin uç noktada 

içten ve özgün olması, üçüncüsü ise uç noktada içten ve özgün olan edimin bir 

disipline sokulmuş olmasıdır. Burada Grotowski’nin yönteminin kalbini oluşturan 

“bütünsel edim”in bir tarifini bulmak mümkündür. Grotowski oyuncuyla 

çalışmasında amaçladığının, oyuncuya bir tür marifetler dizisi kazandırarak, seyirciyi 
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büyülemesi olmadığını, asıl amacın oyuncunun tamamen soyunarak, maskelerinden 

sıyrılarak, kendi mahremiyetini sergilemesi olduğunu, bunun yolunun ise oyuncunun 

tüm bedensel ve ruhsal güçlerinin bütünleşmesi ve bu bütünleşme sayesinde de bir 

tür aydınlanmaya geçiş yaşamasından geçtiğini söyler (2002: 16). Grotowski’nin 

bütünsel edim olarak tarif ettiği hal, oyuncunun kendi varoluşundaki tüm 

ikiliklerden, ayrılıklardan uzaklaşması ve asıl olması gerektiği gibi bir bütünlük 

haline gelmesiyle oluşabilecek bir haldir. Birleştirilmesi, bütünleştirilmesi gereken 

bu ikiliklerin en başında ruh ve beden ikiliği gelir. Özellikle kapitalist düzenle 

beraber yoğunlaşan ve gündelik hayatımızın tamamına sirayet eden, insanı asıl var 

oluşundan uzaklaştıran gündelik yaşamda kullandığımız maskeler bu ayrılıkların 

oluşmasında en temel etkendir. Elbette tüm insanlar, toplum içinde bu maskelere 

ihtiyaç duyar. Çünkü toplumsallaşmamız, diğer insanlarla sosyalleşip ilişki 

kurabilmemiz ancak bu maskelerle mümkün olabilir. Ancak yine de bu yapay bir 

ilişkidir ve gittikçe insanların kendilerini bu maskeler dışında tanımlayamayacağı bir 

noktaya gelmesi tehlikeli bir durumdur. Ruh ve bedenin de gittikçe daha da 

uçurumlaşan ayrılığı bu maskelerin insanı ele geçirmesiyle oluşur. O halde insan 

mümkün olduğunca maskelerinden sıyrılarak gerçek olan kendisine ulaşmalı ve hem 

bedensel hem de ruhsal bütünleşmeyi sağlamalıdır. Grotowski’nin tiyatro anlayışı da 

bu düşünce üzerine temellenir. Oyuncu tiyatro aracılığıyla tüm maskelerinden 

arınarak, kendine nüfuz edebilmeli, sahnede gerçekleştirdiği edimlerle ruh ve beden 

bütünlüğüne ulaşabilmelidir. Bu noktada Kerem Karaboğa, Oyunculuk Sanatında 

Yöntem ve Paradoks adlı kitabında, meseleye psikanalitik olarak bakarak, 

Grotowski’nin, Jung’dan “Persona” ve “Self” kavramlarını ödünç aldığına dikkat 

çeker (2011: 98). Carl Gustav Jung; kompleks, gölge, arketip, anima, animus, 
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toplumsal bilinçaltı gibi konular üzerine çalışmış ve döneminin bir çok bilim dalını 

hatta sanatını da etkilemiş bir psiyatrdır. Jung “persona” kavramını Antikçağ’daki 

oyuncuların kullandıkları maskelerin adından yola çıkarak oluşturur (Fordham, 2001: 

60). Aktörlerin rolden role girmek için kullandıkları maskelerin bir benzerini de 

insanlar uygarlaşma süreci içinde toplumla arasında bir uzlaşım kurabilmek için 

kullanırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi bu maskeler toplumsallaşma sürecinin birer 

parçasıdırlar. Jung bu durumu şöyle açıklar: 

 
Toplum her bireyin kendisine düşen rolü mümkün olduğunca kusursuz oynamasını bekler ve 

gerçekten de beklemelidir. Öyle ki, bir Protestan papazı mutlaka, her zaman papaz rolünü 

hatasız bir biçimde oynamalıdır. Toplum bunu kesin olarak istemektedir (Jung’dan akt. 

Fordham, 2001: 60). 

 

Buraya kadar bir sorun yoktur ancak personanın kişinin kendi benliği olarak 

görülmeye başlandığı noktada sorun da oluşmaya başlar. Çünkü kişinin kendini 

toplumsal yaşamda oynadığı rolle özdeşleştirme tehlikesi vardır. Bu da onun kendi 

gerçek benliğiyle personası arasındaki mesafenin artmasına yol açar. Dolayısıyla kişi 

kendi benliğinden uzaklaşır ve personasının hakimiyetine girer.  

 

 Jung’un bilinçdışımızla ilgili oluşturduğu bir diğer kavram ise “gölge”dir. Gölge 

“bizim bireysel bilinçdışında bulunan diğer yüzümüz”dür (Fordham, 2001: 62). 

Toplumsal olarak kabul edemeyeceğimiz tüm vahşi istek ve duygularımızı oluşturan 

bir çeşit karanlık yanımızdır. Ne kadar bastırılırsak, gölgemiz de o kadar büyük olur. 

Ancak bu yanımız yine bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Jung’a göre, onu bastırmaya 

çalışmak, onu görmezden gelmek yararsızdır. Kişi bu yönüyle bir arada yaşamanın 
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ve onunla baş edebilmenin bir yolunu bulmalıdır. Gölge, kişisel olabiliği gibi, 

kolektif bilinçdışının da bir parçası olabilir (Fordham, 2001: 63). Elbette Jung bu 

olguya gölge adını verirken yalnızca kişinin karanlıkta kalan yanına vurgu yapmaz, 

gölgenin ışığın olmadığı yerde olamayacağı da düşünülecek olursa, bilincin ışığı ve 

bilinçdışının karanlığı bir bütün oluşturur (Fordham, 2001: 63). Biri olmazsa diğeri 

olamaz. Sonuç olarak insan, bu ikisinin bütünleşmesinden oluşur. Önemli olan bu 

ikisinin dengede olmasıdır. Bu bağlamda, Freud’dan farklı olarak Jung’un önerdiği 

yeni denge merkezi, yalnızca bilinçle ilgili olan ego değil, bilinçle bilinçdışı arasında 

kalan yeni bir yerdir. Jung, bu merkezi “self” olarak tanımlar (Fordham, 2001: 77).  

 
…ego, yalnızca bilincin merkezi olarak kabul edilebilir. Eğer ego kendisine bilinçdışı 

içerikler katmaya çalışırsa (yani kolektif içerikler; gerçekten egoya ait olan bireysel bilinçdışı 

ya da “gölge” değil) fazla yüklenmiş bir geminin batması gibi yok olma tehlikesi içine düşer. 

Öte yandan ‘öz’
4
 hem bilince, hem de bilinçdışına ait olanı kapsayabilir. Kişiliğin birbirinden 

ayrı öğelerine ve bilinçdışındaki süreçlere karşı toplayıcı bir mıknatıs gibi davranır ve egonun 

bilincin merkezi olması gibi, “öz” de bu bütünlüğün merkezidir (Fordham, 2001:77). 

 

Bu anlamda self tüm karşıtlıkları içinde barındıran bir bütünlüğe takabül eder. 

Ona ulaşabilmek için kişinin bilincinde ve bilinçdışında bulunan tüm karşıtlıklarıyla, 

karanlık yönleriyle yüzleşmesi gerekir. Bu yüzleşme ise ancak kişinin personasından; 

maskelerinden sıyrılarak olabilir. Aksi takdirde kişinin personasını gerçek benliği 

olarak görmeye başlama tehlikesi vardır. Daha önce de söylediğimiz gibi sorun 

personalarla yaşamakta değil, bu maskelerle özdeşleşip, gerçek olan öze 

dönememektedir. İşte Grotowski’nin sözünü ettiği maskelerden sıyrılma ve kendine 

nüfuz etme işlemi böyle bir yüzleşmeyle sağlanabilir. Sonuç olarak Grotowski’nin 

                                                           
4
 Öz, orijinal metinde “self” olarak geçer. Çevirmen Türkçe’ye öz olarak çevirmiştir. 
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oyuncusunun bütünsel edime ulaşması böyle bir süreçtir. İnsanın hem toplumla hem 

de kendisiyle tam olarak bütünleşebilmesi, özüne dönebilmesine, karanlık yönleriyle 

de yüzleşebilmesine bağlıdır. Bu yöntemle kişi kendini sağaltabilir ve sağlıklı bir 

şekilde yaşamına devam edebilir. Karaboğa, tiyatronun bu terapi yönünün 

Grototowski’nin çalışmasının kalbini oluşturduğu söyler (2011: 100).  Grotowski, 

tüm çalışmalarının temelini oyuncusunun bu bütünsel edime ulaşabilmesi üzerine 

kurar. Bu bağlamda Grotowski için tiyatro bir amaçtan öte, bir araçtır. Rol ise 

oyuncunun kendiyle bütünleşebilmesi ve seyirciyle temasa geçebilmesi için bir yol 

sağlar oyuncuya Grotowski’nin tiyatrosunda. Ancak bu durum Stanislavski’deki gibi, 

bir oyuncunun rolü yaşaması anlamına gelmez. Grotowski oyuncusundan 

beklentisini tam olarak şöyle dile getirir: 

 
Oyuncu kendisini teşrih etmek için rolünü bir cerrah neşteri gibi kullanmayı öğrenmelidir. 

Bu, oyuncunun belli bir takım koşullar altında kendini resmetmesi ya da bir rolü ‘yaşaması’ 

meselesi değildir; epik tiyatroda sıkça rastlanan ve soğukkanlı hesaplamalara dayanan 

mesafeli oyunculuk biçimini de içermez. Önemli olan, rolü bir sıçrama tahtası olarak 

kullanmak, günlük maskemizin ardındaki şeyi -kişiliğimizin en dipteki çekirdeğini- kurban 

etmek, sergilemek üzere yapılan araştırmada bir araç olarak rolden yararlanmaktır (2002: 39).  

 

Grotowski, bu süreci oyuncusunun adeta kendini kurban edişi olarak tanımlar. 

Çünkü bu acılı ve kolay olmayan bir süreçtir. Yüzleşmek, maskelerden kurtulup 

tamamiyle kendini açığa vurmak, tıpkı bir neşterle kendi vücudunu delmek kadar acı 

verir. Oyuncunun kendi bedenini teşhir etmesi değil, onu yakması, yok etmesi 

gerekir. Bu yüzden Grotowski, bu süreci bir kurban törenine benzetir. Kurban edişin 

anlam kazanması tabii ki bir seyirci kitlesiyle karşılaşıldığında önem kazanır. Nasıl 

Grotowski, tiyatroyu oyuncusunun kendi bütünlüğüne ulaşması için bir sıçrama 



78 
 

tahtası, bir araç olarak görüyorsa, aynı durum seyirciler için de geçerlidir. Böyle bir 

oyunculuk seyircinin de kendine nüfuz etmesini olanaklı kılar. Adeta seyiciyi de bu 

tür bir deneyime davet eder. Grotowski, bu yöntemle, yalnızca oyuncunun değil, 

seyircinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak, böyle bir edimi gerçekleştirmek için davet 

edilmiş olduğunu anlayacağını söyler (2002: 39). Seyircinin mutlaka bu davete icabet 

edeceğini ve oyuncuyla beraber dönüşeceğini düşünür. Grotowski bunu bir tür 

kışkırtma olarak tanımlar. Ancak oyuncu sahnedeki edimi “seyirci için” değil, 

“seyirciyle bağlantılı” olarak ya da, “seyircinin yerine” gerçekleştirir. Ona göre 

kışkırtmanın temeli buradadır (2002: 106). Grotowski bir yanlış anlaşılmaya mahal 

vermemek için sözcüklerini incelikle seçer. “Seyirci için” teriminin, oyuncunun bir 

tür kendini teşhir ettiği izlenimini dolayısıyla kendini beğendirme çabasını 

doğurabileceği düşüncesiyle “seyirci yerine” ya da “seyirciyle bağlantılı” olarak 

terimlerini kullanır. Zaten kışkırtmanın özünde de, bir işteşlik vardır. Biri edimi 

başlatır ve karşı tarafı da bu edime ortak olması için davet eder. Dolayısıyla, sonuçta 

edim iki tarafın ortaklığıyla gerçekleştirilir. Edimi ilk başlatan kendini alçakgönüllü 

bir biçimde kurban eden oyuncudur. Grotowski bu oyuncuyu “kutsal oyuncu” 

olarak tanımlar. Tabii ki bu kutsal oyuncunun karşısında, seyircinin de sıradan 

olmaması gerekir. Bu noktada Grotowski, nasıl bir seyirciyle karşılaşmak istediğini 

açıkça ifade eder. O, “gerçek tinsel gereksinimleri olan ve gösteriyle yüzleşerek 

kendini çözümlemeyi gerçekten arzulayan seyirciyle” ilgilenir (2002: 42). 

Varoluşundan memnun, küçük hayatında istikrarlı bir şekilde yaşamına devam eden, 

sorgulamayan ve kendi bütünlüğünden şüphe duymayan bir seyirci Grotowski’nin 

arzuladığı türden bir seyirci değildir. O, huzursuz ruhlarla, varoluşunun sancılarını 

çeken, yaşamdaki görevinin ne olduğu arayışında olan seyircilerle karşılaşmak ister. 
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Çünkü ona göre, bu insanların arayışı kesinlikle boş değildir. Kışkırtılmaya ve gerçek 

anlamda maskelerinden sıyrılmaya gönüllü insanlardır. Ancak bu seçkin seyircinin, 

seçkin oluşunun toplumsal sınıflarla veya parayla bir ilgisi olmadığını da ekler. Söz 

gelimi herhangi bir profesör çoktan biçimlenmiş ve kalıplaşmışken, bir işçi çok daha 

yaratıcı bir biçimde kendini arayış sürecini önemseyebilir (2002: 43). Ayrıca bütün 

bunların yanısıra, seyircinin ve oyuncunun ortak bir zeminde birleşmesi gerekir. 

Örneğin, toplumun kollektif bilinçaltına veya kollektif komplekslerine seslenen, her 

iki tarafın da önceden bilinç düzeyinde veya bilinçdışı olarak bir şekilde bildiği, 

kısacası ırk, din ve kültür yoluyla miras alınan mitlere saldırı üzerinden 

ortaklaştırılabilir bu zemin (2002: 44). Dini veya ulusal bir mit, tamamen tersine 

çevrilerek, başka bir deyimle kutsallığına saldırılarak sahneye getirilir. Böylece 

bilinen bir eser üzerinden yeni bir gerçeklik yaratılır. Grotowski, tiyatroyu oyuncu ve 

seyirci arasındaki bir mücadele olarak tanımlar. Biri sahnede insanların gözü önünde 

dönüşerek karşı tarafı büyülemeye ve kışkırtmaya çalışırken, diğeri bu büyüsel güce 

karşı kendini korumaya çalışır. Fakat her iki taraf da bir ritüelin parçası olduklarının 

farkına varırlar. Bunun için de seyirci ve oyuncu mümkün olduğunca yakın temas 

halinde olmalıdırlar (1992: 17). Bu anlamda seyirciyle doğrudan temas kurmak, 

Grotowski’nin tiyatrosunun en önemli özelliklerindendir.  

 

 Peki bu “kutsal” oyuncu seyircisinin karşısında, onunla doğrudan temas halinde 

olarak bütünsel edimi gerçekleştirmeyi nasıl başarabilir? Bu zorlu yolda oyuncu nasıl 

çalışmalıdır? Bu sorulara Grotowski eksiltmeli bir yöntemle yanıt verir. Bu 

eksiltmeli yöntemin adı “via negativa”dır. Oyuncu itkilerini ses ve hareket yoluyla 

dışa vurarak yeni bir sahne dili yaratırken, onu alıkoyan her şeyden uzaklaşmalıdır. 
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Oyuncuyu kişisel çağrışımlarından uzaklaştıran tüm engeller ortadan kaldırılmalı ve 

edimini gerçekleştirirken oyuncunun tam bir özgürlük yaşaması sağlanmalıdır. 

Oyuncu ses ve bedenini öyle eğitmelidir ki, özgürlüğe ve bütünleşmeye giden bu 

yolda onu hiçbir şey engelleyemesin. Grotowski kutsal oyuncunun tekniğini, bir 

marifetler dizisiyle oyuncunun donanması sonucunda gerçekleşebilecek bir  

tümdengelim tekniği olarak değil, tam tersine eksiltmeli bir biçimde ilerleyen 

tümevarım tekniği olarak tanımlar (2002: 36). Oyuncunun engellerinden arınması 

eski alışkanlıklarını unutmasıyla mümkün olabilir. Buradaki esas amaç, bir rolün 

nasıl oynanacağı sorusuna yanıt aramak değildir. Çünkü böyle bir arayış oyuncuyu 

yaratıcılığından uzaklaştırır ve basmakalıplaştırır (2002: 103). Yaratıcılık bir oyuncu 

için çok önemlidir. Üstelik  tiyatroda diğer sanat dallarından farklı olarak yaratıcılık 

seyircinin önünde gerçekleşmelidir. Bu nedenle oyuncu sanatını icra ederken 

herhangi bir esin bekleyemez. Dönüşüme ve dönüştürmeye çoktan hazır olmalıdır. 

Peki oyuncu ihtiyaç duyduğu anda yaratıcı edimi nasıl gerçekleştirebilir? Bunun için 

bir yöntemi takip etmek durumundadır. Tıpkı bir bilim insanının titizlikle çalışması 

gibi, oyuncu da yöntem üzerinde titizlikle çalışmalıdır. Üstelik “yalnızca yaratıcı 

edimi değil, bu edimi yöneten yasalar da onun zihinsel uğraşının nesnesi haline 

gelmiştir” (2002: 104).  Bu noktada, sahne üzerinde oyuncu, edimini 

gerçekleştirirken, içine, kendine nüfuz etmeye ne kadar yatırım yapıyorsa, biçimsel 

disipline de o kadar yatırım yapmalıdır. Çünkü Grotowski tiyatrosunun bir çeşit 

“işaretler, ideogramlar” tiyatrosu olarak tanımlar. Bu anlamda etkili bir anlatım 

gerçekleştirebilmek için ikisinin dengesini iyi oluşturmak gerekir. Kendiliğindenlik 

ve biçimsel disiplin oyuncunun yaratıcı sürecinin çok önemli iki ucudur. İtkilerin 

bedensel bir varoluşa bürünebilmesi için, oyuncunun teknik olarak çok sağlam 
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olması ve gerek ses gerekse bedensel olarak tüm pürüzlerinden, engellerinden 

kurtulmuş olması gerekir. Bu anlamda Grotowski çalışmasını, tıpkı bir heykeltraşın 

çalışmasına benzetir. Ressam tuvaline renkleri ekleyerek resmini oluşurken, 

heykeltraş bir kaya parçasını fazlalıklarından arındırarak, kayada zaten önceden var 

olan şeyi açığa çıkarır (2002: 41). Yoktan var etmez ama var olanın engellerini 

ortadan kaldırarak, gizlenen şeyin açığa çıkmasına aracılık eder. 

 Stanislavski’ye olan hayranlığını sık sık dile getiren Grotowski, oyunculuk 

anlayışını Stanislavski’nin son zamanlarında ortaya koyduğu fakat derinleştirmek 

için yeterince vakti olmadığı “fiziksel eylemler” temeline dayandırır. Grotowski, 

oyuncunun bir durumu canlandırırken duygularını hatırlayıp, onları kodlayarak değil, 

o andaki fiziksel eylemlerini kodlayarak oynaması gerektiğini düşünür. Fiziksel 

eylem denilen şey, boş bir hareketler dizgesi değildir. Grotowski çoğu zaman fiziksel 

eylemlerin, fiziksel etkinliklerle karıştırıldığını dile getirir (Grotowski’den akt: 

Richards, 2005: 52). Oysa fiziksel eylem yalnızca bir hareketi amaçsızca 

gerçekleştirmek değildir. Tam tersi yapılan her eylem dizgesinde bir amaç olmalıdır. 

O eylemi ne için gerçekleştirdiğini oyuncu kendi içinde bilmek durumundadır. 

Belirtildiği gibi “fiziksel eylemler” çalışması Grotowski’nin Stanislavski’den 

devralarak geliştirdiği bir yöntemdir. Ancak Grotowski, bu yöntemden, farklı 

sonuçlara ulaşmak üzere yararlanır. Stanislavski, fiziksel eylemler yöntemini 

oyuncunun duygularıyla oynamasının bir karşıt tezi olarak düşünür ve “Bana 

duygudan söz etmeyin, duyguyu oturtamayız. Yalnızca fiziksel eylemi oturtabiliriz” 

(Stanislavski’den akt: Richards, 2005: 32) der. Bu cümle, bize Grotowski’nin 

çalışmasının hangi temel üzerine oturduğunu çok iyi ifade eder. Oyuncu için artık 

önemli olan, bir şeyi hissetmek değil, sahnede karakterin amacını, isteğini 
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gerçekleştirirken, neler yaptığının kodlanması ve bu doğrultuda rolünü 

canlandırmaktır. Fiziksel eylemleri gerçekleştirirken neyin odağa alınacağı sorusu ise 

bize Stanislavski’nin yöntemi ile Grotowski’nin yönteminin farkını gösterir. 

 
Bu, stanislavski’nin karakter çalışmasının aynısı değildir. Stanislavki araştırmasını öykü ve 

bir tiyatro metninde verilmiş koşullar içinde bir karakter yaratmaya odaklamıştı. Oyuncu 

kendine şunu sorardı: bu karakterin bulunduğu koşullarda ben olsam, yapacağım mantıksal 

fiziksel eylemler dizisi nedir? Ancak Grotowski’nin çalışmasında –örneğin Tiyatro 

Laboratuvarı ile olan çalışmasında- oyuncular karakterleri aramıyordu. Karakterler, 

(gösterimdeki ve roldeki) kurgudan ötürü daha çok izleyicinin zihninde beliriyordu. 

Grotowski, Sadık Prens’teki Ryszard Cieslak’ın çalışmasından söz ederken işin bu yönünü 

bir çok kez vurgulamıştır. Cieslak temelde, Calderon’un tragedyasındaki karakter üzerine 

değil, yaşamından önemli bir olayla ilintili kişisel anılar üzerine çalışmıştı (Richards, 2005: 

111). 

 

Stanislavski’de oyuncu, bir karakter yaratmaya odaklanır ve o karakteri verili 

durumlar üzerinden, kendini o karakterin yerinde konumlayarak yapmaya çalışır. 

Hissettiği duygular veya gerçekleştirdiği fiziksel eylemler hep o karaktere bağlı 

kalınarak gerçekleştirilir. Oysa Grotowski’de oyuncu, varlık olarak hep oradadır. 

Onun varlığı üzerinden, canlandırdığı karakter de görünür. Oyuncu canlandırdığı 

karakteri oynayışını göstermez, karakterin fiziksel eylemlerini yerine getirir. Gerçek, 

Grotowski’de daha radikal bir hal alır böylece. Mesele Stanislavski’de olduğu gibi 

gündelik bir gerçekliği temsil etmek değildir. Tam tersi, kişi gündelik maskelerinden 

sıyrılmayı ve kendi özüne dönerek, kendi gerçeğiyle, görünen değil, görünenin 

altındaki gerçeğiyle yüzleşmeyi amaçlar. Hem Stanislavski, hem de Grotowski, 

oyuncuya yaklaşımları açısından süreç odaklı bir yapıyı benimsemelerine rağmen, 
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Stanislavski için realizm, gündelik gerçekliğe benzerlik önemlidir. Bu anlamda 

Grotowski’de oyuncunun kendi kendiyle yüzleşme sürecinin çok daha büyük bir 

önem taşıdığını söylenebilir. Thomas Richards, Grotowski ile Fiziksel Eylemler 

Üzerine Çalışmak adlı kitabında, Grotowski’de oyuncu açısından fiziksel eylemler 

üzerine çalışmanın, Stanislavski’den farkını şu şekilde açıklar: 

 
Stanislavski’de “fiziksel eylemler yöntemi”, oyuncularının gösterimde “gerçek bir yaşam”, 

“gerçekçi” bir yaşam yaratması için bir araçtı. Oysa Grotowski için fiziksel eylemler 

çalışması daha çok, içinde, yapan için kişisel bir buluş olacak o “bir şeyi” bulmak için bir 

gereçti. Fiziksel eylemler, Stanislavski için de Grotowski için de bir gereçti; ancak ikisinin 

hedefleri ayrıydı (2005:113). 

 

 Grotowski her yaptığı prodüksiyonda seyirciyle oyuncu arasında kurmak 

istediği  iletişimin bir sağlamasını yapmaya çalışır. Temel amaç daha önce de sözünü 

ettiğimiz gibi seyirciyle oyuncu arasında, seyirciyi kışkırtarak, onu dönüşmeye davet 

eden bir çeşit mücadele alanı yaratmaktır. Bu alan her oyunda farklı bir şekilde 

kurulsa da, her yapımı seyirciyle oyuncu arasındaki ilişkiyi incelemek ve seyirciyle 

kurulacak olan ilişkide bir adım daha ileri gitmek üzerine kurulur. Bu anlamda, 

Grotowski’nin, yapımlarında nasıl bir seyirci dramaturgisi yaptığını incelemek, onun 

seyirciyle kurmak istediği diyaloğu daha iyi anlayabilmek açısından yararlı olacaktır. 
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2.3.2. Seyirci Dramaturgisi Açısından Tiyatro Laboratuvarı’nın Kısa Tarihçesi
5
 

 
 

Grotowski ve Flaszen’in 1959 yılında Polonya’nın Opole kentinde ortak olarak 

kurdukları tiyatronun adı Teatr 13 Rzedow’dur. Bu tiyatro, ilk defa 1959-1960 

sezonunda Orpheus oyunuyla açılır. Bu dönem henüz yoksul tiyatro düşüncesinin 

başlamadığı bir dönemdir. Dolayısıyla oyunda, zengin görsel teatral öğeler kullanılır. 

Yine aynı sezon ekip ikinci oyunları Kabil’i sahneler. Bu oyun da yine ilk oyunları 

gibi zengin bir tiyatro anlayışı üzerinden sahnelenir. Ancak bu oyunda, Grotowski 

seyirci - oyuncu ilişkisini düşünmeye başladığının sinyallerini verir. Seyirciler 

oyunda Kabil’in torunları olarak gösterilirler. Ekip, 1659-1960 sezonunun son oyunu 

olarak Mayakovski’in Misterium Buffo oyununu sahneler. Bu oyundaki oyunculuk 

tarzıyla ilgili olarak Flaszen şöyle söyler: “Oyuncu sergilenen karakteri bütünüyle 

kişileştirmez daha çok rolün ‘yanında’ imiş gibi oynar” (Çivi, 1992: 237). Bu oyunda 

oyuncular birden fazla rolü ve nesneyi canlandırır. Bu, daha sonra ekibin yoksul 

tiyatro döneminde de sürdüreceği bir durumdur. Teatr 13 Rzedow 1960-1961 

sezonunun ilk oyunu olarak Kalidasa’nın Shakuntala adlı oyununu sahneye koyar. 

İlk defa bu oyunda Grotowski, mimar Jerzy Gurawski ile çalışmaya başlar. Gurawski 

bundan sonraki süreçte ekibin seyircilerle oyuncular arasındaki sahne ilişkisinin 

kurulması açısından gerçekleştirdiği sahne tasarımlarıyla önemli rol oynar. Bu 

oyunda, oyun merkezde oynanırken, seyirciler iki tarafta birbirlerine bakacak şekilde 

konumlandırılırlar. Seyircilerin arkasına eklenen tribünlerde “yogi-yorumcular” 

seyircilerin arkasından sahnede gerçekleşen aksiyonu yorumlarlar. Ayrıca seyircileri 

de oyuna dahil ederek onlara oyundaki keşişler ve saray mensupları rollerini 

                                                           
5
   Bu bölüm Mimesis Yoksul Tiyatro Özel Sayısı’nın ek bölümünde Jennifer Kumiega’nın The 

Theatre of Grotowski kitabından, Hakan Çivi’nin derlediği “Kısa Tarihçe: Tiyatro Laboratuvarı 

(1959-1970) yazısından yararlanarak hazırlanmıştır. 
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oynatırlar. Bu sezonun son oyunu ise Adam Mickiewicz’in Dziady (Atalar) adlı 

oyunudur. Bu oyun bundan önceki oyunlardan farklı olarak, ritüelistik bir şekilde 

sahnelenir. Seyircilerin de bu törensel ritüele katılımı beklenir. Seyirciler rastgele 

odadaki sandalyelere oturtulur ve aksiyon doğrudan seyirciye karşı, bir çeşit 

yüzleşme şeklinde oynanır. Flazsen bu oyun üzeriden yeni bir yönetmen tanımlar: 

“Bir oyun yönetmeni, geleneksel tiyatrodan farklı olarak, iki toplulukla ilgilenir. 

Yönetmen gösterisini yalnızca oyuncularla inşa etmez, aynı zamanda seyircilerle inşa 

eder. Teatral bir tören bu iki topluluğun kesişiminde yaratılır.” (Çivi, 1992: 238). 

1961-1962 sezonunun ilk oyunu Polonyalı şair Juliusz Slowacki’nin Kordian’ıdır. bu 

oyunda da yine Dziady’de olduğu gibi mit, ritüel ve kollektif katılım kavramları 

üzerine düşünülür. Bu arada tiyatronun adına Laboratuvar sözcüğü eklenerek 

değiştirilir. Tiyatronun yeni adı Teatr Laboratarium 13 Rzedow olur. Kordian’da 

da Dziady’de olduğu gibi seyicilerle oyuncular arasında bir mekan ayrımı yapılmaz. 

Bir psikiyatri kliniğinde geçen oyunda, seyirciler yataklar arasındaki sandalyelere 

veya yataklara oturtulurlar. Seyirciler de oyuncular gibi klinikteki hastaların yerine 

konur. Yine bu oyunda da Dziady’deki gibi seyirciler reaksiyon vermeleri için 

kışkırtılırlar. Özellikle bu son iki oyıunda, seyircilerin gösterime etkin bir şekilde 

katılmaları amaçlanır. Ancak bundan sonraki yapımlarda ekip, seyircileri oyun içinde 

katılıma zorlamaktan vazgeçer. Bu süreçten sonraki ilk oyun 1962 yılında sahneye 

konulan Akropolis’tir. Bu oyunla birlikte artık “katılımcı” seyirci modundan, “tanık” 

seyirciye geçilir. Oyunda seyirciler yüksek bir yerden, ortadaki oyunda geçen 

aksiyona tanık olurlar. Bir sonraki oyun 1963 yılında gösterilen Cristopher 

Marlowe’un The Tragical History of Dr. Faustus’udur. Seyirciler oyunun geçtiği 

masanın çevresine oturtulurlar ve Dr. Faustus’un misafirleri olarak 
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konumlandırılırlar. Seyircilerden doğrudan bir katılım beklenmez ancak onların 

yerine seyircilerin arasına yerleştirilen iki oyuncu bu görevi üstlenir. Bu arada 

1964’de tiyatro gelen bir teklif üzerine bir taşra kenti olan Opole’den, büyük bir şehir 

olan Wroclaw’a taşınır. 1965’te prömiyeri gerçekleşen, Calderon de la Barca’nın 

Sadık Prens adlı oyunu sahnelenir ve oyuncular teknik olarak gösterdikleri üstün 

performanslarından dolayı oyunculukta bir doruk noktası olarak kabul edilirler. Bu 

oyunda Grotowski seyirci dramaturgisi olarak tamamen farklı bir arayışa yönelir. 

Mekandan uzaklaştırılır ve “gözlemci” konumuna getirilirler. Çünkü Grotowski artık 

seyircinin coşkusal olarak oyuna katılımının ancak belli bir mesafe sınırı 

gerektirdiğini düşünür. Bu arada Grotowski ekibinin bir kısmıyla beraber Avrupa’ya 

ve Amerika’ya çeşitli eğitim çalışmalarına gider. Ayrıca yine yurtdışından staj 

yapmak üzere öğrenciler de tiyatroya gelirler. Yine bu süreçte Barba’nın da 

katkılarıyla yurt dışına turneler düzenlerler. 1966’da Tiyatro Laboratuvarı ismini 

yine değiştirir. Tiyatro Laboratuvarı’nın yanına Oyunculuk Yöntemini 

Araştırma Enstitüsü ismi eklenir. (Teatr Laboratarium- Instytut Badan 

Aktorskiej). Bundan sonraki ve Grotowski’nin Tiyatro Laboratuvarı’nda yönettiği 

son oyun ilk defa 1969’da gösterilen Apocalypsis Cum Figuris’tir. Bu oyun 20. 

Yüzyılın en önemli yapımlarından biri olarak kabul edilir ve yıllarca oynanır. Bu 

oyunda seyirciler yine “tanık” konumundadırlar. Ancak bu oyunla beraber Tiyatro 

Laboratuvarı bambaşka bir yere doğru evrilir. Grotowski’nin bundan sonraki 

sürecindeki parateatral arayışları için ilk adım bu oyunla atılmış olur. Oyuncular da 

bu oyunu bir gösteriden çok bir yaşantı gibi görürler. Ekibin oyuncularından 

Zygmunt Molik oyunla ilgili şunları söyler: “Apocalypsis hiçbir zaman benim için 

bir gösteri gibi olmadı. Tam bir yaşantı içinde, bir süre için başka bir dünyada 
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olabildiğim bir zaman gibiydi ve bu size hergünkü yaşama dayanma gücü verebilir” 

(Çivi, 1992: 243). Bundan sonra da artık ekip için tiyatro-ötesi araştırmalar yaptıkları 

ve Yoksul Tiyatroyu geride bıraktıkları bir dönem başlar. Çünkü artık seyirciyle 

kurmayı hayal ettikleri iletişimin bu şekilde mümkün olamadığını düşünürler. 

 

2.3.3. Paratiyatro – Kaynaklar Tiyatrosu – Araç Olarak Sanat 

 
 

1959- 1970 arasındaki bu dönemden sonra, Grotowski için Paratiyatro ve 

sonrasında da Kaynaklar Tiyatrosu evresi başlar. Topluluk ilk paratiyatro 

çalışmalarını Wroclav’ın yakınlarındaki bir köyde yaparlar. Gündüz tarlada çalışıp 

geceleri ise bir ateşin çevresine toplanıp şarkı söyleme, dans etme veya şiirsel 

konuşmalar yapma gibi çeşitli etkinliklerde bulunurlar (Karaboğa, 2011: 116). 

Bundan sonraki aşama da bu deneyimlerin paylaşılması aşamasıdır. Çeşitli sanat 

kurumlarından geen insanlarla birlikte bu komünal deneyimi paylaşırlar. Grotowski 

bu aşamasını, “katılımcı tiyatro” olarak tanımlar (Richards, 2005: 162). Bu aşama 

1970’lerin sonuna kadar sürer. Grotowski için bundan sonraki aşama ise Kaynaklar 

Tiyatrosu aşamasıdır. Japon, Hintli, Çinli ve Amerikan Kızılderilisi gibi çeşitli 

uluslardan performansçılarla, geleneksel teknikler üzerine çalışmaya başlar 

(Karaboğa, 2011: 117). Bu dönemi Grotowski şöyle anlatır: 

 
Burada söz konusu olan, değişik geleneksel tekniklerin kaynakları, “neyin farklılıklardan 

önce geldiği”ydi. Bu araştırmada yaklaşım oldukça bireyseldi. Çoğunlukla açık havada 

çalışıyorduk ve öncelikle insanoğlunun kendi tek başınalığıyla neler yapabiliğini arıyorduk, 

yalnızlığın nasıl güce ve doğal çevre değimiz ortamla derinlemesine bir ilişkiye 

dönüştürülebildiğine bakıyorduk (Grotowski’den akt: Richards, 2005: 162). 
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 Bu dönemde Grotowski artık eski topluluğuyla bağlarını yavaş yavaş 

koparmaya başlar. 1981’de topluluğun üyelerinden birkaç kişinin ölümüyle artık 

gösteriler de sona erdirilir. 1984 yılında ise Tiyatro Laboratuvarı’nın tamamen 

feshedilir (Karaboğa, 2011: 118). 1986 ile 1999 yılındaki ölümüne kadar geçen 

süreçte ise Grotowski, İtalya’nın Pontedera kentinde Mario Biagini ve Thomas 

Richards’la birlikte “Araç Olarak Sanat” diye adlandırdığı bir çalışmanın içine 

girer (Karaboğa, 2011: 119). Bu merkezde (Workcenter) gerçekleştirdiği 

çalışmalarda artık daha önce edindiği deneyimlerle, bir prodüksiyon 

gerçekleştirmeksizin yalnızca oyuncunun tekniği üzerine çalışır. Eski gelenekler 

yoluyla derinlikli fiziksel eylemler üzerine ayrıntılı çalışmalar yapar. “Araç olarak 

Sanat” tanımlamasını, Peter Brook Grotowski’nin bu dönemdeki çalışmasını 

tanımlamak için kullanır. Grotowski araç olarak sanat ile sunum olarak sanat 

arasındaki ayrıma değinerek, sunum olarak sanatta gösterim tiyatrosundaki seyircinin 

algısında belirmesi gereken görünüm üzerinde çalışıldığını buna karşılık araç olarak 

sanatta ise kurgunun seyircinin algısında değil, yapan kişinin, oyuncunun algısında 

yaratıldığının altını çizer (Grotowski’den akt: Richards, 2005: 161). Örneğin sunum 

olarak sanat için, Sadık Prens oyunundaki Ryszard Cieslak’ın çalışmasından örnek 

verir. Burada Cieslak tamamen kendi kişisel yaşanmış deneyiminden bir anısını, 

oyunun metni üzerinden canlandırırken, seyirci tamamen farklı bir şey görür. Çünkü 

oyunu yöneten Grotowski başka türlü bir kurgu yapar (Grotowski’den akt: Richards, 

2005: 165). Seyircinin algısında beliren kurguyla, oyuncunun kurgusu bambaşkadır. 

Elbette seyircide belirecek kurgu yönetmen tarafından gerçekleştirilir. Araç olarak 

sanatta oyuncular “eylemlerin kendisi üzerinden öze doğru nasıl yaklaşacaklarını 

adım adım keşfetmeleri gerekir” (Grotowski’den akt: Richards, 2005: 167). 
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 Sonuç olarak, Grotowski sanat hayatı boyunca yoksul tiyatro, paratiyatro, 

kaynaklar tiyatrosu ve son olarak araç olarak sanat aşamalarından geçer ve tüm bu 

aşamaların her birinde öncelikle oyuncunun sanatını derinlemesine araştırır. 

Özellikle yoksul tiyatro döneminde, seyirci ve oyuncu arasındaki ilişki üzerinde 

yoğun olarak çalışır ve her yapımında bu konuda bir önceki deneyimin ona 

kattıklarıyla yeni seyirci dramaturgileri yaparak, bu ilişki üzerinde derin incelemeler 

yapar. Bu aşamada, yapımlarında “katılımcı”, “tanık” ve “gözlemci” seyirci anlayışı 

üzerinden araştırmasını yürütür. Grotowski’nin tüm bu aşamalarını birbirinden kopuk 

süreçler olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü her bir süreç aslında birbirinin devamı 

niteliğindedir. Paratiyatro evresine geçişinin en büyük nedeni seyircilerle arzu ettiği 

iletişim boyutunu yakalayamadığını düşünmesidir. Bu nedenle katılımcı bir seyirci 

anlayışıyla bu aşamada çeşitli çalışmalar yapar. Bu aşamalar ise artık onu, yalnızca 

oyuncunun sanatı üzerine çalıştığı çok yoğun, teknik süreçler olarak Kaynaklar 

Tiyatrosu ve Araç Olarak Sanat anlayışına taşır.  

 

Grotowski’nin çalışmalarını genel olarak değerlendirdiğimizde, inşa etmiş 

olduğu yöntemi, gerek yoksul tiyatro, gerek parateatral çalışması gerekse kaynaklar 

tiyatrosu ve araç olarak sanata kadar ulaşan süreçte, en temelde oyuncunun kendiyle 

bütünleşerek, maskelerinden sıyrılması ve bu yolla özüne, en mahrem bireysel ve 

kollektif bilinçdışına ulaşması olarak tarif edebiliriz. “Bir rolü oynamak karakterle 

özdeşleşmek anlamına gelmez. Oyuncu rolünü ne yaşar ne de dışarıdan resmeder” 

(1992: 49) diyen Grotowski’ye göre oyuncu, rolünü bir “kaldıraç” olarak kullanarak 

esas benliğine ulaşır. Bu anlamda Grotowski’de oyuncunun benliği ile rol kişisi 

arasındaki mesafeye ilişkin, onun aslında tam anlamıyla bir mesafesizlik önerdiğini 
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söylenebilir. Gerçek yaşanmışlıklar, kurgunun önüne geçer. Kurgu yalnızca 

yönetmenin işidir. Oysa oyuncu o sırada kendi “öz”üyle bir temas halindedir. Seyirci 

açısından duruma bakacak olursak, seyir yerini belirleyenin sahnenin kendisi olduğu 

düşünüldüğünde, tıpkı oyuncunun kendiyle yüzleşme sürecinde olduğu gibi, 

seyircinin de bir tür yüzleşmeye doğru kışkırtılması esas alınır. Tiyatronun özünün 

bir karşılaşma olduğunu söyleyen Grotowski’ye göre bu öyle bir yüzleşmedir ki, 

insanın uç noktada kendini açığa vurma eylemini, dolayısıyla kendiyle temas 

kurmasını üstelik bu temasın da yalnızca düşünsel değil, iç güdülerinden bilinçdışına 

kadar, insanın tüm varlığını kuşatan bir teması içerir (2002: 59). Bu da yine 

mesafenin mümkün olduğunca azaltıldığı ve birebir seyirciyle bir temas içinde 

olunduğunun göstergesidir. Dolayısıyla Grotowski’nin vaadettiği estetik deneyimin 

bir mesafesizlik veya Bullough’un terimiyle “aşırı yakın mesafe”yi içerdiği 

söylenebilir. Bu anlamda, Grotowski’nin tiyatroyu “burada ve şimdi, oyuncuların 

organizmalarında, başka insanların önünde gerçekleştirilen bir edim” (2002: 195) 

olarak tanımladığı düşünüldüğünde, bunun tam olarak neredeyse mesafesiz bir 

yüzleşmeye tekabül ettiği bir kez daha anlaşılmış olur. 
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SONUÇ 

 

Seyirci, gerçekçi bir oyun izlerken bile, bir oyun izlediğinin farkındadır. 

Sahneye baktığında, oyuncu düzleminde iki şey görür. Hem materyal olarak 

oyuncunun kendisi, hem de oyuncunun temsil ettiği rolü. Seyirci zaten bu ikilikten 

haberdardır. Ancak önemli olan temsil biçiminin hangisine dikkati çektiğidir. Eğer 

sahnedeki biçim oyuncunun kendisini değil de yalnızca rolünü göstermek üzere 

örgütlenmişse, seyirci de rolü görecektir. Bu anlamda seyir yerinin her zaman 

sahneyi taklit ettiğini söylenebilir. Demek oluyor ki, sahne nasılsa seyir yeri de 

öyledir. Oyuncu seyirci tarafından kendisi olarak algılanmadığında; bir beden olarak 

“gösteren” değil de “gösterilen” şeye dikkat çekildiğinde, seyircinin varlığı da göz 

ardı edilmiş olur. Böylece oyuncu, bir seyirciye doğru seslenmek yerine, onu yok 

sayarak boşluğa seslenir. Gerçekçi bir temsil biçimi de bu anlamda bir illüzyon 

yaratmak üzere örgütlenmiştir. İllüzyon derken, seyircinin kendini kaybetmesi, 

kendini ve izlediği şeyin bir oyun olduğu gerçeğini tam olarak unutmasından söz 

edilmez. Tiyatroda illüzyon denilen şey, seyircinin bir sahne gösterisi değil de 

yaşamın kendisini izlediği izlenimini yaratır ve bunu yaratırken de seyircinin 

sahnede gördüğü şeye duygusal olarak tam bir katılımını sağlamaya çalışır. Bunu, 

kendi üretim sürecini gizleyerek yapar. Kendi üretim sürecini gizlemek ise, bunun bir 

tiyatro olduğunun seyirciye hatırlatılmamasıdır. Bu anlamda gerçekçi temsil 

biçiminde estetik mesafeden bahsederken, seyircinin oyunu mümkün olan en yakın 

mesafe aralığından izlediğinden söz edilir.  

Brecht’e bakıldığında ise, oyunculuk anlayışının böyle bir gerçekçi temsil 

biçiminden farklı olduğunu görülür. Gerçekçi bir anlayışla bir hikayeyi temsil eden 
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oyuncunun yerini, sahneden seyirciye seslenen oyuncu alır. Brecht, kendi üretim 

sürecini gizleyen bu yapıya karşı çıkar ve arkadaki bu mekanizmayı görünür hale 

getirmeyi amaçlar. Bu da hikayeyle değil ancak biçimde değişikliğe giderek 

yaratılabilecek bir şeydir. Brecht de bu bağlamda bütünlüklü değil, parçalı bir 

anlatım tekniğini benimser.  Bu parçalı anlatım tekniği, elbette oyuncunun sahnedeki 

durumunu da parçalı bir hale getirir. Oyuncu da artık, bütünlüklü olarak bir rolü 

oynayamaz. Oyuncu, rolü ile özdeşlik kurmak yerine, kendisi ile rolü arasına mesafe 

koyarak, ona eleştirel bir aralıktan bakar. Oyuncu bir rolü yaşamaz. Burada oyuncu 

açısından iki düzlem vardır. Anlatan oyuncu ve anlattığı karakter. Oyuncu bu parçalı 

yapıda kimi zaman bahsettiği kişiye bürünür, kimi zaman ise kendine döner. Ancak 

burada unutulmaması gereken bir şey vardır. Oyuncunun kendine dönmesi, gerçek 

anlamda o kişinin kendisine dönmesi demek değildir. Oyuncu anlattığı karakterden 

çıkarak, anlatan oyuncuya döner. Anlatan oyuncu, oyuncunun rolü ile kendisi 

arasındaki bir ara yüz gibidir dolayısıyla onun da kurgusal bir benliği vardır. Oyuncu 

için bütünlüğün kırılması onun duygularına kapılıp gitmesine engel olur. Onun 

yerine soğukkanlı bir oynama biçimi geliştirmek zorundadır. Böylece doğrudan 

anlatım dolaylaştırılmış olur ve oyuncunun bu iki düzlem arasında gidip gelmesi 

seyirci için de bir düşünme aralığının oluşmasını sağlar. Bu mesafe oyuncunun 

canlandıracağı kişinin gestuslarını ortaya koymasıyla gerçekleşir. Oyuncu 

canlandıracağı kişinin iç yaşantısını değil, toplumsal tavırlarını gösterecektir.  

Oyuncunun rolü ile arasına koyduğu bu mesafe elbette ki seyirci açısından da 

geçerlidir. Fragmanlı anlatım biçimiyle epik tiyatro seyircideki yanılsamayı kırmayı 

amaçlar. Seyirci izlediği şeyin bir kurgu olduğunun daha da bilincindedir artık. 

Oyuncu da seyircinin varlığının farkındadır. Doğrudan ona seslenir. Böylece 
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seyirciyle oyuncu arasında bir anlamda yanılsamacı tiyatronun aksine bir ortaklık 

sağlanmış olur. 

 

 Grotowski’nin oyunculuk anlayışının ana hatları üzerinden, oyuncunun rolü ile 

olan mesafesi düşünüldüğünde, bu mesafenin daha radikal bir şekilde azaldığı hatta 

ortadan kaybolduğu söylenebilir. Amaç yalnızca oyuncunun maskelerinden sıyrılarak 

öze ulaşması değil, seyirciyi de bu sürecin bir parçası olarak maskelerinden 

kurtulmaya davet etmektir. Virginie Magnat, “Performatif Perspektiften Teatrallik” 

adlı makalesinde Grotowski’deki seyirci ve oyuncu etkileşiminin ne özdeşleşme 

(Stanislavski’deki gibi) ne de ayrışma (Brecht’teki gibi) olduğunu söyler ve bunun 

ancak, performansçının kendi sürecine dalması ve seyircinin de öbür boyuta, 

zamanın dışına ulaşmasıyla mümkün olabileceğini ekler (2002: 153). Seyircinin öbür 

boyuta, zamanın dışına ulaşması demek aslında kendi içindeki ikinci benliğe (self) 

ulaşması demektir. Oyuncunun amacı da budur. Bu anlamda Grotowski’deki oyuncu 

- seyirci etkileşiminin Stanislavski’de ve Brecht’teki oyuncu - seyirci ilişkisinden 

farklı bir yerde durduğu söylenebilir. 

 

Peki günümüzde sahne – seyir yeri ilişkisini mesafe kavramı üzerinden 

açıklanmaya çalışılırsa neler söylenebilir? 20. Yüzyılda tiyatro alanında çığır açan üç 

tiyatro insanının oyunculuk yaklaşımlarında, seyirciye göre yaratmaya çalıştıkları 

estetik mesafe, günümüz hakkında da önemli ipuçları sunabilir mi? 

 

 İçinde bulunduğumuz postmodern çağda, artık tek bir üslup veya tek bir 

konvansiyondan bahsetmek mümkün değildir. Steven T. Sartorre Toward a 

Postmodern Scenographic Theory (Postmodern Bir Sahnesel Teoriye Doğru) adlı 
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çalışmasında, postmodernizmin farklı üslupların yanyana getirilerek çoklu anlama 

düzeyleri yaratma çabasında olduğunu belirtir (Sartorre’dan akt: Naversen, 2001: 6).  

Buna göre de postmodern sahnesel mesafenin tek bir biçimde açıklanması mümkün 

olmaz. Seyircinin de estetik takdiri aynı noktada birleştirilemez ama farklı anlama 

düzeylerinde sanatsal belirsizlikler içinde estetik takdirin değişmesine olanak tanınır. 

Dolayısıyla estetik mesafe kavramının postmodernizm içindeki tanımı doğrusal bir 

çizgide kendine uyumlu bir konum bulamaz. Daha çok, mesafe doğrusu üzerindeki 

tüm aralıkta, bir o yana bir bu yana salınan bir sarkaç gibi düşünülebilir  

(Sartorre’dan akt: Naversen, 2001: 6). Bununla amaçlanan daha zengin bir ifade 

olanağı yaratmaktır. 

 

 Günümüzde hala, referans yapılmadan hiçbir oyunculuk kuramından veya 

uygulamasından söz edilemeyen bu üç isim birbirlerinden farklı bir sahne – seyirci 

ilişkisi kurmak üzerine yola çıkmışlarsa da ortaklaştıkları çok fazla yön vardır. Her 

üç isim de her şeyden önce var olan düzene bir karşı çıkış yaparlar. Hem oyunculuk 

anlayışları, hem de en temelde ihtiyaçlar doğrultusunda seyirciyle ilişkide bir 

farklılık yaratmaya çalışırlar. Ayrıca üçü de kendi sistemlerini bütünlüklü bir anlayış 

üzerine temellendirmiş, başta oyunculuk olmak üzere sahnenin tüm öğelerini göz 

önüne almışlardır. Yine her üçü de dönemin teatral anlamda önderleri olurlar. Her 

şeyden önce Stanislavski, Brecht ve Grotowski tiyatro ve oyunculuk yaklaşımlarını 

kendi dönemlerinin ruhunu çok iyi anlayarak, bilimsel çalışmaları takip ederek 

oluştururlar. Bu anlamda bugün içinde bulunulan çağın ruhunu ve yeni bilimsel 

çalışmaları anlayamadan, seyirci ile kurulacak tüm iletişim biçimleri yetersiz 

kalacaktır. Bu açıdan, geçmişin iyi bir analizinin gelecek için çıkış yolları 
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göstereceği kanısındayım. Bu noktada Stanislavski’nin şu sözünü hatırlatmakta fayda 

var: “Benim yöntemimin kölesi olmayın. Sizin işinize yarayacak bir şeyler yaratın! 

Ama lütfen gelenekleri yıkmayı ihmal etmeyin.” (2006: 20). Ancak, Stanislavski’nin 

bu sözlerini, yeni bir çağ için yeni bir form bulmak zorunluluğu içinden 

değerlendirmek yanlış olur. Burada önemli olan tiyatronun seyirci üzerindeki 

dönüştürücü niteliğinin ve seyircisiyle olan canlı ilişkisinin yeniden kazanılması 

gerektiğidir.  
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ÖZET 

 

Bu çalışma, tiyatrodaki en temel unsurlar olan oyuncu, rol ve seyirci ilişkisi üzerine 

bir incelemedir. Bu ilişki, 20. Yüzyıla damgasını vurmuş oyunculuk teorisyenleri, 

Stanislavski, Brecht ve Grotowski’ye bakılarak mesafe üzerinden açıklanmaya 

çalışılır. İlk bölümde, sanat yapıtı ile alımlayıcı arasındaki ilişkinin analiz 

edilebilmesi için gerekli kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılmış ve bu anlamda 

estetik deneyim ve estetik mesafe kavramlarına başvurulmuştur. İkinci bölümde ise, 

Stanislavski, Brecht ve Grotowski’nin geliştirdikleri oyunculuk sistemleri ile 

seyirciyle kurmak istedikleri ilişki, başka bir ifadeyle vaadettikleri estetik deneyim 

incelenmiş ayrıca bu oyunculuk sistemlerinde, oyuncunun kendi benliği ile oynadığı 

rol arasında kurduğu mesafe ilişkisinin, sahne ile seyir yeri; oyuncu ile seyirci 

arasındaki mesafeye nasıl etki ettiği üzerinde durulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

This study is an analysis about the relation of actor, role and audience; which are the 

most fundamental elements of theatre. This relation is tried to explain through 

distance by looking acting theorists Stanislavski, Brecht and Grotowski, who marked 

the 20th century. In the first chapter, the conceptual framework to analyse the 

relation between work of art and receptive was tried to depict and in this sense, 

aesthetic experience and aesthetic distance was referred as concepts. As for the 

second chapter, the relation they wanted to establish with the audience by acting 

systems which developed by Stanislavski, Brecht and Grotowski, in other words, 

their promise about aesthetic experience were analysed, also in this acting systems, 

emphasized the effects of the distance relationship the actor has established between 

own self and the role, between stage and auditorium, in short, how it affects the 

distance between actor and audience. 
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