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GİRİŞ
Rönesanstan itibaren Batı sahne sanatlarının modernleşme hareketleri,
nihayetinde; dans, müzik ve tiyatronun geleneksel sınırlarının silindiği, tür ve anlatım
tekniklerinin iç içe çalışabildiği, ayrıca “estetik” kaygıların birincil yerini felsefe ve
siyasetin devraldığı yeni bir biçime erişir. Gün itibariyle, “performans” adıyla
benimsenmiş bu biçim, geleneksel sahne yapımlarına nazaran, tanımlı ya da ölçütlü bir
yapı değildir artık. Performans; bir dans ya da tiyatro yapıtının hatta görsel ve işitsel
sanatların unsurlarına tümüyle açık bir yaklaşımla, alternatif şeylerin ifadesini, alternatif
yollardan gerçekleştiren seyirlik yapıttır. Yaygın anlamıyla tiyatro, opera, dans gibi
geleneksel isimlerle ayrıştırılamayan tüm çağdaş seyirlik yapıtlar “performans” ismiyle
çağrılmaktadır. Bununla birlikte; yapıtın “canlı” icra ediliyor olmasından doğan,
seyredenler üzerindeki etkisinin ve karşılıklı etkileşme imkânlarının yoğunluğu ve güncel
toplumsal durumlarla ilintisinin derecesi, aslında “performans” sayılmanın zımnî
koşullarıdır.
Tez çalışmamız, düşünsel alt yapısına zemin olan Jacques Derrida’nın
kavramlarından öncelikle “hayalet” ile bağıntılıdır. “Hayalet” düşüncesini anlamak için
de, “yapısöküm, ayıram, yineleme ve vak’a” gibi tamamlayıcı kavramlar da tezde
kullanılmıştır. Derrida, “yapısöküm”ü bir anlamlandırma deneyimi olarak, tarif edilemez,
kesinliksiz ve öznel bir okuma ya da anlamını sökme (bir dili öğrenmek anlamındaki dili
sökmek benzeri) olarak uygular. Bir metnin “yapısöküm”e uğratılması; önce zemininden
kopartılıp, parçalara ayrıştırılması sonra da bu parçaların başka bir bağlamda, başka
metinler içinde, sınırsızca çoğalan anlamlarına doğru yeniden okunmasını kast eder. Tez
çalışması, “hayalet”i aynı yöntemle Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in dramaturjisine
uygular. Her şeyden önce bir deneyim olan performansı, önce seyir zemininden koparıp
alır ve düşünce ve yazım zemini üzerine getirip bırakır. Daha sonra tüm
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yaratıcı/oluşturucu unsurlarını parçalayıp bunları “ayıram”, “yinelenebilirlik”, “vak’a” ve
nihayetinde “hayalet” bağlamları içinde sökmeye girişir.
Derrida, “ayıram” olarak Türkçe’ye geçmiş “differance” kavramıyla, neredeyse
tüm felsefesinin omurgasını oluşturmuştur. Herhangi bir metinden ya da bütünden alınan
parça, başka bir bütün yani bağlam içinde tekrar edildiğinde, o şeyin kendisi ve tekrarı
birbirinin aynısı olmaya niyetlense bile değildir. Alıntı ya da parçanın anlamı ile
kendisinin bir önceki yerinde sahip olduğu anlam birbirinden başkadır. Bu ikisi arasında
yitirilen şey(ler) ve tekrarlar boyunca farklılaşan anlamlar arasındaki mesafe, yarık
“ayıram”dır.
“Yinelenebilirlik”, bir alıntının ya da arda kalan şeyin aslından farklı bir bağlam
içinde çalıştırılabilme, böylece yeni anlamlara doğru işaret etme potansiyelidir.
Derrida’ya göre her şey zaten bir yerlerden alıntıdır ve sonsuza giden yeni anlamlarla
yinelenmeye tâbi olmak durumundadır. Alıntının farklı bir bağlam içinde yinelenmesi,
aslındaki anlamını kaybetmiş olsa bile hâlâ iletişimin gerçekleşebilmesi ihtimâli bulunur.
“Yinelenebilirlik”, yapısöküm felsefesi zemininde, bir parçanın, ait olduğu ya da
olmadığı bütünler içinde farklı konum ve yerlerde tekrar edilmesini teşvik eden gizil
gücüdür.
“Vak’a” ise tüm oluşların tekil ve dolaysız tecrübesinin kendisidir. Vak’a
herhangi bir olay ya da olgunun “oluşmakta oluş”u esnasında fark edilmesi, idrakine
varılmasıyla söz konusu olabilir. Canlı yani o âna ait fark ediş, oluşmakta oluşa şahit
olmak imkânı varsa eğer, o oluşumu bir vak’a olarak niteleyebiliriz. Derrida’ya göre
hiçbir zaman yakalanamayan bir zaman olarak “ân/şimdi” zaten geçmişe karışıp giden ve
çoktan gelecekten “gelen” ile yer değiştirmiş olandır. Böylelikle; “ân/şimdi” kendisi
bizatihi bir hayalettir. Zaten gelmiş ve gitmiştir ya da henüz gelmeyen ama gelecekten
her ân gelecek olandır. Vak’a yakalanamayan bu hayaletin gelişi ve onun fark edilmesine
dair imkânı içerir. Vak’a daima yukardan aşağı âniden düşer, beklenmediği yer ve
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zamanda belirir ve hemen akabinde de kaybolup gider. Derrida’nın fikrinde vak’a; gelen,
vuku bulan, hâsıl olan / zuhur edendir. Bu geliş, herhangi bir mevcudiyet durumu değildir.
Daha ziyade, “gelme”nin temelinde düşünülmelidir. Vak’a yani “gelen”in deneyimi,
ötekinden bir geliş olduğu için, tahmin edilemez olanın deneyimlenmesidir.
Derrida, hiçbir şeyin yeni olmadığını her şeyin geçmişin hayaletleri ile iç içe var
olabileceğini hem gelecek hem de geçmişin sonsuzluğundan gelenlerin bize daima ve
yine musallat olacağını ihtar eder. Hayalet bizden önce vardır ve bizden sonra da var olan
bir yok-varlıktır. Hayalet görünemese de görebilir ve gönderilse bile geri gelebilir.
Hayaleti başımızdan savmanın tek çaresi onu kabul etmek ve ona saygı göstermekle
mümkün olabilir. Hayaletsiz bir yaşam olmayacağı gibi, ölüm zaten hayaletlerin
bölgesidir. Tüm düşüncelerimiz, yaratımlarımız, hatırlayışlarımız ve aslında var
oluşumuzdaki herhangi bir eylem, duruş, ses, bakış ve benzeri her şey birtakım
hayaletlerin bizden, bizim bedenimizden, davranışlarımızdan, sözlerimizden sızarak
hortlaması ya da bize kalan mirasıdır. Hayaletler hep geri gelir. Ta ki bizim tarafımızdan
fark edildiklerine ikna olana dek.
Derrida yaşamı hayaletsiz düşünemez, çünkü yaşamın her ânı geçmişin ya da
geleceğin hayaletleriyle dopdoludur. Zihnimizde ne salt bizim düşündüğümüz tek bir
fikir, ne salt bizim duyduğumuz tek bir his, ne de salt bizim ilk ve tek başımıza
yaşadığımız tek bir durum bulunur. İnsan tekrarlamaya mahkumdur. İnsan ancak
tekrarların sayısı, yeri, zamanı ve onu çevreleyen unsurların farklılıklarının “başka” bir
kombinasyonunu yaşamakta olduğu için birbirine benzemez ya da özgün bir kendilik
olabilir. Benzer şekilde ve dolayısıyla tez çalışmamız da sanatı hayaletsiz tarif edemez.
Çünkü bir sanatçı tümüyle orijinal bir yapıt ortaya koymaktan çoktan ve zaten acizdir.
Ama “başka”larına ait olan fikirleri ya da uygulamaları bir araya getirişi bakımından,
bunlar vasıtasıyla dışa vurduğu meselesi bakımından, sanat edimi esnasında kendisine
gelen hayaletlerin kimliği bakımından özgündür, biriciktir. Sonuç itibariyle sanat
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yapıtlarının yaşayan tarafı; insanî olanla irtibatlı yanları, cezbedebilme imkânı; kendiyle
birlikte taşıdığı hayaletlerden, yaşanmışlıklardan ve hayaletlerin mecbur bıraktığı,
kaçınılmaz içtenlik ile dolaysızlıktan can bulur.
Tez çalışmamız, 22/11 tarafından projelendirilmiş Bana Islak Mayonuzu
Gösterin adlı performans projesinin düşünsel ve estetik çözümlemesini yapmak
niyetiyle,

yapıtın

tüm

oluşturucu/yaratıcı

unsurlarının

Derrida’nın

“hayalet”

felsefesinden esinlenerek ve faydalanarak yazılı ifadesini gerçekleştirmeye ya da
dramaturjisini yapmaya odaklanmıştır. Derrida’nın “hayalet” tefekkürü, bir performansı
yaratma ve seyir ettirme süreçlerinin, projemiz bağlamında açıklanabilir, ifade edilebilir
hale gelmesini sağlayan ana fikirdir. Tezimiz çerçevesinde, “hayalet” düşüncesi bir
çekirdek yapı olarak çalışma/yaratım ve seyir esnası için uygulanabilir ve aynı zamanda
-sanat üretiminin temel ihtiyacı gereği- şahsileştirilebilir bir model olarak teklif
edilmektedir. Hâl ya da fikrin, bedensel dışavurumu, fiziksel ifadesi söz konusu
olduğunda, sayısız tanımlanamaz, açıklanamaz, karar verilemez ve isimlendirilemez
“şey”in mevcudiyeti dikkate alınmalıdır. Genel itibariyle “hayalet” fikri, bu “şey”lerin
bir parça daha tartışılabilir, üzerinde konuşulabilir ya da aktarılabilir hâle getirir. Kendisi
de tanımlanamayan, açıklanamayan, karar verilemeyen ve isimlendirilemeyen bir “şey”
olarak “hayalet”, performans olgusuna dair bir takım “şey”leri dile getirmek için çok
imkânlı bir vasıta olur.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in bizatihi kendisinin bir “hayalet çağırma”
hadisesi olması gibi; tez çalışması da uzun soluklu bir “hayalet çağırma” seansı olarak
tarif edilebilir. Yazım sürecinde, yapıtın yaratım evrelerinde ve farklı seyirlerinde gelen
hayaletler yeniden belirir ama kendileriyle birlikte birçok yeni hayaletin uyanışını da
tetiklerler. Çalışmanın “sonradan” yapılıyor oluşu ya da “ardıl” niteliği; hatırlamalarla
gelişen bir anlama/anlamlandırma edimi olması dolayısıyla, çalışma geçmişe dönük
hayaletsi bir dramaturji olarak nitelendirilebilir.
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Bana Islak Mayonuzu Gösterin, ilk olarak Burak’ın Everest My Lord adlı
eserinden esinlenir. Bir edebi metni, seyirlik hâle getirmek düşüncesi sıradan bir fikir
olmakla birlikte, Everest My Lord’un bir metin olarak; acayip doğası ve emsalsiz
grameri ile zihinlerde duyulabilen ritmi ve hayaletsiliğini performansa dönüştürmek
meydan okuyucudur. İlk kıvılcım bu metinle çakar ve ardından gelen Afrika Dansı,
Yanık Saraylar ve Ford Mach 1 artık bu arayışla: performansa esinlendirici yanlarıyla
okunur.
Tezimizde 22/11 ve Bana Islak Mayonuzu Gösterin bağlamında; Burak
metinlerini “hayaletlerle hasbihal”, dramaturjiyi bir “hayalet avı”, koreografiyi “hayalet
yazım”, bedenleri birer “perili ev”, reji üslubunu “hayaletlerle rastlaşma” ve mekânı da
“hayalet mimarî” olarak yorumlar.
Tez çalışması iki bölümden meydana gelir. Birinci bölümde “Sahne Sanatlarında
‘Performans’ Kavramı ve ‘Yeni Dramaturji’ye Giriş” adı altında yaşadığımız devirde her
alanda kullanılmaya başlayan “performans” kavramını, sahne sanatları bağlamında
nitelikleri itibariyle açımlanır ve bu türlü uygulamalarda yer edinen yeni dramaturji
yaklaşımı tarif edilir.
İkinci bölüm, “ ‘Bana Islak Mayonuzu Gösterin’ Projesi” başlığı altında,
performans projemizi oluşturan tüm yaratıcı unsurlara dair, seyir sonrasında yapılan
“hayalet” fikri üzerinden çizilen bir dramaturjik haritadır.
İkinci bölümün birinci alt bölümde, projeyi esinlendiren Sevim Burak metinleri
ve Derrida’nın “hayalet” tefekkürü, bir “hayalet konuşma” olarak bir arada irdelenir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in Burak metinlerinden esinlenişi ve neden bir
“hayaletsi performansa” doğru çağırdığı açıklanır. Önce Burak metinleri ele alınır, Burak
edebiyatında hem “hayaletimsi”lik hem de bu metinlerin Derridavari özelliklerini tespit
etmek amaçlanır.
İkinci alt bölümde Bana Islak Mayonuzu Gösterin için yapılan dramaturji
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çalışması bir “hayalet avı” olarak betimlenir ve bu çalışma metinlerde dolaşan, yazan,
yazılan, seyre katılan hayaletlerin, izini sürerek, Burakvari bir yazım ya da yazı düzeni
vasıtasıyla tümünü aynı ânda okunur ve tahayyül edilir hâle getirmeyi dener.
Üçüncü alt bölüm, koreografi edimini bir “hayalet yazım” olarak önerir. Projenin
yaratım süreci ve gösterimleri esnâsında beliren koreografi üslubu da “hayaletlerle
yaşamak” olarak tarif edilir. Alt bölümde ise, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de,
“hayalet”siliği temin etmek üzere yapılmış koreografik tercihler belirlenecek ve bunlar
Derrida’nın “ayıram” önermesi ile, “yineleme”, ve “vak’a” anlayışlarıyla bağlantılı
olarak ifade edilmeye çalışılmıştır.
İkinci bölümün dördüncü alt bölümü, proje sürecinde gelişen beden anlayışını
açıklamaya ayrılmıştır. Bu bağlamda gösterimcilerin bedenleri, hayaletlerin musallat
olduğu birer “perili ev” olarak tahayyül edilir. Bu bölümde seyir boyunca, bedenlerde
ikamet eden ve bedenler üzerinden dışarıya doğru sızabilen hayaletlerin dökümü yapılır
ayrıştırılır.
Beşinci alt bölümde reji edimini “tekinsiz bir vak’a” olarak tasarlamanın
imkânları araştırılır. Yapıta ait reji üslubu “hayaletlerin rastlaşması” olarak
betimlenirken, seyircinin birlikte seyir halinde olanlar olarak olarak takdir edilişi ve
“seyir” ile aralarında meydana gelen “müşterek duygu durumu”; isabetsizlik, boşunalık,
yarım kalmışlık ve ölüm olguları etrafında tespit edilir.
Altıncı alt bölüm, projenin birincil yaratıcı ortağı Zafer Aracagök’ün ses
tasarımının niteliklerini aktarmaya ayrılmıştır. Varlığı neredeyse bir diğer beden gibi
seyir boyunca duyumsanan ses/müzik ve konuşma bir “görünmez beden” olarak
hayaletlere katılır. Fizikselliğe varan ölçüde etkin ve kendi iradesiyle davranan bir kişilik
niteliğindeki, ses/müzik, seyir esnâsında karşılaşılan diğer bedenlerden biridir. Bu
bölümde Burak metinlerinin gerek ses / müzik gerekse gösterimciler vasıtasıyla
seslendirilişleri de tespit edilerek dramaturjiye dahil edilir.

15

Sonuncu ve yedinci alt bölümde ise performansın bütünleyici unsuru mekân,
“hayalet mimarî” fikri etrafında tartışılır. Mekân ve mimarî olgularının irdelenmesi ile
başlayarak, seyir mekânları hakkında vurgulamalar yapılır ve proje bağlamında oluşan,
“hayalet mimari” ve “üç katmanlı mekân algısı” önermeleri aktarılır. Takip eden alt
bölümlerde ise, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in beş farklı mekânda gerçekleştirdiği
seyirlerin her biri, mimari kabuk ile etkileşimleri belirtilerek kayda geçirilir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in Erkmen Savaşkan tarafından gerçekleştirilen
giysi tasarımı, tıpkı seyir mahallinde bulunan diğer küçük eşya gibi, hatırlatıcı, çağırıcı
görev üstlenir. Giysi, ayakkabı ve aksesuarlar; hem yönetmen-koreografın hem de
gösterimcilerin hayaletleriyle etkileşerek seyir boyunca tüm davranışlarda etkin rol
alırlar, sadece giyilmekle kalmaz, harekete dâhil olurlar. Bu nedenle, dramaturji
çalışmamız içinde ayrı bir alt bölüm açılarak ayrıştırılmadan, ikinci bölümde çeşitli
yerlerde, giysiler ve onların taşıyıcısı oldukları hayaletler zikredilir, hareketlerle
bağlantılarının altı çizilir.
Tez çalışmamızın, dramaturjik bir “yeniden okuma” olarak değerlendirilmesini
temenni ederken, aktarılan tüm çıkarımların sayısız kere yeniden okumaya tabi
kılınabileceği ihtimalinin bilincindeyiz. Amaçlanan; bu ihtimallere rıza göstererek,
yapıtın gerçekleşmesine sebep olan saklı verileri açığa çıkarmak ve belgelemektir. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin deneyiminin sanat tarihi içinde belirli bir yeri işgal ettiğine
ve düşünce evreninde kendine has etkiler bıraktığına dair inanışla “okumamızı”
başlatalım.
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1. SAHNE SANATLARINDA “PERFORMANS” KAVRAMI VE “YENİ
DRAMATURJİ”YE GİRİŞ
Tez çalışmamızda incelenen Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi, hem edebi
metinlerden esinlenişi ve metin temelli oluşum süreci, hatta gösterimciler üzerinde
karakter okumasını mümkün kılacak yoğunluktaki ifadeleriyle ve söz-ses kullanımı
itibariyle tiyatroya yakın, hem hareketleşen davranışlara dayanan ancak soyutlanmamış
beden kullanımıyla fiziksel tiyatroya hem de şimdi ve burada gerçekleşen bir vak’a
niteliği taşıması bakımından canlı sanata yakın bir sanat hadisesidir. Ayrıca
gösterimlerini sunduğu mekânların mimarisiyle kurduğu ilişki ve gösterim mahallinde
yarattığı dinamizm itibariyle yerleştirme sanatının da özelliklerini taşır. Başka bir açıdan
ise, bir öykü bütünlüğü olmaması, sözel diyalogların bulunmaması, karakterlerin
yaşamlarında belirgin dönüşümlerin açıkça görülmemesi bakımından tiyatrodan uzakta
durur. Anlatılar boyunca soyut hareket dizgilerinin hiç kullanılmaması, müziğe uygun
ritmik adımların yer almaması, boşluk içinde çoklu bedensel düzenlemelerin
bulunmaması ve en önemlisi de sıradan insanların eğitim almadan yapamayacağı teknik
beceri gereksinen tek bir hareketin yapılmaması ise (her ne kadar koreografik bir tasarım
edimi olsa da) projemizi “dans” sanatından farklı kılar. Bu nedenlerden ötürü en uygun
kategori olarak “performans” seçilmiştir.
Tez çalışmamızın 1. Bölümü iki alt bölümden oluşur. Birinci alt bölümde, sahne
sanatları tarihinin yaşadığımız evresini etkileyen ve biçimleyen “performans”ın
kavramsal karşılığı ve bir sanatsal edim olarak bir sahne yapıtının “performans”
sayılabilmesi hakkında uzlaşıya varılmış nitelikler vurgulanacaktır. İkinci alt bölümde
ise, tez çalışmamıza zemin oluşturmak amacıyla “dramaturji”nin ne olduğu açıklanırken,
“yeni dramaturji” ya da “performans dramaturji”sine dair bilgiler aktarılacak ve yaratıcı
süreçteki genel etkilerine ve performans bağlamında dramaturjinin nasıl işlev
kazandığına değinilecektir.
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1.1 SAHNE SANATLARINDA PERFORMANS NEDİR?
İngilizce ve Fransızcada “performance” kelimesi; dilimizde icra, edim, ifâ, fiil,
gösteri veya başarı sözcükleriyle karşılanırken, genel kullanımı itibariyle: “Bir işin
yapılışı esnâsında onu gereğince sonuçlandıracak tutum, beceriklilik ve gayret seviyesi,
mükemmellik durumu”1 olarak anlamlandırılır. Ancak sanat terimleri içinde, yukarıdaki
kelime anlamından çıkışla, farklı bir şey kast edilir. Genel tanımından farkla, sanat
alanında “performans” daha ziyade “fiili” olmanın ve “oluyor olmakta” olmanın altını
çizer. Performans sanatçısı edimini gerçekleştirirken canlı biçimde seyircinin şahitliğine
maruz kalışını temin eder. Söz konusu fiili bizzat ve gerçekten canlı olarak icra ediyor
oluşu -bir sanat eylemi olarak- yapıtın kendisine dönüşür.
“Performans sanatı”, plastik sanatların, günümüz deyişiyle görsel sanatların,
sadece biçim ve içerik anlamında değil, bir de sosyal ve politik etkenliğiyle, çağdaş
kültürel söylemler içinde vazgeçilmez bir hat olarak yeniden değer bulmasıdır.2
Happening yani “oluş, oluyor” adıyla da köklenen performans sanatının en önemli niteliği
tek bir kez gerçekleşen, çoğunlukla plansız ilerleyebilen ve her unsurun gerçeğinin yer
aldığı gösteriler olmalarıdır. Bu yanıyla Derrida’nın tanımladığı “vak’a” olma niyetini
güder. Happening’de, gösterinin izlenme esnasında bir yandan da oluşuyor olması,
yaratım sürecinin bir kısmının bizzat gösterim sürecine dâhil edilmesiyle mümkün olur.
Taklit ve tekrarlanabilirlikten kaçınan performans sanatı tiyatrodan bu yanıyla ayrı düşse
de canlı icra edilir oluşu, seyirci tarafından canlı tüketilmesi ve kamusal mekân içinde
ansızın ortaya çıkmasına rağmen belirli bir iskelet senaryo ya da uygulama fikrinin

1

http://www.kubbealtilugati.org/sonuclar.aspx?km=performans&mi=0
Lynn MacRitchie, “Sincerity of Events”, A Split Second of Paradise, ed. Nicky Childs - Jeni
Walwin, London, Rivers Oram Press, 1998, s. 21.
2
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etrafında vücut bulmasıyla da sahne sanatları ile yakınlık taşır.3
“Performans” kavramının bir diğer önemli özelliği, ifade disiplinleri arasındaki
sınırları bulanıklaştırması, farklı sanat alanlarını ihtiyaca göre bir arada çalıştırmasıdır.
Özgür Uçkan’ın performans sanatının ülkemizdeki örneklerini tespit ettiği yazısının
başında yaptığı tanımlamalar bu özelliği şöyle ifade eder:
Sanatın çeşitli türleri arasında çok-boyutlu ilişkiler kurarak
yeni bir ifade tarzı, giderek farklı bir dil oluşturmaya yönelen, daha
doğrusu bu dilin akışkan imkânlarını sürekli bir deneyimin konusu
haline getiren “performans sanatı”, inter-medial (disiplinlerarası)
karakteriyle, aralarında gidip gelerek ince bir ağla birbirine
bağladığı, video ve fotoğrafı da kapsayan plastik sanatların,
müziğin, dansın, tiyatronun kendilerine özgü dillerine de
dönüştürücü

etkilerde

bulunmayı

sürdürüyor.

Nesne

enstalasyonunun, videonun, müzikal ögelerin, metnin, dansın ya da
gövdesel ifadenin bir arada yoğun ilişkilere girdiği performanslar,
bir plastik sanat sergisinin mi, bir tiyatro oyununun mu, bir konser
ya da dans gösterisinin mi gerçekleştiği sorusunu anlamsız kılıyor.4
Marvin Carlson, performansa dair çok kapsamlı bir irdeleme ve sorgulama yaptığı
Performans-Eleştirel Bir Giriş adlı kitabında; yeni bir disiplin olarak bir türlü
görülemeyen bu alanı bir “anti-disiplin” olarak kabul eden Joseph Roach’a katılır:
Performans, doğası gereği sonuçlara direniyor; tıpkı geleneksel
akademik yazılara ve akademik yapılar için o denli kullanışlı olan
tanımlara, sınırlandırmalara ve sınırlara direndiği gibi. 5
21.yüzyılın anlayışıyla, sanat edimlerinin canlı icra edilişi ve toplum yaşamına

3

Gülistan Ertik, “Performans Sanatı”, Kültür Sanat Haritası,
http://www.kultursanatharitasi.com/performans-sanati/
4
Özgür Uçkan, “Silinen sınırlar, karışan diller: İnter-media / Performans sanatının dünü, bugünü,
deneyimler…”, Göçebe Bilgi
http://www.ozguruckan.com/kategori/sanat/22212/silinen-sinirlar-karisan-diller-inter-mediaperformans-sanatinin-dunu-bugunu-deneyimler
5
Marvin Carlson, Performans- Eleştirel Bir Giriş, çev: Beliz Güçbilmez, Dost Kitabevi
Yayınları, Ankara, 2013, s. 277.
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müdahil konum edinmesiyle; “performans sanatı” farklı bir kol olarak “canlı sanat live
art” adıyla da genişler. Performans sanatı genel olarak, galeri, müze benzeri kapalı
alanlarda, isim olmuş sanatçıların ücret karşılığı icra ettiği tasarımlardır. Canlı sanat
edimleri ise sokağa çıkar, kamusal alanların en kalabalık noktalarında beliriverip, güncel
politikanın nabzını tutar ve seyirciler de bu sanat eylemine, hazırlıksız ânlarında maruz
kalır, tanık olurlar. Canlı sanat, seyircisinden gelir beklentisi olmayan, ticari dolaşım
içinde yer almayan ya da video kopyaları aracılığıyla sanat simsarları tarafından mülk
edinilemeyen tamamıyla ölümlü ephemeral6 etkinliklerdir. Ancak yaygın kullanımıyla
disiplinler arası ve sahne dışı mekânlarda izleyicinin karşısına çıkan sanat projeleri
“çağdaş performans” olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda çağdaş
performans projesi sayılabilmenin ya da bir yapıtı çağdaş performans projesi olarak
okumanın ölçütleri ve nitelikleri vurgulanacaktır.
Günümüzde tek başına kullanılır olan, “performans” adı, aslında “performatif” ya
da “performans niteliklerine haiz” sahne yapıtlarına verilen bir isim olarak da yaygındır.
Bu kasıtla kullanılan “performans” sözcüğü bizi; mimarlık, tasarım, film, video, edebiyat
ile zenginleşip, daha fazla görselliğe yönelen ve politik söylemlerini daha açıkça
vurgulayan, gelenek dışı, alternatif, sahne sanatları ya da “tiyatro” yaratımlarına götürür.
Bu dönüşüm içinde dansın söz ve anlatı araçlarını içine aldığını, tiyatronun ise bedensel
anlatıyı söz ve hikâye ile eşdeğerde kullanmaya başladığını gözlemleriz. Böylelikle
fizikselliğe yönelen tiyatro ile sözelliğe yönelen dans işlerinin yeni adı da “performans”
olarak benimsenir.
Patrice Pavis tarafından yazılmış, bilhassa tiyatro göstergebilimi araştırmalarına
yol gösteren L’analyse des Spectacles adlı eserin Türkçe çevirisinde, sahne sunumlarının
tümünü kapsayan spectacle sözcüğünün karşılığı olarak çevirmen Şehsuvar Aktaş,

6

Tim Etchells, “Valuable Spaces”, A Split Second of Paradise, ed.: Nicky Childs- Jeni Walwin,
London, Rivers Oram Press, 1998, s. 37-38.
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“gösterim” kelimesini tercih eder. Bu kelime “gösteri”7 ya da eski dilde “nümayiş”8 yani
“numune”den türeyen karşıya koymak, göstermek fiilinden gelmektedir. Ek olarak
“gösterim”in sözlük karşılığı ise başarı, sunum, performans ile birlikte; gösterilerin her
bir tekrarı, seans, gösterilmeye başlanması (vizyona girmek) olarak çoğalır.9
Bu noktada belirtmek gerekir ki; tez çalışması boyunca kullanılan “performans”
kelimesi, yukarıda da belirttiğimiz gibi; sahne sanatlarının güncel /çağdaş bir türü olarak
alternatif, disiplinler arası, tiyatrosal edimlere karşılık kullanılmaktadır. “Gösterim” ise,
bir yapıtın sahnelenişlerinin her biri için genel isim olarak devreye girer. Son olarak
“gösterimci” de ne dansçı ne de oyuncu olmayan, müşterek yaratımın hem yaratıcı hem
de sahneleme esnasında uygulayıcı kişisi olan sanatçıları kast eder.
Bir Gösterimi “Performans” Kılan Ayırt Edici Nitelikler
Performans sözcüğünün, sanatsal metin ve pratikler içindeki yaygın kullanımı, 20.
yüzyılın son çeyreğiyle başlar. Günümüzde; canlı icra edilen, yenilikçi ya da alternatif
nitelikleriyle herhangi bir tür içine yerleştirilmesi mümkün olmayan, tüm canlı harekete
(aksiyon) dayalı sanat faaliyetlerini kapsayan bir tür adı olarak varlığına devam eder. Bir
tiyatrosal sunumu, bir gösteriyi, “performans” olarak nitelemenin ya da ayırt etmenin,
zaman içinde bazı ölçütlerinin oluştuğu söylenebilir. Çeşitli kaynaklardan derleyerek
sıraladığımız, bir yapıtın performans değerini artıran asal nitelikler şunlardır:
a) Sanat ediminin bir “vak’a” olarak deneyimlenmesi: Bu nitelik sanatsal edimin
bir “vak’a” event olarak gerçekleşmesiyle ilgilidir. “Vak’a”: olan, vuku bulan, ortaya çıkan
her türlü durum, hadise, olaydır.10 Bedenin herhangi bir duruşu, devinimi ya da davranışı icra
edebilmek için belirli bir mekânı belirli bir süre için meşgul etmesi esnasında, bunun
idrakinin-yaşanmakta olduğuna dair farkındalığın- gerçekleştiği, ayırt edilebilir bir vuku

7

Bir topluluk önünde gösterilen hüner veya oyun.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=g%C3%B6steri&mi=0
8
(Fars. numūden “göstermek”ten numāyiş) Gösteri, görünüş.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=n%C3%BCmayi%C5%9F&mi=0
9
http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
10
http://kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=VAK%E2%80%99A&mi=0
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bulma ânı olarak açıklanabilir. Hiç durmadan husule gelmek, oluşmak, hayat akışının
doğasıdır. Herhangi bir iştigal, zaman ve mekânı doldurup başka bir deyişle, işgal edip
zihin tarafından ayırt edilir hâle gelince de vak’a açığa çıkar. Vak’a, “o ân”ın, zamanın,
elle tutulması ya da tutulur gibi olmasından, adeta somutlaşmasından yani idrakine
varılmasından ötürü mümkün olur.
Gilles Deleuze bu idrak ânını şöyle ifade eder:
Her bir vak’anın gerçekleşmesi ile aslında “hâl”, ya da “şimdi”,
vak’anın bir durum ya da keyfiyet ve bir kimse ya da birey olarak
içinde somutlaştığı bir ân, “işte, o ân geldi” diyerek belirttiğimiz
bir lâhza mevcuttur. Vak’anın geçmişi ve geleceği sadece bu kat’i
ya da nihaî ân itibariyle ve o ânın somutlaştığı noktadan bakarak
değerlendirilebilir.11
İdrak etme ânı ya da fikri, aslında sıradan bir “olma”yı / “oluş”u bir vak’aya
dönüştürür. Vak’a, bitimsizce, henüz olmuş olan ve az sonra olacak olanken, asla
ol(uş)makta olan değildir. Çünkü bir süreç değil bir ândır. Vak’a, kendisi etkilenmeksizin
etken ve edilgenin birbiri arasındaki dönüşümüne izin verendir, çünkü kendisi ne biridir
ne de diğeri. Yani ne geçmiş zamanda ne de gelecek zamanda temellük edilebilir.
Kendinden ötürü “hâl”e döner, lâkin bir yandan da geçiciliğini, ele geçirilemezliğini
muhafaza eder.12
Öyleyse bir ânı idrak etmek, farkına varmak o ânı vakâ olarak belirler. Ân, kayıp
gidiveren, geçmişten geleceğe doğru gidişte üzerinden hızla geçilen, bir nevi
yaşanması/yakalanması imkânsız olandır. Eğer geçmiş, yaşanmamış ânlardan oluşuyorsa,
gelecek de yaşanamayacaksa, “şimdi”de olmak, ya da onun mevcudiyetinin idrakine
varmak mümkün müdür? Ân, böylece geçici hatta uçucudur. Derrida bu konuda şöyle
der:
11

Gilles Deleuze, The Logic of Sense, translated by Mark Lester, Charles Stivale, New York,
Columbia University Press. p151.
12
Aynı, s. 8.
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(…) ânın geçiciliği deyim yerindeyse, gelecekten kaynaklanır.
Değil önce gelmek, hiç mi hiç gelmemiş, gelmesi beklenen bir
şeyden kaynaklanır özü gereği. Şimdiki zamanın bu geçişi
gelecekten gelip geçmişe doğru gider. (…) Gelip geçer şimdiki
zaman, gelip geçendir şimdiki zaman, gel-gitte, gelen ve gidenin
arasında, giden ve gelenin ortasında, kendini sunan ve kendini
bulundurmayan arasındaki eklemlenmede, bu geçici geçitte
konaklar.13
Vak’anın ilk belirişinde, tekrar edilebilirlik ve mutlak biriciklik uniqueness olarak
geri dönüş ve tekilliğin ifadesi mevcuttur, yani mutlak gelenin vaslı (varışı) – ya da açış
vak’asının gelişi- sadece bir geri dönüş, geri geliş, bir hayaletsilik olarak selamlanabilir.14
Söz konusu geri dönüş ya da “geliş” zamanı, artık üzerinde düşünülebilir, konuşulabilir
ve “biricikliği vaat eder” şekilde ayırt edilmiş belirli bir zamandır. Vak’a sadece kendi
biricikliği içinde tekrar edilebilir. Dolayısıyla bir sahne sunumu seyirci huzurunda ilk ve
son kez vuku buluyor olmalıdır. Ya da sadece o esnada o mekânda olanların görüp
yakalayabildiği unsurlara, ayrıntılara sahip olmalıdır.
Sanatın yaşadığımız bu evresinde “şimdi ve buradalık” diye tabir edilen nitelik de
benzer bir hâli kasteder. Seyredilirken sanatçının kendini tümüyle o âna odaklaması, o
ânda olmakta olana razı olması ve hazır olmasıdır. Performans seyirciyi “şimdi”ye davet
eder.

Ancak Derrida’nın işaret ettiği gibi, “şimdi” bir bakıma imkânsız olana bir

gönderme yaptığı için, biz Derrida’nın “vak’a” anlayışına denk düşecek biçimdeki
ifadesiyle: “şimdi” yerine, her ân her yerde hazır bulunan, kamusal yaşamının içinde
“ânsızın beliriverme” immenance niteliğini ve “burada” yerine de “dolaysız ya da
vasıtasız bir karşılaşma” immediacy niteliğini seçelim. Böylece “vak’a” kavramı, kendi

13

Jacques Derrida, Marx’ın Hayaletleri Çev: Alp Tümertekin, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2007,
s.69
14
Jacques Derrida, “A Certain Impossible Possibility of Saying the Event”, Trans. by Gila Walker,
The Late Derrida, Ed.WJT: Mitchell and Arnold I. Davidson, Chicago-London, 2008, The
University of Chicago Press, p.235
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içindeki “ânsızın ve dolaysız” olma nitelikleri ile, performansı başka biçimlerden ayıran
bir unsur olarak daha belirginleşir. Derrida vak’anın vak’a olması için, beklemediğimiz
bir ânda tepeden birdenbire üstümüze düşmesi gerektiğini belirtir.
Açıktır ki, bir vak’a, asla tahmin edilebilir, önceden planlanmış ya
da karar verilmiş bir durum olamaz.15(…) Bu şu anlama gelir,
vak’a, mutlak bir sürpriz olarak vak’a, benim üzerime
düşüvermelidir. Neden? Çünkü eğer üstüme düşmezse, bu
demektir ki onun gelmekte olduğunu görüyorum, yani bir beklenti
ufku yani, ufukta beklenmekte olduğu durumu geçerlidir. Ufki
olarak, gelirken görürüm, önce-görürüm, önce-söylerim ve vak’a
söylenebilir bir şeydir ama asla önce(den)-söylenebilir bir şey
değildir. Önceden söylenebilir bir vak’a bir vak’a değildir. Vak’a
üstüme düşüverir, çünkü gelmekte olduğunu göremem.16
Vak’anın karşısında hazırlıksız bulunmak; beklenmedik zamanda vak’aya maruz
kalmak; vak’ayı meydana getiren unsurların –nesneler ve özneler- birbiri karşısındaki
tutumu ve dolayısıyla bir mekânın işgaliyesinin, öngörülemeyecek çeşitte ihtimallerinin
neticesidir. İhtimallerin birer vak’a olarak idrak edilmeleri, aynı zamanda tecrübe ediliyor
olmalarına bağlıdır ve yaşanmaktalar anlamına gelir. Derrida’nın sözleriyle: “Vak’a, vuku
bulmakta olanın içinde; azaltıp, inkâr edemeyeceğimiz bir şeyin, bizzat tecrübenin –
istisnasız “başka” olanın tecrübesinin- diğer ismidir”.17
Bir sanat ediminin, ansızın seyredenlerin gözü önünde beliriveren ve dolaysız
biçimde kendisine ulaşabilen canlı bir tecrübe olması, sanatın içtenliğini, ister istemez
dürüstlüğünü ve tabi doğruculuğunu/açık sözlülüğünü de temin eder.18 Seyirci ile sanatçı
ya da seyirci ile o esnâda “oluyor” olan performans arasındaki ilişki, beklenmedik ya da
tahmin edilemez bir vak’a olarak, yani biricik ve tekil bir tecrübe olarak gerçekleşir. Tim

15

Aynı, s. 441.
Aynı, s. 452.
17
Jacques Derrida- Bernard Steigler, a.g.e. s.12.
18
Lynn MacRitchie, a.g.e. s. 22
16
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Etchells’in dediği gibi, doğası gereği; “Bu (performans) sanatçıların(ın) çalışmalarının
her birinde, çeşitli yollardan kişiye yöneltilen; burada olmaya ve acilen, şu ân
hazır/huzurda olmaya, bu yerde ve bu zamanda mevcut olmayı hissetmeye, bir “davet”
söz konusudur.”19
b) Adlandırılamazlık: Performans denince; metinler arası, disiplinler arası,
teknikler arası, üsluplar arası, devirler arası, taraflar arası bir deneyim evreninden söz
edilebilir. Örneğin hem danstır hem tiyatro ne danstır ne de tiyatro. Birbirinden farklı
disiplinlerden köklenen akılların ortaklığı ya da iş birliğine dayalı bu yaratımlar,
çoğunlukla ne tür bir şey izlemekte olduğumuzu adlandırmakta zorlandığımız melez
oluşumlardır. Performans projeleri, türler arasındaki sınırları bulanıklaştıran, ifade
araçları ya da vasıtalar arasındaki sınırları yıkarak, yaratıcı birimlerin (reji, ses tasarımı,
sahne tasarımı, gösterim, dramaturji, metin, kostüm tasarımı, koreografi) arasındaki
hiyerarşik çalışma düzenini ortadan kaldıran ve bir anlatı gerçekleştirmek için tümünü
birlikte çalıştıran yaratımlardır. Güzel sanatlardan, şiir ve öykücülükten, tiyatrodan,
danstan, gelen sanatçılar, video ve dijital teknolojileri kullanan sanatçılar ve tümüyle
sanat eğitimi olmayan dışarıdan kimseler, aralarındaki sınırları erozyona uğratarak
işbirliğine girer ve sanatlar arasındaki tüm duvarları yerle bir ederler.20 MacRitchie The
Sincerety of Events adlı makalesinde, bu kesinsizlik durumunun sanatçılar tarafından
“yaratıcılığı serbest bırakan/özgürleştiren bir fırsat ya da elverişlilik olarak takdir
edildiğini”21 belirtir.
c) Tanık Seyirci: Gösterimlerde “seyircinin konumlandırılışı” dolayısıyla; nasıl
bir kimlik edindirildiği meselesinde performansın üçüncü ölçütü ortaya çıkar. Performans
projelerini meşgul eden düşünce düzlemlerinden biri de -artık- seyirci ile kurulan irtibatın
değişmişliğidir. 1971 yılında Chris Burden’ın bir arkadaşına kendini, tabanca ile
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Tim Etchells, a.g.e. s. 35.
Aynı, s. 32.
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Lynn MacRitchie, a.g.e. s.28.
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kolundan vurdurup sonra da hastaneye koştuğu Shoot (Atış) isimli performansının
ardından, sanatçı, o gece onu seyredenleri, seyirci değil de tanıklar olarak tanımlar. Bir
vak’aya tanık olmak, mevcudiyet (var-oluş) anlamına geldiği için, böylelikle çağdaş
performansın sonsuza kadar ikâmet edeceği ahlâki yol çizilmiş olur. Performans
sanatçıları için seyirciler yerine “şahitler” yaratmak22 ve seyredilmek yerine “tanıklığa
maruz kalmak” meseleleri devreye girer. Artık seyreden pasif bir “seyirci” yoktur,
“tanıklık eden”, ya da “bir tanıklık durumuna maruz bırakılan” kendi payına düşenden
sorumlu tutulan şahitler vardır. Etchells şöyle devam eder:
Shoot’un ardından geçen yirmi altı sene sonra, seyirci/tanık
ayrımı, bize sanatın –gerçek ya da kurgusal dünya içinde- nerede
etkin olduğunu, nerelere izini bırakabildiğini ve kime mesuliyetini
/ ağırlığını yüklediğini sordurduğu için, hala hayati ve kışkırtıcı bir
unsur olarak durur. Bizi şahitlere dönüştüren bir sanat yapıtı
hakkında, her şeyden öte, düşünmeden, konuşmadan ve
anlatmadan duramayız. Sanki bir trafik kazasına şahitlik etmişiz
gibi, köşe başında dikilir neler olduğunu tartışırız, vak’a ya karşı
mesuliyetimizle doğmuşuz gibi…23
Ancak “tanıklık” fikri biraz daha düşünülürse, performansın da “tanıklık”
edilebilecek bir vak’a meydana getiriyor olması ya da gösterimcilerin; bir itiraf,
mahremiyetin ifşası, bedenlerin fiziksel dönüşümü ya da o ânda ortaya çıkan kaza ve
rastlantılar gibi, biricik, tekil, tekrarı imkânsız durumları seyircinin “huzuru”nda yaşıyor
olması beklenir. Seyirciyi şok derecesinde şaşırtmak, beklenmedik imgeler ya da
durumlar vasıtasıyla rahatsız etmek ya da uyarmak hatta neredeyse sarsmak ve tüm
bunları “canlı” ve “âniden-dolaysız” tam da seyircinin mevcudiyeti önünde eylemek,
performansın önemli kaygılarındandır. Önceden tümüyle kurgulanmış ve kesinlik
kazanmış bir hareket akışının sunulması değil de seyirci huzurunda bir durumun âniden
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Aynı, s.35.
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yaşanıyor

olması,

deneyimlenmesi

ya

da

fiile

geçmesi

söz

konusudur.

Performatif/edimsel projeler için sanat, “yapılan (making) değil, edilen (doing) bir sanat
”24 fiile geçirilen bir şeydir. Böylelikle sanatçılar, “fail”dir, seyirciler de “tanık”.
d) Fiziksel ve Duygusal Mukavemet/ Maruz Kalma: Dördüncü önemli nitelik,
gösterimcilerin sahne esnasında içinde bulundukları durumun fiziksel ve duygusal risk
oranıdır. Bir gösterimin performans niteliğini artıran tanıklık unsurunun geçerlilik
kazanması için, sahne esnasında, şahit olmaya değecek, biricik ve tekil, beklenmedik ve
tahmin edilemez bir şeyin tecrübe ediliyor olması gerektiğini belirtmiştik. Bu noktada en
önemli işlev gösterimcinin kendindedir; gösterimcilerin, mukavemet25 gerektiren fiziksel
ya da ruhsal bir duruma kendilerini maruz26 bırakmaları, yapıta performatif bir nitelik
kazandırır. Bedenlerini, yaşamakta devam eden “canlı bir sanat nesnesi” haline getiren
performans sanatından köklenen bu ifade, çağdaş performans -tiyatro ve dans da dâhilprojelerini de hızla etkisi altına alır. Bu ifadenin amacı durumun fiziksel gerçekliğinin
birebir seyircinin gözü önünde yaşandığının vurgulanmasıdır. Performansın diğer
tiyatrosal anlatılardan en önemli farkı, izleyenlerin önünde birebir gerçeğin ve sadece
gerçeğin yaşanıyor oluşudur. Gösterimci fiziksel bir güçlüğe, acıya ya da psikolojik bir
işkenceye, kendini, gönüllü olarak maruz bırakır. Gösterimci tüm varlığı ve kendisine
olmakta olanın salt gerçekliği ile dürüst ve dolambaçsız, tam da o ânda seyirci önündedir.
Gerçek bir fiziksel ya da psikolojik etkiye maruz kalmanın dışavurumu da planlı,
kontrollü, hesaplanmış ya da önceden kurgulanmış olamaz. Örneğin; gösterimci bir el
mikrofonunu ağzına sokup konuşmaya çalıştığında gerçekten dudaklarını ve dilini
hareket ettirmekte zorluk çekmekte olduğu için telaffuzu bozulacak ve tüm eklemleri ve
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Lynn MacRitchie, a.g.e. s. 29.
Karşı koyma, boyun eğmeme, dayanma, direnme, direniş.
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kaslarıyla bu konuşmayı sürdürmek için fiziksel bir mücadele vermesi gerekecektir.27 Bu
hakiki “oluyor oluş”a tanıklık eden seyirci de yaşanmakta olan deneyimin biricikliğini
hisseder, fark eder, o da tanıklığa yakalanmıştır, kaçamaz, göz ardı edemez.
e) Politik hayaletsilik: Bir diğer ayırt edici nitelik; performansın -Tim Etchell’in
deyişiyle- “sanat uygulamaları ve gündelik yaşam arasındaki sınırları sınaması”dır.28 Bu
niteliği, “politikleşme” olarak da tabir edebiliriz. Toplum bireylerinin yaşamlarını
etkileyen meselelerin konu edilmesi ve tartışmaya açılması söz konusudur. Her tür sanat
ürünü politiktir lâkin performans, sanatçıların bireysel görüşleri doğrultususnda
oluştukları için daha vurgulu biçimde taraflıdırlar.
Yukarıda verilen örnekte, gösterimci ağzının içine soktuğu mikrofondan
ülkemizde temel eğitim yıllarında her pazartesi sabahı, okullarda topluca içilen bir andı
okumaya çalışır. Burada, bireyin bir çocuk olarak hiçbir seçme hakkı olmaksızın, yıllar
boyu, milliyetini, ona dayatıldığı isim altında ifade etmek ve ardından buna bağlı vaatler
ve yeminler vermek zorunda kalışı eleştirilmektedir.29 Topluma devlet zoruyla dayatılan
değerlerin tartışılması, bireylere uygulanan baskılardan sadece bir tanesidir. Ne zaman ki
bir tiyatrosal ifade bu tür eleştirel bir tavır üzerine oluşuyor ise onun daha politize
olduğunu ya da taraflı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu “taraflılık” metin, ses ve hareketin
bileşkesi bir canlı deneyim olarak yaşanıyorsa onu performans diye niteleyebiliriz.
Bir performansın politik tartışması; zaten yaşanmakta olan olumsuzluğa(belki bir
nevi kötülüğe), “karşı duruş”a temellenir. Etchell, performansın “karşı” tavrını şöyle
ifade eder:
Günlük hayatımız ve hayâli yaşamlarımız arasındaki sınırları
esnetmek ya da silikleştirmek istediğimizde, kurallara, ayrımlara,
onaylanmışlara ve ortodoksluğa meydan okumak istediğimizde ya
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da dışarda oynamak istediğimizde, gittiğimiz şey; performanstır.30
Bir vak’a olarak performans, beklenmeyenin, beklenmedik zamanda ve
beklenmedik bir yerde belirişidir. Aşina olan bir meselenin, tam olarak adlandırılamayan,
tekinsiz bir şekilde yeniden ortaya çıkışıdır. Kontrol edilemez bir geliştir. “Gelen”,
“mutlak surette başkası olmalıdır, kendisinden beklenmedik olmasını beklediğim,
gelmesini beklemediğim, beklentisi beklenmedikliğinden menkul, felsefede beklenti ufku
adı verilen şeyin tümüyle dışında kalan bir beklentidir.”31
Tıpkı bir hayalet gibi belirdiği için, geçici olduğu, elde edilip saklanamadığı için,
daha önemlisi seyircinin zihnine musallat olduğu için performans, “hayaletsi”dir. Bir
performans bu metaforu kullanmasa da “hayaletleri çağırma” seansıdır ve seyirciye
onların aradığı adaleti, mirasını aktarmaktadır. Derrida vak’anın politik hayaletsiliğini
şöyle ifade eder:
Bir vak’a ve tarihin gerçekleşmesi için, kendini birine, başka birine
–önceden bir konu, şahıs, bilinçlilik ya da hayvan, tanrı ya da kişi,
kadın ya da erkek, canlı ya da cansız tanımlayamayacağım birinedoğru açan ve adresleyen bir “geliş” olmalıdır.32
Performans yaratıcıları yaşadıkları toplumun, -belki üstü örtülmek istenen ya da
gömülü hâldeki- bir meselesini, acısını ya da travmasını ya da üzerine dikkati toplamak
istedikleri görmezden gelinen bir gerçekliği bir nevi toprak üstüne, ışığa çıkarır,
hortlatırlar. Vak’a bu hayaletin yani meselenin yeniden dirilişinin, seyirci tanıklığında
canlan(dırıl)masının deneyimidir.
Performansın içerik itibariyle de biçim itibariyle de yapılana itirazı vardır. Yapılan
öncedir, yaşanmıştır, bir tür ölüdür. Öyleyse performans esnâsında, ölmüş olan ve geri
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dönmesinden korkulan şey bilinçli bir şekilde hortlatılır ve mekânı işgale uğratır,
kendisiyle meşgul eder. Toplumsal bir mesele (cinsellik, kadına şiddet, homoseksüellik,
ırkçılık, azınlık durumu, devlet terörü, eğitimin tekdüzeliği, fırsat eşitsizliği, savaş,
yokluk, işsizlik, nükleer enerji, kanser vs.) performans evreninde hayaletleşir ve
izleyenlerin zihnine musallat olur. Derrida’nın sözleriyle “bu tasallut vak’anın
deneyiminin hayaletsi yapısıdır ve mutlak özüdür”.33 Bu yolla meseleler hakkında önce
rahatsızlık, hemen ardından duyarlık ya da uyanıklık etkisi yaratılır, dikkat çekilir,
kamusal alanın merkezine yerleştirilir ve yadsınamaz bir konuma getirilir. Örneğin
yüzlerce mülteci çocuklarını biraraya toplayıp parlamento binası önünde şarkı söyleterek
hem bir tedirginlik hem de onların varlığına ve çokluğuna karşı bir farkındalık oluşturur.
Kendini geleneksel sunum alanlarının dışında gerçekleştirerek daha baştan var
olan politikaları eleştiren tavrı, geçiciliği, kamusal alandaki variyeti, bedeni bulunduruş
biçimleriyle; performans ahlaken, pek çok kabul gören değere “karşı tavır” koyar.
Sanatsal bir kalkışma vasıtasıyla süre giden uygulamaların geçerliğini sorgulamak,
eleştirmek ve alternatif önermeler sunmak, o konu hakkında siyaset üretmektir.
Performans dışarıda bırakılan, görmezden gelinen ötekileştirilmiş olan ile toplumu
yüzleştirerek Derrida’nın sık sık hatırlattığı gibi ötekinin karşısında, “adalet”in kendisini
gerçekleştirmektedir.34
f) Eylem Mekânı ve Eylemsellik: Performans “başka” bir yerde ve “başka” bir
şekilde, “eylenen” yani eylem niteliği taşıyan bir vak’a olarak canlandığı “mekân” da
ayırt edici niteliklerinden biridir. Geleneksel sahneleme mekânlarını terk eden sanat,
alternatif mekân ya da mahâllerde, seyircinin geçerken yakalandığı ya da daha önce farklı
ve gündelik bir amaçla girip çıktığı yerlerde şaşkınlığa uğratıldığı bir eyleme dönüşür.
Politik niteliklerin artması da gösterimi seyirlik bir yapıt olmanın ötesinde seyrine yani
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akışına dahil olunan bir “eylem”e benzetir. Dolayısıyla seçilen mekân da bir eylem
mekânı olarak fark edilir. Hatta o yer artık, seyirci tanıklığında gösterimcilerin faili
olduğu eylemin mekânı “suç mahalli”dir.
Etchell’in yukarıda belirttiği; yaşam ve sanat arasındaki mesafenin daraltılması
hatta sınırların silinmesinin başlıca fiziksel koşulu, geleneksel gösterim mekânlarına
alternatif olacak sunum yerlerini işgâle uğratmaktır. Tiyatrosuz bir tiyatro anlayışının
benzeri, performansın da sahne olmayan bir sahnesi vardır. Son zamanlarda dilimizde de
“sahne dışı mekânlar” diye tabir edilen ve performansın anlatısını etkin biçimde
destekleyen, dolayısıyla kimliği, tarihi olan, bir “mahâl”35 değeri taşıyan mekânlar,
sanatçılar tarafından -geçici- bir işgâle uğratılır. “Mahâl”, bir tiyatro sahnesi gibi, sınırlı,
görüntüsü olmayan bir ekran benzeri, salt icra alanı olarak, kimliksiz ve pürüzsüz bir
boşluk değildir. Beyaz duvarlarının doldurulmasını bekleyen bir sanat galerisi gibi, henüz
nesnesi olmayan bir dolambaç (labirent) da değildir. Mahâl, bir tarihe haizdir, kirlidir,
üzerinde izler taşımaktadır ve öncede var olan bir yaşama aittir. Sel geçirmiş bir lunapark
alanı, kullanılmayan çelik köprünün ayakları, bir gökdelenin çatısı, terk edilmiş bir akıl
hastanesi, bir gece kulübü, bir gemi güvertesi, çocuk parkı, süpermarket otoparkı, eski bir
devlet idare binası, kapatılmış bir sinema salonu, ayakkabı fabrikası bu mahâllere birkaç
örnektir.
Gösterimler bu mekânların taşıdığı kimlik ve mimarî niteliklerden esinlenerek
bizzat bu mahâller özelinde, site-spesific tasarlanmış olabilirler. Ya da bir stüdyo
ortamında geliştirilip de bu özel mahâllerin içine girdiklerinde, geçici işgalci olarak, bu
yere dikkati toplarlar. Bazı gösterimler bu tür mekânları anlatıyı kaplayan bir çadır ya da
görsel bir arka zemin olarak değerlendiririken,36 bazı performanslar da işgal ettikleri
mekânın merdivenlerini, boşluklarını, girintilerini, duvarları, sütunları, içindeki izleri ve

35

Mahâl: Mahaller, yerler, mekânlar, mevkiler.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=mahal&mi=0
36
Tuğçe Tuna, Deplasman, Hasköy İplik Fabrikası,İKSV Tiyatro Frestivali, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=1G6qzfHlTBs

31

kalıntıları performansa etkin biçimde dâhil ederler37.
Sokak, cadde köşeleri, istasyon, garaj, kütüphane, müze, çocuk parkları, fabrika
ya da atölyeler, kırsal alanlar, doğal coğrafyalar, gece kulüpleri, depolar, kahvehaneler,
internet ve benzeri digital paylaşım ortamları da, kamuya açık yerler olarak performansın
olası mekânlarıdır. Bu yerlerden kalabalıklar geçer ya da herhangi bir nedenle toplanır.
Böylelikle performans birdenbire onların huzurunda belirme fırsatı bulur. Seyirci
çoğunlukla istemeden yakalanır, performansa tanıklığa maruz kalır. Önceden belirlenmiş
ve ilan edilmiş bir adres olduğunda ise, performans için toplanmış bir kalabalık açısından
da hâlihazırdaki mekânı bambaşka bir kimlikle yeniden fark etmek söz konusudur. Her
zaman önünden geçtiği bir fabrika binası kalıntısı artık bir gösteri mekânı olmuştur. Ya
da okuduğu ilkokul şimdi bir mülteci kampı olarak kimlik edinmiştir.
g) Fânîlik/tekrar edilemezlik: Performansın son ayırt edici niteliği; “fânîlik”38
olarak da tabir edebileceğimiz, “ölümlülük ya da geçicilik”tir. Performans projeleri,
mekânlara yerleşmez, kalıcı bir dekor inşa etmez ve belirli bir eğretiliği daima korur. İşgâl
kendi içinde geçicilik niteliğini de taşıyan bir edim olduğu için; geçirilen süre zarfında o
yer, geçici bir kimlik kazanır ya da bir tür yeni bir şey haline gelir. Ancak bu durum, bir
oyalanmadır, zamanı gelince ölecek bir canlanmadır. Bu tavrıyla performans ölümlüdür,
bitimlidir başka bir deyişle kalımsızdır.
Fânîlik fikri, sanatı bir yapıt yerine bir “eylem” olarak benimsemekle de ilgilidir.
Kalıcı büyük eserler ortaya çıkarmak ve tarihe yazılmak, müze ya da ansiklopedilerde yer
almak amacı yerine artık “gün”ü yakalamak, şimdiki yaşamı dönüştürmek ve yaşanmakta
olana dair bir farkındalık yaratmak amaçlanır. Projeler kendi uygulandıkları zaman ve
mekânda en derin ve güçlü etkiyi bırakmak üzere tasarlanır. Saklanmak değil tüketilmek,
yenilip yutulmak, hatta hazmedilmek üzere oluşurlar. Etchells bu konuda şu görüştedir:
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(…) sanat ve kültürün süregiden kurumsallaştırılması ve
müzeleştirilmesi, kamu fonları krizleri, özellikle karşı tavırlı sanat
çalışmalarına verilecek destekler üzerinde yaratılan skandallar,
sanatçı ve seyircileri merkezden öteye, teklifsiz ya da umulmadık
bağlamlara doğru itmiştir. Sürgündeki sanat ya da müzede
saklanan sanat; her yerde fırlayıp ortaya çıkan eylemlere
dönüşmüştür.39
Etchells, performansı yaratanların, sanatın genel anlamını esnetmeye zorlayan
tutumlarının altını çizerken, “tüketmek” meselesine de değinerek sanatçının kendini
konumlandırdığı yeni yeri şöyle belirler:
Yeni bağlamıyla düşünüldüğünde sanatçılar, sadece fiziksel
çevreyi önemsemekle kalmıyor (sanat galerisi değil de belki bir
alışveriş merkezi) – aynı zamanda daha geniş anlamıyla yaptıkları
işin nasıl tüketileceğini de önemsiyorlar. Geçici, ölümlü bir
yapıt/iş, geçip giden birinin kısa süre gözüne çarpan bir şey, uzunömürlü duracak ama hiçbir seyirci tarafından, bütününün
görülmesi mümkün olmayan bir çalışma. Kendi yerini, küresel ya
da ulusal medya evreni içinde ya da internette ya da menkul
kıymetler borsası içinde gören bir proje. Sanatçıların tüm bu
kalkışmaları, gayretleri, işlerini “sanat” denilen çerçevenin
kenarlarında, kıyılarında konumlandırmak için. 40
1.2 PERFORMANS DRAMATURJİSİ/ YENİ DRAMATURJİYE GİRİŞ
En eski ve geniş tanımıyla dramaturji “oyun yapma”nın kapsamlı teorisi anlamına
gelir. Bileşik sözcük olan dramatourgosun Yunanca’da karşılığı basitçe oyun yapıcı,
oyun düzenleyici ya da oyun yazarıdır. Aristoteles’e göre kök sözcük drama Atina dilinde
eylem ya da yapmak, etmek fiilidir. İkinci sözcük tourgos ise Yunanca ergo yani çalışma
ya da kompozisyon demektir. Böylece bileşik sözcük “eylemi düzenlemek” anlamına
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gelir. Dramatourgos aslı itibariyle basitçe, çeşitli dramatik eylemleri anlamlı ve kapsamlı
şekilde düzenleme becerisine sahip kişi demektir.

41

En erken örneklerinde Aristoteles,

dramaturgu, anlatı içindeki olayları dramatik bir yapı içinde düzenlemekle ilgili kişi
olarak tanımlar. Bu düzenleme, bir hikâye anlatımından ziyade izleyiciyi katarsise
ulaştıracak bir sıralama olmalıdır.
Tarihte dramaturg olarak bilinen ilk kişi Gotthold Ephraim Lessing (1729-81)
Hamburg Ulusal tiyatrosu tarafından, oyun geliştirme sürecinde tiyatroyu destekleyecek,
yerleşik eleştirmen olarak işe alınmıştır. Konumunu “kurum içi eleştirmen” olarak
tanımlayan Lessing aynı zamanda oyun yazarıdır ve tiyatro yönetimine oyun seçimleri
hakkında tavsiyede bulunur, her bir yapıma dair eleştirisini sunar. Dramaturjiyi, oyun
yapısının kurulum ilkelerini arayan bir dramatik sanat becerisi olarak benimser ve
kendisini de toplumun ön yargılarını onaylamak yerine, kitleleri aydınlatan ve zevklerini
yükselten bir halk eğitmeni olarak görür. Ağırlıklı olarak metinle iştigal eden
dramaturjinin kapsamındaki önemli değişim Brecht’in tiyatrosunda başlar. Dramaturgun
görevi, bir oyunun estetik ve biçimsel özellikleri kadar siyasal ve tarihsel taraflarını
belirlemek için araştırma yapmak yönünde genişler ve yönetmenin en önemli kuramsal
ortağı olarak artık provalara katılan, yaratım süreci öncesi ve esnasında, birikimlerini
yapımın diğer üyelerine aktaran kişi haline gelir.42
II. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan “tiyatrosuz tiyatro” diyebileceğimiz
temsil anlayışı; tiyatro, dans, teknoloji, film gibi farklı mecraların birbirinin içine
karışarak melez oluşumlar yaratmaları sonucu olgunlaşmıştır. Sözel ifade fiziksel ifadeye
evrilirken, imgeler teknoloji yardımıyla gerçeküstü görünümlere ulaşır ve tiyatroya dair
genel algıları sarsıcı etkilere neden olur. Hans Ties-Lehman’ın vurguladığı post-dramatik
tiyatronun tartışılır bir olguya dönüşmesiyle dramaturjinin işlevi ve sorumluluk alanları
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da sınırlarını aşmak zorunda kalır. Drama ile bağlantısı kalmamış bir tiyatroya işaret eden
Lehman, Patrick Primavesi ile birlikte yazdıkları makalede, post-modernizm benzeri,
dramasız bir tiyatronun olası her türlü anlatım biçimini evetleyen doğası nedeniyle
“tiyatro ve performans arasındaki ayrımın hızla bulanıklaştığını ve yeni dramaturji
biçimleri gereksindiğini”43 vurgular. Bu yeni biçimler, durmaksızın sınırları geçme/aşma
ve disiplinlerarası sanat dinamiklerinin, fiziksel ve koreografik tiyatronun bulunduğu ve
artık geleneksel uygulamalardaki dramatik metne gereksinim duymayan yapı(m)lar için
geliştirilmelidirler.44
Michael Mark Chemers herhangi bir tiyatrosal yapımın damarlarında akan kan
gibi dramaturjinin hayati önemine vurgu yaparken, şöyle devam eder: “Dramaturji
kavramı aynı ânda; hem bir yapıtın estetik mimarisi hem de bütün bir performansı ortaya
çıkaran tiyatro pratiğinin felsefesine atıfta bulunur.45 Mary Luckhurst ise dramaturjinin
bir oyun metninin “içsel” yapısı ile (iskeletiyle) ilgilendiğini ve oyun yazarının
oluşturduğu; olaylar dizgesi, anlatım yapısı, karakter, zaman çerçevesi ve sahne
aksiyonları gibi biçimsel unsurlara dair kaygılarından fazlasının geçerli olduğunu
savunur. Bunlara karşıt olarak dramaturji sahnelemeyle ilgili, sahnelemenin arkasında
yatan bütünsel sanatsal fikir ve performansın politik görüşü gibi “dışsal” unsurlara da
atıfta bulunarak, seyirci tepkisini yönetmekle de uğraşır.46
Dramaturg tabirinin anlamı tekil değildir, hatta tam bir meslek adı
olarak kabul edildiğinde bile. “Edebi yönetici” daha şeffaf
algılanıyordu ve İngiltere’de şu ana kadar tercih edilen de bu
tabirdir. Ancak iki edebi yönetici bile meslek tanımlarıyla ilgili
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aynı fikirde olamaz çünkü ne kurumsal kültürleri ne de sanat
politikaları birbirinin aynıdır.47
Post-dramatik tiyatrodan günümüze uzandığımızda tiyatro ediminin koşullarının
ve ifade biçimlerinin daha da fazla çeşitlendiğini buna bağlı olarak dramaturgların
üslubunun da tümüyle, kendi bireysel katkılarına göre şekillendiğini görürüz. Lehman ve
Pavesi performans ve tiyatro evrenindeki gelişmelerin, yeni medya teknolojileri ve yeni
algılama alışkanlıkları tarafından belirlenen, sürekli değişen bir kültürel manzara içinde
yer aldığını belirtir. Tiyatro, dans, performans, yerleştirme, sergileme, film, dijital sanat
melezleri, yeni üretim ve yapım yöntemleri bakımından ve yeni sanat kurumları nezdinde
önem kazanmaktadır. Disiplinlerarası geçişli tiyatro projeleri, sahnedeki tanıdık metinlere
dair bilindik yorumlardan saparak, yeni seyircileri kendine doğru çekmeyi başarmıştır.
Böylelikle dans ve performans sanatı da artık ince işlenmiş hareketlerin anlattığı
hikayeler olmaktan çok uzaktadır. Aynı zamanda gösterimcilerin birbiriyle ve seyirciyle
aralarında kurulan fiziksel ve mekânsal ilişkilere dair yapılar kurmakla ilgilenen
çalışmalardır. Bu noktada dramaturjinin önemli meselesi, bundan böyle linguistik
işaretler sistemine dahil olmayan birbirinden farklı koreografi, dans ve hareket görüşleri
arasındaki gerilimleri yönetmektir.48
Pina Bausch’un Raimund Hoghe ile işbirliğini tanımlamak için ortaya çıkan dans
dramaturjisi önermeleri, dramaturjinin metin dışındaki anlatı biçimleri için de işlevsel
olmasını sağlar.49 Soyut anlatımla ya da sembolik olanla ilgilenmeye başlamak,
dramturgların müdahale alanlarını sınırsızlaştırır ve işini daha tanımsız ya da önceden
belirlenemeyen

şekilde

zenginleştirir.

Herşeyden

önemlisi

dramaturgu,

prova

salonlarında, bizzat sahne üstünde, dinamik bir çalışma ortamına doğru iter. Bu yeni
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tecrübe, dramaturglar için günümüz performans uygulamalarına katkıda bulunabilmeleri
yolunda ön hazırlık niteliğindedir.
Simon Bayly “Unworking Dramaturgy” isimli makalesinde sanat yapımları
arasındaki isim çeşitliliğine dikkati çeker, 19. Yüzyıl sonlarında “deneysel tiyatro”
tabiriyle yetinebildiğimizi ancak yıllar içinde Avrupa sahne sanatlarında, performans
sanatları ve canlı sanattan, fiziksel tiyatro, dans tiyatrosu, postmodern

tiyatro,

postdramatik tiyatroya doğru ve dahası kavramsal dans, metamodern, altermodern gibi
odak noktaları tam da belirlenemeyen yapımlar için artık yetersiz kaldığını tespit eder.
Bu dönem boyunca mantıksal olarak sorgulanan bir tasa nedeni
olan dramaturg hakkında, bir çok tiyatro üreticisi ve kuramcısı,
artık seyirci koltuklarının karanlığından çıkarak, iyi aydınlatılmış
bir stüdyo ortamında performans profesyonellerinden oluşan takım
içinde çalışma konumuna gelmesi gerektiği fikrinde birleşir.
Performans-yaratım sürecinde, dramaturga atfedilen pek çok rol ve
kimlik arasında belirli bir tanesi sürekli nüskeder: dramaturg her
şeyden fazla; “endişe habercisi” olarak yaratıcılık sahnesine
girer.50
Böylelikle sorumluluk alanı genişleyen dramaturg, projenin ihtiyaçlarına göre
değişen araştırma, önerme, eleştirme ve iletişim yöntemlerini de geliştirmek durumunda
kalır. Sadece seyircinin bulunduğu yerden bir açıyla bakan, bir erken uyarı sistemi gibi
çalışmakla kalmaz, aynı zamanda gösterimcilerin de zihinlerine berraklık ve heyecan
katabilme becerisini geliştirir.
Son dönemde çoğalarak önemli ölçüde sahne sanatlarında hatta görsel sanatlarda
etkinlik kazanan ve geleneksel uygulamalarından farklılaşan dramaturji için “yeni “
nitelemesi ile gelenek dışı bir dramaturji etkinliğine gönderme yapılmaktadır. New
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Simon Bayly, “Unworking Dramaturgy”- The Practice of Dramaturgy:Working on Actions
in Performance, ed. Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa, Danae Theodoridou, Valiz,
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Dramaturgy isimli kitaplarında, editörler Katalin Trencsny ve Bernadette Cochrane giriş
kısmında “yeni dramaturji” tabirinin, alanın genişlemesi ve yeniden canlanmasına dair
göndermede bulunmasına karşın, tanım olarak kesinlikte yetersiz kaldığını belirtirler.
Bununla birlikte “eski (geleneksel) dramaturji” den farklılaşmayı ve ayrışmayı
imlemektedir. Tabir, “değişim”i önermekte fakat bu değişimin doğasına dair bilgi
vermemektedir. Aslında, “yeni” sözcüğünün kolaylıkla; açık, genişletilmiş, çağdaş,
yavaş, gözenekli / geçirgen, hatta postdramatik ile yer değiştirilebileceğine işaret ederler.
Ayrıca; dans dramaturji, görsel dramaturji, yeni medya dramaturjisi ve medyaturji gibi
yeni oluşan terimler de bu niteliksel tamlamalara eşlik etmektedir.
Dramaturji günümüzde, dinamik bir sistemin içsel akışı olarak
benimsenebilir. Buluş tiyatrosu (devised theatre), dans, yeni-sirk,
performans sanatı ve benzeri yeni dallarla ilgili oluşturulan
dramaturji uygulamaları, yapılan işlerde kullanılan, doğaçlama,
şans / rastlantı, disiplinlerarası uyaranlar ya da yeni medya gibi
yerlerden toparlanan yeni malzemeler ve seyirci ya da mekânla
kurulan değişen ilişkiler sayesinde, dramaturji uygulamaları sadece
zenginleşmedi aynı zamanda da dönüştüler.51
Bu bağlamda dramaturji faaliyetinin değişen anlamına örnek olarak; dans ve
performans dramaturgu olan Marianne Van Kerkhoven kendisi için dramaturjinin
karmaşa ile başetmeyi öğrenmek olduğunu belirtir.
Çalışmalar boyunca süregiden tartışmaları beslemek; yaratımın
yansıtıcı potansiyeline ve şiirsel gücüne özenle bakmaktır.
Dramaturji, köprüler kurmaktır; bütünden sorumlu olmaktır.
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Herşeyin ötesinde dramaturji, sürekli devinimdir. Hem içeride hem
de dışarıda.52
Kerkhoven dramaturgun yaratıcı ekipte yer alan diğerleriyle arasında karşılıklı
iletişime dayalı bir etkileşim içinde ancak etkin olabildiğini vurgular. Ancak kesin bir
yorum ya da çıkarım yapması beklenmeyecek kadar aslında herşeyi bilmediğinin
bilinciyle hareket eden dramaturg, süreç boyunca farkındalıkları tetikleyici bir işleve
gönüllüdür. Bruce Barton’ın işaret ettiği gibi dramaturjinin yeni anlamı apaçık
göstergeler ve üstü kapalı deneyimler arasında seyreden yaratıcılara ve izleyicilere yön
göstermektir. Etkileşimli bir dramaturjinin bakış açısı, yaratıcı ve gösterimcilerle birlikte
seyredenleri, bir performans ne olmaya çalışıyor sorusundan daha çok bir performans
ne yapıyor

53

sorusuna doğru çağırır.

Pil Hansen, dramaturjiyi, yaratım süreçlerini, düzenlemelerini ve seyirci algısını
kolaylaştıran, hem bir iskelet mimarisi hem de yaratıcı taktik ve ilkelerin derlemesi olarak
görür. Sanatsal uygulamalar veya önceliklere dayanan kuramsal bakış açılarının, her bir
proje ve her bir “dramaturjik ajanda” için değişkenlik gösterebildiğini vurgulayarak, bu
ajandanın içinde yer alan “dramaturjik taktikler”in, sadece dramaturg tarafından değil,
tüm dramaturjik farkındalığa sahip yaratıcı ortaklar tarafından önerilebileceğini
hatırlatır.54
Dramaturjik taktikler her proje için yaratım süreci boyunca kendi kendilerini
doğurur ve gereksinimlere göre şekillenirler, özellikle de performans projelerinde
dramaturgun üstlendiği görev de kuramsal katkıların ötesinde hareketli, faal, uygulamalı
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ve yakın bir ilişkiye dönüşür.55 Hatta aynı zamanda, yaratıcı katılımcı olarak dramaturg,
topluluktaki diğerlerinin yaratıcı katkıda bulunmalarını kolaylaştıran ya da elverişli
ortamı kuran kişidir.
Reinhardt Stumm’un yaptığı söyleşide; Alman dramaturg Herman Beil, giderek
çoğalan, sürecin yönlendirdiği, ve ucu açık bir dramaturji uygulamasına doğru bir tavırla,
çağdaş dramaturgun “oynamak, duymak ve yönetmen, tasarımcı ve oyuncuların
düşüncelerini yorumlama yöntemini bulup uygulamak ve onların imgelemleri içinde
dolaşmak ve diğer herkesle birlikte öğrenmek”

56

zorunda olduğunu belirtir.

Yeni bakış açıları ve yaklaşımlar geliştirmesi beklenen yeni dramaturjinin bir
özelliği de, uygulamalar yoluyla oluşmasına dair yaklaşımın, dramaturjinin deneysel ve
rastlantısal doğasına odaklanmasıdır. Bu bağlamda ne kadar çok yaratım süreci ya da
gelişimi varsa o kadar çok çeşitte dramaturji var demektir.57 Bir performans,
doğaçlamalar yoluyla buluşları biriktiren bir çalışmaysa; çoğunlukla öngörülebilen bir
mimarisi ya da yapısı yoktur. Süreç içinde dramaturjiye şekil vermek yaklaşımı,
dramaturgu samimi, yakın, süreç ve yapıt ile işbirliği içinde olmaya bağlı/sadık kılar.58
Bunlara ek olarak dramaturg, seyircinin gördüğünü ve hissettiğini gören ve
hisseden kişi olma rolü de üstlenir. Sıklıkla, prova salonundaki seyirci ya da, düzeltici
göz, ikinci bir “çift göz” veya “üçüncü göz” diye nitelendirilir. Sön dönemde
gerçekleştirirlen sanat olaylarında, dramaturjinin ya da dramaturgun doğasını tanımlamak
ya da belirlemekle ilgili kaygılanmaktan ziyade, bu kavramların karşılığını genişletmek
ve dramaturjinin – pek çok farklı karşılığında- yapımın politik görüşüyle bağlantılı olması
önemsenir. Bu işler çerçevesinde, dramaturg, yönergesi belirli bir işlev ya da rol olarak
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görülmek yerine, prova salonlarında ‘öteki’nin, bir ‘şahit’in varlığı ya da bir ‘dramaturjik
mevcudiyet’in yaratıcı ve eleştirel potansiyelini araştıran ve keşfetmeye uğraşan
örgütleyiciler olarak benimsenir.59
Sadece dramaturgun getirdiği değil, bir yapımın tüm yaratıcı ortaklarının
‘dramaturjik düşünme’ pratiğini edinmesi, çağdaş performans üretimleri süreçleri için
doğal bir netice olur. Böyle bir dramaturji, işleyişi bağlamında, her bir katılımcının
yapılan ya da tercih edilenleri, kararları sorgulaması, olgular arasındaki bağlantıları
okuyabilmesi, kendi katkısını ve varlığını bu çıkarımlar doğrultusunda etkinleştirmesi
kaçınılmazdır. Ruthy Pettybridge, ‘dramaturjik düşünme’nin, isabetli sorular sorarak,
taktikler ve yaklaşımlar önererek ve teknik ya da biçimlerden ziyade kavram ve temalarla
uğraşarak, diğerlerinin içindeki ‘o şey’i harekete geçirmek anlamına geldiğini ifade eder.
Bu nedenledir ki; bütünsel bir sanatsal görüşü ya da yapımın tahayyülünü mümkün kılan,
dramaturgu soyut bir yerde bulundurmak değil, diğer katılımcılarla işbirliği içinde
gelişen bir sürecin önünü açan kişi olarak kabul etmektir.60 Pettybridge’in vurguladığı
üzre dramaturgi, sadece bir sanat yapımının omurgası etrafında meydana gelen süreç
değil, aslında yapımdan çok daha büyük bir yer: “yapımın çevresini saran büyük
evren”61dir. Dolayısıyla meydana gelen sözkonusu evrenin genişliği, içeriği, işleyişi,
devingenliği önceden saptanamaz bir çeşitlilik ve seçeneklilik üzre süreç boyunca belirir.
Bu fikirle paralel biçimde tez çalışmamıza konu olan yapıt Bana Islak Mayonuzu
Gösterin’in seyredildikten ‘sonra’, ardından yaptığımız dramaturji çalışmasının
niteliklerini, sınırlarını ve işlevlenişini de bizzat yapıtın kendi oluşum süreci belirlemiştir.
Sonradan yapılan tüm “dramaturjik irdelemelerin ya da düşünüşlerin” de, yapımın etrafını
sardığını varsaydığımız bir “hayalet” evreni içinde

gerçekleştiğini söylemek

mümkündür. Bu vesileyle, tezde uyguladığımız dramaturjinin hayaletsiliği, yapıtın

59

Aynı, s. 194.
Ruthy Pettybridge, “Sure Lines? Reflections on Dramaturgy in Participatory Dance and
Performance”, www.communitydance.org.uk.
61
Aynı.
60

41

dramaturjisine dair bölüme “Bir Hayalet Avı Olarak Dramaturji” adını vermeye yöneltir.
Yaratım süreci boyunca tüm olguları tetikleyen hayaletlerin avcısı olarak dramaturjiyi
işlevlendirmek amacıyla geçilen tüm merhaleler yeniden tahayyül edilerek kağıda
dökülmeye çabalanmıştır.
Dramaturgy and Performance isimli kitaplarında Behrndt, Cathy Turner ile
birlikte dramaturgiyi başka bir metafora doğru taşıyarak, dramaturgu bir “haritacı” olarak
çağırır. “O da diğer buluşçular ya da kâşifler gibi, varılacak menzile değil de, keşif
yolculuğunun seyrine adanmışlardandır”.62 Tez çalışmamızda benzer şekilde niyetimiz
yaratım yolculuğunun seyir haritasını çıkartmaktır. Elbette süreç, dramaturgumuz Selda
Öndül’ün katkılarına ilaveten “dramaturjik düşünme” ile sorgulama, çözümleme ve
buluşlar gerçekleştiren tüm yaratıcıların katkılarıyla ve deneyimleriyle tamamlanmıştır.
Tez çalışmamız bu sürecin, seyir haritasının çıkarılması, başka bir deyişle fiili tecrübenin
kağıt üzerinde belgelenmesi çabasıdır.
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2. “BANA ISLAK MAYONUZU GÖSTERİN” PROJESİ

Hayaletsel mantık fiilen yapısökümcü bir
mantıktır. Yapısöküm kendine karşı en konuksever
yeri musallat olma unsurunun içinde, yaşayan
mevcudiyetin/şimdinin kalbinde, felsefî olanın en
hızlı kalp çarpıntısında bulur. Hayaletsilik üreten
yas çalışmasında olduğu gibi, bir anlamda, tüm
çalışmalar hayaletsilik üretir.
Jacques Derrida63
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, Sevim Burak metinlerinden hareketle bir
çağdaş performans uygulamasıdır. Yaratım süreci boyunca performansın tüm yaratıcı
unsurlarını Jacques Derrida’nın “hayalet” önermesi ile bağlantılı olarak geliştirmiştir. Bu
bölümde Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin, bir çağdaş performans uygulaması
olarak niyet ve amaçları ifade edilirken, Burak metinleri ve Derrida fikirleri ile projenin
ilişkileri tespit edilecektir. Alt bölümlerde ise projenin reji, dramaturji, koreografi, ses
tasarımı ve mekân tasarımı gibi unsurlarının Derrida’nın “hayalet” düşüncesi bağlamında
nasıl kurgulandığı anlatılacaktır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, 22/11’in ilk büyük (tam gece uzunluğunda)
performans projesidir. 22/11, çağdaş performanslar üreten bir proje girişimidir.
Projelerini “metin odaklı ve mekân etkileşimli” olarak nitelendirir. Metin, 22/11 için
yazılı bir metin de olabilir, bir film, bir hâdise, diğer bir performans, bir otobiyografi, bir
mimari yapıt, bir coğrafya da. Her metin başka birçok metinden köklendiği ve başka
birçok metnin de kökünü beslediği için, aslında tezâhürler arasında bitimsiz bir seyir
halinde olduğu düşünülebilir. Bu anlayış ışığında Bana Islak Mayonuzu Gösterin,
Burak metinlerinin “hayalet” fikri bağlamında fiziksel, mekânsal, sessel ve görsel
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tezahürlerini araştırmıştır. Proje, bir performans uygulaması olarak “zamanımızın
anlatısı”nı bulma niyetiyle, uygulanagelmiş sahneleme kalıplarını kırmayı dener; metin,
hareket, mimari, ses ve nesneleri “müşterek bir duygu” oluşturmak için, kesiştirir, üst üste
bindirir ya da çarpıştırır. Projenin tüm yaratıcı katılımcılarının karşılıklı etkileşim halinde
üretmeleri, bireysel tercih ve yaklaşımlarının da takdir edilmesi bu yolda önemli ve
etkindir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, projesi Derrida’nın yapısöküm, ayıram, vak’a,
yinelenebilirlik ve hayalet kavramları ışığında Burak metinlerine yaklaşarak başlar.
Ardından metinlerin performansa dönüşümü sürecinde de öncelikle “hayalet” olmak
üzere bu kavramlar çerçevesinde tüm yaratıcı çalışmalar biçimlendirilir.
Projenin amacı, Derrida’nın “yapısöküm”ünden esinlenerek, yapısı sökülen Burak
metinlerini, performans olarak yeniden canlandırmaktır. Bu metni okuma yani
anlamlandırma çabasıdır. Anlamın bir başka dile, performansa çevirilmesi de denebilir.
Ancak bu doğrudan bir çeviri değil, parçaların ait oldukları yer ve zeminden koparılarak
yeni bir mecrada, performans evreninde farklı yapılar inşaa etmelerine imkân vermektir.
Charles Ramond, Derrida’nın külliyatı boyunca oluşturmuş olduğu terminoloji hakkında
yazdığı Derrida Sözlüğü adlı kitabında, İngilizcede deconstruction olarak geçen
sözcüğün, çelişkili de olsa, kendi içinde hem yıkma destruction hem de kurma
constructionı içerdiğini belirtir.
Aynı anda yıkarken kurma ya da kurarken yıkma eyleminin,
“kurucu parçalama” mantığının felsefe ve edebiyat metinlerinin
(daha sonra göreceğimiz gibi hukuki, siyasi, idari metinlerin de)
okunmasına

ve

yorumlanmasına

uygulanması

olarak

tanımlanabilir. Bu, bir metnin anlamının her zaman bir
müdahaleden doğduğu yönünde, esasında basit ve doğal fikirdir.64
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Türkçeye yapıbozum, yapıçözüm ve yapısöküm olarak geçirilen sözcük için tez
çalışmasında yapısöküm tercih edilmiştir. Ramond’a atıfla; bir metnin anlamı her zaman
müdahaleden doğar ki buradaki müdahale bozarken kurmak yanlısıdır. Yapısöküm aynı
ânda hem yıkma ya da “sökme” hem de kurma ya da “örme” eylemidir. Dokuma ya da
örüntü; belirli bir süre boyunca kopmadan, ilmikler, düğümler ve dolamalarla bir desen
oluşturacak şekilde biçimlenmiş bir malzemenin oluşturduğu çekirdek yapı ve bu yapının
tekrarları, son olarak da bu çekirdek yapının benzer yapılarla farklı bağıntılar (üst üste
binmeler, iliştirmeler, iç içe geçmeler vb.) kurarak oluştuğu bir düzenlemedir. Kendi
üzerine kapanmayan, farklı yönlere doğru bir devamlılığa haiz bu oluşturma edimi,
Derrida’nın metin oluşturma tavrını da çağrıştırır. Bu noktada Allan Megill’in bir
benzetmesine başvuralım:
Derrida'yı modern bir Penelope olarak düşünelim; asla eve
dönmeyecek bir Ulysses'i beklerken gündüz ördüklerini gece söken
-daha doğrusu aynı anda hem ören hem de söken- bir Penelope.
[Buradaki sözcük seçimi rastgele değildir. Sökme (ravel) hem
"sökmek" (to ravel) hem de "örmek" (to unravel) eylemini ifade
eder --örmenin ne anlama geldiğini okura bırakıyorum.] Bir yandan
büyük büyük ayrımlar koyutlanırken bir yandan da bunlar yıkılır:
Tek bir hamleyle bir şeyler ortaya konur, serimlenir, azledilir, bir
yana bırakılır -daha koyutlanırken bile çürütülür.65
Derrida için yapısöküm bir metod, yöntem, mantık ya da gelenekleri olan bir
uygulama değildir. Daha ziyade bunu gerçekleştiren kişilere özgü bir anlamlandırma
stratejisidir.66 Sökmek eylemi, sadece geriye, kökene dönük bir edim değildir. Yapının
sökülüşü; zincirleme türeyen anlamlar boyunca yakalanan ya da “beliren” kimi “şey”lerin
“başka”lıklarını görme, fark etme ve ettirme niyetiyle her yöne doğru devingen bir

65

Allan Megill, Aşırılığın Peygamberleri-Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Çev.
Tuncay Birkan, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s.382.
66
Jacques Derrida, “The Pocket-Size Interview”, The Late Derrida, Ed. W.J.T. Mitchell-Arnold
I. Davidson, Chicago, The University of Chicago Press, 2007, p. 167-169.

45

etkinliğe teşvik edilmesidir. Bu nedenledir ki Derrida’nın belirttiği gibi “bir yapının
sökülmesi, basit ögeye, ayrıştırılamayacak kökene doğru bir geri gidiş olmadığı için,
yapılan bir çözümleme değildir.”67
Bana Islak Mayonuzu Gösterin metinlerle kurduğu ilişki bakımından da özeldir.
Proje, bir öykünün ya da durum anlatan sayfaların ya da kitabın tamamını alarak bunu
performans ile anlatmaya çalışmak değildir. Metinlerin bütünlüğü değil parçalılığı
önemlidir. Daha ziyade “alıntı”lar akışı olarak vuku bulur. Burak’ın farklı kitaplarından
seçilen parçaları yani “alıntı”ları, tüm yaratıcıların zihninde ayrı ayrı hayaletleri tetikler.
Çağırılanlar da geldiklerinde, ayrı şekillerde ağırlanırlar. Performans boyunca
“parçalılık” hissedilse de, herşeyi birbirine iliştiren şeyler metinler arasındaki bağlar
değil, sesler, davranışlar, nesneler olur.
Derrida yapısöküm uyguladığı tüm metinler karşısında kendini “mutlu bir
mirasçı”68 olarak tanımlarken, mirasa olan sorumluluğun ya da vefânın “bizden önce”
gelen şeyin yeniden olumlaması, bizi zorla seçen mirasın, başka bir deyişle büyük
metinden kopmuş alıntının “hayatta tutulması” için çaba göstermek olduğunu dile getirir.
Mirasın yaşamını devam ettirmek adına o’nu kabul etmek, “sonra ayıklamak, süzmek,
yorumlamak yani dönüştürmek, dokunulmamış, zarara uğramış bırakmamak…”69 sonra
da başka bir mecrada canlandırmaktan söz eder. Bana Islak Mayonuzu Gösterin
Burak’ın mirasını anlamlandırma çabası olarak, onu edebiyatın dışında bir disipline
çevirmekten kaçınarak, edebiyatının ruhunu bedenleştirme embodiment uğraşıdır.
Yönetmen-koreograf projeye metinlerin yapısını sökmekle başlar, metin
parçalarını belirler sonra alıntılar yapar ve bunları parçalılıklarını koruyarak her bir
gösterimciye okumaları için dağıtır. Bazı parçalar kişiye özeldir, bazıları iki kişi için
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seçilmiştir. Bu parçaları yönetmen-koreograf belirlemiştir. Gösterimcilerin bu metinler
üzerine düşünürken kelimelere daha fazla odaklanmaları istenir. Kelimelerin birer hayalet
olarak kendilerine musallat olmalarına izin vermeleri istenir. Eğer mekân, durum ya da
nesnelere dair deyişler içeriyorsa, gösterimciler bunların tetiklediği şeyleri imgeleyerek
hareket doğaçlaması yapar, kendi yaşamları ile bağlantılar kurdularsa bunun üzerinde de
yol almayı sürdürürler. Yönetmen-koreograf gösterimcilerin bu bağlantıları kurmaları ,
hissettiklerini vurgulamaları ya da kendi geçmişlerinden bir şeyleri hatırlamalarını başka
bir deyişle kendi hayaletlerini aramayı teşvik eder. Aralarında yaşanan uzun sohbetler
boyunca yönetmen-koreografın ya da yazarın hayaletleri de çağrılır, sürece dahil olurlar.
Bu fikir alışverişleri, daha sonra prova salonunda yaptıkları doğaçlamalar için esin
kaynakları olarak iş görürler. Arayışların her aşamasında hayaletler çağrılır ve onlarla
ilişkili olunmaya özen gösterilir. Böylelikle ortaya çıkan hareket ya da davranışlar rafine
edilir, koreografik hale getirilir. Anlatı akışı yani reji içine yerleştirilir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin Burak yapıtlarından; Everest My Lord, Yanık
Saraylar, Afrika Dansı, Ford Mach I üzerine odaklanan, bu metinler vasıtasıyla beliren;
Burak’ın, ses tasarımcısının, yönetmen-koreografın ve gösterimcilerin hayaletlerinin,
biraraya gelip birbirlerinin belirişlerine karıştıkları, üst üste gelen imgeler akışıdır. Hem
performansın hem de tezin temelinde Derrida’nın “hayalet” önermesi olduğunu
belirtmiştik. Alt bölümlerde performansın tüm unsurlarının bu anlayışla nasıl ilişkilendiği
anlatılacaktır. Ancak öncelikle Derrida’nın “hayalet”ini anlamaya çalışalım.
“Hayalet” arapça kökenli bir kelime olan “hayâl”den türetilmiştir. “Hayâl”, aslı
olmadığı hâlde zihinde kurulan şey, düş, herhangi birinin ya da şeyin zihinde kurulan,
biçimlenen sureti, -parlak zemin üzerindeki- akis, düşünce, kuruntu, gerçekleşmesi
imkânsız veya güç olan fikir, iyice seçilemeyen, belli belirsiz görülen bir şeyi kast eder.
Aynı zamanda; zihinde canlandırma, hatırlama, tasarlama ve tasavvur etme fiillerine de
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karşılık gelir.70 Tüm bu karşılıkların ortak yanı, kesinlik kazanmamış, aslından
başkalaşmış bir görüntü, suret ya da yansıma olması ve bir belirip bir kaybolmasıdır.
Sözlükte ise “maddi bir gerçekliği bulunmadığı ve gerçekte var olmadığı halde varmış
gibi canlanan görüntü, hayâlî suret”71 tanımına yer verilir. Zihnimizde durmaksızın
biriken suretlerin her biri, hatırlama çabalarımızın sonucu belirir ama bazıları bir
yerlerden, kendiliğinden, beklemediğimiz ânda “gelen”dir.
Derrida “gelen” arrivant tabiriyle “hayalet”i kasteder. “Gelen” ya da hayalet,
gelmesini beklemediğimiz bir ânda zuhur eder, o zaten -çoktandır- oradadır. Hayalet
suretten farklı olarak bizden –biz onu tahayyül etmeden- önce gelendir. Hayalet bizden
hep daha öncedir. Bizden daha önce yaşamış olandır, ya da bizden daha önde, ileride
bizden daha sonra yaşayacak olandır.
Zihin sınırsız bir hazne olarak aralıksız ve duraksız bir akışla suretler biriktirir.
Suretler, kişinin yaşadığı ânların, deneyimlediklerinin, tüm duyumsadıklarının,
düşündüklerinin, kısaca yaşadıklarının, zihninde bıraktığı tezâhürler, izlerdir. Zihin
tahayyül72 ederek hatırlar. Hatırlamak73 yaşananların zihinde yeniden belirişleridir. Bir
şey hatırlanması esnasında- kendinin bir sureti ya da hayâline dönüşerek zihinde asılı
kalır. Şey’in “aslı” ile onun zihindeki izi arasında karşılıklı bir hayaletleşme söz
konusudur. Hatıralar, tasallutlardır; ister birisinin hortlağı tarafından, isterse de geçmiş
ya da gelecekteki farklı bir zamansallıktan gelen bir-Başka tarafından yapılmış olsun.74
Burak’ın metinlerinde bulunan bu türlü bir “hayaletsilik”, yani “başka” bir
zamandan ve “başka” biri tarafından söylenmişlik hâli, Bana Islak Mayonuzu Gösterin
ile her gösterim gecesi tekar tekrar geri gelir ve bedenlerde, davranışlarda, ses ve
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sözcüklerde ve elbette mekân ve nesnelerde görünür kılınmaya çalışılır. Burak’ın
metinlerini tetikleyen “şey”ler gibi, yapılan alıntıların da ekibin zihinlerinde tetiklediği
“şey”lerin türlü hayaletler olduğu varsayımıyla, bu görünüm, onların “asl’ı” değil
aslından farklılaşan sureti olabilir sadece.
“Hayalet” sadece bir suretin belirişi değil; düşünce hatta kuruntu -insanı sık sık
yoklayıp huzursuz eden, bir nevi uykusunu kaçıran takıntılı fikir, evham, vesvese- olarak
da tezâhür eder. Çünkü “hayalet” hem “gelen”dir hem de takıntılı biçimde, tekrar tekrar
“geri gelen”. Hayaletin, suretten ayırt edilir yanı, musallat oluşudur. “Gelen”in ziyaretleri
sıklaşmıştır. Derrida’ya kulak verelim:
(…) ziyaret üstüne ziyaret, çünkü visere’nin (Lat: görmek,
incelemek, seyretmek) sık sık yapılan eylemi belirten biçimi
visitare bir ziyaretin yinelenmesini ya da geri gelişini, sıklığını son
derece iyi dile getirir. Söz konusu ziyaret, cömert bir beliriş ya da
dostça görüm ânını belirtmez her zaman, sıkı bir teftiş ya da
amansız bir arama anlamı da taşıyabilir. Aksamayan bir baskı,
yatışmaz bir düşünce zinciri. Musallat olmanın toplumsal kipi,
özgün biçemi, buna söz konusu yinelenişi hesaba katıp sık sık
görüşme de diyebiliriz.75
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, hayalet(ler)imizi davet eden, ismini çağıran ya
da bir anlamda belirişlerini tetikleyen bir ortamın yaratılması, seyircinin tanıklığında
hayaletlerin tasallutunun bedenleştirilmesi, görünür olmasıdır. Hayâli ya da hayaletsel
beliriş, yani bir ân sonra gözden kayboluverecek bir beliriş hatta göze tam da görünmeyen
bir beliriştir. Çünkü bir şeylerin arkasından bir “beliriş” söz konusudur. “Hayalet
görmek”ten bahsederiz, duymak ya da dokunmak değil de “görmek”. Hayalet, öncelikle
ve başlı başına görünür bir şeydir. Görünmez bir görünürün görünümüdür, kan ve etten
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oluşmayan bir bedenin görünürlüğüdür. Ve hayaletsellik vasıtasıyla vuku bulan şey; et ve
kan olarak görünemeyenin, görünebileceği kadar çok görünür hâle gelmesidir.76
Her ne kadar reji-koreografinin değişmez bir iskeleti oluşmuşsa da, bir deneyim
niteliği kazandıran pek çok doğaçlama alanı bırakılmıştır. Her gösterim gecesi özellikle
mekân ve gösterimci zihinlerinin etkisiyle değişen tavırlar, zamanlamalar, eklenen
davranışlar gerçekleşir. Böylelikle her gece tekrar edişlerin –ziyaretlerin-, ya da
yinelemenin, “tekillik” niteliği vardır ve ortaya çıkan “tezahür”ler de yeni ve farklı birer
vak’adır. “Özellikle de olay (event) bu zaten, çünkü hayalet olaya aittir, hayalet bizi bir
ziyaret sırasında görür. İade-i ziyarete gelir.”77
Bana Islak Mayonuzu Gösterin bir hâyalet çağırma seansı gibidir. Ancak
gelenler her zaman çağrılanlar olmayabilir. Davet edilen hâyaletlerin her seferinde bir
“başka”sı ya da “aynısı gibi davranan bir başkası” olması ihtimali vardır. Ve tam olarak
onları göremediğimizden, gelenlerin de aynı gelen olduğundan emin olamayız. “…ayrımı
ortadan kaldırmayı ya da bulandırmayı amaçlamaz mı hayalet denen şey? Ayırt
edilemezlikten de başka bir şey değil midir zaten?”78 Hayalet karar verilemez olanın, ayırt
edilemeyenin ta kendisidir. Bir başkası daha söz konusudur her zaman ve birden çok
hayalet vardır hep. Gelen bir başkası olabilir, başka biri daha söz konusu olabilir her
zaman. Yalan söyleyebilir, çağırdığımız hayaletin kılığına bürünebilir, bu hayaletmiş gibi
kendini bize kabul ettirebilir.79 Bunlardan dolayı performansın seyri esnâsında hem
gösterimciler hem de seyredenler; tümüyle aynı şeyin kendini tekrarladığını zannederek,
muadili olanla, kendisini birbirine karıştırırlar. İşte bu da “hayaletlenme”nin ta kendisidir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi, hayaletlerin kendilerini fark
ettirebildikleri, seslerini duyurabildikleri, yaşayanların dünyasına sızabildikleri bir aralık
ya da bir açıklık olarak işlev kazanır. Öte taraftan olanlar kendilerini hareket, ses, söz ve
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nesnelerle zarflayarak bu aralıktan bırakırlar. İletilen bir posta gibidirler, seyredenlerin
zihinlerine geçer, onların dünyasına bir lâhza olsun sirayet ederler.
Burak

metinlerinin

doğasında

bulunan

“hayaletsilik”,

bir

performansa

esinlendiren en önemli özelliktir. Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i esinlendiren ilk
metin olan, Everest My Lord romana hiç benzemeyen bir roman olarak, sözcük ve
cümlelerin devingenliği, imgelerin bitimsiz gezintilerinden oluşan kopuntulu, çok
değişkenli, ve yazarından menkul yazım biçimiyle “başka” bir metindir. Sevim Burak
kendi sözleriyle bu romanın aslında bir dil çalışması olduğunu şöyle ifade eder:
Bu benim İngiltere’ye hayranlığımdır sanıyorum. Ayrıca en
kuvvetli, işi kökünden kuran, kelimelerle ve harflerle tek tek kuran
yeni bir şiirimdir. Bir dil çalışmasıdır. Bundan sonra Everest My
Lord’u hep yazacağım, bitmeyecek. Ne Everest My Lord (büyük
özlemlerime rağmen) Türkçeleşecek ne de ben (Bütün dil ve duygu
imkânlarımı sonuna dek harcayacağım halde) İngilizleşebileceğim.
İşte Everest My Lord’un konusu bu, daha doğrusu bir özlem şiiri
benim için.”80
Bu özlem şiiri, neye özlemi olduğunu bir tek kendisi bilen bir yazarın elinden
çıkan çok az sözcükle hayat bulan, hemen anlaşılamayan karakterlerin taşıyıcısı yine de
her gün rastlanma ihtimali olan tuhaf ânların yakalayıcısı olarak, bir “performans” metni
olarak okunur. Bir belirip bir kaybolan kimlikler, var olmayan ama varmış gibi hissedilen
mekânlar ve diriltilmeye uğraşılan dilin çok çeşitli yazılışları; tekinsiz “hayaletimsi” bir
atmosferi önceden ve en başından zihinlere sokar. Metinde, okuyanın kendisine
bırakılmış, doldurulmayı bekleyen boşluklar, bir performans biçeminde olabilecek
anlatım yarıkları benzeri bir duruma işaret etmektedir. Yazılırken rastlanan fiiller,
sözcüğün tüm olası anlamlarını hatırlatmak ya da kaçırmamak maksadıyla farklı kiplerle
çekime uğratılır. Bir tekrarlama eylemi gibi algılanan bu yazma biçimi, çeşitlenerek
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tekrarlandıkça bozuntuya uğrayan, umulmadık anlamlara yol açan hareket dizilerini
çağrıştırır.
Bu esinlenmelerin etkisiyle diğer Burak metinleri de hortlatılan hayaletler misâli;
durumlar, davranışlara dönüşürken, söz ve beden hareketleri ve mimarî ortamlara
karışarak; hatırlayışlar, kırık dökük çağrışımlar ama kesinlikle “müşterek bir duygu”nun
tetikleyicisi olur. Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de “müşterek duygu”; yaşamın
kendisinin ve içindeki her şeyin yarım kalması, yaşamın zaman karşısında yetersiz ve
gecikmeli oluşu ve isabetsiz kalkışmalardan, ölüme doğru bir yürüyüşten ibaret oluşuna
dair boşunalık ve çaresizlik arasında dolanır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, adını, Burak’ın Afrika Dansı adlı kitabı içinde
geçen, hastabakıcının, hastaya biteviye seslenişlerinden birinden alıntılar. Bu cümle bir
emir cümlesidir ancak 2. çoğul şahıs hitabetiyle zoraki bir nezaket kisvesine bürünmüştür.
Bir “ıslak mayo”ya atıfta bulunan cümleler çeşitli biçim ve aralıklarla tekrarlanır, Burak’a
musallat olmuş bir ses tarafından sanki hâlâ söylenmektedir:
BÜYÜYÜNCE ISLAK MAYO
DENİZDEN SONRA
GELİN
GELİN
ISLAK DONUNUZU GÖRELİM
BANA ISLAK MAYONUZU GÖSTERİN
YILLARDIR NEREDE SAKLADINIZ (içinizde mi hala)
SİZE ISLAK MAYO İLE DOLAŞMA İZNİNİ KİM
VERDİ
NİYE ISLAK DONLA GEZDİNİZ
NİYE MAYONUZU DEĞİŞTİRMEDİNİZ81
Hastabakıcı adeta öfkesini bastırmaya çalışır, hastanın hasta oluşuna sebep olan o
“ıslak mayo”yu görmek ve elleriyle cezalandırmak isteğiyle gözü kararmıştır. Azarlama
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tonunda gelir gibidir bu sesleniş ve hastanın geriye dönüp de “ıslak mayo”sunu denizden
çıkar çıkmaz, üşütmeden önce üstünden çıkarabilmek için hiçbir şansı yoktur. İş işten
geçmiş, hastalığa yakalanmıştır bile ve artık iyileşememektedir. Bu “ıslak mayo” her
şeyin tek kabahâtlisidir. Hastabakıcının hastalara karşı sevgisiz, hoşgörüsüz ve hasta
oldukları için hor gören, azarlayan tavrı, 80’li yıllarda ülkemizdeki bir devlet hastanesi
yani parasız bakım veren bir kuruma has gizli aşağılama içeren bir görüngüdür. Ayrıca
bu isimle belirginleşen “ıslaklık” olgusu performansın asal durumlarından birisi olarak
yoğun bir işlev üstlenir.
Yve Lomax’ın sözleriyle açıklarsak Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in seyir
esnası “bir vak’a, bir şeyin olmakta/oluşuyor olma”82 kipinde gerçekleşir. Yaşamaya
ortalardan bir yerden (bir alıntı gibi) başlayan performans; tamamlanamadan ortalarda bir
yerde kesilip, olan bitenlerin izlerini de mekânda sağa sola bırakıp kaybolup gider.
Performansın “fâni” oluşuna atıfla, gösterimciler giriş de yapmazlar, selâm da vermezler.
Çünkü,
Vak’alar, başlangıç ya da sona sahip değildir. Bir vak’a, başlı
başına/kendi içinde saf bir oluştur. Seyir halindedir, kendi içinde
ne başladığı yer ne de bitişi bellidir. Aslında bizzat katıksız ortadır.
(…) her şeyin tam ortadan başlaması ve tam ortada bitmesidir.83
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, kendini yerleştirdiği mahâlde, kum, çakıl, çim
ve su ile yeni bir coğrafya ya da topografya oluşturur, bu “dokular” ile mekânı doldurur.
Kurulan bu çevre, performansın sonunda, içinde türlü şekillerde devinen nesneler ya da
bedenler tarafından, dağıtılır, kirletilir, bozulur, karıştırılır. Bu doku üzerinde kalan izler,
bir tek o sunumun tarihi ve saatine ait izlerdir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, hayaletlerle iştigal edişini; yapılmış, kotarılmış
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bir rejiden ziyade, “başka” ile kurulan, tam anlamıyla yönetilmesi imkânsız bir ilişkiler
ağı ve akışı olarak gerçekleştirir. Gösterimciler, “başka” ile iletişime geçerler, “başka”ya
beden olurlar, kendileri de “başkalaşır” ve tüm fiziksel ortam “başka” bir evreni
çağırırken, performans da bir şeylerin ya da birilerinin başkalaştığı bir yola girmiş olur.
Herhangi bir tiyatro biçemini andırmaz ya da kalıplara uymaz. Seyir esnasında oluşan
kalıplar ya da yapılar “canlılık” içinde kendiliğinden kurulurken bir yandan da yıkılır ya
da sökülerek saçılıp giderler.

2.1

BİR HAYALET KONUŞMASI OLARAK METİN: SEVİM BURAK’IN
HAYALETLERLE HASBIHALİ
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i tasarlamaktaki en tetikleyici kuvvet; Burak’ın

metinlerinde bitimsizce beliren hayaletlerin fark edilişi ve okumalar esnasında metinde
bulunan hayaletlerin, yaratıcı ekipte yer alan herkesin kendisine ait/dair hayaletlere
yaptığı ısrarlı çağrılardır. Metinler arasında gezinmekle kalmayıp, yazarıyla da sohbete
girişen bu hayaletler, projede yer alan tüm sanatçıların gelmiş, gelecek hayaletlerini de
yanlarına ekleyerek; kalabalık, üst üste binen bir buluşmalar zinciri, dolayısıyla
konuşmalar akışı oluştururlar. Yaratım süreci boyunca sık sık yapılan çağrılar,
hayaletlerin “perili ev (gösterimci bedenleri)”lere teklifsiz girip konaklamaları
vasıtasıyla, bu dünyadakiler ile öte dünyadakiler [sadece ölmüş kişiler anlaşılmasın,
yaşanmış ve yaşanacaklar da dâhildir], hasbıhâl84 edecek kadar birbirlerine yakınlaşır. Bu
tahayyüllere eş düşen biçimde Murathan Mungan’ın da, Sevim Burak için tespitlerinden
biri şöyledir:
Düş, sezgi, öngörü, tansık.’ diyor kendi yazısındaki dinamikleri
açıklarken…(…) Tuğla kitabımda yer verdiğim, adı ‘Ruh Çağıran
Metinler’ olan bir yazım vardır, yazıya bu başlığı vermem boşuna
84
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değil. Çünkü benim için, Sevim Burak yazısıyla ruh çağıran
yazarlardandı. Şaman numarası yapmıyordu o, gerçekten Sevim
Burak bir edebiyatçı olduğu kadar bir şamandı da.85
Burak’ın hatırlamaya, gelenleri tekrar tekrar geri çağırmaya olan tutkusu,
metinlerinde yer alan kimlikleri, mekânları, nesneleri ve durumları aslında ilk
bulundukları yerin çok dışında yerlerde yeniden anlatıya dahil edişi hayaletsiliğe
fazlasıyla haizdir.
Bu bölümde yer alan birinci alt bölümde Burak’ın “hayaletlerle hasbıhal” edişine
atıfla, metinlerinin “hayaletsi” hâletine değinilecektir. İkinci alt bölümde ise “hayalet”
kavramına ek olarak ifade edilen diğer Derridavari kavramlar; “yapı söküm, ayıram,
tekrarlılık, vak’a”nın, Burak’ın edebi dünyasındaki karşılıkları aranacak ve Derridavari
yanları belirlenecektir.

2.1.1

HAYALETSİ ‘SEVİM BURAK’

Sevim Burak, bir ıvır zıvır kutusu gibi, kendi tarihini çocuk misali karıştırarak,
rastladığı, şu ya da bu döneme ait “hâtıra eski-püskülerini” çekip çıkartır. Hurdalar, partal
pırtık dokumalar ve kırık, çatlak eşyalar yığını içinde saklı kalmış sayısız kişiler, vak’alar
ve durumlar, görülmeyi ummaktadır. Burak, kendi deyimiyle onların kendisine doğru
konuşmasını bekler:
Kelimeler yerine bayraklar, eşyalar koyabilirim. Bütün mesele
hayatımızın

içine

karışmış

olan

bir

yaşama

dönüşmesi,

paçavraların, bezlerin, örtülerin konuşması, bize anlatması…
Eskiden bir şeyler vardı, gelecekten de bir şeyler var… Taşlar,
demirler, bozuk elektrik ocakları, atılmış fişler, eski bir bisikletin
kornası, bir evin kırmızı kapı numarası, sokak ismi (DELİKOÇ
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Murathan Mungan, “Sevim Burak’ın Çengelliiğneleri”, Ötekilere Yazmak, Haz. Özge Şahin,
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s.138.
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SOK. NO 15) neler anlatmaz ki?86
Sevim Burak, yazarken sanki eşyaları lafa tutmak ister; onları konuşturmak için
sorular yöneltir, söylediklerini tekrarlasınlar diye cümleleri anlamazdan gelir, ya da yanlış
anlar, sözcükleri yanlış yazar ki laf uzasın da uzasın. Tüm bu ıvır zıvırın (birikmişlerin),
sözcüklerle, gürültü çıkararak düşünmelerine, vesveselerine, endişelerine de izin verir.
Burak, geçmişini hesaba çekerken, hafızasında yakalayabildiklerini şimdiki haline
tercüman eder, eski dostlarla karşılaşmış gibi, zihnine musallat olanlarla dertleşerek
söyleşir;
(…) başımdan geçmiş olan, geride kalan, yaşadığım olayları
yazıyorum. Başımdan geçmemiş olayları eski olduklarından dolayı
alıp yazamam. Zaman geçtikçe, ihtiyarladıkça her şey, her olay
eski olacaklar zaten. Yaşlandıkça –zamanla- yazabileceğimi
hissediyorum. Kopya çekerekten değil.87
Böylelikle “kendisine kendinden” konuşan, sayısız hâtıra, toparlanıp, kâh
birleşerek kâh daha da ayrışarak hayâl ürünü anlatımlara dönüşür. Geçmişinden gelip,
geleceğine musallat olmuş birçok kimlik, mahâl, eşya, söz, ses, neredeyse yazarından
önce yerlerini bilir de sayfaların içinde saklambaç oynar gibi Burak’a kendilerini arattırır.
Burak, elinde fener, loş koridorlar boyu, “Bedensel nitelikte ve ruhsal anlaşılabilirlikteki
bütün umut ve tasavvurların ötesinde bir anlamın ve anlama benzetilenin, bir gölgenin
peşinde giderek”88 izlerini takip eder, kalıntıları toplar; sözler vererek, vaatlerde
bulunarak hayaletlerini evcilleştirir, onları evinin müdavimi yapar. Hayaletler, içlerinden
ya da dışlarından konuşurken yazarlarının “onlar”ı dinlediğini bilirler, hatta yazarlarına
doğru “hitap ederler” üstü kapalı biçimde.
Burak, kendisi yazmadan daha önce yaşanmış hikâyelerin, tozunu alıp, parlatıp,
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Sevim Burak, 2009, a.g.e. s. 94.
Aynı, s. 30.
88
Sevim Burak, “Afrika Dansı”, Afrika Dansı, İstanbul, Adam Yayınları, 1982, s.17.
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çatlaklarını doldurup kırık parçalarını yapıştırıp tekrardan evinin köşelerine dizmektedir.
Ne yazık ki hiçbirisi dizildikleri yerde kalmaz, ânsızın yer değiştirir ya da kendilerini yere
atıp yeni parçalara bölünüverirler. Burak ısrarla, dirayetle parçaların diğer parçalarını da
toplar. Parçaları birbirine iliştirmeye çabalarken, boş kalan yerlere de hürmetlidir;
olmayan/bulamadığı parçalar da onunla “konuşur”, kalan boşluklar da anlatışa katılır.
Metinlerindeki tuhaf dizge, boşlukları ve tekrarları yücelten tavır da eksik kalan parçaya
olan sadâkatinden ötürüdür.
Hayat öyle parçalanmıştır ki, kalanlar öyle kırık döküktür ki, Burak, kimi zaman
bir parçayı, aslında ait olmadığı bir bütüne ilişmeye zorlayacaktır. Ya da bir parçayı
bambaşka bir zamandan kalma bir parçayla birlikte konuşturacaktır. Aynı ânda birçok
başka yerden duyulan konuşmalar, onun zihnini işgal ederken, o da elinden kaçırmadan
ve -daha önce yaptığı bir hatayı tekrar etmekten endişe eder gibi- bir kez daha onları
unutmadan önce kâğıda yapıştırmaya /yazmaya çabalar.

Burak telâşlıdır, seslerin

sözlerini yazıya dökmekte telâşı vardır. Nilüfer Güngörmüş Erdem, Burak’ın yazış hâlini
şöyle ifade eder:
Sanki konuşan, dili toparlayamayan biridir. Söyleyecek çok sözü
vardır ama dili yetmez. Telaşla kelimeleri döke saça ilerler. Ya da
kafası kendi tarihçesindeki noktalarla öylesine karışmış biri
konuşmaktadır ki, kayıp kısımları bir araya getirmekte zorlanır,
öfke zaman zaman konuşan kişinin dilini bağlar, kelimeleri kıra
döke ilerler.89
Fiil çekimleri veya tekrarlar aslında hayaletleri bulundukları yerde tutmaya
çalışmanın tezâhürü gibidir. Burak, söz konusu duruma ait ânda daha uzun süre
oyalanmaya, sarsıntı yaratıp hayaletleri kaçırmadan, zar zor birleştirdiği kırık gövdeler
kendilerini bir kez daha yere atıp parçala(n)madan, onları görünür kılmaya uğraşır. Oysa
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Nilüfer Güngörmüş Erdem, “Yaşamöyküsünden Edebiyata: Sevim Burak’ta Anne Sesleri”,
Ötekilere Yazmak, Haz. Özge Şahin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 33.
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hayaletler de yakalanamaz, ân da ama Burak, okuyucusunu sık aralıklarla aynı yere
çağırıp durur, böylece az sonra gözden kayboluverecek hayaletini geçici bir süre, bir
lahza, bize aşikâr eder.

Bitmiş miydi
Bitiyormuş
Bitiyor mu
Bitmeliydi
Bitmemeliydi
Bitmedi
Bitmez
Bitmeyecek
Bittiyse
Biterdi
Biter
Bitiyor
Bitmiyor
Bitmiyormuş
Bitsin
Bit
Bitmişti
Bitirmeliydi
Biterdiniz
Bitirmeliydiniz
Bitirdiyseniz
Bitirin
BİTTİ90
Burak “hayaletlerine” karşı misafirperverdir, onları defedilecek hortlaklar olarak
değil, baş tacı edilecek aile büyükleri gibi ağırlar. Az sayıda basılı kitapları arasında hatta
bölümler, satırlar arasında, hayaletlerini serbestçe dolaşmaya bırakır.

90

Hayaletler

Sevim Burak, “Everest My Lord”, Everest My Lord, İstanbul, Adam Yayıncılık, 1984, s.20.
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birbirlerinin hikâyelerine karışır, birbirlerine ait eşyaları elden ele geçirir, birbirlerinin
hâtıraları içine saklanır, birbirlerinin suretleri ardından başka isimlerle konuşur, başka
seslerle fısıldar, bununla da kalmaz; birbirlerine de musallat olurlar. “Şaziye Bağana,
“Sedef Kakmalı Ev”de Nurperi olur, Nurperi İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar’da Melek
ismini alır. Baş döndüren isim değiştirmeler, kılık değiştirip kimliği örtmeler,
gizlemeler…”91
Burak yazdıklarını anlatırken sanki bu hayaletleri tarif eder:
Genel olarak yazdığım hikâyelerdeki şahıslar normal insanlar gibi
hareket etmezler; bu kişiler sabahları saklanır, akşamları ortaya
çıkar – O kişi hep duvar diplerinden gider. Hep gizli yollarda
dolaşır. Hep gizli yollarda savaşır. Kuşku içindedir; hikâyelerimde
herkes birbirinden şüphelenir… İki kişi karşı karşıya gelip bir
meseleyi düşünemezler. Hep birbirinden gizli düşünceleri vardır.
(Burak’tan aktarım)92
Bu karmaşa ve hareketlilik içinde Burak; onları ait oldukları, asıl yerlerine
koymaya çalışır. Bir hâtıranın, bir eşyanın, bir kimliğin, bir hâdisenin ya da bir
mecburiyetin, bir mesuliyetin, bir hâyâlin, bir projenin, bir evin, bir mahâllenin, bir
kentin, bir maceranın zamana ve sayısız mekâna dağılmış parçalarını itinayla denk
getirmek, gövdeyi, natamam da olsa, görünebilir bir şeye dönüştürmek için çalışan bir
emekçidir. Adeta kendi yaşamının hizmetçisidir.
Burak; geçmişinde, yaşadığı günde ve çocuklarının geleceğinde aradığı
izler/parçalar tarafından fütursuzca kuşatılmıştır. Arayıp bulduğu hayaletlerle birlikte bir
de aramadan buldukları ve daha da zoru, her gün karşısına ilk defa çıkan bir sürü farklı
hayaleti de idare etmek zorundadır. Yazdıklarına belli bir mesafeden bakıldığında pek
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Bengü Vahapoğlu, “‘İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar’ Oyununda ‘Özne’ ve ‘Öteki’”, Ötekilere
Yazmak, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 64.
92
Aslan Erdem, “Raphael May Amech Zabi Almi”, Ötekilere Yazmak, Haz. Özge Şahin,
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 118.
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çok başka sesin söylediği, bir sürü hayaletin aynı anda fısıldadığı şeyler, harfler ve
işaretler olukla akıyor gibidir.
Kapısı daima açık dururdu / KIZDAN BÜYÜK OLAN OĞLAN
Kİ O ZAMAN 5 YAŞINDA İDİ “ANNECİĞİM TEYZE NE
DEMEKTİR?” DEDİ / Sizden özel bir ricam olsa acaba kabul eder
misiniz? / ANNESİ AÇIKLAMASINI YAPARKEN BEN
DUYMAMAK İÇİN ODADAN ÇIKTIM / Eğer yapabileceğime
inandığınız bir şeyse / DEMEK Kİ ÇOCUKLARA BENDEN HİÇ
BAHSEDİLMEMİŞ / Mennuniyetle evet / BU ORTAYA
ÇIKIYOR / dedim / BENİM ÇOCUKLARI “Kuzinimin çocukları,
ablamın torunları” TANIMAM BENİM EVİMDE OLDU / Ben
Doktora Tezi hazırlayacağım / 93
Burak metinlerine musallat olan “şeyler”; dilbilgisi kuralları, fiil çekimleri, ev
eşyaları, Ermeni kadınları, Amerikan arabaları, Elfe’nin ev ödevleri, pencere ve perdeler,
daktilo yazan kız, atmaca, vapur düdükleri, yürüyen iğne, kibrit kutusu, yıkılan köşklerin
molozları, kırık fincan tabağı, oyuncak bebekler, saç modelleri ve daha niceleri; yaşamda
“ayrıntı” konumunda ya da ihmal edilmişler sınıfından niceleri, Burak tarafından
hoşlanır, konu(k) edinilirler. Bir zamanlar yaşamının içinde olan, yaşayan bu varlıklar,
şimdi sadece “tanıdık” vasfındadırlar. Burak hiçbirinin eskiden olduğu şey olmadığını da
iyi bilerek yazmaktadır. Hatta hayaletlerine yeni suretler, kılıklar uydurarak onları
çoğaltır, bazen kopyalar, bazen kendisiyle birleştirip aklından geçen “olmaz” şeyleri,
onlara oldurtur.94

Örneğin Pencere adlı öyküsünde kendi intiharını bir perdenin

deliğinden gözetlediği komşu kadına yaşatır ve olup biteni yazar. Burcu Şahin bu
hususiyeti şöyle dile getirir:
Kafka’nın kendi ölümünü düşünde yaşaması, sevim Burak’ın
kurgu dünyasında ben’in ölümünün bir başkasının ölümüymüş gibi

93
94

Sevim Burak, “Bir Gece Yemeği”, Afrika Dansı, İstanbul, Yapı KrediYay., 2006, s. 41.
Sevim Burak, “Pencere”, Yanık Saraylar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2009, s.17-23.
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anlatılmasına dönüşür. Anlatıcı pencereye uzaktan baktığında
hikâye bir başkasının ölümünü, yaklaştığında ise kendi ölümünü
gösterir. (…) “Pencere” hikâyesinde terasa bakan anlatıcının,
aslında kendi intiharına ayna tuttuğu görülür. Pencere dünyaya
açılıyormuş gibi görünse de aslında kendi içine açılır; dışarı içeri
olur. (…) Elinde defter kalemle deneyimleyemediği tek şeyi,
ölümü yaşamak ister.95
Adeta, kendi intiharının hayaletini çağırmakta ve onun tasallutuna teslim olarak
yazmaktadır: “Yarı belime kadar karanlığa sarkıyorum, gürültüyle düşüp parçalanmaya
başlıyorum.”96
Yazarken kendi zihin kutusu içinde birikmişlerle kurduğu ilişki gibi, gerçek
yaşamında da yazdıklarıyla iç içe geçmiş girift ve içe kapalı bir dünyada soluk almaktadır.
Eski ahbapları arar bulur, eski mahallesine gidip dolaşır, çocukluğundan tanıdığı yaşlı
kimseleri koruyup kollar97 antika eşya toplar ve kendi sesinden kendine söyler gibi başta
oğlu Karaca’ya olmak üzere, mektuplar yazar. Tüm edimleri -dışarıya açılmak bir yanaiçeriye, hep kendine doğru kapanan edimlerdir.
Çünkü, benim yazdığım biçimde bir yazar için, dünyayla alışveriş
kurmaya

imkân

yok.

Gözlerimi,

kulaklarımı,

kalbimi

kapatmalıyım bütün güzelliklere, zenginliklere ki, aklım herkesin
görüp sevdiği şeyleri görmesin, güzelliklere dalıp yanlış
düşüncelere kapılmayayım. Sevgi mevgi isteyip kendi kendimi
kandırmayayım. Sonra benim yaşadığım yaşam beni cezalandırır,
yazı yazamam. Benim yazı yazmam kendi kendimi bir hücre’ye,
belki kendi içimdeki bir hücreye kapatmama bağlı. Herkes gibi
mutlu olmak için uğraş veremem, kendime aykırı gelen şeyler,
mutluluklar, umutlar, zenginlik, onun getirdiği nimetler… Bunlar
benim edebiyatımda yok. Bunların olmadığı tamamen yalnız ve
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Burcu Şahin, “Sevim Burak’ın “Pencere”sinde Sunpnoia Panta”, Ötekilere Yazmak, Haz. Özge
Şahin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 106-107.
96
Sevim Burak, 2009, s. 23.
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ümitsiz bir ortam; her şeyden umudunu kesmiş bir yazarın yazmayı
sürdürmesi… Yazdıklarının konusu kendi kendisi olan bir edebiyat
benimki.98
Burak, birleştikçe parçalanan, birbirine yapıştırdıkça kırık izlerinin derinleşip
daha göze battığı kendi gerçekliğinden, kurtulması imkânsız olduğu için yazıyor gibidir.
Oğlu ile ve birkaç dostuyla mektuplaşmaları; yazmak için düşünce alıştırmaları, suçluluk
ve yetersizlik duygusunun itirafları, insanlara duyduğu kırgınlıkların boşaldığı iç
dökmeleri ve oğlunun varlığına katılmak arzusuyla yaşama dair öğütleri ve
temennilerinden oluşan, kesintili dile gelişlerdir. İstanbul’daki yaşamında da; eski eşyalar
biriktirerek, eski mahallesine ziyaretler yaparak, uzun hastane yatışları ve nadiren
mümkün olan yalı tatilleriyle bir mekândan bir başkasına atlayan ve orada küçüklü
büyüklü ya da kısalı uzunlu ama eğreti bir hayat kurmak durumunda kalan kopuntulu bir
akış görürüz. Yazmak; onu kendine doğru çeken bir yol gibi, hayaletlerinin sağda solda
saklandıkları geri dönülmez bir güzergâha sürükler. Burak kelimelerle bazen de
çizimlerle perdelenmiş bir “tercümeihal” diliyle yazar, bizatihi kendi tarihini araştırır.
Yazmaktan başka seçeneği yokmuş gibi, hatırlayabilmek için, başına gelenleri
anlamlandırabilmek için yazar.
Burak, edebiyat âleminde hiçbir tür içine alınamayan yapıtları ve hiçbir gruba
dâhil olamayan yazarlığıyla sonuna kadar sıranın dışında duran, sınıflandırılamayan bir
beliriş olarak da hayaletsidir. Kendisini yazdıklarından ayırt edemez, yazdıklarının
kendisine musallat olmasına da izin verir. Okuyucusu için de eleştirmenler için de konu
komşu, eski aile dostları ya da sanat çevresinden tanıdıkları için de beklenmedik işlerin
fâili bu kadın, her ân şaşırtıcı ya da düzen bozucu bir şey yapabilir ya da söyleyebilir
biridir.
…üzüntünün üstüne atılmış taşlar gibi üzüntümü gömmek
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Aynı, s. 132.
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istiyordum. Gerçekten de denizin kenarında bir mezarın -taş bir
mezarın- kapağı altında düşünüyorum. Oradan konuşamazdım size
-kalın boğuk bir sesle- artık benim böyle boğuk, kalın, korkunç bir
sesim

var

diyemezdim.

Siz

de

anlayamayacaktınız,

anlayamadığınız gibi. Ben de sizin yerinizde olsam anlayamazdım.
Niye mi böyle? Çünkü, ben artık öyle, insansı bir sesle, kelimeler
bularak, düzgün mü düzgün harflerle, incecik kıvrımlar ve
bükülmelerle
istemiyorum.

mantıklı

cümleler

kuramıyorum,

kurmak

99

Sağlığındaki, maddi durumundaki, nihayet ruh halindeki istikrarsızlık, uzaktaki
oğlu ve yakındaki kızı için de, yaşamlarının içine yerleşmiş, onlara tatsız oyunlar
oynayabilecek bir haylaz hayalet gibidir. Hayaletlerin cirit attığı bir mekânda
“tekinsizlik” durumunun bulunmaması söz konusu olamaz. Tekinsiz olana karşı daima
bir tanışıklığımız vardır, ona yaklaşırız, ancak az sonra ondan tezâhür edebilecekler yani
ihtimâllerin tedirginliğiyle duraklar, daha ileri gitmeyiz. Tekinsiz olan her zaman
tehditkâr değildir, ya da bir tehlike arz etmez. Ondan gelebilecek “bilinmeyen”lerdir ki,
bizi bir tehlike ya da tehditten daha fazla telâşlandırır. Burak metinleri de her ân bir sonra
olabileceklere dair, insana tedirginlik yükler; karanlık bir ifade ardından bir yumuşak
başlı şiir, sonra da mizahlı bir tarif gelir. Beklenmedik biçimlerde sıralanan sözcüklerin
bitimsiz akışının ardından birden kısa ama düzgün kurulmuş bir cümle ile sayfa son bulur.
Ne yapacağınızı şaşırırsınız, durakalırsınız:
(…) annemler akıl edip de “evde kimse olmasın” diye tembih
etmeyi beceremedik gerçekleri eciş bücüşleri bakar körleri…iğneli
fıçıları…iğneli fıçıları…bu işe çok bozulanlardan biri de Koparan
tabii biz de kör sayılırdık gece eve gitmiş annesine ağlamaklı “bana
bu işi nasıl yaparlar?” demiş ekilmeyi hala kendine yediremedi.
Şimdi ihtiyarladık Elhamdülillah.100
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Sevim Burak, 2009, s. 47.
Sevim Burak, “Foto Febüs”, Afrika Dansı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006, s. 50.
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2.1.2

DERRİDAVARİ ‘SEVİM BURAK’

Her ne kadar Derrida ve Burak çağdaş olsalar da birbirlerini hiç okumamış
oldukları da muhtemel bir gerçektir. Buna rağmen eğer okuyabilselerdi birbirlerine
yakınlık duyabilirlerdi büyük ihtimâlle. Tez çalışmasının bu bölümünde, Burak
cephesinde bu muhtemel yakınlıkların neler olabileceğini değerlendireceğiz. Başlıkta yer
alan, Derridavari deyişini açıklayarak başlayalım. “Derridaesque” ya da “Derridean”
sözcüklerinin Türkçe karşılığı olarak seçtiğimiz bu deyiş; aynı ânda hem Derrida gibi bir
çalışma ya da (fikir) üretme şeklini, hem de Derrida’ya münhasır belirli anlayışların,
fikirlerin tezâhür ettiği işleri kast eder. Sevim Burak’ın Derridavari, oluşu her iki manâda
da geçerliyken şunu da eklemek gerekir ki; bir önceki bölümde Burak metinlerine bakış
açısı ya da yazarlığının şifrelerini sökmeye yarayabilecek bir mecaz olarak “hayaletlerle
hasbihâl” düşüncesi de Derrida’yı esinlendirmektedir. Şöyle ki, Burak metinleri;
Derrida’nın “hayalet” anlayışıyla okunmaya müsait, hâli hazırda kendi kendilerini söken
ve bir başka anlatım gövdesine dönüştürülme ihtimâllerinin sonu gelmeyen, doğurgan
metinlerdir.
Türk Edebiyatında Burak, kadın olarak, kadın yazar olarak, anne olarak, Yahudi
bir kimlik olarak, öteki anlamında “başka”nın bizatihi kendisi hâlinde belirir. İlk olarak
“başkası” olmasıyla nasıl Derrida’yı çağırdığını araştırırken, Burak’ın kendi iç dünyasını
aralayan birkaç cümlesine kulak verelim:
O günden sonra yalnız kendi sesimi duymaya başladım. Gölgeler
görmeye başladım. (…) gördüklerim beni eziyor diye itiraf etmeye
başladım. Birini ısırmayı düşünemezdim oysa (okunmuyor-y.n.)
kendime aslan gibi ziyafet çekmek, kendi kendime aslan gibi
konuşmak… Kadın mıyım erkek miyim, kurt muyum ağaç mıyım
diye rahatça düşünmek. Ne olursan ol dişlerini bile (bileyle)…101
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Burak, metinleri vasıtasıyla okurlarını kendine baktırırken “başka” ile
karşılaşmaya çağırır. Kendinin hayaletiyle birlikte kendine musallat olmuş hayaletlerin
de buluşmasıdır bu davet. Derrida’nın ikâz ettiği gibi elbette “başka” ile bu bakışım
imkânsız olandır. Ancak, bizim ona yönelen bakışımız karşılaşmasız bir bakıştır. Çünkü
bir hayaletle bakışlarımız aynı anda karşılaşmaz, göz göze gelemeyiz, karşılıklı
bakışamayız. Bu bakışımsızlık hayaletsiliğin yasasıdır. Bakma ve görme zamanlarımız eş
düşemez, hayaletinki daima bizden önde gider.
“Ben ölüyüm. Bulunduğum yerden ne hakkında konuşmakta
olduğumun farkındayım ve seni izliyorum” ve bu bakış, simetrik
olmayan, bakışımsız bir bakış olarak kalır, olası bütün
alışverişlerin ötesinde bir alışveriş, göz hizasında olmayan bir
gözün hizalanması, bakışın göz-hizası sabitlenir ve “başka”yı arar,
kendi karşılığını/mukabilini [yüz-yüze] (…)102
Gene de bize bakar, bizi görür; hayaletlerin bu bakışımsızlığı zamandaşlığı kırar,
zamana aykırı düşmemize yol açar. Derrida buna “siperlik etkisi (helmet effect)” adını
verir, bize bakan ve bizi gören bu şeyi orada olduğu zaman bile görememek.

103

Burak

metinlerinde bize yönelen bu “bakış”; başka birinin bakışından çok daha fazla “başka”
bir dünyanın bakışıdır. Bu bakış bakılana tekinsiz bir yerden bakmaktadır, var oluşunu
sezdiği ancak ayırdına varamadığı bir dünyadan. Derrida bu dünyayı şöyle tarif eder;
Dünyanın bir başka aslının (origin), indirgenemez diğerselliği…
Burada “bakış” dediğim şey, “başka”nın bakışı, basitçe
suretlerin/imgelerin algılanmasına yarayan bir makine değil. Bu
başka bir dünya, başka bir olgusallık kaynağı, belirişin başka bir
sıfır noktası.104
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi, Burak metinlerini Derridavari bir
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yaklaşımla, “edebi bir türe indirgenemezliğin diğerselliği” olarak benimsemiştir. Burak
metinlerinde anlam; tüm şifreliliğiyle okura gözlerini diker, kendine doğru çağırır ve
elbette bir hayalet vasfıyla, bakışlar onu görür gibi olduğu ânda elden kaçıverir. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin’in kendisi de, bu “diğerselliğin” ya da “başka”nın “belirişinin
başka bir sıfır noktasıdır”.
Herhangi bir türe indirgenemezdir Burak’ın yaşamı kadar edebiyatını da
tanımlamak ya da belirli kalıplar içinde irdelemek pek de imkânlı değildir. Dünya görüşü
ya da edebiyat aidiyeti itibariyle hiçbir gruba dâhil edilememiştir. Koçakoğlu,
Mungan’dan aktarıyor:
Bir kez özgün bir yazar Burak. En çok kendine benziyor, bu yüzden
onu ille de bir akımın göbeğine yerleştirmek isteyenler, onu
anlamakta da yetersiz kalıyorlar. Gerçeklikle kurduğu ilişkiye
yazınsal bir ad vermekte ısrar edenler, Bilinç akımından,
Gerçeküstücülüğe dek değişik adlar yakıştırmışlar ona; kanımca bu
tür yakıştırmalarla çözümlenebilecek bir şey değil Sevim Burak
yazarlığı.105
Hem ondan hem bundan hem de ne ondan ne bundan olan Burak, Derrida’nın
deyimiyle bir “karar verilemezlik” vak’ası olarak benimsenebilir.
Benim Çağdaş Eleştiri’de yapısalcılık açısından ispatlanmam
mektubumun başında da ifade ettiğim gibi bir sürü kıskançlıklara,
yazarlığı

bırakmalara

HRİSTİYAN

sebep

SAN’ATI

oldu.

olarak

Birçokları

yapısalcılığı

nitelendirerek

milliyetçilik

yapıyorlar ve bana da, kökü nerden geliyor gibi saçma bir ayrım
yapıyorlar.

Osmanlıca

yazıyormuşum.

Azınlıktan

yazıyormuşum.106
“Karar verilemezlik” niteliği, Burak’ın yapıtlarında; özgün anlatı biçimlerinde, bir
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kitap kapağını açtığınızda rastlanması beklenmeyen benzersiz üstelik de devingen
durumlar olarak ortaya çıkar. Örneğin Everest My Lord’un iç kapağında “Roman 3
Perde” ibaresi bulunur. İlk sayfada “Kişiler” başlığıyla metinde önce karşılıklı
konuşturacağı şahısları sıralar. İlerledikçe, alfabe tablosu, sayılar tablosu ile çeşitli
fiillerin sayısız çekimlerinin, şiir düzeninde, sayfalar boyu alt alta sıralandığını görürüz.
Sayfalar yukarıdan aşağıya da ikiye bölünür; üst tarafta anlatı sürerken, altta solda elle
yapılmış gravür benzeri minik çizimler ve sağda da bu fiil çekimleri yer alır. İlerledikçe
çizimlerin yerleri, üslupları ve muhtevası değişir. Yazarımız, birçok eşya ismini ve kısa
eylem bildiren cümleleri, aralarına kesme işareti koyarak paragraflar haline getirir. Aynı
zamanda, paragraf aralarına tümü büyük harflerle yazılı birer ikişer kelimeden ibaret
dizeler sıkıştırır. Ve son bölümde dipnotlar devreye girer, bilimsel bir metinmişcesine
akar “roman”.107 Otuz bir sayfalık bu eşsiz eser bile tek başına Burak’ın
“kararverilemezliği”ne yeterli gelir.
Yapıtlarından doğaçlama ya da deneysel üretimlermiş izlenimi edinsek de Burak,
tüm yazdıklarını defalarca sorgulayan, farklı kompozisyonlarla anlamın peşinden giden
emekçi bir yazardır. Yazdıklarını cümlelere, sözcüklere ayırıp parçalayarak ve onları
yeniden farklı bağlamlarda birleştirerek anlam arayışını sürdürürken de Derrida gibi bir
yapısökümcüdür.
… yazmaya başlayınca… sakatsın, körsün, topalsın, aptalsın,
sağırsın, DIŞARIYA KARŞI. Yalnız içinden görebilirsin kendini
ve asıl konsantre olduğun kargacık burgacık diziler –laf dizileribir daktilo üstünde geçer, sonra kesip alt alta üst üste yapıştırır,
eğilir bükülürsün yerlere halıların üstünde fal açar gibi yan yana
getirirsin, tutmaz tutmaz, yani fal açılmaz. Ev dar gelir. Öbür odaya
koşarsın. Elfe’yle çarpışırsın, hadi o kitaplarını kaldırır, derslerini
toplar yatak odasına gider. Bu kez bana karşı oda da yetişmez. Fal
açılmaz. Hadi ben paramparça kâğıtlarımı alıp bu sefer Elfe’nin
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son durağı yatak odasına giderim orada o toplanmaz. Çünkü
çalışacak bir yer kalmamıştır. 130 metrekarelik ev küçük gelir…
Ben Elfe yatsa da daha yayılsam diye gözünün içine bakarım. Elfe
yatar ben daha da yayılırım. Sabaha kadar odalarda montaj -fal
açmak- sürer. Nihayet falın bir yerinde yakalarım aradığımı, haydi
her şey ona göre yeniden yazılır. Bundan önce kurduğum biçim
bozulur, iğneleri bir bir sökerim, başkalarını iğnelerim…108
Burak; neyi yazmaya uğraştığını, nasıl bir yoldan gideceğini, nasıl bir insan olarak
yaşamak istediğini bilinçle ayrıştırmış ve zaman zaman mektuplarında ya da
söyleşilerinde bunları ifade etmiştir109. Ancak kalkıştığı iş, daha önce yapılmış bir iş
değildir ya da gittiği yollar önceden denenmiş güvenli hatlar değildir. Burak özneldir,
kendinden kendine doğru iddiasız, edebî samimiyet konusunda son derece dirayetli bir
duruş muhafaza eder. Burak’ın yazarken kendinden başka bir kaynağı ya da kendinde
olandan başka bir vasıtası yoktur. Kendi yapısını kendi elleriyle yazarken söker, söktükçe
de örer.
Burak ve Derrida arasındaki bir diğer müşterek alan ise “dil”dir. Dil hakkında
düşünce üretmek, deneysel uygulamalar yapmak ve en önemlisi de kelimelerin içinden
çıkabilecek başka kelimelere doğru uzanmak ve anlamlarını bitimsizce çoğaltmak başlıca
ortak edimleri sayılabilir.
(…) Benim hikâyelerimdeki kelimelerim gibi hiç eskimez yerlerini
yıllardır değiştirir dururum. Anlamları da değişir… Yani kelimeler
birtakım işaretlerdir. Bir şeylerin işaretleridir. Bir şeyleri anlatmak
için kullanılırlar. Aynı işaretler ve kelimeler başka başka yerlere
konursa başka başka şeyler anlatırlar.
Dil’in nesnelerini ya da araçlarını yerinden edip, farklı bağlamlar içinde
deneyimlemeleri ve bilhassa dilbilgisini bozarak dilin yapısını dağıtmaları da ikisi için

108
109

Sevim Burak, 2009, s.240
Bedia Koçakoğlu, a.g.e. s.65-82.

68

ortaktır. Tüm bunlara, her ikisinin de bir sayfa üzerinde alışılmadık bölmeler yapmalarını,
kesme, tırnak vb. işaretleri anlatıya kuvvetle dâhil edişlerini ve dipnotlara verdikleri
yoğun işlevi de ekleyebiliriz.
Burak okumayı ya da yazmayı öğrenircesine, dil’i söküyor gibidir. Hem parçalara
ayırıp, yapının işleyişine müdahale eder hem de bu parçaları farklı bir bağlamda
“başkalaştırırarak” anlam üretir. Derridavari şekilde, bir metnin bir yerinde söktüğünü bir
diğer metin parçasına içkin vaziyette –yeniden- örer. Ya da tam burada diyebiliriz ki
Burak, “Sevimvari” bir şekilde kesip biçtiği, parçaladığı kullanılmış giysilerin parçalarını
başka şekillerde teğeller, başka kalıplara uydurur, başka giysilerden parçalar ya da
aksesuarlarla zenginleştirip, birleştirip -yeniden- diker. Koçakoğlu Burak’ın dostu Feyza
Zaim’den şöyle aktarır:
Sanki bir terzihaneye gitmiş gibi hissediyorsunuz. Provahaneye.
Yarı bitmiş yarı bitmemiş elbiseler var. Terzi arkadaşınız size nasıl
fikir sorarsa aynı öyle… (…) ‘şurada potluk var mı sence?
Arkamdan git bir uzaktan bak bakayım’… Tam böyle bir
çalışmaydı. Kâğıtları serer yere. Emekleyerek onu alır oraya.
‘Şimdi böyle bakayım nasıl oldu… Böyle nasıl oldu? Kalkıp şunu
şöyle getirir misin?’…Anlamla biçim birbirinin üstüne oturuncaya
kadar bu prova devam eder.110
Burak, bir dişidir; podyum mankenidir, dikiş diker, ortaokuldan sonra okulu
bırakır, bedeni hasta ve zayıftır, iki ayrı babadan iki ayrı çocuğun annesidir, antika toplar,
eşyaların anlatacaklarına kulak kabartır, yazdıklarını kesip biçer sonra perdelere iğneyle
tutturup birbirine ekler, bir arabaya âşıktır, annesinin kızıdır, çünkü dünyadaki zamanı
yapacaklarına yeterli gelmemiştir, daha iyi biri olmayı isteyip de bir türlü olamamıştır.
Dişiliği sadece fiziksel doğasından değil; varlıksallığının içinde barındırdığı tutarsızlıklar
ve şifreli kilitlerden de kaynaklanır. “İkinci bir kader gibi sığındığım hikâyelerim, beni
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başkalarından saklar. Hikâye yazmak, kendime açık, başkalarına kapalı olduğunu
sandığım, kendi bildiğim bir durumdur.”111
Yazarken, bütün bir anlatım tarihine hâkim olan “eril bakışı”, gayri irâdi –her şeyi
kendisinden esinlenerek kurguladığı, kadın olarak algıladığı ve bulunduğu yerden baktığı
için- bir “dişil bakış”a çevirerek yapıyı bozar. Burak bir kadın yazar olmaktan başka bir
şey olmadığı için ve kadınlık sınırlarına bizzat çarparak yaşamını ve yazarlığını
sürdürdüğü için -kendi niyetlerinden bağımsız-ister istemez dişil-bakışın ya da dişil
edebiyatın örneği oluverir. Yukarıda anlatıldığı gibi, Burak’ın üslubunun belirlenip
adlandırılamayışı ve pek çok farklı biçemden yararlanmasına dair Zafer Aracagök’ün;
Derrida, Nietzsche ve Sevim Burak’ı birlikte okuduğu makalesine başvuralım:
Derrida “style” ve “stylus” (uç, iğne, keskin, sivri) ve “éperon”
sözcükleriyle oynayıp, (…) “iz” sözcüğüne ulaşır. Bu anlamda
“éperon”, stil denen şeyin izini oluşturur, stil sivri ucu sayesinde
bir iz bırakarak yok olmuş “olmayan-olma”ya (absent presence)
işaret eder ve yazarın stili denen şey de işte bu “olmayan-olma”yla
dissimülatif bir üretim ilişkisi kurarak stiller geçidi oluşturmak
demektir. Yani stil ancak olmadığı an, ancak stiller çoğulluğuna
işaret edebildiği an stil olabilen şeydir. (…) ve eğer stil buysa, yani
“olmayan-olma”yla kurulan ama kurulduğu anda bozulan şeyse,
bu, mesafeyi, mesafe olarak korumayı gerektirir. Bunu yapabilme
gücü erkek olandan çok kadın olana aittir, çünkü tanımlanmaya
direnen kadın olandır ve işte tam da bu yüzden “feminen
operasyon” belli türde bir kulak ve okuma alışkanlığını
gerektirir.112
Burak, yaşarken de eril otoriteyi sonuna kadar hissetmiş ve asla ona öykünmeyi
seçmemiştir. Edebiyat çevresinde, kendi hakkında karar veren yarışma jürilerinden,
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yayınevi sahiplerine, eleştirmenlerden, tiyatro yönetmenlerine, beğenilen toplumcu
yazarlardan neredeyse o devirdeki hayranlarına varıncaya kadar erkeklerle sarılı
vaziyettedir. Eril yargıçlara kendini teslim etmek mecburiyetindedir. Bunlar onu bir kara
bulut gibi vesveselere boğan, zihninde durmaksızın mücadele ettiği hortlaklar gibidir.
Burak ise mecâzi manâda onlardan biri olmayı reddeder. Ölümünü erteleyebildiği sürece
yazmış ve yazmayı seçerek eril dünyaya karışmadan kalabilmiştir. Bir yanıyla kuvvet ve
destek aldığı en önemli dayanağı oğluna yazdığı mektuplarda bile kendini, geçmişini,
kararlarını, yaşamındaki hadiseleri, ona ‘neden böyle mektuplar yazdığını’ bile açıklama
gereği duyarken, kendini oğluna, doğru anlatabilmenin mücadelesini verir. Burak’ın
yaşamındaki kadınlar ise; kızı Elfe, ablası Nezahat, yazılarını daktiloya çeken Nebahat,
erkeklerin aksine, yanı başındadır. Canıyla kanıyla, tüm gayretleriyle ona yardımcı
olmaya çabalamaktadır.113
Burak’ın metinleri “hatırlayış” gibidir. Bir türlü söylenmek istendiği gibi
yazılamaz, bir türlü imgenin tamamı görülemez, bir türlü “tam” mânâsıyla hatırlanamaz.
Hafızada ele geçirilmiş kopuntular da sayısız farklı dizilimlerde birleştirilebilir ve bu
ihtimal “anlam”ı iyice mesnedinden çıkarıp bitimsiz bir dönüşe maruz kılar. Anlamın
göstergeler boyunca çoğalışı, Derridavari bir nitelik olarak; “hatırlayış”ı, devingen bir
anlam avcılığına dönüştürür. “Elfe’nin Dersi”nde114 olduğu gibi 1, çeşme, şamdan,
çıngırak sesi, çam ağacı, ağlama, hatıra, siz sözcükleri sayısız birleşim içine yerleşerek
birikir. Burak metinleri, sözcüklerin doğru yerlerini arayan ve bulamayacak kadar
ihtimâller içinde kaybolan, unutkanlaşan, umutsuz bir hatırlama çabasına da benzer. Oysa
Burak Ford Mach 1’da (Kaybolmamak için) diye yazar:
BİR ÇINGIRAK SALLARSINIZ (Kaybolmamak
için) BİR HATIRA BİR SİZ
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BİR HATIRA BİR SİZ BİR ÇINGIRAK SESİ
(Kaybolmamak için)
(…)
KAYBOLMAMAK İÇİN ÜÇ AĞLAMA
BİR ÇINGIRAK
KAYBOLMAMAK İÇİN115
Burak metinlerinin bir diğer Derridavari yanı da sözcük ya da işaretlerin vak’a
meydana getiren devingenlikleridir. Koreografik bir tasarım gibi sayfa üzerinde tekrar
edilişleri, yer değiştirmeleri ya çeşitlemelerle çoğalmaları “fiili” bir anlatım
sağlamaktadır. Bu devingenlik okunurken yazılıyormuş hissini yaratır. Yani sanki
önceden yazılmamıştır da okuyucunun zihninden boş yerlere eklenmektedir. Zaten,
Burak öyle boşluklar ve yarıklar bırakır ki hem biçim hem de içerik bakımından, okuyucu
bunları kendiyle daha doğrusu kendinde çağrışan hayaletlerle doldurmak zorunda kalır.
Bu istemsiz yöneliş, okuyucunun açık bırakılmış bu yarıklara kayıp düşmekten korkuyor
oluşu yüzünden ortaya çıkar. Burak her sözcük ardında ya da sayfa sonunda ya da
sayfadaki tüm lekesiz alanlarda okuyucuyu bir boşluğa atlamaya hatta intihara teşvik eder
gibidir: “İstediğin zaman okumayı sonlandırabilirsin ya da yarıklar üzerine bir kereste
daya da bir sonraki parçaya geç, aman boşluğa düşmeyesin!”. Geçmeye kalkışmak,
elbette düşme tehlikesini de içinde barındırır. Yazarın çağrısı, okuyucuda daimî
dengesizlik ya da zeminin ayaklarının altından kayıyormuş hissini yaratır. Doğan Yaşat
bunu şöyle anlatır:
Okura kendisini dayandıracağı sağlam bir zemin sunmaktan geri
duran dilsellik, daha kuvvetli bir ifadeyle belirtmek gerekirse “dil
durumu”,

yazının

hâlihazırdaki

olanaklarına

hapsolmak

istemeyecektir. Adeta bir vaka olarak dil, böylelikle kendisi
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üzerine konuşabilecek yani bir dil de talep edecektir.116
Burak tıpkı Derrida’nın yaptığı gibi, okuyucunun okuyup geçmesine izin vermez.
Her iki yazar tarafından da okuyucu, -yazarcasına- anlamları avlamaya teşvik edilir,
kendisinden fiili, katılımcı bir okuma beklenir. Okuma, yazarla birlikte yaşanan bir
deneyime dönüşür. Tam da bu düzeyde “vak’a” meydana gelir. Vak’a her seferinde
eylemselleşen ve bedenleşen ve akabinde yitirilen ve hayaletleşen bir deneyimleme ânı
olarak tarif edilebilir. Burak’ın metinleri, yazılırken ve okunurken, parçalanıp dağılırken,
birleşip bedenleşir, bir “başka” şey olurlar. Derrida “vak’a”yı şöyle tarif eder: “…(vak’a)
“başka”nın başka olarak tecrübesidir, gerçek şu ki başka olanı; iadesi olmayan bir
hediye olarak kabul edip, kendine mal etmeksizin ve yargılamadan, başka olmaklığında
serbest bırakırım.” 117
Burak yazdıklarını yapısöküme uğratırken, bir metinde saklı duran “başka”ların
açığa çıkışına zemin hazırlamak ve yeni anlamlara doğru genişlemek ister. Çünkü sayısız
gösterene doğru yönelim aynı zamanda okuma ve yazma esnâsında ortaya çıkan bitimsiz
bir “gelen” ya da “hayalet” akışıdır. Burak “gelen”i misafir etmeyi ve onunla hasbıhal
etmeyi tercih eder. Bu hâlet-i ruhiye, edebiyatını, bir “vak’a”nın tecrübesine dönüştürür.
Derrida’nın deyişiyle:
Kesinlikle bir “evet” deme söz konusudur. Gelen şeye “evet”
demek, gelmesine izin vermek. Vak’a aynı zamanda gelendir,
olmakta olandır [arrive]. (…) bu “evet” ister vakaya ister başka
olana ya da başka olarak vakaya ya da başkanın gelişine söylenmiş
olsun hatta bu “evet” söylenmiş ya da söylenmemiş olsun…118
Burak sadece edebiyatıyla değil, edebiyatına malzeme ettiği yaşamına karşı
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tavrıyla da Derridavaridir. Yaşamının mekânlara, eşyalara, kişilere, hafızasının dört bir
yanına dağılmış parçalarını biriktirip onları edebiyat bağlamında yeniden bir araya
getirirken de bizzat kendi yaşamını söküme uğratmıştır. Yaşam, birbiri üstüne binerek
büyüyen durumlardan oluşan bir yığma binaya benzetilirse, bu yapının sökülüşü bir
parçanın, bir hâtıranın aralardan çekilip, meydana getirdiği yarılma yüzünden binanın
yıkılıvermesiyle son bulabilir. Ancak Burak bir taraftan bu parçaları çekiştirirken, bir
taraftan da açılan yarıkların bazılarını doldurmaya gayret eder. Çekip çıkardığı parçaların
bir kısmıyla binayı başka bir yerde, yeniden inşa etmeye, diğer kısmıyla da ayakta
durması için yapıya kirişler, yamalar atmaya koyulur. Burak bazen de yarıkların,
gediklerin yerini olduğu gibi açık bırakır. Kendine münhasır bu tavır, okuyucusunu, kendi
tercihleri doğrultusunda boşlukları doldurmaya teşvik eder. Okuyucu da anlam üretmekte
yetkilidir ve açıkları doldurmak üzere, ister istemez kendi geçmişine başvurmak zorunda
kalır. Bu hareketsellik, Burak metinlerinin biricikliğini artırır ve okunuşunu da bir
“vak’a” olarak gerçekleştirir. Burak’a musallat olan hayaletler, okuyucuya da musallat
olur ve okuyucunun hayaletleriyle de el ele kol kola dans eder. Bu dans biricik ve
öngörülemez adımlarla ilerleyecektir. Her okur, Burak metinlerinin ikinci yazarı (alterwriter) dır bir nevi...
Sevim Burak her şeye ortasından başlar ve ortasında bir yerlerde sonlandırır. Akıp
gitmekte olan bir süreçten, yaşanmış devirden bir büyük alıntı yapmış gibidir. Sanki
zihnindeki hızlı kalabalığı duraklatıp bir poz almaya çalışmaktadır, yakalarsa bu ân bize
görünür olabilecektir. Ama kalabalık geldiği hızla çabucak çekilip gider. Okuyucu da
tıpkı bir performans izleyicisi, bizatihi Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in izleyicisi gibi,
bu hızlı geçişte, kendi durduğu noktadan algılayabildiği kadarına tanık olabilir. Aynı
metni yeniden okuduğunda da bu durum değişmez çünkü her okumada “başka” bir anlatı
düzeni, başka bir “uğraş düzeni”ne119 maruz kalır. Her okumada, durumun faillerinin tam
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da yanı başından, işlenen fiile -ama bu sefer farklı bir ayrıntıyı önemseyerekbakabilirsiniz. Bu bir “görgü tanıklığıdır” bu nedenle de tanık olunan âna dair
hatırlananlar daima kesinliksiz, tartışmalıdır ve her hatırlanışta sökülür, her tekrarlanışta
bir “başka” türlü örülür.

2.2 BİR HAYALET AVI OLARAK: DRAMATURJİ
Günümüzde performansların yaratım süreci ve/ya sonrasında, dramaturji unsuru,
birbirinden çok farklı yöntem ve yaklaşımlarla katkıda bulunan, sınırları ve tanımı
belirsizleşen ancak önemi ve etkinliği artan bir olguya dönüşmüştür. Tez çalışmamızın
çalışma alanı olarak Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinde uygulanan dramaturji
de kendine özgü bir üslupta gelişmiş, seyir öncesi ve seyir sonrasında farklılaşan
uygulamalardır. Tezimizin amacı projenin seyri sonrasında dramaturjik bir araştırma
yapmak, projenin düşünsel zeminin belirlemek, esin kaynağıyla arasındaki ilişkiyi
irdelemek ve seyir arkasında yer alan tercih ve kararları vurgulamaktır. Bu bağlamda
çalışmamızın bütününü, bir dramaturjik inceleme ve döküm olarak önerilmektedir ancak,
özel olarak yazılı metne dair yapılan ardıl dramaturji bu bölümde aktarılmıştır.
Dramaturjimizin ana ekseni, metinlerden alıntılanan parçaların çağırdığı
hayaletlerin peşine düşerek, onları yakalamaktır. “Hayalet Avı” metaforu bilhassa
yaratım sürecinde işlevsel olmuştur. Gösterimciler metinler hakkında konuşup tartışırken
akıllarına musallat olan durumları belirleyip bunların etkilerini davranışlara dönüştürmek
için doğaçlamalar yapar. Doğaçlamalar bu hayaletleri yakalama çabasıdır ve avın başarılı
olabilmesi kendilerinin de hayaletleri tarafından yakalanmasına bağlıdır.
Kişi hayaletinin avcısıdır bu durumda, ama aynı zamanda da avının avı
durumundadır. Hayaletini avlamak üzere onu cezbetmesi önce kendini ona teslim etmesi
gerekir. Sonra onunla hemhâl olabilme, kendisine olan borcu bilebilme şansı olur. Ancak
bundan sonra hayaletleri geldikleri yere göndermek mümkün olabilir. Lakin uzaklaşan
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hayalet, her ân geri dönebilen oluşuyla tedirgin edicidir ve tüm yaşama bu duyguyla
musallat olur. Derrida’nın ifadesiyle:
…Hayalet avını, yani avcısını bırakmaz elinden. Onu kovmak için
avladığını da anlamıştır zaten. Aynamsı bir çember, kovmak için
avlanmakta,

kaçırtmak

için

peşine

düşülmekte,

peşinden

koşulmakta, ama gene de arayıp bulmak ve yeniden peşine
takılmak için kaçırtılmakta, uzaklaştırılmakta, dışarı atılmakta.
Birisi kovulur, kapının önüne konulur, dışarı atılır ya da geri
püskürtülür. Ama bunu yapmaktaki amaç, onu avlamak, baştan
çıkarmak, ona ulaşmak, yani hemen elinin uzanabileceği yerde
bulundurmaktır.120
Böylece yaşam boyunca uzaklaştırılmak istenen hayalete doğru yaklaşma
çabasının esiri oluruz.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in metinle arasında kurulan ilişki de bir hayalet
avıdır. Metinler vasıtasıyla çağrılan hayaletler bu çalışmayla yeniden yakalanıp, bir araya
getirilir. Alt bölümde yazıya dökülmüş çatlamış dramaturji ile yaratım sürecinin
hayaletlerini yakalayabilmek için, yönetmen-koreograf ve gösterimcilerin kendi
geçmişlerinden taşıdıkları olgular hayaletleri avlamak için yem olarak açığa çıkarılmıştır.
Bu yemlere gelen hayaletler ise tetikledikleri davranış ve durumlar ile yakalanarak yeni
bir metin içine yerleştirilir.
Yukarıda söz edilen metin-hayaletler-davranışlar ilişkisi Burak’ın edebiyatından
esinlenen; farklı cümle ve paragrafların parçalanarak yeni bir düzen ile ardarda dizilişine
atıfla “çatlamış” bir yapıda gerek yaratım gerek seyir esnasında etkinleşir. Tezimizde bu
çalışmaya “çatlamış dramaturji” adı önerilir. Kırıldıktan sonra bitiştirilmiş bir porselen
fincan yüzeyi benzeri, sızdıran çatlaklardan oluşan geçirgen bir yapıdır. Çatlaklardan
sızması beklenen anlamlar, duygulanımlar, çağrışımlar; kısaca alımlayıcıya (okuyucu,
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izleyici) ait okumalardır. Birinci ara başlık altında Çatlak fincan adıyla bu düşünceyi
tetikleyen Burak yazımının özellikleri açımlanır.
İkinci alt bölümde Bana Islak Mayonuzu Gösterin için uygulanan çatlamış
dramaturji Metinlerde dolaşan, yazan, yazılan, seyre katılan hayaletler başlığı altında
yazılı bir metin olarak aktarılır. Bu çalışma hem hatırlama, hem kaydetme, hem de
anlamlandırma sürecidir. “Sonra”dan gelen idrakle, “sonra”sında ve “sonra”da zuhur
eden bir “sonra-yazım”dır. En önemli bir özelliği; birçok farklı zihinden yola çıkan
hayaletleri; güdüledikleri hatıraları, davranışları, nesneleri ve mimari ayrıntıları, nidâ ve
çağrıları aynı ânda söyletmeye çalışmasıdır. Kendine özgü yazım biçimleriyle oluşan bir
tür düşünceler akışı olan bu araştırma, metnin çağırdığı hayaletleri avlamaya uğraşır. Bu
benzetme nedeniyle tezimizde uygulanan dramaturji bir hayalet avı olarak betimlenir.
Çatlak Fincan
Bütüne

ulaşmak

için

“arayıp

bulmak”,

eskileri

deşelemek

Burak’ın

yazabilmesinin koşulu ya da yazım tabiatıdır. Burak’ın yazma hâli, bir hatırlama, ayrık
parçaları birleştirmeye çabalama gibi kabul edilebilir. Sadece Burak değil, karakterler ve
nesneler de zamanların ve mekânların içinde dağılıp saklanmış, bulunmayı bekleyen kırık
parçalarını arayıp bulma isteği ile dolanırlar. Hakkında yazan ya da söyleyen hemen
herkes, Burak’ın, daktiloda yazdığı metinlerini parçalara ayırıp, kestiği kâğıtların
üzerindeki, cümlelerin, kelimelerin, satırların hatta harflerin yerlerini onlarca kere
değiştirerek perdelere iğnelediğini, uzağa çekilip bakarak bu parçaların yerlerini
değiştirdiğini, metnin düzenlemesini defalarca yenilediğini betimler. Hatta bizzat kendisi,
bu alışkanlığını bir öyküsünün içinde üstü kapalı ifade eder:
“Yalnız şu perdeler/perdeleri kapadım/iyi mi/bu kadar karanlık
yeter mi/perdeler açık dursun demedim ki/ben size ille de
sargılarınızı/yalnız şu perdelerin üzerindeki kâğıtları ne
yapacaksınız/nereden çıktı bu kâğıtlar şimdi/ne yapıyorsunuz bu
kâğıtlarla/bu iğneler batmadı mı size hiç/o iğneli kâğıtlar hiç
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rahatsız etmedi mi sizi/121
Bu betimleme olmaksızın da yazarın, metinlerinde, bütünlüklerin daima
parçalandığını ve sonra da bu parçaların türlü zaman ve mekânlarda-farklı kitap ya da
öykülerde ya da öykünün farklı bölümlerinde- kendinden koparılmış diğer parçalarını
aradığını, onlara erişip eski yerlerine yerleştirip bütünlenmeye çabaladıklarını
duyumsarız. Ancak Burak, parçaları kendi bütünü yerine çoğunlukla başka bir parça ile
eşleştirir ya da kendi bütününe bir türlü kavuşamayan birçok başka parçanın olduğu bir
gruba dâhil eder ve yeni bir “parçalı gövde” ortaya çıkarır. Parçanın aslen ait olmadığı bir
başka gövdenin eksiğini kapatması, gediğine oturtulması başka bir deyişle yapıştırılarak
iliştirilmesi, yapısökümün bir uygulaması olarak, metinden alıntılanmış parçanın başka
bir bağlam içinde çalıştırılması uygulamasını çağrıştırır.
Kaçırılmaması gereken nokta, Burak’ın hangi parçaları seçtiği ve bunları nasıl bir
“bağlam” içinde yeniden çalıştırdığı meselesidir. Burak’ın yazarlığının önemli
niteliklerinden birisi belki de özgün ve sıra dışı “bağlam”lar yaratmak üzere harcadığı
yoğun gayrettir.
…ilk sözü şu oldu/KİLİT BİR YANDA/yıllar her şeyi büyütmeye,
geliştirmeye yeterli/MESLEK SEÇİMİMDE BANA YARDIM
EDER

MİSİNİZ?/Ben

tabi

sevinerek

dedim/SABIRLA

BEKLEDİĞİM KOPAN BAĞI/O zaman bana dönerek/TEKRAR
DÜĞÜMLEMEYE ORTAM YARATIR DİYE/Ben size üç tane iç
içe yazılmış kâğıt uzatacağım/25 SENE BEKLEDİM/Avucunun
içersinde/AMA

ELLERİMİZ

HİÇBİR

ZAMAN

BİRLEŞMEDİ/Siz bir tanesini seçeceksiniz söz mü/DİYE
SORDU/Kopan aile bağlarını/BEN DE “SÖZ”/Bu aile tablosunu
hiçbir

121

ressam

çizemez/ANLAMINA

GELİRCESİNE
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GÖZLERİMİ İKİ KEZ KIRPIŞTIRDIM/122
Bir olguyu hatırlayabilmenin yolu, yakalayabildiğimiz parçaları uygun
yerlerinden birbirine iliştirmek gibidir, herhangi bir yaşanmışlık, hatırlayabildiğimizde
“mevcut” olabilir sadece. Burak, hafızamızda –tabiatıyla- parçalanmış ve dağılmış duran
imgeleri bu dünyada yakalayabilmek, hatırlayabilmek için, zihninde “bütün” haldeki
şeyleri bile, önce parçalamaya ihtiyaç duyar gibidir. Ardından bu parçaları yeni bir
kompozisyonla birleştirerek “hatırlama” fiilini gerçekleştirmeye çabalar. Hafızada
parçalanmış duran ânlar, hatırlama esnâsında birleştirilirken, -kırılmış bir porselen fincan
misali- üzerinde çatlaklardan oluşan çizgilerle, parçaların arasından eksilen zerrelerden
kalan görünmez yarıklarla ve yapıştırıcıdan bulaşan fazladan lekelerle gelirler. Bir
hatırlayış yaşandığı ilk ânındaki berraklığı ve pürüzsüzlüğü bir daha asla yakalayamaz.
Tıpkı belirdiği ânda kayboluveren hayaletler gibi, Burak da yakalamaya çalıştığı
hâtıraları tekrar tekrar davet ederken hep başka hayaletlerin de davetsiz misafirliğine
maruz kalır. Birbirini çağıran sayısız hayaletlerin doluştuğu zihninden, söze
bağlayabildiklerini de hatırladığı kadarıyla bir arada tutmaya, birbirine “iliştirmeye”
uğraşır. Burak’ın “uğraş düzeni” de budur. Ancak bu yapıştırmalar ya da yan yana
getirmeler, başka tarihli, başka yerli nesnelerin parçalarını da aralara katıştırdığı için
eşyanın ruhu, artık melez ve ikinci el bir gövdede saklıdır.
22/11’i, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’e esinlendiren ilk Burak metni Everest
My Lord olur. Arkasından da Afrika Dansı, Yanık Saraylar ve Ford Mach 1 adlı
eserler sıralanır. Everest My Lord kendine münhasır yazım tarzı (grafik tasarımı) ve
ifadesiyle, klasik anlayışa göre roman sayılamayacak kadar kopuntulu bir metindir. Öykü
ya da şiire de pek benzemez. Orta yerinden başlayan konuşmalar, sadece “isim” halindeki
kelimelerin sıralanışından meydana gelen paragraflar, tanımlanamayan mekân ve
zamanlar ile tahayyülü imkânsız karakterlerden oluşan Everest My Lord- roman 3
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perde yazılı iç kapağıyla bile daha baştan, tekinsiz bir metindir. Adı İngilizce mi, Türkçe
mi belli değildir. Hem aşinadır hem bilinmez. Kitabın cüssesi de bir roman olmak için
sanki biraz çelimsizdir. İçinde sade bir yazılı metin yerine, çizimler, resimler bulunur.
Everest My Lord, adeta; yazılıp bitirilmiş hazır bir metin üzerinde, sonradan makasla
yarıklar açılmış, kesikler atılmış hatta bazı yerleri silgiyle bulanıklaştırılmışçasına, tuhaf
boşluklarla dolu bir kitaptır. Bir performans librettosunu çağrıştıran yapısından ötürü
proje için başlatıcı olur.
Burak yazdığı metinler için “performansa” dönüşme gizil gücünü fark etmemiş
olsa da kendi zihnindeki hayâl, hayalet, tarih, eşya ve kişiler dünyasındaki hareketliliği
samimiyetle metinlerinde var etmeye uğraştığını düşündürtür. Sarkis ile kurduğu zihinsel
yakınlıktan gelen bilgilerle yapmak istediği şeyin aslında bir enstalasyon ve edebiyattan
ziyade kavramsal sanat olduğunu iddia eder. “Ben kavramsal san’atımı kendi fikrime
dayalı olarak kurdum. Ve yazı san’atımdan resimler, heykeller çıkarmaya, soyuttan,
somutlaşmaya çalışıyorum.”123 Burak, daha uzun süre yaşasaydı, belki, metinlerinde
sinemayı, dansı ve müziği de görebilecek ve nesneleştirme macerasını öteleyecekti.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin, özellikle çok parçalanmış bir yapıya sahiptir.
Mesele “anlamlandırmak” olduğunda, Bana Islak Mayonuzu Gösterin, Burak metinleri
ile paralel özellikte; mantıklı bir dizgeden başka her şeyi öneren nitelikte bir
performanstır. Bu nedenle “anlam” çıkarmak ya da üretmek, kuruldukça yıkılan,
yazıldıkça silinen ya da belirdikçe kaybolan, sayısız imge vasıtasıyla hatıra ve
çağrışımların tetiklenmesidir. Bu noktada yeniden hatırlatalım; çatlamış dramaturji’nin
niyeti tıpkı -Burak’ın sözcüklere yaptığı gibi- kırıkları biriktirirken, her bir kırık parçaya
bütününden bağımsız bir varlık bağışlamak ve parça olarak değerini takdir etmektir.
Burak’ın, bütünlüğü onaylanmış, dilbilgisi kurallarına uygun cümlelerle metin
oluşturmak yerine; cümleyi parçalayıp tek tek kelimelerin varlığını yüceltmesi gibi,
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projemizin dramaturjisi de sahnede “ânların vuku bulmasına” ve onların da pek çok
“başka” ânı ya da anıyı çağırmasına odaklanır. Ortaya çıkarılmak istenen seyirlik akış;
dramaturji yaklaşımıyla bağlantılı olarak; üzeri çatlaklar, eksik parçalardan kalan
boşluklar ve kenarları kırıklarla dolu, kırıldıktan sonra yapıştırılmış, hatta başka bir
fincana ait parçalarla dahi birleştirilmiş, “bir porselen fincan”a benzer. Pürüzlü, yer yer
lekeli ve parçaların arasında gedikler, yarıklar bulunan bu yeniden inşa edilmiş nesne, asıl
nesne değildir, sayısız hayaletin tezâhür ettiği, sızdıran bir çatlak haznedir.

2.2.1

METİNLERDE

DOLAŞAN,

YAZAN,

YAZILAN,

SEYİRE

KATILAN HAYALETLER
Bu bölümde, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in esinlendiği metinlerden
alıntılara eşlik eden, Burak ve yönetmen-koreografın hayaletleri, gösterimcilerin kendi
hayaletleriyle birlikte, nesneler, rakamlar, isimler; Burakvari bir düzenlemeyle
birleştirilerek performansa vasıta olan zihin durumlarının sözel akışı yapılır. Çatlamış
dramaturji önermesinin uygulamasıdır.
Kırık parçaların her biri hayaletlere ya da onları çağıranlara karşılık gelir. Bunların
farklı bir bütüne eklenmesi, yani “başka bir bağlam” içine yerleştirilmesi söz konusudur.
Parçalar birbirine tam oturmadığı için aralarında çatlaklar muhafaza olunur. Bu aralıklar
ya da boşluklar “ayıram” fikri üzerinden açıklanırsa; sonsuz sayıda gösterilene işaret eden
anlamların sızdığı, dışarıya seslendiği aralıklardır.
Bir dramaturji çalışması, genel itibariyle, anahtar kavramları, ruh durumlarını,
mesaj ya da anlamları belirleyici iken, “çatlamış dramaturji” bunlara dair olasılıkları
artıran bilginin dizilmesidir. Aşağıdaki çalışmada belli başlı hayalet kaynakları ve
tezâhürleri “aynı anda/eş zamanlı” aktarılırken Burak’ın aynı anda üç bazen dört ayrı
anlatı akışını bir arada aktardığı yazım tarzı model alınmıştır. Burak bu tür metin
parçalarında, akışların ayırt edilmesi için, bazen kesme işaretleri bazen tire işaretlerinden
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faydalanır. Ya da büyük harf, küçük harf ile ayrıştırır. Ancak hiçbir işaret kullanmadan
yan yana akıttığı parçalar da vardır ki kelimeler diğerleri ile kâh birleşir, kâh ayrılır başka
okumalara yol açar. Bu yazım tekniğine bir örnek olarak Afrika Dansı’nda yer alan Foto
Febüs’den alıntı yapalım:
Kâzım telefonda Koparan’a “15 dakikaya kadar evi terk
etmezseniz ben ordayım” deyip dayatmış yakından bakınca kör
olursun tabii buzdolaptaki yemekleri beğenmemişler o kadar ışıklı
o kadar parlak ve büyük görürsün kendini annem “pasta vereyim”
demiş suyun içinde gibi aynanın içinde yemek istemişler ışık körü
gibi sonunda kebapçıya gitmişler hiçbir şey göremezsin oysa
Kâzım hepsini nikâhtan sonra tek tek eve çağırdı işte bu
göremediğin şeyleri sana FOTO SÜREYYA gösterir FEBÜS
STÜDYOSU’NDA DA bütün bunları görürsün bu saydıklarıma ne
ablasına ne annemlere akıl edip de “evde kimse olmasın” diye
tembih etmeyi beceremedik gerçekleri eciş bücüşleri bakar
körleri… iğneli fıçıları… iğneli fıçıları…124
Bana Islak Mayonuzu Gösterin; 17 anlatı parçasından oluşur. Bu parçaları
birbirine iliştiren iki yaklaşımı da atlamayalım: birincisi -performansın başından sonuna
kadar- seyredilenlerin kendi anlatı parçasının dışında kalan zaman ve mekân içinde,
“oyalanış”ları hakkındaki tasarrufları ikincisi ise 17 anlatı parçasını birbirine
“ilmikleyen” daha aleni davranışlarıdır.
“Oyalanma” fikri; seyredilenleri daima sahne üzerinde konumlandırmak yani
kulis ya da benzeri seyir alanı dışına çıkartmadan ve “durdurmadan” ya da
“dondurmadan” onları akışın dâhilinde, canlı bulundurmak niyetine dayanır.
“Oyalanma”lar, her seyredilenin kendi anlatı parçasına sıra gelene dek sadece “kısmen”
ve “doğrudan olmayan” şekilde seyir esnasında oluşan durumları takip etmesidir. Kimi
zaman, olup biteni “dinleme”, “istemeden şahit olma”, kimi zaman da “kendi işiyle

124

Sevim Burak, “Foto Febüs”, 1982, s.49-50.
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meşgul olma” ya da “ne yapacağını hatırlamaya çalışma” benzeri kiplerdir. Seyredilenler
etrafa bakınır, üzerindeki giysiyi giyip çıkartır, küvetteki su ile, ya da yerdeki çakıl taşları,
kum ile oynar, dalgın yürüyüşler yapar, bir köşede tek ayak üstünde durmaya çalışır, bir
sigara yakar, gün batımını seyreder, küvetin içindeki suyun içine yatar, giysilerinin
sularını sıkar. Söz konusu “oyalanışlar”, o esnada tam odaklanılmış bir edim olmadığı
için, hayaletleri cezp eder ve birer âraf 125 misali görev görür. Hayaletlerin gelişine ya da
gidişine geçit olur, böylelikle musallat oldukları bedenlerin, bir sonraki anlatı
parçasındaki tekil ya da ikili anlatımına “yol açar”. Hayaletler bir yarık gibi açılan
“oyalanışlar”dan sızar ve konuşmaya başlar.
Aşağıdaki “çatlamış dramaturji” çalışmasında, 17 anlatı parçasına birer isim
verilir. Anlatı parçalarınının başını ve sonunu kapatmaksızın, noktalamaksızın ya da
mühürlemeksizin sadece birbirine “ilmikleyen” edimler de anlatı parçaları arasında;
seyredilenlerin davranışları çerçevesinde tarif edilir.
Seyredilenlerin davranış ya da jestlerini tetikleyen ve muhtemelen sahne
esnasında tezâhür eden hayaletler metin parçaları ile seyredilenlerin edimleri ve ilintili
diğer unsurlar; yedi farklı yazım şekliyle sıralanır ve sırasıyla şu verilere karşılık gelir:
1- metin PARÇALARI: dik, kalın ve aslına uygun olarak küçük ya da büyük harfle,
2- SEYREDİLENİN HAYALETİ: eğik, ince ve hepsi büyük harfle,
3- yazarın hayaleti (tahmin edilenler ya da metinlerinden alınanlar): dik, ince ve hepsi
küçük harfle,
4- esin kaynaklarına dahil edilen eşya, rakam, hayvan ya da kişi: isimleri dik, kalın,
hepsi küçük harfle ve altı çizili biçimde,
5- seyredilenin davranışları ve söyledikleri: eğik, ince ve hepsi küçük harfle,
6- YÖNETMEN-KOREOGRAF’IN HAYALETİ: dik, ince ve hepsi büyük harfle,

125

İki şey ortasında kalan yer veya hal, ne bir taraf ne öbür taraf, ara, geçit

http://kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=araf&mi=0
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7- sahnedeki eşya/giysi: eğik, kalın ve hepsi küçük harfle ifade edilmektedir.
Bunlara ek olarak, iki seyredilenin bir arada oluşturduğu anlatı parçaları için; iki
seyredilenin ayrı ayrı hayaletleri ve sahne esnasındaki davranışları “/” işareti ile peş peşe
yazılarak ifade edilir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin – Çatlamış Dramaturji
Kaplayan Anlatı Parçası– “Dolanış”, çalışılan metin: “Pencere”, Yanık Saraylar,
seyredilen: Zerçin Sönmez: (İlyas’ın ilk girişinden hemen sonra başlayan ve kendi anlatı
parçası başlayana dek süren genel devinim)
“Kısa bir süre durup aldatıcı boşluğa baktım/… bir düş olup olmadığına VARACAK
MI? Pek acınacak bir yaşamaları vardı. Başı hafifçe öne eğik, kısa adımlarla hızlı hızlı

Şekil 1- Zerçin Sönmez, Santralistanbul 2008 (Mehmet Okutan)ve Garajistanbul 2007 (Aygül
Akmanova)

yürüyüp ansızın belirsiz bir noktada duraklar, o zaman bir süre gözlerini bilinmez bir
noktaya diker. Sonra âniden bir yere yetişmesi gerekiyor gibi ama aslında gittiği yönün
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farkında olmadan tedirgin ve tekinsiz kısa mesafeli adımlarını sürdürür uzun kollu
kahverengi tişört, içinde iki parça mayo, çıplak bacaklar ve ayaklar.
1.Anlatı Parçası - “Üşüyüş”, çalışılan metin: Afrika Dansı, seyredilen: İlyas
Odman:
KENDİ SÖYLEDİĞİ BABA makine çene titrer, yürür BİLEKLER İÇE DÖNÜK
kırmızı mayo KELİMELERİ KENDİSİNİN DE BİLDİĞİ YOK AZARLANMA

Şekil 2- İlyas Odman, Ufuk Şenel, Santralistanbul 2007 (A. Akmanova)

hastahane omuzlar kasılmış, yürür HUZURSUZ UYKU kuru mayo BİR GÜN
SUSMAK UMUDU YOK BABA DİNLEMEZ konuşan makine karın büzüşmüş,
bazendurur HUZURSUZ EV kırmızı kuru mayo YALNIZ KENDİ SESİNİ
OLUŞTURUYOR BAŞKA TÜRLÜYÜM HADEME dizler kırık, bazen adımlar atar
HUZURSUZ BABA kuru dar mayo BİR DELİ Mİ BABAM suç adımlarını dar atar
HESAP SORUYOR makine sevgisi titremekten haykırır HERŞEY KABAHAT
YERALTINDA MI ÇALIŞTINIZ (İşime son verildi) BEĞENMİYOR Afrika
ÇOCUKLUKTAN KALAN TERSLİK VERİLSİN CEZALANDIM hasta kalp
böğürürcesine haykırır BABA BAĞIRIR VERİLMESİN ÜŞÜMEK yosun kaplı kalp
üşürken sesi incelir ANNE ÇOK DAHA BAĞIRIR SİZ YAPTINIZ HEP yosunlanmış
ciğerler dudakları titrer ÜŞÜME DUYGUSU İLK SİGARAYI SİZE KİM VERDİ
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ÇIPLAK ıslak kalmak bedeni sarsılır EVİN EN KÜÇÜĞÜ HER YENİ SORU
YORGUNLUĞU İÇİNİZE ÇEKEREK Mİ İÇTİNİZ ÜŞÜMEK hastahane yatışları
tedirgin titrer BİR YERE GİTMEK HER ZAMAN PROBLEM NİYE İÇİNİZE
ÇEKTİNİZ DUMANI ARTTIRIYOR SOĞUK “senin yüzünden” düzensiz yürür HER
ŞEY PROBLEM

TERLEMEK kalp atışları üşürken titrerken yürür EV GERGİN

ÇABUK ÇABUK DİYOR TİTREMEK toplanmış kâğıtlar etrafına tedirgin bakar
SOFRA GERGİN YAŞIYORSUNUZ
DİYE AZARLIYOR BEDENİMDEN
BAŞKA iğnelenmiş kâğıtlar sesler duyar
BABA

SEVMİYOR

DAHA

NE

İSTİYORSUNUZ ŞEYİM KALMADI
Beckett ile karşılaşma kedi miyavlaması
ANNE

DE

SÖYLENİR

SEVMİYOR
makine

BABAM

söylenir

aranır

SARILAMIYOR ÖLÜ DEĞİLSİNİZ
YA

VARIM

yüzünden”

MAALESEF

etrafa

bakınır

“kendi
AFERİN

DEMİYOR dar kesimli kuru mayo
BİRŞEYLER SÖYLEYİN ÇIKMIYOR
Şekil 3 – İlyas Odman, Tarihi galata Köprüsü, (M.
Okutan)

“hastalığım

geçince”

sesi

kısılır

MEMNUN OLMUYOR kuru kırmızı
mayo BEN BAĞIRIN DEYİNCE BAĞIRIN SES EVET makine bakmaz titreyiş durulur
EV HUZURSUZ kırmızı erkek mayosu BİZ SİZE GİTME DEDİK SÖZ YOK makine
kurtarmıyor üşüme devam eder MASA HUZURSUZ dar paçalı kısa mayo BİZ SİZE
GİTME DEDİK SÖYLEMİŞTİM azarlanma kedinin miyavlaması O’nu susturur
EBEVEYNLER UNUTMUŞ kırmızı mayo BİZ SİZE GİTME DEDİK SÖYLENMİŞTİ
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hatam gel pisi pisi EBEVEYN İNKÂRI mayo.

Şekil 4- İlyas Odman, Garajistanbul 2007 (A. Akmanova)

1.İlmik: İlyas: kedi seslerinin kaynağını ararken, Müge beyaz bornozunu üstüne
giyer ya da son gösterimlerde değiştirildiği haliyle üzerinden usulca çıkararak bikinisi ile
kalır.

Şekil 5- Müge Yetişmen, Santral İstanbul, 2008

87

2.Anlatı Parçası - “Dişi Kedi”, çalışılan metin: Ford Mach I (s.35-36,39),
seyredilen: Müge Yetişmen. Ama Bağdat Caddesi yıkıldı GÜZEL BAŞIMIN ALTI
düğümlü başörtüsü püskül bornozu giyer/bornozu üzerinden çıkarır TATAR
HANIMEFENDİSİ beyaz küvet – cadde boyunca dev inşaatlar yapıldı - BAMBİ
GÖZLERİM Müslüman olmuş bornozun kuşağı ile belini sıktırır/ bikini ile kalır
ŞIKLIĞIYLA MEŞHUR ANNEANNEM beyaz havlu bornoz İnşaat kulübeleri
Bostancı’ya doğru ilerledi BALE YAPAN ÇOCUK BEDENİM sokak kedileri uçkur
bornozun kuşağını düğümler/küvetin içine yüzü seyirciye dönük şekilde girip sırt üstü
suyun içine uzanır HAVUZDA DAİMA BEYAZ BORNOZ daire şeklinde beyaz küvet
kısım kısım caddenin işgali altındayız KISA SAÇLARIM anneanne dikkatlice küvetin
içine girer/önce belini sudan yükselterek en son başını çıkartarak doğrulur ÜÇ SENE
BOYUNCA BEYAZ BORNOZ - PSİ PSİ PSİ BENDEN OLMAZ DİYENLER, NEREDE
Yahudiyken Müslümanlar dizlerini kırıp EN ÖRTÜLÜ KALÇA belden kuşaklı beyaz
havlu bornoz GEL BENİM DİŞİ KEDİM ACABA
BEN DİŞİ MİYİM? YOKSA KIZ MI? Yahudi annem…
YAHUDİ KEDİM İSİM KONULAMAZ zavallı
annem ellerini diz kapaklarına koyar DAMDAKİ
KEDİ derin beyaz ılık su dolu küvet ZAVALLI
YAHUDİ KEDİLER ENDAMSA ENDAM ihtiyar
işi bol belden sıkmalı avuç içlerini dizlerine bastırır
HİPNOTİZE EDEN ÇEVİRME HAREKETİ SENİN
SIKINTIN

FAKİRLİĞİN

GÜZELLİKSE

GÜZELLİK entari öne doğru bedenini eğer GÖZ
BAĞLAYAN ÇEVİRME HAREKETİ tam daire
Şekil 6 – Müge Yetişmen, Çağlar
Yiğitoğulları, Santralistanbul 2008
(M. Okutan)

derin

beyaz

BAKARKEN

küvet

FAKAT

GÖRÜLMEYEN

ZENGİNSİN
anneannemin
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entarisinin eteği kalçasını önce sola iter GÖZ BAĞLAYAN KALÇA ÇEVRİLİŞİ yakası
envelop beyaz bornoz ESKİ ENTARİNİ GİYEN ZARÂFET iki damla gözyaşı sonra
sağa iter MASUM KALÇA BİR TORUNUN VAR BEKÂRET öksüzün yanağını siler
sonra kalçasını soldan başlayarak saat
yönünün tersine doğru daire şeklinde
çevirir MASUM BEYAZ BORNOZ
uzun kollu diz altında üst üste binerek
kapanan havlu bornoz LACİVERT
ANDROJEN yanık kedi kokusu sonra bu
sefer

kalçasını

BURNUNUZA

önce
DOĞRU

sağa

iter

MASUM

KALÇA kenarları yüksek beyaz tam
daire şekilli derin küvet DOKUMA İŞİ
BİR KENARLIK REPLİKA damda tek

Şekil 7 – Müge Yetişmen, Santralistanbul 2007

başına hala oturan sonra sola iter
ANNEANNEMİN PAZEN ENTARİSİ

(M. Okutan)

Benim iç içe gizli dört tane gül bahçem var – GİZLİ, ALINAMAZ o gecenin içinde hilal
kaş şeklinde ayın altında ve sonra kalçasını sağdan başlayarak saat yönünde tam daire
çevirir 93 YAŞINDA beyaz dik kenarlı derin beyaz küvet (en sondaki bahçem hiç
bitmez) ALENİ MÜSTEHCENKEN yanıyor kedi sonra baştan başlar ve kalçasını önce
sola iter BAHÇEDE İSİMSİZ KEDİLERİ Bağdat caddesi şimdi üçüncü bahçeme
girmiş bulunuyor EN EDEPLİ benim zavallı Yahudi kedim sonra sağa iter
ASLANAĞZI ÇİÇEKLERİ beyaz havludan zarf yakalı dizleri örten orta boy bornoz –
Daha da içeriye doğru girecekmiş gibi bir söylenti dolaşıyor- İÇİ HERKESTEN
UZAKTA fakat zenginsin eski entarini giyen bir torunun var sonra kalçasını soldan
başlayarak saat yönünün tersine doğru tam daire çevirir KIZARMIŞ EKMEKLERİ ılık
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su dolu derin beyaz parlak yüzeyli küvet Bahçe kapımın üstünde “DİKKAT BURADA
İHTİYAR

BİR

KADIN

OTURUYOR”

diye

bir

levha

astım

POPOSU

BURNUMUZUN UCUNDA en azgın alevlerin üstüne bir entari sonra bu sefer kalçasını
önce sağa iter SÜT KAYMAKLARI temiz bembeyaz havlu bornoz (bakalım bunun
düşmanlara bir tesiri olacak mı?) ANNEANNEM yıllardır bir entari bir entari daha
sonra sola iter NAMAZLARI derin beyaz ılık su dolu küvet İhtiyar kadının söylediğine
bakılırsa: HAKİKAT BİR HAYÂL’DİR EFENDİM ANANEM üzülme anneanne aynı
sensin ve sonra kalçasını sağdan başlayarak saat yönünde tam daire çevirir KIRIM
TATARCASI HAYAT’TA TEK DEĞER VERDİĞİ ŞU HAYÂL’DİR EFENDİM
ANAANEM sonra baştan başlar ve kalçasını önce sola iter SABİLER beyaz havlu belden

Şekil 8 – Misket Alkım, Zerçin Sönmez, Müge Yetişmen, Santralistanbul 2007 (M. Okutan)

sıkmalı bornoz HAYÂL İÇİN GARİPTİR Kİ LAZIM GELEN İYİ ANNEM sonra
sağa iter OKULLARIN TATİL OLDUĞU GÜNLER beyaz havludan zarf yakalı dizleri
örten orta boy bornoz NİYET’TİR EFENDİM

2.İlmik: Zerçin tedirgin ve telaşlı yönü belirsiz kısa adımlarıyla dolaşırken, bir
noktada duraklar. Ufuk bulunduğu yerden hızlı adımlarla yürüyerek Zerçin’e ulaşır.
Kararlı bir tavırla avuçlarıyla Zerçin’in omuzlarını kavrayarak asılır.
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3.Anlatı Parçası – “Sokak Kedisi”, çalışılan metin: Afrika Dansı (s.51-52), önce Zerçin
sonra Ufuk’unkiler yanyana aralarında (Bu metinde gösterimcilerin hayaletleri; kesme
işaretiyle yazılmıştır.):seyr edilenler: Zerçin Sönmez ve Ufuk Şenel.
ARA SENDE HEP TEDİRGİN/BENİ TAŞI İcadiyedeki Haneler bacakları gergin dikili
durur/ağırlığını yükler HAFİF ÇEKMEK OLENEMAZ HEP ÜRKEK/ BENDEN DAHA

Şekil 9 – Zerçin Sönmez, Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M.Okutan)

91

KISA OLSAN DA senin Yahudi komşularının haneleri bekler/aşağıya bırakır kendini
AĞIRLIKSIZ GEL PSİ PSİ PSİ HEP FAHİŞE/BENDEN DAHA HAKİKAT ŞU
DİYELİM Kİ GELDİ/DİYELİM Kİ BENDİM Kuzguncuk Kedileri hep yukarılara
bakar/duracağı yere doğru yürür GÖRMEZDEN GELİNMEK BU YAHOUDİ
KEDİLERİNİN YAŞAMALARI PEK MİLYON DOLARLIK OTEL/BEN KEDİYDİM
Kuzguncuk kadınları bakınır/bakar sokak kedisi BEDBAHT BİR YAŞAMAKTIR
ELOISE/BENİ GÖRMÜYORSUN Müslüman Yahudi kadınlar nereye doğru bilmeden
adımlar atar/ellerini omuzlara koyar SOKAK KEDİLERİNİ EVE GETİRMEK PEK
ACINACAK BİR YAŞAMALARI VARDIR OLANLAR O’NA OLMUYOR/BENİ
DUYMUYORSUN Aysel Kudret Ayşe Hanım yukarı bakar / yavaşça omuzlara asılır
BÜYÜYÜNCE EVDEKİ KEDİYİ KOVMAK KASSAP DUKKİANE EUNUNDEKİ
KEUPEKLER ÇOCUK AKILLI/AĞIRLIĞIMI ÇEK Üzülme Anneanne

öylece

durur/aşağı doğru çeker TÜM AĞIRLIĞINI VERSE DE gelsin anneannemin eteğinin
püsküllü uçkuru dengesi bozulur/kayıp yere düşer SÖZSÜZ YOLUN ORTASINDA ÜÇ
RENKLİ SARI SİYAH VE HEP KİRLİ/DÜŞERSEM gene de ayakta öylece
durur/düşünce birden sırt üstü döner SAYILMAZ PEMBE KEDİLER HEP HİÇ
KİMSE/SIRT ÜSTÜ DEBELENİRİM öksüzün yanağını siliyorum omuzlarına asılı ağırlık
düşene kadar bekler/elleri ve kolları kedi patisi gibi havayı tırmalar DEVİREMEZ
YÜZLERİ KASABA DÖNÜK HEP BİLEN HEP SUSAN/BENİ GÖR DİYE Marsilya
kiremitlerinin arasında yan taraflara bakar/bacakları ağır ağır elleri ve kollarına eklenir
DEVİRSE DE ÜSTÜNE BASAMAZ PSİ PSİ PSİ HEP TEKBAŞINA/BENİ
TAŞIYAMASAN DA ASILI KALIRIM yanıyor düşen bedenin kollarından sıyrılır/ayakları
bileklerinden bükülür, düzleşir KENDİNİ YERE ATSIN DAHA İYİ GEL BENİM
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YAHUDİ KEDİM HEP ÇOKTAN ÖLÜ/ KALAMAM uzaklara bakar o yanarken ona
yetişemem tekrar kısa adımlarla dolaşır gibi/dört ayakla havaya doğru gerinir, tırmalar
ALIŞTIRMIŞ

KENDİNİ

ZAVALLI

YAHUDİ

KEDİLER

HEP

İNANÇSIZ/GÖRMÜYORSUN eski entarisini kapatırım söner başka bir yere gider durur/
sonra aniden yerden kalkar ayaklarının üstünde beli öne eğik bir süre bekler SESİ
DUYULMAZ

GEL

PSİ

PSİ

DİYELİM

Kİ

GELDİ

HEP

ÇOKTAN

Şekil 10 – Zerçin Sönmez, Ufuk Şenel Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

SIYRIK/GÖRMEZDEN GELİYORSUN en azgın alevlerin üstüne bir entari yıllardır bir
entari bir entari daha çok da uzaklaşmaz/ yeniden O’nu bulur omuzlarına asılır, kaymaya
başlar… SÖZÜ DİNLENMEZ.

3.İlmik: Zerçin Ufuk’tan uzağa bir yere, ekseri kısa adımlar atarak çekilip gider.
Ufuk yerdeki kedi benzeri hareketlerinden doğrulduğunda ulaşabileceği yerler içinde
Zerçin’i bir daha göremez.
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4.Anlatı Parçası - “Saçlarım”, Afrika Dansı (s. 53), gösterimci: Misket Alkım:
ANNEM/saçlarım kırmızı UZUN TATLI KOKULU SAÇLARIM Müslüman olmadan

Şekil 11 – Misket Alkım Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

önce eski gece lambası kalçasının küçük bir kısmı üstünde oturur HEP GEÇ
KALIR/saçlarım şampanya rengi GENELDE TOPUZ anneannem yanık ütü dizleri
sıkıca bitiştirilmiş BİGUDİ SARMIŞ /mavimtırak BALERİN MODELİ SAÇLARIM
çalışırken ben bacaklar çıplak suyun içinde TELAŞLA BİGUDİLERİ SÖKER /mor BAL
RENGİ BOYALI kadın annem havlu küvetin iç tarafına doğru dönük KREPE TARAĞINI
ARAR BULAMAZ/ışıklı UZUN İRİ DALGALI ANNE SAÇLARI Osmanlı kadını
anneannem parföm şişeleri ayna varmış gibi saçlarını toplar SİNİRLENİR BABAM
SESLENİNCE /gül renginden bakıra çalıyor NAZİRE’NİN SAÇLARI DALGA DALGA
Kaptan’ın karısı parlak alüminyum taşlar toka varmış gibi elleriyle tutturup ELİ
AYAĞI DOLAŞIR YİNE DE SAÇLARINI KABARTIR / Claudette Colbert saçı
saçlarım HAYRANLIKLA SEYRETTİĞİM ANNEM Kuzguncuk’lu Kaptan’ın karısı
hanımefendi eski zaman işi saplı deri çanta başını bir o yana bir diğer yana
çeviripTEPESİNDE TOPLAR /Mea West/Lillian Gish/Wilma Banky saçlarım
NAZİRE SAÇLARINI TARARKEN YANINDA DURDUĞUM anneannem ayna yanları
nasıl görünüyor diye saç modeline bakar BİR SÜRÜ TEL TOKA GEREKİR /Sarah
Bernhardt/Constance Bennet/Marie Antoinette saçlarım BENİM SAÇLARIMI
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FIRÇALARKEN SERT SERT defile geçitlerinde durmadan değişen saçlarım entari ile
mendil birden elini kaldırır başından uzun saçlar hoop diye aşağıya düşer dağılır
DİŞLERİYLE ARALAR /Katherine Hepburn/ Sylvia Sidney saçı KUAFÖRLER
DAHA SERT TARAR durmadan değişebilen saç renklerimle kokularım eldiven bir çift
saçlarını yeniden toplamaya başlar SAÇINA GÖMER HEP /Dorothy Lamour/Hedy
Lamarr/Shirley Temple saçlarım DİYE TARAMAYA DEVAM EDEN ANNEM annemle

Şekil 12 – Misket Alkım, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

anneannemden iyice uzağa kaçan saçlarım yelpaze midye biçiminde bu sefer içinden
perçemleri çeke çeke dışarıda bırakır BANA KIZAR TERSLER BAĞIRIR.

4.İlmik: Ufuk üzerindeki enine çizgili pembe-kahverengi uzun kollu tişörtü ve
kırmızı mayosuyla, ses tasarımında, gürültüyü andıran yoğun bir ses dokusunun sahneye
dâhil olduğunu fark ettiği ânda, içi su dolu daire biçimli küvete hızla girip tüm bedenini
suya gömer. Aynı şekilde hızla çıkar ve üzerindeki sular yerlere süzülürken, telaşla, sarı
renkli plastik inşaat çizmelerini ayaklarına geçirir.
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5.Anlatı Parçası - “Yasak Dokunuş”, Çalışılan metin: Everest My Lord (s. 9,13),
seyredilen: Ufuk Şenel:
/biçilmiş çimenler dümdüz halı gibi alabildiğine gidiyordur ÇOCUKKEN BEDENİM
BAŞKAYDI Hyde Park sırılsıklam küvetten çıkar BAŞKA BİRİSİNE MERAK kum ile
taş

arasında/bu

sessizlik

esrarengiz

içinde

gerçeklerle

alakasını kesmiştir ve sanki
hayatta

KENDİMİ

HİSSEDİYORDUM

asiller

arasında sarı yağmur çizmelerini
giyer hızlı adımlarla KENDİ
BEDENİYLE

YETİNMEME

ıslak tişört yalnızlık içinde tek
başına

kalmış

gibidir

KENDİMDEN KORKUYORDUM
sanki hepsi sokaklarda parklarda
yürüyüp
dönüp

solda
durur.

önde

arkasını

BAŞKA

BİR

BEDEN DAHA ARANMAK ıslak
mayo/onu
ANLIYORDU,

görmez

BABAM

Şekil 13- Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M.
Okutan)

BİLİYORDU,

SEVİYORDU İngiliz özentisi bedeni ve başı hafifçe sola dönük APARTMANIN
BODRUM KATINDA ıslak çizmeler /dalgın ve anlamsız bakışlarla gözlerini ağaçlara
dikmiştir/DANS ETMEMİ BEĞENİYORDU Londra’da S.B. sol dizi neredeyse kırık, sağ
ayağı dışa doğru kaymaya başlamış MERDİVEN BOŞLUĞUNUN ALTINDA
OTURMAK yapışık kumaşlar Dünya ihtiyarlıyor BİR ERKEK ELİ DOKUNDU

96

asillerle komşu iki elinin parmakları belli belirsiz arkasına kalçasının ortalarına doğru
ilerler KOLUNDA KUMAŞTAN ERKEK PALYAÇO BEBEK sarı çizmeler Galiba
duyuyorum BODRUM KATINDA AZ IŞIKLI yumuşak akan başlarla bir arada titreyen
parmaklar kalçanın ortalarına bir dokunur bir çekilir MAZOT KOKUSUNU İÇİNE
ÇEKEREK Belki karanlık daha iyi POPOMU ELLEDİ kadınlar onu çok beğenir baş
sola doğru devrilmeye başlar KALORİFER KAZAN DAİRESİNE GİRİP İÇİNDE
DOLAŞMAYA CESARET ETMEK sarı plastik çizmeler ıslak Yavaş yavaş yalnızlık
Belki karanlık daha iyi POPOMU ELLEDİ kadınlar onu çok beğenir baş sola doğru

Şekil 14 – Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

devrilmeye başlar SONRA HER SEFERİNDE kadınlardan pek hoşlanmaz aklı elin
parmaklarında, DOKTORCULUK inşaat çizmeleri Biz de gitsek iyi olacak AYNI
DOKUNUŞ GERİ GELDİ erkeklerle konuşmayı da sevmez parmakların uçucu
dokunuşları değişmeden sürüp gider KADINLA ERKEK OLMAYA İMRENİŞ balıkçı
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Şekil 15 - Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

çizmeleri Vazgeçsem BABAM HEP ÇOK ŞIK GİYİNİRDİ hep tertemiz, bakımlı nihayet
sağ el kalçadan ayrılır, sol el de ayrılır yere doğru sarkar HER ŞEY VAKTİNDEN
ÖNCE UYANMIŞ amele çizmeleri Vazgeçemiyorum BALE RESİTALİMİ İZLEMİŞTİ
akşama kadar o park senin bu park senin baş yere doğru düşmeye başlar, baş düştükçe
beden öne kapanır, sağ el tavana doğru uzanır, sağ ayak sol ayaktan iyice uzaklaşır
UYANDIRILMIŞ

ıslak

çıplak

bacakların

sonunda

sarı

lastik

çizmeler

Vazgeçmeliydim SEN BU İŞİ YAP DEMİŞTİ dünyayı gezmiş görmüştü sol diz iyice kırık,
sağ diz gergin TİTREYEN PARMAKLARLA TECAVÜZ su geçirmeyen uzun konçlu
sarı çizmeler Vazgeçeceksiniz KEŞKE BABAM ÖLMESEYDİ ben de gördüm baş öyle
çok aşağıya iner ki sonunda dudakları sol dizine değer KUCAĞA ALINMA,
KOLLARLA SARILMA yağmur çizmesinin içi su dolu Vazgeç KENDİ KENDİMİ
SEVEBİLİRİM DEDİM KENDİME centilmen dudakları sol dizin çıkıntılarını fark eder
HER ŞEY BİR TACİZLE UYANMIŞ Vazgeçiyorum AŞIK OLDUM SONRA gentleman
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ağzı aralanır, diz kapağını içine alır HERKESİN UNUTMAYI SEÇTİĞİ kocaman
erkek ayağına göre çizmeler Vaz mı geçecek BAKTIM ÖPÜŞTÜĞÜM BİRİSİ YOK
yalnızlığın tesiri, olacak dudaklar diz kapağını öpmeye, ağız dizin etrafına sürünmeye
başlar HATTA HİÇ OLMADIĞINA İNANDIĞI çizmelerin bıraktığı çamurlu izler
Vazgeçemedik GİTMİŞ BEN ÖPERKEN ARADAN ÇEKİLMİŞ herhalde şimdi Piccadilly
Circus’a yağmur yağıyordur nefesi
kesilene

kadar

diz

ile

öpüşür

SONUNDA 5 YAŞINDAKİ KIZI
KABAHATLİ,

SAYDIĞI

inşaat

çakılları da ıslak Vazgeçemediler
KENDİMLE KALMIŞIM BEN DE
YENİDEN HEP Konuşmamak bence
de daha iyi. dudaklar, ağız,çene,
yanaklar, göz kapakları ve alın hep
birden diz ile öpüşürken âniden
doğrulur ayakta dikilir ve söyler:
vazgeçtim…
ŞAHİDE
BUNLARI
GİTMİŞ

ŞİMDİ

GİDİP

BİR

SORSAM,

BOŞVER

ARTIK

GEÇMİŞ

DİYECEK

parlak

sarı

renkli naylon amele çizmelerinin çakıl

Şekil 16 – Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008
(M.Okutan)

taşlarında bıraktığı sesler gibi…
5.İlmik: Ufuk bulunduğu konumu ve bedeninin biçimini değiştirmeksizin,
Müge’nin giysisini hazırlayışı tamamlanıp da “Bahar Yürüyüşü”ne başlamasına kadar,
“Vazgeçtim, vazgeçemediler, vaz geçemedik, vaz mı geçeceğiz, vaz…” sözcüklerini
yüksek sesle kimi zaman haykırırcasına söylemeyi sürdürür.
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6.Anlatı Parçası - “Bahar Yürüyüşü”, Yanık Saraylar (s. 25,28), seyredilen:
Müge Yetişmen:

Şekil 17 – Müge Yetişmen, Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

KİBAR AKRABALAR DA YOLA ÇIKMIŞLARDIR HEP TATLI BİR GENÇ
KIZDIR Yanık Saraylar Kahve fincanı giysinin eteklerini yanlarından yukarıda
toplayarak, BAHAR KOKUSU çim halı MAYIS GÜNÜ BİR CEYLAN YAVRUSUDUR
baharda yolculuk etmeyi severler yirmi yılın daktilosu bikinisinin alt kenarlarının içine
sıkıştırır

APARTMANLARIN

ARASINDA

çimen

yeşili

yapma

çim

halı

NİLÜFERLER UPUZUN BACAKLARI İNCE eski hikayeleri anlattı hatıra defteri
Sonra

sağ

eliyle

sol

kulağını

örterek

HEP

YOKUŞLU

GENÇ

KIZLIK

MAHALLESİNDEKİ uzun bir yol boyu serilmiş ŞEBBOY BİR CEYLAN YAVRUSU
GİBİ HABERSİZDİR Fulya Teyze beyaz senetler sağ yana doğru başını yatırır EN
ÇİRKİN BİNA BİZİMKİYDİ kısa saçlı başının altında ince bir beyaz boyun UZUN
KİRPİKLİ KİRAZ HANIM CİNSİYETSİZDİR KÜÇÜK BİR KIZ GİBİ yanıyoruz
seslerini kopya kağıtları Sol kolu da sol yana doğru YARIM KALMIŞ BİR İNŞAAT
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Şekil 18 – Müge Yetişmen, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

kapalı yakasıyla, boru kesim saten elbise YÜZÜK YUTAN MUSLUK HİÇ TEDİRGİN
DEĞİLDİR çatırtıların, çöküşün sesini ve sessizliğini… fotoğraflar zarâfetle uzanır
BERBAT BİR CEPHE emprime kumaştan Alçak kollu şamdanlar TAMAMEN
DÜNYAYA GÜVENMEKTEDİR çantasından kendi dertlerini karanfil düğün paraları
tüm bedeni yavaşça ve zarâfetle dalgalanır VE ANNEM YENİDEN HAYÂL KURAR
yumuşacık ama soğuk bir kumaş Akşamları kendisiyle birlikte eve giren KİMSENİN
DAHA ÖNCE BASMADIĞI ÇİMENLERİN ÜSTÜNDE Yeşilköy anıları bunlar nikah
şekerleri Adımları ara sıra geriye doğru ilerler BAHARIN AKŞAM ESİNTİLERİ
BAŞLAYANA DEK serin ve kaygan, yeşil ağırlık renklerde Bir tepeyi ÇIPLAK AYAK
PARMAKLARI KORKUSUZ İYİCE EZER ÇİMLERİ benim anılarım ben bu anıları
kanımla canımla besledim ayakta tutum yıkılmasına engel oldum haç ara sıra da öne
doğru MAHALLENİN SOKAKLARINDA YENİ bahar desenli mini etekli elbise Bir
kuleyi ana tarafından Ermeni kumandanı Antranik’e kırmızı tırnaklar ve bedeni ileri
geri dalgalanırken VE KUSURSUZ BİR HAYATIN BAŞLAMASI İÇİN etekleri
bikininin altının kenarına sıkıştırılmış Bir yolu Baba tarafımdan Hidivli İsmail
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Şekil 19 – Müge Yetişmen, Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M.
Okutan)

Hakkı Bey’e dayanırım, dedi. fincan arkadaki ayağının topuğu kalkar, HAYÂL Yıllar
önce yaptığı neşeli bir sıçrama hareketiyle açılan çocukluk elbisesinin eteklerinden
başlayarak -bahçeyi- çiçek isimlerini - BAHAR MAHMURLUĞU vücudumdan bir
türlü ayrılmayan ahşap parçalar Fulya Teyze’min eviydi dizini de neredeyse, yere değecek
kadar fazla kırar BANA DA GEÇMİŞ BU HAYÂL KURMA HASTALIĞI elbisenin
göbek kısmı bol ve rahat, yumuşacık Balkonu -gözyaşlarını- beyaz balkonun aşağı
doğru sarkmasını –BU ÇİMLERDEN BAŞKA YERE GİTMEZ “anılar insanları sever
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onları sayarlar çocuklar da anılardan korkmazlar çocuk anıları bunlar” adımlarına baştan
başlar BAHÇELİ İKİ KATLI EVLERİN İÇİNDEKİ HAYATLARDAN BİRİYMİŞ
BENİMKİSİ çim halı üzerinde ağır ağır beliren çıplak Kişileri yangında ölen koca bir
ailenin, saltanatın, debdebenin yıkılışından sonra – BU ÇİMENLERDEN BAŞKA BİR
YER BİLMEZ On yaşın anıları bunlar ayak tabanları tamamen yere basarken, dizlerini
mümkün olduğunca kırarak Kendi ismiyle yaşama katıldığı gün – GÖZLERİNDE
BİRAZ UYKU mesela yirmi yaşın anıları başkadır öne ve yana doğru önce sağ sonra sol
bacağıyla geniş iki adım atar elbisenin eteklerinde kat izi olmuyor BAKİRE BİR KIZ
OLUŞUNU AYAKLARININ ÜSTÜNE AZ ÖNCE BASMIŞTIR – kendi kendisinin ve
başkalarının üstünde bıraktığı ESRARLI HAYRANLIĞI DİZLERİNİ AZ ÖNCE
DÜZLEŞTİRMİŞTİR artık, parmaklıklı karyolada yatan sevimli bir kız çocuğu değildim
bedenini geriye doğru kaydırır ÖYLE GÜZEL VE ÖZEL EVLER VARDI Kİ
MAHALLEDE desenler büzülüp bir araya gelse de – ESRARLI HAYATINI –
DÜŞÜNDÜ… İLK ADIMINI AZ ÖNCE ATMIŞTIR “Böyle genç kızları ev halkı sevinç
içinde seyreder.” Yatak odam – ellerimi yıkadığım çinili lavabo – çekmecelerimle mesut
bir hayat yaşıyordum. Kim bilir kaç bedbaht genç kız benim yerimde olmak isterdi?
Böylelikle geriye doğru, tüm bedeni yavaşça ve zarâfetle dalgalanır BİZİM
YAŞADIĞIMIZ APARTMAN İSE YARIM KALMIŞ BİR İNŞAAT, MAHALLENİN
EN ÇİRKİN BİNASIYDI bahar renkleri aynı kalıyor.
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6.İlmik: İlyas yeşil renkli havlu bornozu kırmızı mayosunun üstüne giyerek,
kuşağını düğümler ve öne doğru, daire biçimli küvete doğru ilerler.

Şekil 20 – Müge Yetilmen, İlyas Odman,
Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

7.Anlatı Parçası - “Islak Sürünüş”, Afrika Dansı, (s.8-11,25) seyredilen İlyas
Odman:
KIPIRDAMAYIN ISLANMAK, ISLAK KALMAK akciğerde zafiyet 10 yaşında Su dolu
küvete bornozu ile girer ÇOCUĞUM SEN NE YAPTIN yeşil çimen rengi BEN
BAĞIRINCA YUTUNYAPILMAMASI GEREKENİ YAPMAK çocukken ıslak mayoyla
Rheumatic fever sırılsıklam çıkarak kum zeminin sol başına diklemesine bedeninin
yanına yaslı yatar SÖYLE SEN NE YAPTIN belinden kuşakla bağlı YAVAŞ
OLUNMAMASI GEREKENİ OLMAK büyüyünce hastahane Aort odağında ¼ ejeksiyon
üfürümü

MUTLAKA

SEN

DE

BİR

ŞEY

YAPMIŞSINDIR

bornoz

YAVAŞVARSAYILMAYAN OLMAK evden dışarı çıkmadan pencereden bakmak 1/6
sistolik ejeksiyon ellerini ve ayaklarını kullanmadan OLSUN SEN KABAHATLİ
OLMASAN DA ıslak, yeşil sarkık bornoz YUTUNYOK DA SAYILMAMAK hastahane
penceresinden bakıyor olmak 125/80 mmHg. NDS:78 kalçasının gücüyle ileri geri
gövdesini ittirerek, TOKADI YİYECEKSİN eteklerinden sular damlayan havlu ıslak
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bornoz HIZLI HIZLI YUTMAYIN DEDİM SİZE OLAMAYACAĞINA ZORLANMAK
sabah saat 7.30 da başlıyor konuşmaya 3/6 şiddetinde pansistolik üfürüm Kumun
üzerinde, yolun sonuna doğru ilerlemeye başlar HEM DE ARKADAŞININ
BABASINDAN kuma yatınca, sürününce kumlanan havlu YUTKUNMAYIN İÇE
SİNDİRİLEMEYEN OLMAK 17.00 ye kadar… yataklarda 800 kişi varsa 800’üne de
soruyor 800’ü ölecekler bir taraftan da titremekte ve aşırı üşümekten sarsılmaktadır
ŞİMDİ HABERİN YOK, YILLAR SONRA ŞİMDİ YUTUN ÖFKENİN YERİ VE
ZAMANI OLMAK kendisi ölümsüz makine pürüzsüz kum zemin üzerinde bedeninin ilk
kez izleri oluşur SENİN OĞLUN DA BÖYLE SUÇSUZ OLDUĞU HALDE kuma
bulanmış ıslak bornoz YUTUN DİYORUM SİZE KİŞİSİ OLMAK durmadan konuşuyor
rulman sürekli ardında, kumun üstünde kendi izlerini bırakarak geçip gider -davranışının
fiziksel ve duygusal ağırlığının vasıtasıyla- BAŞKA BİR ÇOCUĞUN BABASINDAN
TOKAT YİYECEK kumlar yapışınca daha da ağırlaşmış ıslak bornoz BEN
BAĞIRINCA YUTUN ÜSTÜNE BİR DE ISLAK BORNOZ /bu hastahaneden başka bir
hastahaneye gidecek/ nem derecesi %80 haykırış gibi, boğulma hırıltısı gibi ya da fısıltı
gibi dengesiz şiddetlerde ANNE OLDUĞUN İÇİN BUNUN KARŞILIĞINI

Şekil 21 – İlyas Odman, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)
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VEREMEYECEKSİN içinde ıslak mayo (Niçin sabahtan akşama kadar/sözde onların
iyiliği için/bakalım iyiliği için mi/bakalım öyle mi) AĞIRLAŞMAK ama gitse de
andoskopi Ağzından sözcük ve cümleler açığa çıkar ACISINI ÇEKİP DURACAKSIN
boz renge dönüşen çimen yeşili CANIM BİZE NE AĞIR, ISLAK, YAVAŞ, YORGUN
OLMAKLA KABAHATLİ BULUNMAK /mutlaka aynı şekilde konuşmak hevesine
kapılacak/ 72 model Mercedes çenesi titrerken bazen hayvan böğürtüsü gibi KARŞI
GELEMEDİĞİN BÜTÜN DİĞER ŞEYLER GİBİ İÇİNDE BİR TAŞ BÜYÜRKEN bej
renge bulanan yeşil bornoz SİZ BÜYÜTMÜŞSÜNÜZ SONSUZA KADAR SUÇLU ben
bağırınca yutun 51 model Peugeot tükendiğinde kısık bir fısıltı BİRİNCİ ÇOCUĞUNA
KARŞI HEP EKSİK KALACAKSIN içinde kırmızı mayo BÖYLE KALP
DOĞUŞTAN OLMAZ SONSUZA KADAR GEÇERSİZ yutun diyorum size
ameliyathanenin

televizyon

ekranı

boğuk

mırıltılar

gibi

SONRA

İKİNCİ

ÇOCUĞUNU DA BUNUN YÜZÜNDEN bembeyaz küvet ÇOCUKKEN ISLAK
DONLA HASTA OLDUĞUN İÇİN SUÇLU kalın pamuk söylemeye çabalar
SUÇLAYACAKSIN daire biçimli beyaz küvet BÜYÜYÜNCE ISLAK MAYO BÖYLE
DOĞDUĞUN İÇİN SUÇLU hızlı hızlı yutmayın dedim size şırınga “top olun, top olun”
HAYATINA YETEMEDİĞİN İÇİN kenarları yüksek içi temiz su dolu büyük küvet
GELİN SÜREKLİ TEDİRGİN EDİCİ OLURSAN yutkunmayın, şimdi yutun çiçekler
“toplanın” SUÇLU ONLAR MI bornoz kuma bulanınca GELİN SÜREKLİ FARKLI
DAVRANIRSAN /sözde onların iyiliği için / ülker bisküvi taç kraker “çocukken ıslak
donla” HASTA OLDUKLARINDA YANLARINDA OLMAYACAĞIN TEHDİTİNİ
SAVURUP DURACAKSIN ağır, kumlu, rengi değişmiş havlu bornoz ISLAK
DONUNUZU GÖRELİM SÜREKLİ BENİM İSTEDİĞİMİN DIŞINDA OLURSAN
bakalım iyiliği için mi/ bakalım öyle mi/ pepsi cola / “büyüyünce ıslak mayo” SEN
BÖYLE OLDUKÇA ONLAR SENİ DAHA DA ÇOK SEVECEK ıslak bornozun içinde
saklı

ıslak

mayo

BANA

ISLAK

MAYONUZU

GÖSTERİN

SÜREKLİ
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AZARLANIRSIN kapıdan gizlice çıkarılan elvan/ “ıslak donunuzu görelim” BİR DE
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK VAR YILLARDIR NEREDE SAKLADINIZ(İçinizde mi hâlâ)
SÜREKLİ, SUÇLANIRSIN bir ceset mi olacağım parmak arası terlikler “bana ıslak
mayonuzu gösterin” OYSA SEN DE BİR HAKSIZ TOKAT YEMİŞTİN SİZE ISLAK
MAYO İLE DOLAŞMA İZNİNİ KİM VERDİ SÜREKLİ DIŞLANIRSIN ölü mives
karub geliyor mu olacağım gecelik yerine “yıllardır nerede sakladınız” AĞABEYİNİN
EVDEN KOVULUŞUNU NİYE ISLAK DONLA GEZDİNİZ SÜREKLİ ÖLMENİ
İSTERİM niye gizli çıkarılacağım kâğıtlar “(içinizde mi hâlâ)”ABLANIN İTİLİP
KAKILIRKEN KALIN CAMLI GÖZLÜĞÜNÜN EĞİLİŞİNİ GÖRMÜŞTÜN NİYE
ISLAK

NEMLİ

MAYONUZU

DEĞİŞTİRMEDİNİZ ORTADAN
KAYBOLMANIZI ÇOK İSTERİM
kıpırdamayın perdeler “size ıslak
mayo ile dolaşma iznini kim verdi”
BÜYÜK KARDEŞLERİNE KÖTÜ
DAVRANILIRKEN

SEN

ÇOĞUNLUKLA GÜVENDEYDİN
KIPIRDAMAYIN

BENDEN

BAŞKA TÜRLÜ OLDUĞUN İÇİN
SENDEN KURTULMAK İSTERİM
nefes almayın iğneler “niye ıslak
donla
Şekil 22 – İlyas Odman, Çağlar Yiğitoğulları
Santralistanbul (M. Okutan)

gezdiniz”

DSC_0371.JPG

ACISINI İSE İÇİNE DOYA
DOYA

ÇEKTİN

NEFES

ALMAYIN KEŞKE YOK OLSAN ben öbür kağıtlar “niye mayonuzu değiştirmediniz”
ŞİMDİ SEN DE KÜÇÜK KIZNIN YANINDA BÜYÜK KIZINI HIRPALIYORSUN
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YOLDA DÜŞENLER NEDEN HASTA OLDUN? Bağırmaya başlayınca bağırın
duvarlar “kıpırdamayın” ŞİMDİ SEN DE KIZLARININ YANINDA BÜYÜK
OĞLUNU AZARLIYORSUN KALKIN NEDEN BAŞKA TÜRLÜ OLDUN? bir şeyler
yakarın horoz resmi “nefes almayın” OYSA SEN DE ACISINI YAŞAMIŞTIN
AKCİĞERLERDE HER İKİ SOLUNUM SİSTEMİNDE NEDEN BÖYLE OLDUN?
İşte seviyorum teyp “çabuk çabuk” ANNENLE BABAN YANLIŞTIÖLÜMLER
DUYULMAKTA NEDEN BÖYLESİN SEN? ama belki bu da bir aldanıştı menuhin
keman “bir şeyler söyleyin” SEN DE YANLIŞSIN KALBİNİZİ VERİN BANA
NEDEN SEVEMİYORUM SENİ? hastahanede miydik balwalwa maskesi “çocukken
ıslak donla” YANLIŞ OLSAN DA GENE DE SENİ SEVİYORLAR DEĞİL ağır ıslak
bedenin

üstünde

OLMAZSA

bornoz

OLMAZ

ŞİMDİ
NEDEN

İSTEMİYORUM SENİ? Bunu hiçbir
zaman bilemeyeceğim torba “bana
ıslak

mayonuzu

ÇOCUKLARIN

gösterin”
KARANLIKLA

DOLAN GÜNLERİ ıslak bedenin
üztünde kırmızı sarkık ıslak mayo O
MEŞHUR KALBİNİZİ GÖRELİM
BİR DE ÜSTÜNE ISLAK BORNOZ daha
doğrusu ben yoruba elbisesi “ıslak
donunuzu
Şekil 23 - İlyas Odman, Çağlar Yiğitoğulları
Santralistanbul (M. Okutan)

görelim”

ÇOCUĞUNA
ENGELLEYEN

KÜÇÜCÜK
SARILMANI

TAŞ

NE

HALE

GELMİŞ BİR DE SİGARA İÇİYORSUN hastahanedeyiz sanıyorum röntgen aleti “niye
mayonuzu değiştirmediniz” İÇİNDEKİ AĞIR TAŞ O YOSUNLAR ARASINA
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SAPLANMIŞ KALBİNİZİ GÖRELİM ÖLÜNCE AĞLAMA AMA ama bu da bir
aldanıştı hurda eşyalar “bir şeyler söyleyin” SUÇLULUK DUYGUSU ıslak kuma
bulanan yüz ORAYA NE MOLOZLAR TAKILMIŞ HASTA OLDUĞUNDA BENİ
BULAMAYACAKSIN/ben seni isterim/sen kimsin adın ne dedim/ bir kova “niye ıslak
donla gezdiniz” BİTİREMEDİĞİN İŞLERİN çamurlaşan bornoz NE MİDYELER
ÖLÜP GİTTİĞİNDE BENİ BULAMAYACAKSIN kendi kendime bir süpürge “bana
ıslak mayonuzu gösterin” GELECEK KAYGISI NE YILANLAR SARILMIŞ O
ZAMAN GELİP BANA AĞLAMA OLUR MU hastahanede iyileşmemin felçli bir hastanın
kullandığı tekerlekli bir araba “nefes almayın” MAHVETTİĞİN ÇOCUKLARIN
kahverengine

dönüşen

berrak

BÜYÜK

su

KALBİNİZİ
BÜTÜN

GÖRELİM

SUÇ

SENDE

ameliyat olmamın komodin
Daire biçimli küvetin yanına
kadar bu davranışını tekrarlar
BIRAKTIĞIN

İZLER

küvetin

içindeki

karartan

bornoz

katta

ölü

var

SEVEMEDİĞİM

suyu
Birinci
mı?
İÇİN

KABAHAT SENDE tekrar
hayata dönmemin ne yararı
olabilirdi

ki

bir

sandalye“(içinizde

mi

hâlâ)”İNKÂR ETME Başka

Şekil 24 – Çağlar Yiğitoğulları, Santralistanbul 2008
(M. Okutan)
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ceset var mı ÖLEMEDİĞİN İÇİN SEN SUÇLUSUN ben hürüm bir masa “yıllardır
nerede sakladınız” küvete ulaşınca da son bir gayretle ayağa kalkar HİÇ OLMAZSA
KABUL ET küvetin içinde tekrar yeşile dönüşen bornoz Daha ceset var mı İSTEDİĞİM
GİBİ OLMADIĞIN İÇİN SUÇ BEN DE Mİ? beni kağıda iğneleyemezsiniz ip “niye
mayonuzu değiştirmediniz” kendini küvetin içine suya bırakır. BAŞKA ANNELERİ
YOK BABALARI DA YOK çamura dönüşen kum.
7.İlmik: İlyas sürünerek daire biçimli küvetin yanına iyice yaklaştığı zaman,
Çağlar da çakıl taşlarının üzerine yüz üstü uzanır.
8.Anlatı Parçası - “Zembul ve Kendini Gömerken”, çalışılan metin: Ah Ya Rab
Yehova (s.59-84) seyredilen: Çağlar Yiğitoğulları:
Babam sabaha karşı vefat etti. BABAMDAN SABAHA KARŞI HABER GELDİ burada
medfunsun bayan Zembul 7 Temmuz 1931 yüzükoyun çakıl taşlarının üzerine uzanır
BABAM HÂLÂ YAŞAMAKTADIR beyaz çakıl taşları Ekmek bıçağını getirerek
göğsünün üstüne koydu. KALBİ DURMUŞ çabuk soldun ey goncai gül Teşrinievvel
avuç içleri taşlara dönük, kolları bedeninin iki yanına yakın uzanır İKİNCİ KARISI VE
DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE OTURMAKTADIR iri beyaz şakırdayan bir
sürü taş Babamın öldüğüne kanaat getirdikten sonra GENE DE ÖLMEMİŞ Zembul
Allahanati’nin bütün günleri lira saçsız başını ve alnı ile taşları itekleyerek ANNEM
BABAMI

SOKAĞA

ATMIŞTIR köşeleri yuvarlak
ama gene de batan taşlar Baş
ve

ayakuçlarında

iki

mürdümeriği ağacı toprağa
gömülmüş
Şekil 25 – Çağlar Yiğitoğulları, Santralistanbul 2008 (M.
Okutan)

BEN

ÖLDÜ

SANDIM dolmak üzereydi 2
okka yüzünü taşların içine
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gömer KAPIYI KİLİTLEMİŞ EVE SOKMAMIŞTIR sürtündükçe yuvarlanıp giden
taşlar Babam toprağa verilince eve dönülmüş ANNEM BABAMI SOKAĞA ATMIŞTIR
Sana RAB’BİN “Bilme” dediğini bildin 49 kuruş gövdesini de taşların içine doğru
bastırır BİRİNCİ GEBELİKTE KÜRETAJ yollarını bilmeden yuvarlanan beyazımsı
kirli taşlar Sol ayağıma, topuğuma batan bir iğne kuvvetli ıstırap verdi HERKESE
KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ hayatının zahmet ve eziyetini çoğalttın,
izahname gömercesine kendini taşların arasına sokar KİMSENİN HABERİ
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OLMAMIŞTIR bir arada durabileceğini zanneden masum çakıllar Sol ayak bileğimde
bir ağrı ile beraber uyuşma olmuş ANNEM YALAN SÖYLEMİŞ günlerini saatlerini
azalttın sarahat kolları iki yanına bitişik halde, sadece avuç içleri ve parmak uçlarıyla,
İKİNCİ GEBELİKTE BİR OĞLAN DOĞDU çıplak baş ve çıplak kollar 4 haziran saat
5’te baldırımda kalmış olan iğne ağrıyarak yerinden hareketle baldırımdan diz
kapağımın altına gelmiş ve orada durmuştur ABLAM o adam seninle yattı fakat kocan
değildir. tediyat başından, göğsünden ve ayak parmaklarından kuvvet alarak kendini
yere itekler ÜÇÜNCÜ GEBELİK KÜRETAJ çıplak ayaklar ve avuçlar 13 gündür
iğnenin neremde olduğunu bilmemem zaten bozuk olan sinirlerimi perişan etmiştir
ANNEM Bir çocuk doğurdun, o çocuk senin değildir. Tenkit zorlamanın yarattığı
hareketle istemeden ileriye doğru gider İSTEMEDEN YAPILMIŞTIR ter damlaları 23
Haziran Pazartesi saat akşamın 10’unda iğnenin yeri anlaşıldı. SEVGİLİM ismini
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tanımayacak, bu toprak üstünde cenaze gövdesi ileri atıldıkça yüzü yere sürtünür
DÖRDÜNCÜ GEBELİK EVLİLİK DIŞI çıplak başın üstünden alına İğne kasığımda
duruyormuş BANA İNANMAMIŞ SOKAĞA ATMIŞTIR gizli kalacak tütsü omuzlarının
baş kısımları yere doğru abanır KIZ OLMUŞTUR taşların arasına sızan Bugün 193130 Haziran Pazartesi saat 2’de iğne kasığımdan hareketle KADINLAR KOVABİLMEK
İÇİN EVLERİNEALIŞTIRMIŞTIR yeryüzünde serseri ve kaçak olacaktır irmik kalça
kemikleri küçük daireler çizerek dalga gibi taşların üzerine bastırır BEŞİNCİ GEBELİK
yuvarlanarak aralıklara sokulan yürüyerek belime çıktı- ben Bilal’in yüzünü
gördüğüm zaman karyola ayak parmakları gizlice taşları kavrar EVLİLİK İÇİ tuzlu
minik damlalar Saat 5’te iğne gene yerinden hareket ederek sırtıma doğru yürüdü
HEPSİ KENDİLERİNE BAĞLAMIŞTIR RAB’BİN yüzünü gördüm muhasip ayak
tabanları ve avuç içleri büzülür BİR KIZ DAHA DOĞMUŞTUR kahverengi bir kumaş
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pantolon Bizim evin kapısından kendi ayağımla tam 63 adımdır SONRA EVDEN
SOKAĞA ATMIŞTIR Rab bana şöyle dedi – münasip yerdeki çakıl taşlarını kavrayıp
hemen bırakarak çalışan eller ve ayaklar BUNLARI HERKES DUYMUŞTUR dizleri
aşınmış Taş basamaklı evin kapısına kadar 141 adım sayılmış SONRA SIFIRDAN
BAŞLAMAYA ÇALIŞIRIM sen bir Yahudi kızısın, arkalıklı lamba gözleri kapalı 4 KİŞİ
SEVİLMİŞ diz kapakları yer yapmış Ağrı durmamış BEN GERÇEKTEN KİMİ
SEVMİŞTİM? Fakat oğlun Müslüman olacaktır…teneke yüzünün sıyrılmasına
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aldırmadan 2’SİYLE EVLENİLMİŞTİR kişiliksiz, özelliksiz pantolon -sobacı Yasef’in
evinden Taş basamaklı eve – Taş basamaklı evden bizim eve – bizim evden sobacı
Yasef’e –Sobacı Yasef’ten gene bizim eve – Bizim evden Yani Efendi’nin Kahvesi’ne
– Yani efendi’nin kahvesinden, Kiryako’nun gazinosuna 64 adım HER SENEYE BİR
KADIN Ve böyle oldu. nargile ve gittiği yeri görmeksizin HER SENE 7 TEMMUZ’DA
EKSİKLİ KALMIŞTIR kahve tonlarında dikkati çekmeyen Bugün 7 Temmuz ağrı
durmamıştır. EŞSİZ, GÜZEL VE BAĞLADIĞIM KADINLAR, ağlamak istediğini ters ve
dik nazar ilerler HER SENE 7 TEMMUZDA BİR KAÇ EKSİK BİR KAÇ FAZLA uzun
kollu pamuklu yeşil bluz Saat 9’da çarşı kasabı Nahum –karısı- İda – adları YasefŞalom-Moiz olan – üç çocuğu bizim evin tam karşısına taşındılar BENİ ZORLAR her
yanının nasıl acıyla titrediğini husule diz kapakları, kalça kemiklerinin ön kısımları AİLE
OLUNAMAMIŞTIR ya da uzun kollu boğazlı pamuklu yumurta sarısı tişört İğne sol
kaburgalarımın arasına girerek orada durmuştur. İTİP KAKAR gösterdi onlara
isticvap

taşlara

bata

çıka

ÇOCUKLUK

GÜNLERİNİN

KIYMETİ
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ANLAŞILAMAMIŞTIR kolları dirseklere kadar sıvanmış Kasap Nahum’un benim
pencereme

olan

uzaklığı

10

adımdır.

KENDİLERİNİ

“EN”

VE

“TEK”

ZANNETMEKTEN –Gözlerinden tatlı bahar yaşları fışkıran– tevcih yaralanıyor DÜN
ARDA KALMAMIŞTIR Sağdaki oda 5 – Soldaki oda 5 adım– kapılarının yangın
duvarının, tavanların yüksekliği, bizim kapıların, bizim yangın duvarının, bizim
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tavanların yüksekliği kadar ÜSTÜME YÜRÜR, HAYATIMI GASP EDER en büyük
acıların

kendisine

öğretildiği

–

mütebaki

sıyrılıp

kanıyor

YARIN

HALA

PLANLANAMAMIŞTIR Evin cephelerindeki pencerelerin sayısı 3 – arka
pencerelerinin sayısı 3 –yan pencerelerinin 3 –Bizim evin cumbaları, pencereleri de
3 3 3 – 3 3 3. EVLENMEYE ZORLAR Ölü başlarının sağa sola çevrilip bir
oyuncakmışçasına eline verildiği -Sıhhi vaziyet tırnaklarının içine taşlara bulaşmış kum
taneleri doluyor BUGÜN ELDEN SIYRILMIŞTIR İğne kalbime doğru yürümeye
başladı. – Cenuba doğru yürümeye başladım – O yandaki bahçe duvarları – bahçe
kapıları – Evlerin duvar yüzleri – Tek kanat kapılar – Çift kanat kapılar – Çam
ağaçları – Bütün tahta kaplamalar – Evlerin yüzüyle beraber sokağın yüzü 604 adım
idi.

İYİLEŞMEYE

ZORLAR

Dokundurtulduğu

soluğu

göğsüne

sıkışırken

MEZARLIKLARDA BULUNAN HUZURA Garba doğru yürümeye başladım. –
Oyandaki çam ağaçları kök kısımlarından tepe bitimlerine kadar 7 arşındı –
Direkler 7 arşındı – Duvarlar 7 arşındı – Evler yukarıdan aşağıya, aşağıdan
yukarıya 7 arşındı – Eşikler kapılara 7 arşındı – Kapılar kafeslere 7 arşındı –
Kafesler pencerelere 7 arşındı – pencereler çatıya 7 arşındı – Mahallenin o yandaki
yüksekliği 7 arşındı. Bugün 1931 – 7 Temmuz Çarşamba – saat 10.55 geçe – İğne
beni öldürmek üzere kalbime ilerliyor. SIĞABİLECEĞİM KADAR BİR YER
AÇARSAM – Sokaklarda başında Atmacayla dolaşan O kız çocuğu cihetiyle“kapılar
pencerelere 7” ISLAH EDİLEMEYEN EĞRETİ YERLEŞİMLER Gelen YA RAB
YEHOVA İDİ. NEFES ALABİLİRİM. YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİRİM. Göklere
bakarak ağır ağır dönüyordu – Tevrat

8.İlmik: Müge, Çağlar’ı dindirmek istercesine bedeniyle O’nun bedenini
kaplayacak şekilde üzerine uzanır ve ellerini de avuçlarıyla sıkıca kavrar.
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9.Anlatı Parçası - “Böcekler”, çalışılan metinler: Afrika Dansı (s. 17), Yanık
Saraylar (s. 87), seyredilen: Çağlar Yiğitoğulları-Müge Yetişmen, İlyas Odman-Zerçin
Sönmez/Gizem Erdem, Ufuk Şenel-Misket Alkım

Şekil 29 – Müge Yetişmen, Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge 2009 (Ş.
Türkel)

BENZETİLEN NE BEN BÖCEĞİN DİŞİSİYİM Oysa bu şehirde önemli olan böcekler
kadınlardan birisi âniden yerde debelenen erkeğin üzerine kapanır ÇİFTLEŞME
BİRBİRLERİNİN
BEDENLERİ
ÜZERİNDE
ÜSTÜNDEYİM

SENİN
şeyler

bambaşka şeylerdir. Dişi
böcek

boylu

boyunca

erkeğin gövdesinin üzerine
uzanır BİRLEŞME SON
BİR MUTLULUĞU ELE
Şekil 30 – Müge Yetişmen, Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music
Lounge 2009 (Ş. Türkel)

GEÇİRMEK İÇİN HEM
ARKANDA

HEM
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ÜSTÜNDEYİM Ne yapalım olurundan fazla kendinize bakarsanız üç çift sonra ikinci
erkek yüzüstü yere düşer ve yere gömercesine kendini debelenmeye başlar EŞLEŞME
ÇARESİZ MERAK ETME SENİ SAKİNLEŞTİRİRİM düşmanlarınız gelip çevrenize
çember olurlar ikişer ikişer O’nun da üstüne bir diğer kadın uzanır ve parmaklarını
parmaklarının

arasına

geçirip

GEÇİŞME

UMDUĞUNU

BULAMAMIŞ

TİTREYİŞLERİNİ - siz birden uyanır esir olduğunuzu görürsünüz tüm gücüyle üzerine
abanır DEVİNİŞME EŞİNİYORLAR DİNDİRİRİM - en sonunda üçüncüsü de yere
kapaklanır ve hemen ardından üçüncü kadın İYİLEŞME BİR ŞEY ARIYORLAR
SENİN DİŞİ OLANINIM ve düşmanlarınıza değer vermediğinizi düşünüp ağlarsınız
o’nun gövdesinin üzerine uzanır - saçınızı yolarsınız (yaşlanınca tabi) artık esirsinizdir
kollarıyla ve bacaklarıyla altındaki erkeği yere bastırır DİNGİNLEŞME ONLAR
GÖMEBİLİRİM Mutluluk içinde yaşadım – erkek debelendikçe DİRENİŞME NE DE
KEMİKLERİNİ EZER Mutlu olmak şımarttı beni debelenerek altından sıyrılıp gitmek
istedikçe DENK DÜŞME ÖBÜRLERİ PARMAKLARIMI PARMAKLARININ Uzun
boylu olmak kadınlar daha çok bastırır SÜRTÜŞME ÖBÜRLERİ ARASINDAN
GEÇİRİRİM Gerçi emin değilim ama ilerlemesin ama gömülsün diye… DİDİŞME
DEĞİLDİLER SARSILIŞLARINI AZALTIRIM AMA BU DA BİR BENZETİŞTİ SENİ
ORTADAN KALDIRIP “Kim önce ölecek?” erkeğin yüzünü yere bastırır “Bana iyi bak”
abandıkça erkek nefessiz kalır Dur SIYRILAMAZSIN “Sesime dikkat et” erkek nefes
alamadıkça ÇELİŞME Hiç – Bir – Yere – Gitme BİRAZ ALTIMDAN ÇIKSAN “Sesime
dikkat ediyor musun?” daha çok çırpınır ÇEKİŞME Dön ATLAYIP SANA geldiler kadını
üzerinden atıp kurtulmak ister BİTİŞME Vakit geçtir KAPANIRIM geldiler nefes alamaz
DİDİNME Yarı gecedir ALTIMDA DEBELENİP DURURSUN geldiler alamadıkç daha
çok silkelenir BASKI BASI BASINÇ Vakit ne kadar olmuştur? ÇIKAMAZSIN AMA
kadın arkasından abanır TİTREŞME Vakit kaç? ALTIMDASIN “Sesimi dinle” kadın
daha çok silkelenir Korkmayın ben burdayım sizi tutarım düşmezsiniz SENİ
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BIRAKMAM geldiler silkelendikçe kadın daha çok bastırır BİRDEN KALKIP
GİDECEĞİM titredi, yok oldu… sonra birden kadınlar kalkıp gidiverir.

9.İlmik: Müge desenli parlak kumaştan mini elbisesinin etek uçlarını yan
taraflarından toplayıp bikinisinin altının kenar bantlarının altına sıkıştırır. Sağ eliyle
başını, sol kulağını şefkatle avuçlar ve sağa doğru yatırır. Sol kolunu da zarâfetle yana
havaya doğru kaldırır ve dirseğinden hafifçe büker.
10.Anlatı Parçası - “Baron Bahar”, çalışılan metin: Yanık Saraylar (s.30-35),
seyredilenler: Müge Yetişmen ve İlyas Odman:

Şekil 31 – Gizem Erden, İlyas Odman, Tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

UZUN HEP AYNI ERGENLİK YAŞINDA /BENZER BİR HUZURDA “hoş geldin ey
bahar” şarkısını söylediler Yeşilköy yanlara doğru geniş adımlarla AĞIR ağır ve
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telaşsız iki adım atar BAHAR BİR GÜN MAYIS GÜNÜ MAYIS AYIYSA MUTLAKA
BAHARDIR ARTIK iyice dost olmuşlardı tren dizleri olabildiğince kırıktır HAVADA
KOKUSU NERGİSLER BANA MI/SİZE HATIRLATABİLİRİM Baron Bahar aynalar
sağ eliyle başını sağa çekip yatırmıştır GEÇ İNEN AKŞAMLAR FULYA TEYZE BİR
TEYZEM VAR MIYDI/HATIRLAMIYORUM gözünde yıllardan beri yirmi yılın daktilosu
sol kolu zarifçe yana uzanmıştır NE YAPACAKTI? YÜRÜYÜŞTEYİM /RÜYA GİBİ BİR
YÜRÜME kendi kendine duran bedenini önce öne, sonra arkaya doğru dalgalandırır
MOR RENKLİ SIRA DAĞLAR YOL SONSUZ/UZUN tek damla yaşı dizleri neredeyse
yere değecek gibidir silerek ayakları zemindeki yumuşak dokunun içine gömülerek iz
bırakır TEK BAŞINA BAKIŞLAR GÜNÜ Kadını görmemiş gibi DALGINDI… HEP
AYNI YAŞTA OLDUĞUM İÇİN -Şüphesiz güzel bir topluluktu yirmi yaş ve sağ ayağıyla
bir kocaman adım daha atar GEÇ KARARAN HAVA Kalbi çıkacakmış gibi atmaya
başladı HİÇ YAŞLANMADIĞIM İÇİN- sol elimde bir gül tutuyordum üç portakal
bedenini öne ve arkaya doğru bacaklarının üzerinde kaydırırken ÇABUK GİBİ HEP
AYNI Uğraş düzenlerinin bir numaralı kurucusu HAYÂLLERİMİN SAHİBİ
/HAYÂLLERİNİN ERKEĞİ MİYİM? –Ellerimi sekizinci kez yıkamıştım- kollarıyla
boynuna sarılı kendini aşağıya bırakan bu ağırlığa rağmen HER GECE YATMADAN
Baron Bahar diye geçirdi aklından, Baron Bahar, Bahar Baron… ÇOK
HAYALPERESTSİN DERLERDİ ÇOCUKKEN hala da öyleyim sırtındaki ağırlık
yokmuşçasına hafif yürümek gayretinde ağır ağır ilerledi ENTARİSİNİ ÇIKARIP
BAŞUCUNDAKİ SANDALYEYE KOR, GECELİK ENTARİSİNİ ÜSTÜNE TAKAR
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Şekil 32 – Müge Yetişmen, İlyas Odman, Garajlistanbul 2007 (Aygül Akmanova)

SERİNLEYEN AKŞAMLAR “BARON BAHAR” diye düşündü O DA BİR RÜYA
ÖNCE KURULAN BİR HAYÂL TAM BİR TAÇSIZ KRAL ASİL/ASLINDA YOK Aile
kutsal bir sırdır sakin adımlarını ve ileri geri ORMANDA, ÇİMLERİN ÜZERİNDE
“TAÇSIZ KRAL VE BEN” BİZİM HİKAYEMİZ Size bunlardan bahsedecek değilim
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dalgalanmayı

sürdürür

KUCAĞINDA

BEZ

BEBEĞİ

TAM

BİR

AŞK

EFSANESİ…Lakırdı söylemenin tam sırası… Fulya Teyze’m odasından çıkmazsa
acaba bir şey mi oldu? “düz, uzun”…diye konuşmaya başlar AKŞAM OLMAK
ÜZEREYKEN “SİZİ SEVİYORUM BARON BAHAR” dedi haince. Baron Bahar,
“Bu, eski şarkıdır, Je vous aime beaucoup mademoiselle,” Diye cevap verdi ve
yumuşak bir sesle yere düştü, SİZİ DÜŞTÜĞÜNÜZ YERDEN KALDIRABİLİR
MİYİM?/BEN KENDİM ZIPLAYABİLİRİM Ben ölünce, bu saray, sırtındaki erkek bedeni

Şekil 33 – Müge Yetişmen, İlyas Odman, Santralistanbul 2008 (M.Okutan)

yavaşça kayıp yere düşer ÇEKİŞTİRDİĞİ ÇOCUKLUK ELBİSESİNİN ETEĞİ Kadın
yere düşen Baron Bahar’ı kaldırdı. UMURUMDA DEĞİLSİNİZ anılar ve kahve fincanı
kadın aynı endamla yürümesine geri döner BANA NE SÖYLEYECEKSİNİZ? SİZİ
DİNLEMİYORUM Kİ sana kalacak erkek yeniden kadının üstüne atlar Baron Bahar:
Size söylemem gereken bazı gerçekler var, diye konuştu. Baron Bahar’ın anlattığı
şeyler BENİM UYDURDUĞUM ŞEYLER bu sefer bacaklarıyla da sırtına dolanmıştır
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Tam bir hayat boyu sürdü. KENDİ KENDİME BULDUĞUM ŞEYLER neşeli sevinçli
bir hayattı daha yukarıya çıkmıştır DÜZ YOL/TEN Böyle genç kızları tek koluyla
MEĞER İNSANMIŞIM şebboy ÜZERİNDE İNGİLİZ KRALİYET ARMASI MEĞER
CANIM YANABİLİYORMUŞ / TADI GÜZELMİŞ Hayatım bu sarayda başladı kadının
açıkta kalan boynunu öper birkaç kere… çekmecelerimle mesut bir hayat yaşıyordum.
“Düz, uzun, ince…” DÜZ UZUN İNCEYDİ SESSİZİM DEĞİL Mİ/ SES
ÇIKARABİLİYORMUŞ Ben de Saray’ın eşyalarından bir parça gibiydim bir kere de sol
kolunu ısırır BİR AĞACA YASLANMIŞ BEKLİYOR Kadın yılların verdiği ustalıkla
çıkan kolunu yerine taktı. Kadın sırtındakini silkeler üzerinden atar BİR ERKEĞİN
GELMESİNİ Baron Bahar: Bu kadın ne Jentile kadın, diye ağladı AĞLASANIZ DA
UMURUMDA DEĞİL/ AĞLAYAN BEN MİYİM? beni kucaklarında taşıyıp sonra yeniden
zarâfetle dalgalanan yürüyüşüne KUCAKLAYIP GÖTÜRMESİNİ Kadın eski bir

Şekil 34 - Müge Yetişmen, İlyas Odman, Santralistanbul 2008 (M.Okutan)

alışkanlıkla ağlamadı. ÇÜNKÜ HEPSİ BENİM AKLIMDA/AĞLAYAN ASLINDA SİZİN
HAYÂLİNİZ Fulya Teyze’ye bıraktıktan sonra geri döner ORMANDAN BİZİ
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KURTARMASINI BENİMSE NEDEN HİÇ AĞLAMADIĞIM BİR SIRDIR BAŞKA
BİR ZAMANA GEÇEMİYORUM Kİ /OLSUN BEN OLDUĞUNUZ YERE GELİRİM
tekrar nehre dönüp boğulmuşlar birinci geniş adımını atıp iyice dizlerini kırmıştır ki
KARANLIK ÇÖKMEDEN EVE BIRAKMASINI BU NE FEVKALADE FELSEFE
HEP BURADAYIM bir yaz günüydü fakat erkek tepesine zıplar BELKİ DE BABAMDI
HAYATIMA ÜZÜLMEDİĞİM İÇİN KİM SUÇLU? SİZ, Baron Bahar, hayatın
dehşetini hiç düşünmüyorsunuz: HAKLISINIZ dizlerini iyice kırıp zarâfetle ileri geri
HER ŞEYİNİZ VAR bebeklik patiğim dalgalanır OTOMOBİLİNİZ kraliçe biçiminde
şapkam

erkek

öpüşlerini

artırırken

YATINIZ anahtarlarım kadın: “mayıs” 7
CÜCELİ EVİNİZ “kelebekler…” diye
söyler BONOLARINIZ odam elveda ben
silkelenir Baron Bahar: HER ŞEYİ
BİLİRSİN

BENİ

DE

SEN

UYDURMUŞTUN sahibinizin ufak bir işi var
dedim erkeği üzerinden düşürmek ister BİR
İÇİM SU GİBİ SÜT BEYAZI KOLLARININ
ÜZERİNDE

TÜNEYEREK

bir

gün

evvelinden hazırlıklıydım aşağıya sarksa
bile kendini yeniden yukarıya iter BİR
ŞEYSİN dedi. Ve başını kadının dizlerine
sürdü:

ÖYLECE

ASILI

KALACAĞIM
Şekil 35 - Müge Yetişmen, İlyas Odman,

yürümeye başladım kadın sakin yürüyüşünü
sürdürür…

Diye

konuşarak

Santralistanbul 2008 (M.Okutan)

kadının

kolunu hafifçe ısırdı. LAİSSEZ moi vous baiser. ÖPTÜĞÜNÜZ O BOYUN BANA
AİTTİR / ELBETTE güzel bir gündü sanki sırtna binilmiş olan O değildir SİZ BİR
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ERKEKSİNİZ düz ve eğri bütün çizgilerden geçtim erkek çıplak beyaz kola bir diş
geçirir İSTEDİĞİNİZ YERDE YATABİLİRSİNİZ SİZ BÖYLELİKLE BENİ YERE
DÜŞÜREMEZSİNİZ / SIRTINIZA BİNERSEM DE Mİ? saraya doğru beli zorlansa da
BİR CANAVAR DEĞİLİM BİR KADINIM dedi. GELMESEM DE O KADAR DA
RAZI DEĞİLİM/ UYUMAYA DEVAM EDİN ÖYLEYSE saray sallanmaya parçalanmaya
başlıyor telaşsız ve sükûnetli yürüyüşüne devam eder.
10.İlmik: İlyas, Müge’nin sırtına tırmanmaktan yorgun, “Nilüferler, Mayıs, düz,
uzun, ince…” gibi son sözlerini sayıklar gibi alçak sesle söyler. Bu durgunlaşmayla
birlikte Çağlar tüm 9. anlatı parçası boyunca yüz üstü yattığı çakıl taşlarının üzerinde
ayağa kalkıp gözlerini açıp beklemeye koyulur. İlyas aynı anda küvetten avuçladığı suyla
saçlarını, bedenini ıslatan Misket’i omuzlarından tutup ayağa kaldırır. Misketin gözleri
kapalıdır. İlyas O’nu nazikçe çekerek getirip aralarında bir burun mesafesi kalacak
şekilde Çağlar’ın karşısına yerleştirir.
11.Anlatı Parçası - “Burun Buruna”, Pencere (s. 18-23), seyredilenler: Misket
Alkım-Çağlar Yiğitoğulları:

Şekil 36 – Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)
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İkimiz de iyi değiliz. PENCEREM /KARŞINDAYIM iki gündür karşı apartmandaki kadın
küvetin suyuyla saçlarını ve kazağını ıslatır KARISININ ELBİSESİNİN İÇİNE
SOKULAN KOCA Ne görebilirsem–ne alabilirsem – YAŞAMINDAN – Yetiniyorum
bununla,

PENCEREMDEN

BEN

GÖRÜNÜYORUM/BURNUNUN

UCUNDA

DURUYORUM kadının intihar etmesini bekliyorum kadının gözleri kapalı BİRLİKTE
YÜRÜYEMEME- Beni görmemesi için perdemin ortasına küçücük bir delik açıp bir
pencere bitince öbürküne geçiyorum erkeğin karşısına getirilip konur DENGEYİ

Şekil 37 - Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)
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BİRLİKTE KAYBETME O’nu gözetliyorum. KENDİMDEN BAŞKA KORUMAM
GEREKEN BİRİ YOK/GÖZÜNÜ AÇIP BİR KERE BİLE BAKMIYORSUN pencere
önlerinde durmaktan erkeğin gözleri açık kadının yüzüne bakmaktadır BİRLİKTE
KAYIP DÜŞME O da aynı şeyleri düşünüyor. ETRAFIMDA DOLANAN ŞEYLERE
RAĞMEN/BURADAYIM bir vazgeçsem kurtulacağım kadın erkeğin kokusunu alır
ERKEĞİN BAŞINI İÇİNE ALMAK Kendi vücudumun her parçasında kemiklerimin
ayrı ayrı gelip bana KENDİMDEN BAŞKA BİRİSİNİ İÇERİ ALMIYORUM/BU
KADARIM Önemsiz bir iş yaparmış gibi bedeni erkeğin olduğu yere doğru eğilir SONRA
BİR

TÜRLÜ

ÇIKARTAMAMAK

dayandıklarını

ve

sağlam

bir

düzen

Şekil 38 - Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)
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kurduklarınıdüşünüyorum. ORADA OLDUĞUNU BİLİYORUM/BENİ FARK ETTİN
atacak kadın kendini aşağıya. Ellerini arkasında kavuşturur, burnunu uzatır Bir şeyin
olup bitmesinden önce diyorum atlamaktan? Ya düş ise diyorum, kurduğum bunca
şeyler, tam erkeğe yanağı ya da kirpiği KENDİNİ UNUTMAK “Ağır ve yabancı kişiler
olacak yarınkiler.” “Ya cayarsa BURNUMDA /BURNUN NEREDEYSE DEĞİYOR nasıl
olur?” diyor kadının burnu değecekken Tam perdedeki deliğin yuvarlağı geriye çekilir
-bu günkü günde hepsi bu kadar diyorum, DOKUNMAYACAĞIM/ELİMİ
SÜRMEYECEĞİM düzenliğim bozulur yıkılırım.” Âniden kendini geri çeker. SIRTINA
YAPIŞAN

HİÇBİR

ŞEYDEN

UMUDUM

YOKTU

BURNUMU

DEĞDİRMEYECEĞİM ayaklarının bastığı duvarın çökmesini diliyorum. orada öylece
bakarak durmayı sürdürür. İÇİNE SÜRTÜNEN DENEMİŞTİM HER ŞEYİ KENDİ
HESABIMA/ÖYLE DURUP BEKLEYECEĞİM Büyük bir güç gösteriyor duvar yeni
baştan yüzünü arar DAĞITAN Perdenin ucunu tutup sıkıştırıyordum koltuğun
arkasına. ŞİMDİ BEN DURUP BEKLEYECEĞİM /KAZAĞININ İÇİNE SAKLANSAM
kadının ayaklarını tutmak için. Gözleri kapalıyken kokusuna doğru çekilir bedeninin
ısısına doğru öne eğilir Onu yeniden koltuğun arkasına sıkıştırıp düşmesini

Şekil 39 – Çağlar Yğitoğulları, Misket Alkım, Santralistanbul, 2008 (M. Okutan)
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bekliyordum. SIRTIMDAKİ YÜKÜ TANIYORUM kendi kararıyla gözlerini açar,
erkekten biraz öteye gider karşıda durur ALIŞMIŞTIM BUNA. Durduğu yerde sallandı.
Erkek arkasına yaklaşır, başını kazağının içine sokar, sırtına yüzünü yapıştırır.
MUSALLAT OLAN BELKİ DE HERŞEYİN ANLAMI BUDUR. KAMBURUMUN
FARKINDAYIM/SANA SAKLANDIM Ağır vücudu kadın erkek orada değilmiş gibi
kazağının yukarı sıyrılan eteklerini aşağıya çekiştirip düzeltir. SIKIŞTIRAN NASIL
OLSA OLACAKTI… BİR KERE BİRLEŞMİŞİZ duvarın ince çizgisinde saçlarını da
eteğini de çekiştirerek düzeltir. BUNALTAN Yaklaştım perdenin ucuna. ÖNDEN
BAKILINCA DERLİ TOPLUYUM /YAPIŞMIŞIZ ikiye bölündü erkek sırtını ısırır, kadın
durmadan kazağını aşağıya çeker BIRAKMAYAN Eli elime değiyordu perdenin
ucunun.

BOĞULDUĞUMU

GÖREBİLİRSİNİZ/NEFESİNİ

DE

ÇELMEK

Şekil 40 - Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Santralistanbul, 2008 (M. Okutan)

MECBURİYETİNDEYİM Aralıklı tepinmeler oldu. Erkeğin başını ve gövdesini kazağının
içine saklamaya uğraşır KOPMAYAN Gözlerimi perdenin öte yanlarına
kaçırıyordum.

SIRTINA

YAPIŞAN

ÇIKINTIDAN

DENGESİNİ

KAYBETMİŞ/ÇIKINTINIM BEN SENİN Yukarı doğru çıkan ağlamalar ama erkeğin
bedeni kazağa sığmaz dışarı taşar İNANMAK ÖLMEYE GİDERKEN BİLE Yalvarmalar
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işitildi. Kadın tekrar tekrar uğraşır bir yandan da yer değiştirir Nasıl oluyordu da beni
bir şey tutmuyordu perdenin ucundan başka? “İşte başını alıp giden adam bu”
diyorum – Derin uykulardan – paslı merdivenlerden –kapı zillerinden KAÇAN
ADAM BU ADAM Yenik ve zayıftı. İçinde erkeğin başıyla birlikte adımlar atmaya
çalışarak küvetin yanına gelir. SERBEST BIRAKMAYAN “Yardım et,” diyor. O DA
BENİMLE ATLAYACAK/ BEN DE ATLAYACAĞIM SENİNLE

Ne istiyordu benden?

duvar hiçbir şey olmuyormuş gibi adım adım suya girer ISIRAN Bazı hareketleri
yapmasını bilmiyorum. BENSİZ OLAMAYCAK/SENSİZ OLACAĞIM BİR ŞEKİLDE
Onu öylece alıp götürdüler. bedeni küvetin kenarına yaslı dışarıda kalır ACITAN ELİMİ
BİR YERE SAKLASAM ZATEN DE YOK/SENİN ARDINDAN Günlerdir aklımı
kurcalayan yüzlerce
ölüm

arasından

çamaşır ipi kadın
küvetin

içinde

kaymaya

başlayan

ayaklarına
ayakta

rağmen
durmaya

çabalarken debelenir
düşer AĞIR ISLAK
GİYSİLER
Şekil 41 - Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Ghetto Music Lounge,2009
(M. Okutan)

VARLIĞINI

AŞAĞI ÇEKER Kıl inceliğinde duyguları geriyorum çevreme. /SEN ATLADIKTAN
SONRA… en güzellerini anımsıyordum onun için. Perde bir yandan da yukarı sıyrılan
kazağını aşağıya çekiştirir. YAPIŞAN Evin içini koca bir leke gibi kaplıyorum. “Sen
de gelsene” diyor. Yarı belime kadar karanlığa sarkıyorum, gürültüyle düşüp
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parçalanmaya başlıyorum. BİR ŞEKİLDE KAZAĞININ İÇİNDEYİM ayağı kayar ve
kazağın içinden kendisi sıyrılıp çıkarak suya düşer
11.İlmik: Zerçin dolanışı esnasında bir küvetin içinde fark ettiği dikiş makasını
alıp Misket’in geriye bükülü gövdesinin üzerine, bağrına usulca ve düşmesin diye azami
dikkatle yerleştirir.
12.Anlatı Parçası - “Makas”, çalışılan metin: Afrika Dansı, seyredilen: Misket
Alkım:
Kalpte Global genişleme BİR İÇ ORGAN BOZULMASI niye gizli çıkarılacağım ıslak
yeşil kombinezonu ile az önce düştüğü küvetten çıkar HER MEVSİM artık karışmış kum

Şekil 42 – Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Ghetto Music Lounge 2009 (M. Okutan)

APEX CORDIS THOROX CIDARI yakınına kadar yaklaşmakta BU DİĞER CİĞER
bir ceset mi olacağım altına beyaz keten bir pantolon giyer zar zor DİKİŞ MASASI
KURULUR küvetin içinden taşıp ıslatan su Her iki tarafta KOSTA, FRENİK SİNÜS
kapalı küçük İÇ ORGANI YORULMUŞ, HIRPALANMIŞ yalnız şu perdeler/perdeleri
kapadım ıslak bacaklarına yapışır PATRONLU DERGİLERDEN KALIPLAR
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ÇIKARILIR ıslanmış çamurlaşmış kum öbekleri SİSSÜR hattı kalın DIŞ ORGANI
HASARSIZ iyi mi / bu kadar karanlık kombinezon da buruşup ıslak bedenine yapışır
KUMAŞ BOHÇASI ıslanıp yapışmış kombinezon “O karanlık çukura bakıyor / ta
içine bakıyor YAŞAMAYI SEVMİYOR yeter mi/perdeler açık dursun gözlerini kapatır,
kumun üzerinde dikilip durur demedim ki biraz bekler DİKİŞ MAKASI ipek saten
kombinezon
arasında

/

üzüm

saklanmış

YAŞLANMIŞTIR

ben

salkımının
/

VAKİTSİZ

size

ille

de

sargılarınızı çıkarın kadının bedeni
geriye doğru bükülür, TEĞELLEMEK
İÇİN YÜKSÜKLER nane yeşili ince
kombinezon

/üzüm

ciğerlerini

görüyor

salkımı

gibi

YAŞAMAYI

İSTEMİYOR TOPLU İĞNELER askılı
anne kombinezonu ta ağzını görüyor /
insan ağzı gibi o dibe bakıyor /
HAYATA BİR NAZİRE GİBİ… bu
iğneler batmadı mı size hiç
Şekil 43 – Zerçin Sönmez, Misket Alkım,
Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

açılıp

kapanıyor / o dipte insan ağzı gibi
açılıp

kapanan

ağız

ne

söylese

örtülüyor / ne söylese örtülüyorYAŞAMAYI SEÇMİYOR peki istediğiniz gibi olsun
sudan çıkardığı dikiş makasını getirip DİKİŞ MAKİNESİNİN MASURASI göğsünde el
işi dantel kalın şerit/denizin dibindeki yosunlar sallanıyor / o yosunların arasında
saklanmış / SAKLANAMIYOR şu hastaneden kurtulmak için bembeyaz kemikli bağrının
ortasına yerleştirir MEZURA eteklerinde el örgüsü ince dantel kalın şerit büyümüş
mor damarlarını / kılcal çizgilerini KIZLARI VARDI makas düşmesin diye temkinlidir
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üzüm salkımı gibi mor ciğerlerinin arasında saklanan büyük süslü kalbine bakıyor
DÜNYA GÜZELİ anlıyorsunuz ya / iki üç ay sizinle ilişkimiz yavaş yavaş hareketlenir
ANNEMİN DİKİŞ KUTUSUNDAN İSTEDİĞİ / sonra ağızdan kapanıyor / kırmızı
bir denizin dibindeki kan denizi içinde kayboluyor” DÜNYA TATLISI İKİ KIZ EVLAT
belki de ilk önce siz üzülürsünüz küçük adımlar atarak kendi damladamla kan geliyor /
ağız etrafında UZANIP VERDİĞİM ESKİ KURU SABUN PARÇALARI annemin eski
püskü kombinezonu Birinci katta ölü var mı? VAZGEÇİYOR bir kişi öldü mü ah! ah!
Demeyecek dönmeye başlar bir parti kostümüydü eskiden … yataklarda 800 kişi varsa

Şekil 44 - Misket Alkım, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

800’üne ANNEM SABIRLI profesyonel bir makas Hademe hastahanenin başka bir
odasında ölen birinin cesedini odadan çıkarmak için (kimse görmesin üzülür) diye
torbaya koyacak/ VAKTİNDEN EVVEL bir kişi öldü mü bir ferahlama panikler BEN
HEMEN BİTSİN İSTERİM dikiş makası ayakkabılarını da onları da ayrı torbaya
koyacak / cesetle aynı torbaya koymayacak / BAL RENGİ İRİ DALGALI SAÇLARINA
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RAĞMEN kötüye yorumlamayın beni sakın elleriyle kumun üzerine saplanan makası
arar ORASI BURASI BİRAZ YAMUK YA DA EĞRİ DİKİŞLİ kumaşı yağ gibi kesen
özel dikiş makasımız… soracak hademeye daha var mı deyip o da evet deyince
hademe de o odadaki cesedi (kimse görmesin üzülür) diye bir torbaya koyacak o da
torbaya GİDECEK bilirsiniz hastahaneleri çelik makas yere çarptığında sessizdir
ÖNEMİ YOK BEN GİYERİM annemin makası girecek /onları da ayrı torbaya
koyacak/cesetle aynı torbaya koymayacak GİTMİŞ bir kişi öldü mü bir kurtuluş gözleri

Şekil 45 – Misket Alkım, Santralistanbul, 2008 (M. Okutan)
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kapalıyken makası göremez parmaklarını kuma gömer ABLAM BEĞENMEZ BEN NE
OLSA BEĞENİRİM ıslanmış kirlenmiş beyaz keten pantolon yapışık saçlarını
göğsünden temizler, ANNEM GECELERİ DE DİKER bir paçası yukarı doğru
kıvrılarak sıvanmış DÜNYA GÜZELİ KIZLARI VARDI açılan yere makası dikkatlice
yerleştirir pantolonunun sağ paçasını kıvırarak yukarıya sıyırır hemen sonra da dönmeye
başlar yeniden ÜÇ ÇOCUĞA YENİ GİYECEKLER YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİVİ

Şekil 46 - Misket Alkım, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)
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ÇAKARKEN DÜNYA TONTONU OLDU ŞİMDİ ANNESİ ben de bekliyorum giderek
hızlanır ve makas yeniden fırlayıp yere düşer ince saten iki adet omuz askısı GÖRMEK
İSTEMİYORUM KIZLARININ ANNEANNESİ benim koridorlarda rastladıklarımın
çoğu

makasın

nereye

düştüğünü

duyamaz

ANNEMİ

O

KADAR

ÇOK

SEVİYORDUMKİ birisi omuzdan kayıp düşmüş O TEK SANDALYE HALA
YAŞIYOR karaciğerlerinden rahatsız yere diz üstü çömelir UYUMADIĞI GECELER
KÂBUS GÖRÜRÜM diğeri yerinde emniyetsiz O TEK MASA O GİTTİ hastalardı
elleriyle, parmaklarıyla HEP YORGUNDUR HEP TELAŞLI dikiş makasının ağzı
kapalı O TEK İNSAN İNANMADIK sandalyelerin üstüne oturuyorlardı dizlerinin
üstünde döne döne makası arar çelik soğuk ve parlak MASANIN ÜSTÜNE ÇIKAN
İNSAN İNANMIYORUZ ama belki ve bulduğu anda AĞLARCASINA BAĞIRIR
oldukça ağır bir makas İPİ BOYNUNA ELİYLE GEÇİRİR ONSUZ OLAMADIK bu
da bir aldanıştı üzerindeki kumları parmaklarıyla temizler SİNİRDEN TEPİNİR
kombinezonun eteğindeki dantel ve göğsündeki VE MASAYA BİR TEKME VURUR
KIZGINIM O’NA hastahanede miydik bağrında yapışık saçları oradan koparıp yer açar
BEN ÇOK KONUŞTUĞUM İÇİN sarımsı rengiyle el işi “Ameliyathanenin televizyon
ekranında kalbimi seyrediyorum/ BEN GÜLÜP DURUYORUM bunu hiçbir zaman
bilemeyeceğim makası ıslak bağrına yerleştirir AKLINI KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRİM
BAĞIRIŞINDAN BOĞAZIM YANAR içini gösteren dantel tenin üzerinde buruşuk
atardamardan / boyuna kalın pamuk bastırıyorlar / ALIŞMAYACAĞIZ bedeni arkaya
bükülü, başı geriye sarkık AKŞAMA BABAM DA GELİR ıslak ve yapışık doktor
kalbime şırıngayı takarken BEYAZ GÖĞSÜNÜN ORTASINDA ama bu da daha da hızlı
DAHA YEMEK YAPILMADI yırtık pırtık /o çengel biçimindeki oltayı yosunların çok
arasına saplarken O GİTTİ bir aldanıştı döner ve hemen makası düşürür ANNEMİ
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ÖYLE ÇOK SEVERİM Kİ üzerinde delikler düşünüyorum VEDA BİLE ETMEDEN
GİDER Mİ saatler sonra daha da telaşla HEP ETRAFINDA DOLANIRIM ELİNE
AYAKLARINA DOLAŞIRIM saten kumaş matlaşmış parlamıyor / ben kalabalığın
insanıyım / GİTMEYİ İSTEDİ güçsüz bir cevap geldi daha da uzağa fırlayıp giden
VARLIĞIMDAN MUTLU OLMAZ yapışmış, kaymıyor kalabalıkta seçimimi
yapacağım / HİÇ BİR ANNE benden ne kadar uzak olursan makası ağlamaklı
hareketlerle
GİYDİRİLMESİ GEREKEN
ÜÇÜNCÜ

BİRİYİMDİR

dantel delinmiş renkli /
ALIŞABİLİR Mİ sen olmasan
da

hani

parmaklarıyla,

çaresizce
dizlerinin

üzerinde arayıp dururken
nihayet başka biri gelir ve
makası alıp uzaklaşır VE
BEN HATALI DİKİŞLERİ
DE

BEĞENİP

BÖYLE

OLSUN
KALSIN

DEDİKÇE, BİR AN EVVEL
BİTSİN

DİYE

yer

yer

sökülüp sarkmış çeşit çeşit
insanları görüp en güzelini

Şekil 47 – Misket Alkım, Tarihi Galata Köprüsü, 2008 (M.
Okutan)

seçmek istiyorum ALIŞMADIM ancak şu anda bir adım atmış oluyorum sana DELİRMİŞ
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GİBİ AĞLAYIP TEPİNİR gene de çok ince işiyle öylesine güzeldir.

Şekil 48 – Misket Alkım, Ufuk Şenel, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

12.İlmik: Ufuk, mayosunun üzerine bir tişört giymiştir. Misket’in kumların
üzerine düşen makası, gözleri kapalı şekilde el yordamıyla bulmaya çabalamasını izler.
Sonra ansızın kadının aradığı makası kumların arasından kapıverir, geriye küvetin yanına
doğru gelir.

13.Anlatı Parçası - “Tişört”, Büyük Kuş (s. 41-45), gösterimci: Ufuk Şenel:
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tişörtün eteklerinden parmaklarıyla kavrayıp ÖNEMSEMEDEN Asık suratlı ODALAR
APARTMAN GİRİŞİNDE Onları tutmak zordu başından yukarı geçirip çıkarır Onu
tanımadı bile ARKA BAHÇEDE – düşüncelerinin en taze olanını seçiyor – tzers yüz olan
tişörtün kollarına İSTENİNCE VERMEMEK ÇOK AYIP parlak çelik dikiş makası
Elleri katlanmış OTOPARK DUVARINDA kadın sakınmayı elden bırakmıyor yeniden
kollarını geçirip içini dışına çevirir SENDEN EKSİLEN BİR ŞEY YOK mavi üzerine
araba desenli Toplanmış BEKÂR ODASINDA bütün düşüncelerinin üstünde
kanatlanarak tişörtün önünü dışarı getirir ince dokumalı Geçen yılın odaları LEŞ GİBİ
BİR KOLTUKTA onu seçer seçmez önce sağ sonra sol kolunu tişörtün kollarına sokar
HANGİSİ BİR DİĞERİNDEN DAHA İYİ penye tişört Onların yüzüne bakmak zordu
YATAK VARSA YATAĞIN KENARINDA delice bir sevince kapılıyor kollarını kaldırıp

Şekil 49 – Ufuk Şenel, Ghetto Music Lounge 2009 (M. Okutan)
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tişörtün eteğini başından geçirir SEVGİYLE OLANI OLDU MUYDU kısa kollu dar
bedenli Ağzında söz yoktu BİTER GİDER–yükseliyordu. başını da tişörtün yakasından
çıkarıp DUYGUYLA OLANI DA OLMAMIŞTI eprimiş GENE HER GÜNKÜ
LAFLARLA ODALARIN KENDİSİNİ HIZLA SOYUNMAK Fakat biraz sonra
üzüleceğini biliyordu elleriyle eteğinin kenarlarından tutar YARGILAMAYA
BAŞLAYACAKLARINI SANARAK AKLINDAN HESAPLAR KURMUŞTU
DAHA HIZLI GİYİNMEK tişörtün eteğini iki eliyle aşağı doğru hızla çekerek düzeltir PİS
BİR TAD O gerçeği söylemeyecekti TOPARLANAMADAN ÇIKIP GİTMEK Giyinmiştir

Şekil 50 - Ufuk Şenel, Ghetto Music Lounge
2009 (M. Okutan)

ÜST BAŞ HALLİCE baştan başlayarak HİSSETTİĞİM HALDE “Bu son çıkıp gidişim”
İÇ KISIM DARMADAĞINIK ordasın küçük kız kollarını önünden çapraz geçirir KABUL
ETMEDİM “Bu son ayrılışım” OLSUN KALP BOZULURSA BACAK ÇALIŞIR Ey
küçük kız giydiği tişörtün eteklerinden parmaklarıyla kavrayıp BAĞIMLILIK
OLDUĞUNU “Bu son” diye düşündü. DUDAK ÖPMEZSE SURAT SÜRTÜNÜR
küçücüksün başından yukarı geçirip çıkarır FARK EDEMEDİM Ağlamak istediğini,
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her yanının nasıl acıyla titrediğini gösterdi onlara. GİTMEK YA DA VAZGEÇİP
KALMAK hep ağlıyorsun ters yüz olan tişörtün kollarına Dışarı çıktı. SABAH OLSA
sandığın arkasındasın yeniden kollarını geçirip içini dışına çevirir DEĞERLİ TARAFINI
BİLİYORUM SANDIM İçeri girdi. SABAHA KADAR KALINSA NE OLUR ağlıyorsun
tişörtün önünü dışarı getirir HALBUKİ ANLAYAMAMIŞIM Aradığı şeyin o
olmadığını anlayarak MİDE BOZULURSA AKCİĞER ÇALIŞIR önce sağ sonra sol
kolunu tişörtün kollarına sokar BAŞKA BİR BEDENİN İÇİNDE ARADIĞIM Bir
aradığından başka bir aradığına geçerek çok sinirli bir çocuksun kollarını yukarıya
kaldırıp tişörtün eteğini başından geçirir ŞEYİ ANLAMAMIŞIM “o nerde” MANAV
ÇIRAĞI, KABZIMAL Ciğerimde başını da tişörtün yakasından çıkarıp KOCA KADIN
OLDUĞUMDA BİLE Yüzünü yere sürerek TAKSİ ŞOFÖRÜ, Havada, Hastahane
Doktor- Oksijen elleriyle eteğinden tutar iki eliyle aşağı doğru hızla çekerek düzeltir NE
DEĞERLİ OLDUĞUMU BANA SÖYLEYEN OLMAMIŞTI Perdeleri tırmalayarak

Şekil 51- Ufuk Şenel, Ghetto Music
Lounge 2009 (M. Okutan)

AMELE ve ertesi gün gitti. Giyinmiştir. BEDENİMİN KIYMETİNİ ANLATAN
OLMAMIŞTI Emekleyerek HADEME Kurtuluş yolu olmayan, kendi ülkendesin.
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VAK’AR NEDİR BİLMİYORDUM Yataklarda BİR TÜRLÜ OLMAZ “O burada
olsaydı şimdi” ÇOCUKLARI YETERİNCE SEVMENİN Onu ararsın Ters yüz olan
tişörtün kollarına ŞİİR YAZDIRANLARDAN DEĞİL “O beni severdi, o beni anlardı”
yeniden kollarını geçirip içini dışına çevirir Onu ararsın YAZDIKLARIM ŞİİR DE
DEĞİL -Püüh, diye düşündü kadın bir ciğer çürüse öbürü vardır, barsak tıkansa böbrek
çalışır. tişörtün önünü dışarı getirir VE Omuzlarını ERTESİ GÜN ÂŞIK OLDUM diye
ağzından kaçırdı önce sağ sonra sol kolunu tişörtün kollarına sokar ÖNEMLİ

Şekil 52 - Ufuk Şenel, Ghetto Music Lounge
2009 (M. Okutan)

OLDUĞUNU

Yakasını

DAHA

ERTESİ GÜN TERKETTİM, YÜRÜMÜYORDU Omuzları, göğsü kollarını yukarı
kaldırıp tişörtün eteğini başından geçirir BANA SÖYLEMEMİŞLERDİ Kol
kapaklarını TENİMDE DAHA ÇOK ELİ OLSUN yüzü gülmüyordu. başını da tişörtün
yakasından dışarı çıkarıp MUKADDES OLAN BİR sessiz ve içten gelen tişörtün eteğini
iki eliyle aşağı doğru hızla çekerek düzeltir YA DA TEK ŞEY GÜNLERİN İNCE
KENAR

ÇİZGİLERİNDEN

GEÇTİ

HIRILTISI

HORULTUSU

giyinmiştir

BENMİŞİM Bazı kaybolan anılarla yan yana getirilen günlerden yuvarlaklar
çizmeye başladı. KİRİ PASI KOKUSU SİNMİŞ GİYSİLERİMİ bir kahkahayla Sonra bir
daha baştan başlayarak KENDİ KENDİME DEĞER VERMEYİ O büyük bir oyuk
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açıyordu Yatağının kenarında Bİ GİYİYORUM “Bu hatayı düzeltmeli” dedi içinden.
Kollarını önünden çaprazlayarak kavuşturur AKIL EDELİ AĞZI AÇIK BİR
MEZARIN KENARINDA Bİ ÇIKARIYORUM Duydunuz mu hiç madam giydiği
tişörtün eteklerinden parmaklarıyla kavrayıp KISA ZAMAN OLDU OTURMUŞ
ÖLÜYORLARDIR
TİŞÖRTLERDEN

GENE
BİRİNİN

DE
ÖZEL

OLDUĞUNA İNANMAYA İNAT Duydunuz
mu hiç madam on bir sesli bir adam başından
yukarı geçirip çıkarır BUNA DA ŞÜKÜR

13.İlmik: Çağlar, ses tasarımındaki
bir değişimden işaret alarak, elindeki kibrit
Şekil 53 - Ufuk Şenel, Ghetto Music Lounge
2009 (M. Okutan)

kutusuyla

birlikte,

dikdörtgen

biçimli

küvetin yanına gelir. Zerçin de Çağlar

durduktan hemen sonra aynı küvetin içine dikkatli ve tutuk adımlarla girip ayakta
dikilmeye başlar.

14.Anlatı Parçası - “ Bir Hatırlama, Bir Siz/Ah Ya Rab Yehova”, Elfe’nin Dersi
(s.135-139), Ah Ya Rab Yehova (s.59-82), seyredilenler: Zerçin Sönmez/Gizem ErdemÇağlar Yiğitoğulları (Bu metinde, tüm ilgili veriler (asıl metin parçaları, gösterimciye
gelen hayaletler, davranışlar, eşyalar vb.) sırasıyla kadın ve erkek için aralarında kesme
işaretiyle yazılmıştır.)
Küvetin içine girip aşağı suya doğru bakarak bir süre duraklar / erkek dikdörtgen
küvetin yanında kadınla aynı hizada elinde bir kibrit kutusuyla gelip ayakta durur
ARKAMDAN ÇEKİL dikdörtgen şekilli küvet 1 Hatıra bir siz / Bayan Zembul
Burada medfundur KİBRİT BANA DEĞEBİLİR / HEPSİ KURTULMAMIZ İÇİN
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Ağaçlar aralandıkça 7 temmuz 1931 Sonra kararlı bir tavırla sağ elinin
işaretparmağını öne doğru dik şekilde uzatır ve kolunu sımsıkı tutarken eli bir
miktar içi su dolu beyaz küvet 1 hatıra bir çıngırak sesi / Ve yedi gün bekledi BİRİSİNİ
HAYATIMA ALAMADAN / ANNEM BABAMI BOŞADI perdeler asıl bahçeye benzer yedi
Sonra bedenini giderek öne doğru aşağı bükerek, gözleri yere doğru bakarken, sağ kolsol kol, sağ kol-sol kol, sağ kol-sol kolounu art arda sırtından geriye doğru arkasındaki
birini itekler gibi ya da sırtındaki bir varlığı sırtından koparıp atmaya çalışır gibi hızla
uzatıp çeker / bekler KENDİMİ ATTIĞIMDA TUTMA sarı renkli mayonun altı 1

Şekil 54 – Zerçin Sönmez, Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

Hatıra bir çam ağacı / Ve diğer yedi günü bekledi KENDİMİN FARKINDA
MIYIM/BABAMI BIRAKTI Yeşil çam ağaçların önünde on yedi En yoğunlaştığı anda
bedeni ve başını dizlerine doğru kapatıp oradan aldığı kuvvetle fırlayarak dikleşirken
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aynı anda sağ avuç içiyle elinin ayasıyla çenesini, parmaklarıyla ağzını ve burnunun bir
kısmını kavrayarak başını geriye doğru iterek eteklerindeki suyu silkeleyerek bir süre
tekrar eder. /bekler yeşil ya da sarı renkli uzun kollu tişört Bir Hatıra bir siz bir çam
ağacı / Bilal AKŞAMA VARACAK MIYIM / ABLASININ KARDEŞİ OLAN BANA KALAN
Bunları geçmek aylar yıllar ister 8.50 En yoğunlaştığı ânda bedeni ve başını dizlerine
doğru kapatıp oradan aldığı kuvvetle fırlayarak dikleşirken aynı anda sağ avuç içiyle
elinin ayasıyla çenesini, parmaklarıyla ağzını ve burnunun bir kısmını kavrayarak başını
geriye doğru iterek duraklar. Bunu yaparken derin bir nefes alır ve nefesini tutar. Nefesini
bırakırken elini de yüzünden ayırıp aşağı indirir, başı hala geriye yatık ancak gözleri

Şekil 55 - Zerçin Sönmez, Santralistanbul
2008 (M. Okutan)
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karşıya bakarken bedeni sağa sola dengesini kaybetmiş gibi kısa bir süre yalpalar / bekler
BENİ BİL asker yeşili plastik çizmeler Bir Hatıra bir siz bir çeşme / Sen bir Yahudi
kızısın fakat oğlun Müslüman olacaktır… AKŞAMI EDEBİLİR MİYİM Kİ / ABLAMIN
HAYATI O ağaçlardan geçsen üç çeşmeler var Dârülfünun Yavaşça dizlerini kırar,
bedenini küvetin içine akıtırcasına sırt üstü suya uzatır. Hızla küvetin yanlarından tutarak

Şekil 56 - Zerçin Sönmez,
Santralistanbul 2008 (M. Okutan)

gövdesini doğrultur, ayağa kalkınca bir süre elleriyle üstündeki yüzündeki suları, sıyırır
ve âniden / bekler BENİ DUY inşaat çizmeleri Bir Hatıra bir siz bir şamdan / Babam
dün geceyi uyuyarak geçirmiş ELOISE / BABAMIN ÖLÜMÜNÜN KORKUSU “Ahh ne
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hata?” diye dirseğinizi bir çeşmeye dayarsınız 12.30 sağ kol-sol kol, sağ kol-sol kol, sağ
kol-sol kolunu sırtından geriye doğru hızla uzatır-çeker. Çırpınmaya dönüşür sonra
bluzun kollarını ve eteklerindeki suyu silkeleyerek ve etrafa sular sıçratarak yorulana dek
tekrar eder/bekler. YAKINLARIMDA OL naylon amele çizmeleri Bir Hatıra bir siz
bir ağlama/Babama da uğradım -10 yıl – 9.20 Birden sağ avuç içiyle elinin ayasıyla
çenesini, parmaklarıyla ağzını ve burnunun bir kısmını kavrayarak başını ve bedenini
geriye doğru iterek duraklar nefesini tutar. Nefesini bırakırken elini yüzünden aşağı
indirir, gözleri karşıya bakarken bedeni kısa bir süre yalpalar / bekler ıslak bluzın içinde
ıslak bikini altı İHTİYAR İŞİ BİR ELBİSE / Babamın evine gittim Çeşmeleri geçsen
avlular – 10 yıl –Tünel Bir ân duraklar parmaklarıyla bluzunun eteklerinden kavrar,
âniden ıslak, yapışık, pamuklu bluzunu yüzünü örtecek şekilde başının tepesine geçirir
yüz kemikleri gerilmiş kumaşın ardında belirir. Öylece kalır/ bekler mavi bikini üstü ve
sarı bikini altı, hepsi ıslak BİR PİŞMANLIK ÖRTÜSÜ / Ve saçını başını yolmaya
başlamış DİBİN EN DİBİNE BATA ÇIKA / Ama dayansam dayansam daha ne kadar
dayanırım bu saldırıya – ben 10 sene diyorum ama Teşrinievvel Ardından, hızla sağ kolsol kol, sağ kol-sol kol, sağ kol-sol kollarını sırtından geriye doğru hızla uzatır ve çeker

Şekil 57 – Zerçin Sönmez, Çağlar Yiğitoğulları Garajistanbul 2007 (A.Akmanova)
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ÇÖL ŞARKISI SÖYLERSİNİZ / Kendisi orada bırakılarak Nona duraklar karşıya
bakar, bedeni küçük bir yalpalamayla sallanır, elleri yukarı kalkacak gibi olur, ama o
başını bir şey duymuş gibi hafifçe titretir. sağ eliyle sağ kulağını avuçlar ve başını avcuna
yaslar sonra aynı şeyi sol eli ve kulağıyla yapar, iki eliyle de kulaklarını kapatarak başını
yanlara eğer düzeltir. Sanki içerde duyduğu sesler dışarı düşmesin diye tutmaya çalışır.
SESİNİZİ DUYMAK İÇİN/Surat yapmış konuşmamıştır NEŞELENİRSEM

Şekil 58 - Zerçin Sönmez, Çağlar Yiğitoğulları Garajistanbul 2007 (A.Akmanova)

/SEVGİLİMSİLER yazı beklemeden gelecekler mi toprakları yağma etmeye –Domna
Madam Sara Hüsnü Kaptan bluzunun kollarını dirseklerine doğru sıvar ve yeni baştan,
kararlı ve gergin bir tavırla sağ elinin işaret parmağını yüzünün ortasına gelecek hizada,
“1” anlamında, öne doğru uzatıp tutar. Gözlerini sımsıkı yumar ve eli bir miktar titrer.
(KAYBOLMAMAK İÇİN ELİNİZE BİR ÇINGIRAK ALIRSINIZ) / Vapuru ile
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babamın evine gittim 40 okka Ardından yine -sol kol, sağ kol-sol kol, sağ kol-sol
…birden sağ elinin ayasıyla çenesini kavrayarak başını geriye doğru iter derin bir nefes
alır ve tutar nefesini verirken eğilip avuçlarıyla küvetin içinden su alır ve başına boşaltır
BİR ÇINGIRAK SALLARSINIZ (Kaybolmamak için) BİR HATIRA BİR SİZ /
Cevap verecek yerde bağırıp çağırmış üstünü başını yırtıp parçalamıştır eskiden de
vardı düşmanlarımız 24 Teşrinisani yeni baştan, kararlı ve gergin bir tavırla sağ elinin
işaret parmağını yüzünün ortasına gelecek hizada, “1” anlamında, öne doğru uzatır, BİR
HATIRA BİR SİZ BİR ÇINGIRAK SESİ / Bir teneke gaz alınmıştır TUTUNACAK
BİR YER YOK /İNTİHAR üç kuruşa odun kırmak için ellerinde balta ile gezerlerdi – 50
dirhem avuç içiyle çenesini, kavrayarak hafifçe başını geriye doğru iter, tuttuğu nefesini
bırakırken elini de yüzünden hızla aşağı indirir, / aynı anda erkek elindeki kibriti kibrit
kutusunun yanına sürterek yakar ve elinde sönsün diye silkeleyerek sağ yanına kadının
olduğu tarafa doğru atar. Etrafa bir süre daha sağ bacağını havaya kaldırır ve sağ yanına
doğru küvetin dışına ilk adımını atar / bekler SUÇUMU BİL AMA KIZMA
(Kaybolmamak için) / Babama da uğradım. Dün akşam sabaha kadar uyumamış Yumruk haa… yumruk ha… nerde bekçi –nerede cemiyetin büyükleri – ihtiyar bir kadın
nasıl savaşabilir onlarla – 49 lira 56 kuruş Öne doğru ilerler bluzunun kollarını hızlı hızlı
yukarıya çekiştirir / peşi sıra ilerler. /Durur, karşıya bakar / 2 adım gerisinde durur yere
doğru bakar. /Ve yeniden sağ elinin işaret parmağını yüzünün ortasına gelecek hizada,
öne doğru dik şekilde uzatır, gözlerini sımsıkı yumar ve /bekler İKİ ÇINGIRAK İKİ
ÇAM VE SİZ / Vapuru ile mektebe Şehri kesecek kadar büyük bir testere 7.15.
Ardından, hızla bedenini aşağı kapatır, yere doğru bakarken, bir sağ bir sol kolunu
arkaya doğru hızla dağınık hareketlerle uzatır ve çeker. Birden sağ avuç içiyle öne
sarkmış başını geriye doğru iterek duraklar. Bedenini yere doğru, suya bırakırcasına
yumuşak çim halının üzerine yatırır. YÜZÜMÜ GÖZÜMÜ PARALASAM BİR
ŞAMDAN BİR HATIRA BİR ÇINGIRAK SESİ / Mektebe gittim HATTA GEÇİP
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GİTSEM DE OLUR / PARASIZ Elfe 12.30 Aniden ayağa fırlar bluzunu yüzünü örtecek
şekilde başının tepesine geçirip bluzu iki eliyle arkaya doğru iyice çeker. Ve en başından
sağ elinin işaret parmağını “1” anlamına gelecek şekilde sımsıkı uzatır AĞLAMA BİR
ŞAMDAN BİR HATIRA / Sonra mektepten çıkarak bu ses kesildi – (kesildiğine
inanmıyorum) şehir kesilmeye devam edecek- 2.80 kuruş Sonra hızla kollarını arkaya
sırtından ileri doğru uzatır ve çeker, tekrarlar. İKİ HATIRA BİR ÇINGIRAK SESİ /
Kımıldamadan yattığını gördüm DAHA SONRA DA/YENİDEN DİRİLMİŞ “Her şeyi
yere seren sen” “her şeyi kıran sensin” kuzguncuk başını bir şey duymuş gibi hafifçe
titretir. başını sağ avcuna yaslar sonra aynı şeyi sol eli ve kulağıyla yapar, iki eliyle de
kulaklarını kapatarak başını yanlara eğer düzeltir. Sanki içerde duyduğu sesler dışarı
düşmesin diye… BENİMLE AYNI YERLERDE DUR BİR SİZ BİR ÇINGIRAK SESİ
/

Geceyi

babamın

karşısındaki

kanepenin

üzerinde

geçirdim

FARK

ETMEZ/YENİDEN ÖLEBİLİR Küplüce Mezarlığı DÖRT HATIRA BİR ÇINGIRAK
SESİ/Babam sabaha karşı vefat etti. ONLARIN BANA YAPTIKLARI NE
BİLİYORUM/BİR DAHA ÖLEBİLİR sağ elinin ayasıyla çenesini, parmaklarıyla ağzını
ve burnunu kavrayarak başını geriye doğru iter. / koşarcasına öne doğru iki adım atarak,
başı önünde durup telaşla bir kibrit daha çakmaya çalışır kibrit yanmaz, elinden atar.
İKİ ŞAMDAN BİR ÇINGIRAK SESİ / Babamın dün ölmüş olduğunu Ey
pencerelerden bakanlar daha ne vakte kadar bekleyeceğiz 36 lira 80 kuruş ardından
bluzunun önce sağ kolunu sonra sol kolunu, ellerini dışarda bırakacak şekilde yukarı
doğru çekiştirerek sıvar ŞAHİDİM OL BİR ÇINGIRAK İKİ ÇEŞME / Babamın
öldüğüne kanaat getirildikten sonra ÇÜRÜKLERİ DUYMUYORUM/UYKUDA
HABER GELMESİN -Vecizeler sona doğru tehdit şeklini alınca –13 mayıs 1931 Salı.
Öne doğru 6-7 adım daha ilerler durur/ peşi sıra koşar adım ilerler 1adım gerisinde
yanında durur, yere doğru bakar ELİNİZDE BİR ÇINGIRAK DÖRT ÇEŞME /
Babam

toprağa

gömülünce

eve

dönülmüş

GÖZÜMDEKİ

MORLUKLARI
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BEĞENİYORUM / YAKARDIN Madam Raşel 13 gün bedeni bükülüdür, doğrulmakta
zorlanır / Eve bir teneke gazla dönülmüştür YAKACAK BİR ŞEYİM YOK/YANGIN
Madam Anastasiya Tayyar, Haydar Ziya Beyler Sağ elinin ayasıyla çenesini, güçsüzce
kavrayarak hafifçe öne sarkmış başını geriye doğru itmeyi dener. İTEKLE
KAYBOLMAMAK İÇİN ÜÇ AĞLAMA / Çocuğu saat 9.30 da aldılar BU
KADARIM/BABA OLMAZSIN – bir yerden akın ediyorlar – 36 adım bedenini suya
bırakırcasına rahat, çakıl taşlarının üzerine bırakarak yere boylu boyunca devrilir.
ÇEKİL ALTIMDAN BİR ÇINGIRAK / Bir teneke gaz alıp eve dönülmüştür BU
KADARCIĞIM
/YAKAMIYORUM
Allahanatiler 333-333
TAŞLARIN ÜSTÜNE
DÜŞEYİM
KAYBOLMAMAK
İÇİN / Bir teneke
daha gaz alınarak eve
gelinmiş
TUTUŞAMIYORUM /
YANMIYOR 48, 41, 40
Şekil 59 – Zerçin Sönmez, Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge (Ş.
Türkel)

bluzunun
eteklerinden kavrar

ve âni bir hareketle yüzünü örtecek şekilde başının tepesine geçirir, yüz kemikleri
kumaşın ardından öne doğru…Sert bir hareketle bluzu indirip başını ve yüzünü açar /bi
kibrit daha çakar ıslak mayo iki parça, sarı ve mavi BİR PİŞMANLIK ÖRTÜSÜ / Bir
teneke gaz daha alıp eve bıraktıktan sonra ÇOK ISLAĞIM / YAKILABİLİR –Kiryako
Kararlı bir hamleyle sağ elinin işaret parmağını yüzünün ortasına gelecek hizada, “1”
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anlamında, öne uzatır / yakınına gelir bi kibrit çakar, düşmesine hazırlanır SEN
KENDİNİNKİNİ YAŞA BEN KENDİMİNKİNİ BİR ÇINGIRAK SALLARSINIZ
(Kaybolmamak için) / Bilahare evlenmek vaadi ile YAPIŞIK, BURUŞUK / İMKANSIZ
“Bu çam ağacı yüz yıllıktır” Eliya 7 arşın Ardından, sağ kol-sol kol, sağ kol-sol kol, sağ
kol-sol kollarını arkasındaki erkeği itekler iter /O’nun bedenine yaslanır itince durmaya
çalışır. BANA İLİŞME ELİNİZDE BİR ÇINGIRAK / İŞTE BÖYLE GİDERSİNİZ)
/ Bir teneke gaz aldım BÜZÜK/SÖNÜP DURUYOR

10.55 Sakinleşir ve karşıya

bakarken eğilip elleriyle -küvetin içinden su alır gibi- yerden çakıl taşlarını avuçlar ve
başından aşağıya boşaltır. Taşlar hem kendi başına hem de erkeğin bedenine çarparak
yere yuvarlanır. BİR AĞLAMA / Tenekeleri saydım ÇOK İNCE OLDUĞUM İÇİN /
ÇAKIYORUM bu çam ağacını bir daha kimse yetiştiremez vivi Öne doğru 4 ilerler ve
duraklar yalpalar / peşinden ilerler
AĞAÇ / Onun da sayısı tam 40 idi
YANMIYOR

yazıktır

günahtır

hatırası vardır” deyin (anlamazlar)
bakarken, sağ kol-sol kol, sağ kol-

Şekil 60 - Zerçin Sönmez, Çağlar Yiğitoğulları,
Ghetto Music Lounge (Ş. Türkel)

sol kol, sağ kol-sol kollarını arkaya doğru
itekler

silkinir,

yorulur

hareketleri

zayıflar taşların üzerinde dengesini kaybedip durur / bir kibrit çakar yanmaz bir tane
daha çakar ve parmakları acıyana kadar elinde tutar, acıdığında da kibriti yere atar VE
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/ Zembul’ün elbisesinden kestiğim bir parçayı da fitil gibi kullanarak kibriti çaktım.
ÇOK ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN / SÖNÜYOR çama sarılın (çam sizin kendi hayatınız olsun) peki
“bu kış” diyorum “bu kış” Yorgun bir halde sağ elinin işaret parmağını, “1” anlamında,
öne doğru uzatmaya çabalar, gözlerini yumar / yanındadır / bedenine bilerek çarpmaya,
vurmaya uğraşır. Yorgundur, kısa keser. İŞTE BÖYLE GİDERSİNİZ / Tam 15 kibrit
çaktım. ÜÇ AĞLAMA VE SİZ / O’nun elinde ateş vardı ATEŞİM VAR / ELİM
YANIYOR eğer hücum ederlerse Son bir gayretle sağ elinin ayasıyla çenesini sertçe
kavrayarak başını geriye doğru iter ARKAMDAN ÇEKİL İKİ AĞLAMA VE SİZ /
Onların da ellerinde ATEŞ vardı BUZ GİBİYİM / ELİM YANIP DURUYOR koca çama
bakıp gene bir şey anlamazlar 12’yi 33 geçe . Elini ağır ağır aşağı indirir, bedeni kısacık
yalpalar ve çok akışkan şekilde, bayılırcasına, bedenini arkaya, yere doğru bırakır ve
kum zeminin üstüne boylu boyunca devrilir.

SİZ / ZEMBUL KAPIYA KOŞTU

ÖLÜMLE ARAMDA / KEDİ İÇERDE KALDI eve sarılsam Ahh Ya Rab 12.24 Birden
yerden kalkar, yürür sağ elinin işaret parmağını yüzünün ortasına gelecek hizada, “1”
anlamında uzatır, kısa bir süre tutabilir /ilerler ve neredeyse O’na değecek kadar yakın
durur/yaslanır, dengesi kaybolur ve erkeğe sürtünerek sırt üstü yere düşer / erkek dayanır
gibidir, yeniden kibrit çakmayı dener GİTME BİR SİZ / O’NUN DA ELİNDE ATEŞ
VARDI İKİMİZİN ARASINDA NE KALDI / BABA OLMA SEN OLMA çama sarılsam
Yehova 12’yi 20 geçe düştüğü yerde emekleyerek küvetin önünde yeniden yere düşer.
Üzerine, yüzüne yapışık kumlar ve dağınık saçlarıyla öylece kalır /arkasından bakar
sonra küvetin kenarında yerde duran kazağı üzerine giyer, ayağındaki plastik çizmeleri
çıkarır ve yere oturup bekler BURALARDA OL.

14. İlmik: Müge beyaz bornozunu giyer ve kuşağını düğümleyerek yere doğru
başını hafifçe eğer.
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15.Anlatı Parçası - “Uğraş Düzeni”, çalışılan metin: Yanık Saraylar, seyredilen: Müge
Yetişmen
Uğraş düzeninin koridorlarından geçtiler RACHAEL126 hayatın kendisini odalar
pencereler beyaz bornozu giyer ve çakıl taşı zeminin üstünde yürür sağ elinin parmakları
içe kıvrık, kedi pençesi gibi UYURKEN KİLİTLİ Yerine takıldı EKLEM yaşamak
istediğim çok oldu Yeşilköy iki elin de parmakları kıvrık ve kilitli RÜYADA AĞLAYAN
bornoz kuşağı Kuruldu BURKULMA bunları hep yendim bir gün kollar dirseklerden
kırık BUZ KOY beyaz havlu bornoz
ablam

kapılar

anahtarlar

kilitler

gözler yere doğru sağ el ve sol bacak
ileri AŞK bembeyaz bornoz havlu
Çoğalarak
koridorlar
sıkılmış

yürüdüler
omuzlar

Uğraş

aynalı

kasılmış

düzenine

beli

girdiler

REPLİKA emri sanki ondan alıyorum
daktilo büyük kasalı oda kesik kesik
öne doğru sağ ayak parmakları büzük
RACHAEL bembeyaz yuvarlak küvet
Çekirge’de bir hamam, HATASIZ sanki
her yere benden önce o giriyor küçük
Şekil 61 – Müge Yetişmen Santral İstambul 2008

kasalı oda tabanlar büzük altı çukur İşe

(M. Okutan)

başlamadan evvel BEYAZ ve her şeyi
ondan öğrendim yüzük yutan musluk taşı ayaklar bilekten hafif içeri dönük Bir dakika
için kendini düşündü KIRIK KIRIK ona borçluyum tren önce sağ ayak kesik kesik bileğe
doğru yerden yükselir YAZ YOL ANNE AĞABEY çakıl taşı “SEVGİLİ KENDİM”
126

Yazarın notu: Blade Runner filmindeki replika kadın karakterin adı. Bu karakter gösterimci
Müge’nin hâl ve tavrına esin kaynağı olmuştur.

152

SERİ ÜRETİM yazmak sirkeci ardından baldırda durur kesik kesik sonra dize doğru
çeker BALE beyaz çakıl taşları Yazdı PİLLİ BEBEK bunları bilmediğim yıllar alçak
kollu şamdanlar dizden açığa öne doğru uzatır Uğraş düzeninin aynaları kendine
baktı ÜRETİM ŞERİDİ en mutlu yıllarım cıva biraz yana doğru yere basar bir adım
ÜRETİM BANDI beyaz yıkanmış parlak çakıl taşları Gerçekten O, YAPINTI aslında
üzülmedim diyemem kalça aniden sağa itilir ve bel yana doğru kırılır MODEL
KENDİSİ… PROTOTİP çünkü artık biraz Hz. Yuşa Tepesi dizler kırık kırık bel kırılır
yere doğru TASARIM beyaz havlu Hiç değişmemiş BIÇAK SIRTI Boyasız ŞAKIRT
ŞUKURT hakikati yaşamak istediğim çok oldu seksensekiz gün kolun dış kenarı yere
değer FONKSİYON beyaz bornoz havlu temiz Sevisiz NOSTALJİK ÇOKTAN GİTMİŞ
işte o arada ağlamaya başladım beyaz senetler sonra sağ kalça taşlara yatar çakıl taşları
Ölümsüz… ANISIZ kız çocuk yüzük yutan musluk uzanır sağ bacak uzun gergin ve
ayak geriye çekilmiştir taş yığını beyaz “EVLADIM BEN” diye kendisini düşündü bir

Şekil 62 - Müge Yetişmen, Garajistanbul 2007
(M. Okutan)
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dakika için SİLİNMİŞ ablasının küçük kardeşi bir sırt kırık kırık parça parça yere uzanır
BANYO Uğraş düzeninden ÇAKIL ÇUKUL birbirine sıkı sıkıya bağlı olan kopya
kağıdı baş tutulu gözler karşıya sonra sol bacak uzun gergin uzanır tüm gövde düz uzun
çakıl taşı yığını temiz havlu bornoz Ayrıldı VINVIN VINNNNN bu kopuş tam 25 yıl
sürdü daktilo baş taşa değmeden kesik kesik parça parça doğrulup ayağa dikilir. Sonra
yeni baştan başlar…

Şekil 63 - Müge Yetişmen, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

15.İlmik: Müge yere uzandığı konumda el bilekleri içe kıvrık, dizlerinin birisi
kırık ve bedeni hala kasılıyken duraklar, başını da çakıl taşlarına yaslar, yüzünü

Şekil 64 - Müge Yetişmen, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)
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sahneleme alanının iç tarafına doğru çevirir ve orada uzunca bir süre asılı kalır. Çağlar
ayağına asker yeşili plastik inşaat çizmelerini ve gri renkli kazağını giyinir.

Şekil 65 - Müge Yetişmen, Ghetto Music Lounge 2009 (Ş. Türkel)

16.Anlatı Parçası - “İşkence”, çalışılan metin: Ford Mach One (s.38,35),
seyredilen: Çağlar Yiğitoğulları:
Elinizi alnınıza vurup “Ahh…dersiniz geçtiğiniz yollara bakıp ne hata
işlemişim…” KAFAMIN İÇİ Yalvarırım Beyefendi, erkek en öndeki kum kaplı zemin
parçasının üzerinde sağ kenarda gözleri kapalı dikilmektedir BOĞUNTUNUM SENİN
iki büklüm olup ağlarsınız – KAFAMIN İÇİNDEKİ SERTLİKLER saatiniz kaçı
gösteriyor? elleri bedeninin iki yanında hafifçe havalanmış duraklar İÇ SIKINTISININ
ARTIRICISIYIM Büyük hayâlleriniz bir çocuk oyunundan öte gidemez. ÇIKARMAK
İÇİN VURUYORUM saatim 1’dir – 2’dir- 2 buçuktur tüm gücüyle kendi başını kendi elleri
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arasında sıkıştırırken bir yandan da kendi etrafında, küçük adımlar atarak saat yönünde
yavaşça döner KURTULUNMAZIM “Sen bana dedenin bahçesini ver, ben sana
babamdan aldığım yeni caddeyi vereyim.” KAFAMIN İÇİNDE BOĞULUŞLARIM iki

Şekil 66 – Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım, Tarihi Glata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

sıkıştırmaya başlar KOPARILMAZIM Sen bana şehirleri ver ben de sana denizleri
veririm –KAFAMIN İÇİNDE KIVIL KIVIL KALABALIK BİR GRUP saatim işlemiyor 2
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saat daha vaktimiz var birdenbire avuçlarıyla kafatasını iki yanından kavrayıp elleri
başka birisine aitmiş gibi başını ellerinden kurtarmaya uğraşır, ANLAŞILMAZIM
Dizinizi eski bir çeşmeye dayayıp su içersiniz kana kana ağlarsınız. BİR SÜRÜLER
saatimi geçici olarak ayar etmişim çok hızlı bir hamleyle, beklenmedik bir anda, iki elini
de başından dışarı yanlara doğru fırlatıp uzaklaştırır BENİ BİR TÜRLÜ TATMİN
EDEMEZSİN Sonunda bütün düşmanlar böyle ağlarlar… SÜRÜ KADAR
KALABALIK daha bugün bu sert hareketin etkisiyle dengesi bozulur bacakları sarsılır ve
elleri gene havada kalakalır BENİ SUSTURAMAZSIN Hatıraların sonu gelir gibi
değildir. İSİMLERİ BİRBİRİNE KARIŞIK öğleden önce bu kez sol eli kulağına yapışır ve
yukarı doğru çekmeye başlar SESİN KISILIR Yıllar geçer bahçede her adım bir yüz
hatıra efendim – YÜZLERİ BİRBİRİNİN ÜSTÜNDE sonra kulağı çekilirken başı da sol
tarafa doğru yatar, bedeni de yana doğru eğilir, acıdan yüzü büzülür. Birden sağ eli sol
elini kavrayıp kulağından çekip alır ve uzağa fırlatır BACAKLARIN KASILIR Bir ağaç
bir sarmaşıktır size dolanan sizi derinlere
en kuytu yerlere çeker – YÜZ HATLARI
BİRBİRİNE

KARIŞMIŞ

yoldayım

bu

çekişmenin etkisiyle gene dengesi bozulur ve
saat yönünde sert bir çeyrek tur dönüp

Şekil 67 - Çağlar Yiğitoğulları, Misket Alkım,
Ghetto Music Lounge 2009 (Ş.Türkel)
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sallanarak duraklar, kolları yanda havada asılı kalır BAŞIN ÇATLAR Kız kardeşinizin
çeyiz sandığı her çeşit ağlama taşları yüzük ve küpeler hatta kız kardeşinizi
bulursunuz efendim BULANIKLAR söyleyebilir misiniz bana eve saat kaçta gelir? Bu
kez sağ eli başka birinin eliymiş gibi sağ kulağını kavrayıp yukarı doğru çekmeye başlar

Şekil 68 – Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge, 2009 (Ş.Türkel)

ve hemen sol el bu eli tutup dışarı fırlatarak kulağını kurtarır NEFESİN DARALIR–
Heyecandan küpesini, yüzüğünü düşürerek size hayatını, çocuklarını anlatır –
ÇİZGİLERİ KOPUK KOPUK babanız sağ mıdır? bu hareketin etkisiyle sağ bacağı
havaya kalkar ve şiddetle yere çarpar ve bedeni saat yönünde bir miktar daha döner
BENİ SÖKÜP KENARA KOYAMAZSIN Fakat bu seferki, düşmanların böyle
olmadığı ortada LEKELİLER evet – babam hala hayattadırbu kez, iki eli birden
kulaklarını yakalayıp çeker ve tüm gücüyle bu elleri kendinden uzaklaştırıp fırlatıp atar.
Sarsılır ve düşmekten son anda kurtulur DİĞERLERİNİ DE – Dilleri ayrı hatıraları yok
o zaman da şöyle olur – SESLERİ BİR ARADA bugün ayın 9’udur gözleri kapalıdır,
tedirgin bir şekilde başının iki yanında havada fırsat kollarcasına asılı durur. Âniden ikisi
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birden kafasını iki yandan kavrayıp
ortaya doğru sıkıştırmaya başlar.
Silkinerek iki eli birden uzaklaştırır.
Yorulur İSTEMEZDİM AMA BEN
DE OLDUM Siz elektrik ışığından
rahatsız

olursunuz

şamdan

istersiniz eski ışıklardır HEP BİR
AĞIZDAN

KONUŞURLAR

bugün

ayın 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Şekil 69 - Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge,
2009 (Ş.Türkel)

20’sidir başının yanlarında havada
asılı kalan eller bu sefer yumruk olur

ve karın boşluğuna iki kez hızlı hızlı vurur. Darbeden kasılır, bedeni öne doğru bükülür
ve yüzü acıyla buruşur. ONLARDAN BİRİSİ DE BENİM – Evde oturmak, çocukları
sevmek, olmayan karınızı çağırırsınız ya işte böyle efendim – bir çıngırak, bir
hatırlama ve siz yoklarla – GELİNCE GİTMEZLER Ayrılığımızın tarihi 1930’dur sağ
el bir kez daha sağ kulağı yakalar ve çeker, aynı anda sol el sağ eli tutup dışarı fırlatıp
atar AMA HANGİSİYİM Sırtınız ağrıyordur bunlar da eski ağrılar sonradan çıkan
ağrılardır efendim – KULAKLARIMA DOLUŞMUŞLAR GENE Acaba vakit geçti mi?
sol el bu sefer de burnunu yakalayıp sıkmaya başlar, acıdan kıvranır ve zorlukla sağ
eliyle sol elini burnundan kopartıp atar BUNU SEN DE BİLMİYORSUN Olmayan
karınızın boynuna sarılır kucağına oturursunuz efendim BAŞIMI PATLATMAK
ÜZERE Vaktimiz kaldı mı? Kısa süren dinginliğin içinde birdenbire eller bir daha başı
kavrayıp sıkmaya başlar, elleri hemen kopartıp atar SEN DE AYIRT EDEMİYORSUN
– Ama olmayan karınız sizi eski hatıralara dalarken uyuklayıp öne doğru KAFAMI
BİR CEVİZ KABUĞU GİBİ Daha şimdi geldiniz – Aceleniz ne? Eller hiç beklemeden
yumruk olur ve gövdesinin yanlarına ikişer kere bütün gücüyle vurur BENDE BU

159

OLMAK NİYETİNDE DEĞİLDİM kaykılırken sizi hemen görür minderden
mangala düşer diye sizi tutar KIRIP ATABİLİRLER Bir dakika bile duramam acıdan
iki büklüm kıvrılır ve saat yönünde büyük bir miktar daha döner BENİM DE GİDESİM
VAR Rasgele bir yerde düşmana hep bakmak lazım kendimizden dışarı KENDİLERİ
DIŞARI FIŞKIRIP AKABİLİR Kimse de dinlemez seni endişe ve korkuyla bekler,
verilecek cezanın kalanından tedirgindir HEMEN KAYBOLASIM VAR – yoksa onları
göremezsiniz – BİTMEYEN ŞİKÂYETLERİ YAPIŞIP KALIR Bir kişi bile dinlemez O’nu
Bir süre durgun bekleyişi devam eder, sonunda birden eller bacaklarının arasını, cinsel
organını kavrar. Bir el arkadan bir el önden sıkıştırır. PARÇALANIP UFALASIM
Bazen keskin bir araştırmaya bağlıdır YÜZÜME, ÜSTÜME BULAŞIP KALIR İşler
senin bildiğin gibi değil Hiç beklemediği bu müdahale O’nu şaşırtır ve paniğe sevk eder.
Tüm gücüyle bir kez daha elleri bedeninden uzaklaştırır. UFALANIP TOZ OLASIM

Şekil 70 - Çağlar Yiğitoğulları,
Garajistanbul 2007 (M. Okutan)
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VAR – çok derinlerde gizlenirler – KAFAMI KIRMAK İSTİYORUM bu da senin vazifen
Hemen ardından, iki eli birden sol bacağını yakalayıp yukarı kaldırır. Bu hamlenin
etkisiyle yere kalçasının yan tarafına düşer ve kuma yapışır. NE SENDE NE DE BENDE
göremezsiniz KARNIMI PATLATMAK İSTİYORUM O’nu kendi kendine bırakın
isterseniz Yavaşça doğrulur doğrulmaz elleri üst üste saldırmaya başlar TAKAT
KALDI– ama onların her yerde kolları vardır – AKLIMA BAŞKA BİR ŞEY
GELMİYOR Şimdi gece Bir yandan kulaklara asılır, bir yandan karnının yan taraflarına

Şekil 71 - Çağlar Yiğitoğulları, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

yumruklar indirir ETİMİZDEN KOPAN PARÇALAR ahtapotun kolları gibi
ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR O kadar da kendi kendine düşman hemen ardından
bacaklarını yakalayıp yerden kaldırmak için itekler BİRBİRİMİZİN ORASINA
BURASINA–

birini

keserseniz

öbürü

çıkar

–

HEPSİNİ

BİR

ARAYA

GETİREMİYORUM Kendi kendinedir O’nun işi yere düşer, her tarafı kuma bulanır,
yorgun ve can acısından iki büklümdür YAPIŞIK HALDE onların kolları olmasa bile
TOPARLAYIP BİR KENARA KOYAMIYORUM Kendi kendine oturur Gelen ya da
gelecek vuruşlardan korumaya çabalar gibi başını elleriyle kapatır, dirseklerini dışa
doğru sivriltir, yararı olmaz.
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Şekil 73- Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge 2009 (Ş. Türkel)

PARMAKLARIMIN
BAZILARINI

–

bu

kolları düşünmek kâfi
gelir

–

İÇİMDEN

ÇIKARIP KENDİME YER
AÇAMIYORUM

kendi

kendine düşer darbeler
yeniden

başlar

kendi

etrafından dönerek bir kez
daha yere düşer kalır

Şekil 72 - Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge 2009 (Ş.
TürkelL)

DİĞERİMİZİN PARMAKLARI ARASINDA kendimize fazla bakarsak onları
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göremeyiz KENDİMİ AYIRT EDEMİYORUM Ağlar artık kalkamayacak gibidir,
darbelerin bittiğine inanamaz haldedir, yerde oturup kalır ve daha vurmadan gelen elleri
başından, bedeninden uzak tutmak ister gibi silkelenir debelenir UNUTMUŞ HALDE…

Şekil 74 - Çağlar Yiğitoğulları, Ghetto Music Lounge 2009 (Ş. Türkel)

16. İlmik: Çağlar kendi anlatısının hareketlerinden kalanları sönükleşene dek
tekrarlarken, diğerleri de ağır adımlarla daire biçimli küvete doğru yönelirler. İlyas, Müge
ve Ufuk daha uzaktan gelirken, Zerçin zaten küvetin dış kenarının dibinde oturmakta
163

olduğu yerden yavaşça doğrulup küvetin kenarına ilişir. Çağlar da benzer bir
zamanlamayla, ayakları dışarda kalacak şekilde aynı küvetin kenarına oturur. Yerden
kibrit kutusunu eline alır ve bir kibrit çöpü çıkarır. İlyas, Müge ve Ufuk da küvetin
içindeki suya girmiş ayakta kendi anlatı parçalarına ait birer devinimi çok yavaş bir
zamanlamayla yapmaya başlar.

17.Anlatı Parçası - “Sevim, Misket ve Diğerleri”, çalışılan metin: Ölüm Saati
(s.88), seyredilenler: Misket Alkım, İlyas Odman, Müge Yetişmen, Çağlar Yiğitoğulları,
Ufuk Şenel, Zerçin Sönmez / Gizem Erdem:
Gitme zamanı geldi mi / NEDİR NE OLUYOR NİÇİN DEYİN KAYIP PARÇALAR
/ NEDİR, NE OLMUŞTUR? Biliyorum 7 Temmuz kağıt parçalarını yerden toplar SON
NEFES ıslak kum Korkmayın ben buradayım sizi tutarım düşmezsiniz /
ANLAMAZLAR ŞERİTLER HALİNDE / KİM DAHA ÖNCE VARMIŞTIR?–
Vaziyetinden de belli – 1930 kağıt parçalarını alıp öne gelir KALBİN DURMASI kağıt
parçaları Beni kimse sordu mu? / MESELA ÇAMI GÖSTERİP ÜSTÜNDE YAZILAR
/ISLANMAYAN VAR MIDIR Sensin Everest birer birer yere dizer YÜREĞİN AĞZA
GELMESİ buruşuk ıslak kağıt parçaları Ben tamamıyla aksamış bir kadınım artık /
SONUMUZ NE OLACAK KÂĞIT PARÇALARI / KİMSE KİMSEYİ GÖRMEDİ Mİ–
Sevim’sin – çam ağacı buruşuklarını eline alıp düzeltir ÇARPINTI silinen yazılar
Gidiyorum / BAHÇIVAN YÜZÜME BAKIYOR ŞÜPHE VE KORKUYLA
ÜSTÜSTE GELEBİLİR / UYANAN OLMADI MI Öbür çocuklar oynarken dansı bazılarını
baş aşağı çevirir DİŞLER SIKILI eriyen mürekkep Karanlıktasın / EĞER HÜCUM
EDERLERSE EVİME YAN YANA DİZİLEBİRLİR / UYUYABİLEN OLDU MU – O
çocuk pencerenin yanında kalmış – saraylar yeniden yere bırakır SIRT TERLİ bulanık
harfler Yerime O’nu bırakıyorum / Asıl sorun YAŞAMAKTIR YERLERİNDEN
YERE DÜŞMÜŞTÜR / HATIRLAYABİLEN VAR MI – O çocuk pencerenin yanında kalmış
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– Lord sonra hepsini üst üste getirip başka bir yere koyar BEDEN AĞIR VE YÜKLÜ
kumlu ve kirli saçlar Beklediğim sizler değilsiniz der / - Hayatta her şeyin bir kararı
vardır – YERDE ISLANIP BURUŞMUŞTUR / YENİ BAŞTAN MI az değil afrika ayağa
kalkar AKIL BAŞTAN GİTMİŞ eller kumlu ve tedirgin – Isırmak için ayağınıza bakar
– / bu odalarda pencerelerden aşağı sarkmanın SIRALARI BOZULMUŞTUR /HEP Mİ

Şekil 75 – Misket Alkım,
Santralistanbul 2008

–Tam dört ay kaldım yatakta – yanık dizlerinin üzerinde kumun içinde eşelenir KORKU
şerit şeklinde kesilmiş iğne izleri taşıyan kağıtlar Fenalık ve iyilikle O’nun elini
sıkalım / Ayrılmanın BAŞKASINDAN KALMADIR / GEÇMİŞ Mİ Pencerenin önüne
karyolayı çektiler Mach kâğıt parçalarını arar GEÇMİŞ OLANA AŞİNA sünmüş kısa
kollu mavi boğazlı kazak Geleceği yok / Unutmanın BAŞKA BİRİSİNİN HAYATINDAN
BANA KALMIŞTIR / DİYELİM Kİ GELDİ – Ne yattım yatakta – otomobil Bulamaz.
GELECEK OLANA YAKIN anne kombinezonu yeşil geçmişi yok /– Bilmiyorum
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demenin BAŞKA BİR KADIN / DİYELİM Kİ KALDI – Ne yattım- röntgen cihazı ayağa
kalkar KAYBOLMUŞ yırtık dantel sutaşı Bu gece ölüyor / Çocuğu dağlarda tek
başına bırakmanın NE YAZMIŞ /DİYELİM Kİ KAYBOLDU Ne yattım geriye iki adım
atar BİR ÇINGIRAK SESİ KAYBOLMAMAK İÇİN – Gerçeğe bu kadar
yakınlaşmışken O’nu kim tutabilir – / – Bazı meselelerde yalnız kalmanın – NE
YAZMIŞ / DİYELİM Kİ BURDAYDI Saati yaklaşıyor fincan üstünü başını düzeltir 61
DAKİKALIK KARIN AĞRISI Karanlıktasın / Beni anlıyor musunuz diye
tekrarlamanın İLİŞTİRMEKLE UĞRAŞMIŞ / KAPI ARALIK KALMIŞ – Saati gelmiş –
Ford çekiştirir İÇ SIZINTISI Onu bırakmayın / – Sayıklamanın – DİDİNMİŞ,
UĞRAŞMIŞ / CEREYAN YAPIYOR Ortalıkta yok – Kendi kendini çağırıyor – daktilo bir
şeye başlayacak gibi hazır olmaya çalışır BÜYÜME SANCISI 7 Mart dalgınlığınızı

Şekil 76 - Misket Alkım, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

bugün anladım / ŞİMDİ BURDASIN İĞNELEMİŞ, TEĞELLEMİŞ, YAPIŞTIRMIŞ /
PERDE KIPIRDIYOR Sevim – Sevim – Sevim Mach I sonra birden yeniden dizlerinin
üstüne çömelerek ÇOCUKLUK ISTIRABI saatten haberiniz var mı? / -YARIN
ORDASIN – YEDİ SEKİZ PARÇA ŞERİTLER HALİNDE KAĞIT PARÇASI / EVİN
İÇİNE ESİYOR dokunsanız ağlar şamdan terdeki kâğıt tomarını eline alır
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Şekil 77 - Misket Alkım, Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

ÜŞÜŞENLER saatim bir çeyrek / BUGÜN durduğu küvetin içinden avuçlarına su
doldurur başını, yüzünü, saçlarını ıslatır/küvetin yanına oturur kollarını sıvar
GİTMEYENLER Kaç yaşındasınız? / SÖYLEYEMEYECEĞİM… PARTAL /
İHTİYAR – nerdeyse ruh haline gelecek – sandalye sonra küçük bir alan içinde belirsiz
adımlarla öne arkaya gider gelir YOLU BEN KENDİM BULURUM… TUTULACAK
HALLERİ KALMAMIŞ / PEKİ ÇAĞRILIP DA GELMEYENLER SİZLER BEDENİMİN
KUYTUSUNDA MISINIZ HALA? Yerde dizdiği kağıtların yanına diz üstü çömelir,
içlerinden birini alıp okur BURADA İHTİYAR BİR KADIN OTURUYOR,
DİKKAT!
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Şekil 78 – Çağlar Yiğitoğulları, Müge Yetişmen, Ufuk Şenel, İlyas Odman, Zerçin Sönmez,
Garajistanbul 2007 (M. Okutan)

ÇAĞRILIP GELMEYENLER 1 yaş büyüksünüz / SADECE KOŞUYORUM YA
ŞİMDİ HAYALETLERE İNANIYOR MUSUNUZ Kendisine sorsanız daha da yok olur ip
yeniden karşıya döner olmaz arkasını döner eteğini kazağını saçlarını çekiştirir
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düzeltir/küvetin içinde tişörtünü yukarı doğru sıyırmaya başlar DAVETSİZ GELENLER
vakitsiz ihtiyarlamışımdır / Ağlamak istediğini, MÜGE’NİN UĞRAŞ DÜZENİ /
KESİNTİLİ, TEK VE UZUN Onu arıyorum burada masa sağ dizi âniden kırılır, sonra
sol dizi de kırılır ve kalçası hızla bükülür ve beli de kırılır İPİN UCU KAÇIK – Beni
zorluyor – / “İşte bu gece de bitti” dedi. KENDİ KENDİM / GÖĞSÜMDE BİR ISLAK

Şekil 79 – Müge Yetişmen, Ufuk Şenel, İlyas Odman, Tarihi Galata Köprüsü 2008
(M. Okutan)

DİKİŞ MAKASI – Elbiseciğinin altında bulamıyorum – ayna birden başını geriye atar,
belini arkaya doğru büker ve kendi etrafında hızla dönmeye başlar, savrularak tökezler,
ikinci kere daha da hızla döner ve kendini birdenbire durdurur / küvetin içinde başını
tutup yana yatırır İPUCU BULANIK kumlanmış kirpikler Benim gidişime bakın / her
yanının nasıl acıyla titrediğini gösterdi onlara. UFUK YASAK DOKUNUŞ / TİTREK,
ÜRKEK, TECRÜBESİZ – Hele O’nu çıplakken görseniz acırsınız – terlik Arkası dönük,
bedeni öne kapalı kalakalır, elleri titreyerek kalçasına dokunmaya başlar. Birkaç belirsiz
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Şekil 80 – Müge Yetişmen, Ufuk Şenel, Tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

dokunuşla beraber başı iyice öne ve sol yana eğilir. Ağzı sol dizine değene kadar eğilir,
elleri yukarı uzanırken parmakları daha fazla titrer/ çenesi titrer. İP UCU UZAK dikiş
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makası – Siyah ağaçlardan geçerek – / “Bu olay da bitiyor” KENDİM ISLAK /
PENCERE KENARI– kendi kendine av olmuş – iğne Dudakları kendi tenine değer
değmez hızla doğrulup yanındaki küvetin içinden ellerine su doldurur ve kendi başından
aşağı boşaltır. DÜĞÜMLENMİŞ ıslak kibrit kutusu Her adımda batarak / “Yeni bir
olay başlıyor” ÇAĞLAR’IN İŞKENCESİ / KAFAMI KOPARTSAM İşte kendi kendine

Şekil 81 – Misket Alkım, Tarihi Galata Köprüsü, 2008 (M. Okutan)

giden biri dersiniz teneke öne doğru döner üstünü tam düzeltecekken karnına iki
yanından yumruklamaya başlar, acıyla yerinde zıplar gibi olur / kibriti çıkaraır
ÇÖZÜLMEYECEK beyaz havlu bornoz Karanlık / Sonra birden yanaklarından
sinirden ve öfkeden ileri gelen çamur gibi kirli gözyaşları akmaya başladı ZERÇİN
BİR HATIRA, BİR SİZ / ”1” Tesadüfen ağın içine girmiş kibrit birden kazağının ön
kısmını tutarak kafasına geçirip yüzünü örter SÜKÛNETE ERECEK kısa küçülmüş
tişört – uzun – fakat çok ince / “SAAT GELİYOR” MİSKET HEPİMİZ / SAATINIZ
KAÇI GÖSTERİYOR – O da sana der ki, ıslak don kazağı sert bir hareketle
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açar, yere düşercesine çömelir, yan tarafına yatar/küvetin içinde titrer KARIŞIP
GİDECEK ıslak kırmızı mayo – berrak – / ZAMAN TÜKENİYOR” İLYAS BARON
BAHAR / ÜŞÜYORUM ben bir çocuktum – sandık kumun üzerinde ellerini ve ayaklarını
kullanmadan kalçasını ileri atarak çırpına çırpına sürünmeye, ilerlemeye uğraşır.
KORKUTUP KAÇACAK beyaz içi kirli su dolu küvet saati yaklaşıyor /“ÇİĞ
DÜŞÜYOR” BEN / YALVARIRIZ BEYEFENDİ içinize düştüm yatak titrer ve haykırır

Şekil 82 – Ufuk Şenel, Çağlar Yiğitoğulları, Müge Yetişmen, İlyas Odman, Zerçin Sönmez,
Santralistanbul, 2008, (M. Okutan)

GÖRÜNÜP KAYBOLACAK bulanık su SABAH OLUYOR / “DUA ET” RAHAT
UYU / HUZUR İÇİNDE MİYİZ– sizinle çevriliyim. Islak mayo kâğıt parçalarının üstüne
düşer, panikle onları toplar, üst üste getirir… SESLENİP DUYURMAYACAK son
kibrit çöpü, yanmaz.
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2.3

BİR “HAYALET YAZIM” OLARAK KOREOGRAFİ

Bu bölümde, koreografi edimi “hayalet” düşüncesi ile açımlanacaktır. Koreografi
edimini bir “hayalet yazım” olarak önerdiğimiz bu kısımda, projenin yaratım süreci ve
sunum esnasında temel alınan “hayaletlerle yaşamak” düşüncesi de açıklanacaktır. Alt
bölümde ise, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de, “hayalet”siliği temin etmek üzere
yapılmış koreografik tercihler belirlenecek ve bunlar Derrida’nın “ayıram” önermesi ile,
“yineleme”, ve “vak’a” anlayışlarıyla desteklenecektir.
Hayalet, zihnimizde saklı durduğu yerden çıkıp gelerek, fiziksel dünyamızda kimi
zaman eşyalar (bazen bedenler) kimi zaman da fiiller vasıtasıyla belirir. Hayalet,
yerinden yurdundan kopmuş, bize ait olduğunu farzettiğimiz bir zamanın içinde
gezinmektedir. Kendini farkettirmek, mirasını aktarmak niyetiyle var-lık dünyasına
sızmanın çaresine bakar. Her insanın zihninde, bilinç hâznesinde, yaşadıklarının bıraktığı
yara izleri, kesikler, çentikler, kırıklar bulunur. Hayalet bu yarıkların içinden hem içeri
hem dışarı sızarak, zihnin sahibinin davranışlarına müdahil olur ve tavırlarında gündelikdışı sapmalara ve alışılmadık tezâhürlere sebebiyet verir. Hayaletlerin zihinlerdeki bu
ikâmeleri sürelidir. Bu süre tahmin edilemez; hayalet bir kere geldi mi hiç gitmeyecekmiş
gibi musallat olur. Bir kez gittiğinde ise; herhangi bir zaman mutlaka geri döner. Ve her
zaman birden çok hayalet vardır. Hayaletin tasallut yasasıdır bu.
Herhangi bir mecrada bir “anlatı” oluşturmak önce tahayyül ederek sonra da
tasavvur ederek olabiliyorsa, tüm metinler birer hayalet çağırma ya da onlarla iştigal etme
oturumudur. Çünkü Derrida’nın da söylediği gibi “Hayalet, aynı zamanda, fantezi ya da
hortlak, geri dönen ya da bir imgenin olası imgesi”127 olarak belirginleşir. İmgenin olası
imgelemi, ya da hayâl(-et)in olası tahayyülü… Zihnimizdeki beliriş; sözel, nesnel,
hareketsel, sessel olarak bedenimizden açığa, dışa çıkar. Bu hayaletlerle iştigal etme
halidir.

127

Jacques Derrida-Bernard Steigler, a.g.e. s. 51.
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Hayaletlerle iştigal etmek, meselelerin çözülmesinden daha çok, sökülmesiyle
uğraşmaktır. Hayaletin meramını anlamak ya da meselesini sökmek, öncelikle, “başka”
bir yerden ve zamandan “gelenin” ya da “geri dönenin”, konukluğuna ev sahipliği
yapabilmeyi gerektirir. Bu bağlamda zihni ya da bedeni ya da yaşamın tümünü bir “perili
ev” olarak benimseyebilir ve bu evi misafirliğe açarak, hayalet(ler)in “başka” bir
bağlamda deneyimlemesine vasıta olabiliriz. Böylelikle hayalet, geçici olarak, sayısız
yerde ikâme ederken aynı esnada anlamı da ertelenerek çoğalır. Evini perilere açan
evsahibi, misafirinin yapısını geri dönülmeyecek şekilde sökmüş olur.128 Bana Islak
Mayonuzu Gösterin’de gösterimci bedenleri, Burak metinlerinden kendilerine tasallut
eden

hayaletleri

ağırladıkları

birer

“perili

ev”

olarak

benimsenir.

Böylece

“hayaletlenme”ye teslim olan gösterimciler hayaletin talebine doğru açılmak niyetiyle
hareket ederler. Derrida’nın kastettiği “konukseverlik”: “bir yabancının bir başkasının
bölgesine varışında ondan düşman muamelesi görmeme hakkı”129 hayaletlerle iştigal
etmenin etiği olarak benimsenmiştir.
Gündelik Dışı Hareket
Beden, canlılığı nedeniyle durmaksızın devinen bir varlıktır. Beden asla tam
anlamıyla durmaz. En hareketsiz hâlinde bile, nefes alıp verişi, kan dolaşımı ve
organlarının çalışması belirli bir hareketliliği sürdürür. İstemsiz devingenliğinin yanında
bilinçle bedenimizi hareket ettiririz. Rudolph Laban’ın belirttiği gibi:
İnsan bir ihtiyacını tatmin etmek için hareket eder. Hareketlerinden
bir değer ya da katkı amaçlar. Kişi hareketleriyle, eğer
dokunulabilir bir nesneye doğru yöneldiyse, amacını algılamak
mümkündür. Ancak harekete yönelten ya da esinlendiren,
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Jacques Derrida, “Konuksev(-er-/mez-)lik”, Jacques Derrida ile Birlikte Pera, Peras Poros,
haz.: Önay Özer- Ferda Keskin, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2012, s. 9.
129

Aynı, s.10-11.
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görünmez ya da elle tutulamaz değerler de mevcuttur.130
Bir diğer bakış açısıyla hareket: “insanın büyümesini ve gelişimini yansıtır veya
anlatır. İnsiyaki kuvvetler olan; sezgiler, ritimler ve tutkuların da bizi yönlendirmesiyle,
bedenimiz dile gelmeyen ihtiyaç ve arzulara yanıt/tepki verir, durmaksızın akan, içsel ve
dışsal işaretleri yorumlar ve en uygun hareketin biçimini tanımlar.”131
İnsan, birbiri ardına gelen duruş ve tavır değişimleri silsilesi içinde varlığını
sürdürür. Bu sayısız devinimin birinci grubunda, bir iş görmek için yapılan “gündelik
hareketler” vardır. Masanın üzerindeki bir kitabı almak için uzanmak ya da bir musluktan
akan suyu içmek için eğilmek gibi. İnsan bu hareketleri genlerinde depolanmış bilgi
birikimiyle, kendiliğinden gerçekleştirir. Bu tür hareketler, amacına doğrusal ve en kısa
yoldan ulaşmaya ayarlanmış, kullanışlı, yarayışlı hareketlerdir. İkinci grup içinde ise, bir
işlevi ya da doğrusal amacı olmayan hareketler bulunur. Bunlar işlevden arta kalan, tavır
veya davranışlardır. Hareket sanatlarının malzemesi olanlar bu hareketlerdir. Sanat için
yapıldığında ya görsel bir haz sunar ya da anlamı, bir iletiyi dışavuran ifadelere
dönüşürler. Dans ya da performans kuramında, “gündelik dışı hareket” diye de tabir
edilen bu hareketler icra edilirken, beden, iş gören bir alet olmanın ötesine geçerek, önce;
“vasıta” araç, donanım, edevat ve nihayet iletinin meydana geldiği bir “ortam”, çevre,
saha haline gelmiştir.
Bir hayalet yazım olarak koreografi
Koreografiyi; insan bedeninin çeşitli devinimlerini, birer ilmek ya da düğüm ile
birbirine eklemleyip, sayısız örüntüler halinde tasarlamak ve bu tasarımlarla bir anlatı ya
da içerikle ilgili vaatlerde bulunmak çabası olarak tanımlayabiliriz. Tüm dizgiler ya da
örüntüler gibi koreografik tasarım da bir metindir. Lepecki’nin ifadesinde “Koreografi
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Rudolph Laban, The Mastery of Movement, Plymouth, Northcote House Publishers Ltd.,
1992, s.1.
131
Lynne Anne Blom and L. Tarin Chaplin, The Moment of Movement, London, Dance Books
Ltd., 1998, s. 3.
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aynı zamanda fiziksel anlamda var olmayan ya da görünmez durumdaki güçleri, sesleri,
yönlendirmeleri vb. mevcut kılma, vücuda getirebilme (embodiment), görünür yapma
yetisidir.”132 Öyleyse koreografiyi “bir hayalet yazım olarak” düşünebilir ve hem
hayaletlerin yazdırdığı hem de hayaletlerin yazıldığı bir metin olarak ele alabiliriz. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin projesinin koreografisi de “hayaletsi bir metin” olarak
benimsenir ve bir fiil olarak da -gerek yaratılan gerekse icra edilmekte olan haliylehayaletimsi, uçucu, bir beliriştir.
Kendi bedenini ya da diğer bedenleri dansettirmek, yani hareketler, jestler ve
duruşlar vasıtasıyla, herhangi bir olguyu bedende ikâme ettirmek ya da bedenleştirmek,
sonra da bunu bir iletiye dönüştürüp seyre sunmak gayreti, aslında bir “yazım”dır.
Koreografi, anlam çıkarmak ya da çağrışımlar, hatırlatmalar yapmak niyetiyle,
hareketlerle yazılmış, okunabilir “devingen bir metne” dönüşür. Koreografik tasarım;
hareketlerle yazılmış olması yanında bu hareketlerin bedenler üzerinde önce belirip sonra
kaybolması nedeniyle de devingendir ve hayaletsidir. Zaman ve mekâna dahil olan
hareketler, teker teker, bir bedenin üzerinden kayar, kaybolup gider. Dans, ya da
performans, az sonra kendiliğinden silinecek, bir hayalet gibi akarcasına gözden
kayboluverecek devinimler silsilesidir.
Bir yazım olduğunu önerdiğimiz koreografik metin, bir kitap gibi nesneleşmiş bir
metin değildir; bir filme kaydetmenin dışında geri dönüp tekrar okunması imkânsız bir
yazımdır. Koreografi, film haline geldiğinde, kameranın gözünden bir artı okuma zaten
gerçekleşmiş olduğundan, asla sahnede izlenenin tam bir kopyası olamaz. Dolayısıyla
tekrar okuma daima eksik ya da artan bir okuma olmaya mecburdur. Koreografik okuma
aslında sadece seyir esnâsına tanıklık edilmekte olduğu ânda mümkün olabilir. Seyirci
anlam çıkarma işlemini seyir esnasında gerçekleştirebilir. Patrice Pavis bu konuyu şöyle
belirtir:
132

Lepecki, a.g.e., s. 24.
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İzleyici (oyuncu-izleyici [spectacteur] demek daha doğru olur
çünkü onun için bakmak değil daha çok bedenini ve bakışını
hareket ettirmek söz konusudur), göstergeleri ve bunların dizilişini
not ederek değil, ama bedensel şeması ve devindiriciliği
aracılığıyla devreye girerek, dansçıların ve onların dans düzeninin
güzergâhına eşlik ederek ancak o anda “kod çözebilir”.133
Koreografik metin, seyir esnasında bedenler tarafından icra edilirken yazılır ve bir
sonrâki ânda da silinir. Gösterimciler, birbiri ardına akan, durmadan değişen beden
biçimleri ve dinamiklerinden oluşan bir metni “okunur kılarken yazabilmek” için, bir
önceki devinimi de biteviye silmek zorundadır. Hareket denen şey; bedenin bir biçimden
bir diğerine geçiş yolculuğu ise, geçilen yol üzerine düşülen işaretler silinmeden yerlerine
yenilerini bırakmak imkânsız olduğu için; “beden vasıtasıyla yazmak” ancak silmekle
birlikte gerçekleşebilir. Yazım alanı ya da yüzeyi, bedenin bizzat kendisi olduğu için; o
beden, duruşu veya hareketini sonlandırıp silmeden bir yenisine yazma yüzeyi
açamayacaktır. Hareket bir hayaletin belirişidir ve daima ardında bir hayalet bırakır.
Örneğin; bir dansçı yere düştüğünde ayakta durduğu zamanki bedeninin hayaleti, orada
tepesinde dikili durmaktadır.
Koreografi, böylelikle, belirdikçe kaybolan bir “hayalet yazım” hâlini alır. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin projesinde, bir bedenin art arda gelen devinimlerini
tasarlamak edimi yani koreografi; tıpkı bir hayaleti bir lâhza görünür kılmak gibi, onu bir
gövde (hem beden hem de devinimler) dolayımında var-lık dünyasına geçici bir süre için
sızdırmak olarak yorumlanır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i yaratma süreci; bir “hayalet çağırma” oturumu
olarak tahayyül edilir. Hayalet çağırma oturumunda, gösterimciler, Burak metinlerinden
kendilerine verilmiş alıntılar ve koreografın kendilerine hatırlattıklarıyla tetiklenen
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Patrice Pavis, Gösterimlerin Çözümlenmesi, Çev. Şehsuvar Aktaş, Ankara, Dost Kitabevi
Yayınları, 2000, s. 157.
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hayaletleri çağırırlar. Geldiklerinde onları bedenlerinde konuk ederler. Projede koreograf
birincil olarak, bu süreçte, gösterimcilerin hayaletlere erişimine elverişli zihin ortamını
kurma sorumluluğu üstlenmiştir. Gösterimcilerle uzun ve dolambaçlı konuşmalar
yaparak, onların geçmişleri ile seçili metinler arasında bulunabilecek bağıntıları araştırır.
Gösterimcilerin derin gerçekliğine -onların izin sınırları içinde- dokunur, yaralarını kaşır,
uykuda olanı uyandırır, sonuç olarak “hayaletlerin ziyaretine” davetiye çıkartır.
Hayaletleri tespit eder ve geldiklerinde gösterimcilerin, bedenlerini onların yönetimine
teslim etmeleri yolunda da rehberlik eder. Oturum boyunca hayaletler ve gösterimciler
arasında başlayan konuşmalar, hareket doğaçlamalarının teması olur. Koreografın
soruları, yönergeleri, vurguları ve işaretleriyle gösterimciler hayaletlerle konuşmayı
sökmeye başlar. Böylece “hayalet yazım olarak koreografi”, aynı zamanda hayaletlerle
konuşmayı sökmenin (yapı söküm gibi), hayaletleri “başka” bir bağlamda tekrar yazılır
ve okunur kılmanın imkânı olarak da genişler. Doğaçlamalar bedenlerin hayaletlendileri
ya da hayaletler tarafından yönlendirildiği süreçlerdir. Gösterimcilerin bu esnâda
hayaletlerine verdikleri cevaplar ya da onların kendilerine söylettikleri; bedenlerinden
tavır veya davranışlar, duruş ya da hareketler olarak açığa çıkar. Hayalet çağırma
oturumu, hem koreograf hem de gösterimciler için, bu tezahürlerin fark edildiği, seçilip
düzenlendiği bir keşif ya da idrak süreci olarak kabul edilmiştir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi kendini Burak’ın mirasına karşı
sorumlu hissetmektedir. Kitaplarının yarattığı duygular, yaşama eşlik edişleri en önemlisi
ilhâm verdikleri imgeler için borçlanırız. İşte metinlerden bize geçen hayaletlerle
konuşmaya çalışmanın bir alışveriş sağlama gayretinin amacı onları güncelleştirmek,
görünürlüklerini artırmak ve elbette Burak’ı daha çok insanla karşılaştırmaktır.
“Hayaletlerle konuşmak” hakkında düşünmeyi sürdürecek olursak; onların yaşayanlardan
talep ettikleri bir şeylerin olduğunu varsaymak yanlış olmaz.

Kendi hissettiğimiz

borçluluk yanında daha kavramsal bakışla, Derrida’ya göre istedikleri şey “adâlet”tir.
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Yaşayanın, ölmüş olanın ölümüne bir karşılık vermesi gerekir; “Ölüden sorumlu olması,
ölüye yanıt vermesi gerekir. Ne güven ne de bakışım olmaksızın, musallat olmayla
söyleşiye girmek ve hesaplaşmak. Bu hayaletler dünyasından daha ciddi ve daha gerçek,
daha adaletli başka hiçbir şey yok.”134 Onlara karşı âdil olmak yani “öteki”ne karşı âdil
olmak; onların burada olmasalar dahi, varlıklarını kâbul etmekle başlar. Onları fark etmek
ve kabul göstermek ve onlarla söyleşiye girmek…
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in yaratıcı ekibi de, Burak’ın ve hayaletlerinin
bizden talebinin, böylesi bir bilinme ihtiyacı ya da iletilme arzusu olduğu inancıyla
hareket etmiştir. Etik olarak konuşmakta olduğunuz şeyi ya da kimseyi yok sayamazsınız,
duymazdan, görmezden gelemezsiniz. Hayaletlerle konuşmanın etiği, onlara cevap
vermenin sorumluluğunu da üstlenmektir. Bu kabullerin ışığında; “koreografik yazım”
bağlamında, söz konusu “cevap” koreografinin, onların sözlerini duyurabilecekleri,
kendilerini “okunur kılacakları”, bir mecra olarak kendini elverişli kılmasıdır. Koreografi
edimi, hayaletleri bir nevi “okunaklı” hâle getirirken, kendini gerçekleştirebilmek için,
hayaletlerle ilişkisinde “adil” olmak durumundadır. Kendi hayaletsi doğasının bilinciyle,
onları dinlemek, onlara vaadde bulunmak, sözler vermek ve borcu üstlenmek, bu
performansın koreografik metninin yazımı için en adaletli tavır olarak benimsenmiştir.
Bunun kadar önemli bir diğer şey de seyir esnâsında metnin yeniden
hayaletlenebilmesidir. Gösterim gecelerinde hayaletlerin, seyreden ve seyredilen tüm
unsurlara müdâhil olmalarına imkân yaratabilmektir. İşte bu noktada koreografın
hayaletlere vaat ettiği şey “görünür olma” kapasitesidir ki, gösteri gecelerinde hayaletler
“seyirci tanıklığında varoluşlarını” kutlayabilsinler. Bana Islak Mayonuzu Gösterin,
hayaletlerine, onlarla birlikte yaşamanın sözünü vermiştir. Bu söz, zaman zaman
hayaletlerin performans vasıtasıyla yaşayanların dünyasına sızarak okunur olmalarını,
fark edilebilme ihtimâllerini de kapsar. Böylece proje hayaletlenen bedenler üzerinden
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aralarında konuşan bir grup hayaletin üst üste binen konuşmalar yığını olarak vuku bulur.
“Hayaletler ile yaşamak”, kendi içinde tuhaf ve tutarsız bir önerme gibi görünse
de mümkündür. Çoktan ölmüş olan, artık yaşamayan, henüz doğmamış bulunan
hayaletlerle birlikte yapılacak pek çok şey olabilir belki ama “yaşamak” nasıl söz konusu
olur? Et ve kandan oluşan bir bedene haiz olmayan bir şeyle birlikte “canlılık” nasıl
mümkün olabilir? Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinde, insan, gerek genetik
gerek de tarihsel olarak pek çok “başka” kişilerden arda kalanların ve bıraktıkları izlerin
bir bileşimi olarak kabul edilmiştir. Kısaca insan zaten ve çoktandır, pek çok hayaletin
içine doluştuğu bir meskendir. “Hayaletlerle yaşamak” onlara mesken olmaya razı
gelmek, onları “kendimiz” varsaydığımız “şey”i oluşturdukları için hürmet etmekle olur.
Performans özelinde, hayaletlerinden mürekkep bir varlık olarak gösterimcilerin, hem
kendinin hem de kendinden başkalarının hayaletlerini evinde, bedeninde ağırlıyor olması,
onlarla birlikte yaşamaya karşılık geliyor olsa gerek.
Beklenmedik ve hazırlıksız ânlarda beliren bu konukların, gelip gidişlerini ve
süresiz kalışlarını hoş karşılamak, niyetlendiğimiz pek çok şeyi hedefinden saptırmalarına
razı olmak ve zihnimizde aynı anda konuşan bir sürü ses dinlemey başlamak, Derridavari
“konukseverlik” için ilk adımlar olabilir. Vak’aya, hayaletin tasallutuna ya da ziyaretine
açık olmak düşüncesi 22/11 için “performans” ın gerçekleşebilmesi koşuludur. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin ilk esinleniş ânından en son seyir esnâsında açığa çıkan (zuhur
eden) en küçük yüz ifadesine kadar, tüm aşamalarında, hayaletlerle yaşanan bir zamanın
tezâhürüdür.
Yazılan bir metin olarak benimsendiğinde, Bana Islak Mayonuzu Gösterin
özelinde, koreografi edimi hayaletlerin ortaya çıkıp, davranışlarda tezâhür edeceği, başka
bir deyişle, konuşmalarını teşvik edici bağlamı bir “ağ” misali dokumaktır. Koreografik
yazım ise hayaletlerin gelip giderken bıraktıkları, bitimsiz sayıda şeffaf izlerden/iplerden
örülü bir ağdır.
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2.3.1

KOREOGRAFİK TERCİHLER: YİNELEME, KAZA VE SAPMA,
ÖZNELLİK, TEKİL VE İKİLİ ANLATIM, MARUZ KALMA VE
MARUZ BIRAKMA

Bana Islak Mayonuzu Gösterin özelinde ve 22/11 projeleri genelinde,
koreografik üslup, “hayaletlerle yaşamak” ve koreografi edimi de “hayalet yazım” olarak
tarif edildiğinde; hayaletlerin tasallut etmediği saf pürüzsüz bir ifade ya da gösterimcinin
sadece kendisi olma olasılığı mevcut değildir. Bu nedenle tümüyle planlanarak
kesinleştirilmiş bir ağ örüntüsünden, aynıyla tekrar edilebilir bir koreografik tasarımdan
söz edemeyiz. Kısmen kurallar, takip edilen güzergâhlar ve seçilmiş davranışlardan,
kısmen de değişken değerler, doğaçlama ve bozulmalara açık alanlardan oluşur.
Böylelikle koreografik yazım, sonucu belli bir eylemden ziyade ardı ardına
“niyetlenişler” ya da kalkışmalardan meydana gelen bir örüntü olarak değerlenir. İrili
ufaklı pek çok şey iletmeye, aslında, genel olarak “hayaletlerin konuşmalarını okunur
kılmaya” niyetlenen koreografide, belli başlı “koreografik yazım unsurları” performansın
kurgusal iskeletini ya da değişmez değerlerini belirler.
Değişmez değerler; Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in, bilhassa vuku bulan bir
vak’a olmasına zemin hazırlaması için seçilmiş, beş koreografik yazım tercihidir.
Yineleme, kaza-sapma, öznellik-bireysellik, tekil-ikili anlatım, maruz kalma-maruz
bırakma olarak sıralayacağımız bu unsurlar, performansı bir sabit yapı olarak inşa
etmekten kaçınırken başvurulan; yaratım sürecinde aydınlatıcı ve seyir esnasında dağılıp
dökülmeyi önleyici iskeleti oluşturur.

Yineleme

Tekrarın kuvveti ve zarâfeti, bize armağan ettiği
yenilik. Olup bitmiş olanın mümkün olmaya geri
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gelişidir. Bir şeyi tekrarlamak demek, onu yeniden
mümkün kılmak demektir.
Giorgio Agamben 135
Derrida’dan esinlenen bu koreografik tercih doğrultusunda; koreografın
belirlediği, gösterimcilerin hayaletler tarafından tetiklenmiş davranışlarının, bir anlatı
parçası içinde sayılamayacak kadar çok tekrarlanmasıdır. Davranışın her tekrarında bir
öncekinin aynısını ifa etmek isterken bu mümkün olmaz ve aslı ile tekrarı arasında
Derrida’nın tabiriyle “ayıram”lar ortaya çıkar.
Ramond’a göre Derrida için “yineleme (tekrar (répétition); artırmak / ikilemek
(double), taklit etmek, alıntılamak / aktarmak (quote) / anmak (citer) ya da yeniden
aktarmak /ezber okumak (reciter), geri gelmek/ tekrarlamaktır”136. Herhangi bir metni
oluşturan dizgeler içinde; tekrar edilen davranışlar ya da örüntü parçaları bir dokuma
boyunca tekrar edilirler. Örüntüler, doğası gereği, “tekrarlılık” vaat ederler,
“yinelenebilir”dirler. Her biri, birer işaret ya da birer “yapısal şifre”137 olduklarından
metnin ya da alıntının anlamını da taşırlar. Derrida’nın anladığı şekliyle tüm “metin”
parçaları için bu geçerlidir. Silsile halinde gerçekleşen aktarımlar ya da tekrarlar sırasında
artık işaretten uzağa düşmüş bir anlamın, bir yerden diğerine ya da bir zamandan diğerine
taşınabileceğinin dolayısıyla “yinelenebileceğinin”ni kabulüdür bu.138
Gerçekte tekrar yoktur. Tekrarlama eylemi asla netice itibariyle bir tekrarı
başaramaz, aksine sonsuza dek, her bir tekrarın kendisinden önceki ve sonrakiyle arasında
kaybedilenlerden ötürü daima tekilliğini muhafaza eder, aslında sadece yinelenebilir.
Tekrarlanmaya çalışılan her parça zaten çoktan ve önceden söylenmiş ya da
yapılmıştır. Buna ilave olarak kendisinin geçmişteki tekrarlarından biriken ayıramlar
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böylece değişen anlamlar bulunur. Bunlardan da beslenerek şimdiki anlamını elde eder.
Dil kendi geçmişini ve geleceğine dair ihtimalleri bir arada taşır. Tam mânasıyla
“anlamak” olasılığı, sözün/alıntının parazitlendiği tüm diğer atıfları kapsamakla
mümkündür. Bu talebi, karşılamak nihai olarak mümkün değildir. Bütün diğer bağlamlar
içindeki olasılıklara erişmek de imkânsız olduğu için, bir telaffuz ya da söyleyiş her
zaman yanlış anlaşılmanın kıyısında durur.139 Dolayısıyla bir sonraki tekrar, kendinden
bir önceki ile tıpa tıp aynı olabilmesi mümkün olmayan bir “şey” olarak fark edilmelidir.
Derrida’ya göre, bir şey yinelendi-ğinde, bu şeyin bir başka örneği var olur. Onun
yinelenebilir olması hem aynılığı hem de ayıramı gösterir. Bir “şey”in yinelenebilirliği
kendi kimliğinin daha baştan bölünmesi anlamına gelir.140

Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in koreografik yazımının temel unsurlarından
olan “yineleme” gösterimcinin bedenine musallat olan

hayaletin tekrar tekrar geri

geldiğinin ifadesidir. Hayalet tekrar tekrar gelir ve her seferinde “borcu” hatırlatır ya da
buyruğunu yineler. Gösterimci bu nedenle hayaletin tasallutundan doğan o davranışı
“elinde olmaksızın” yinelenip durur. Gösterimci bir davranışı, seyredenin tanıklığında ne
zamana kadar sürdüreceğini bilmeden -duygusal ya da fiziksel olarak yapamayacak hale
gelene kadar ya da bir başka gösterimci tarafından yarıda kesilene kadar- sayısız kere
yineler. Bu hem hayaletinin kendine ilettiği şeyi anlama çabasının hem de, bedeninin
“hayaletlenmekte” oluşunun tezahürüdür. Ayrıca yineleme, gösterimcinin, eylediği
davranışın kendi iradesiyle gerçekleşiyor olmasına dair kendini “ikna etme” gayretidir.
Aynı davranışın her bir tekrarından tezahür eden anlam ile alımlayıcı arasında
kaybedilen ya da kaçırılan şeylerdir ki, bir yarık içinde, bir ara alanda, oyalanıp dururlar.
Burası Derrida’nın kastettiği yarık; “ayıram”dır. Bir şey ile kendisinin tekrarı arasında
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kalan yerdir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin özgün yanlarından biri işte burada
belirginleşir. Genel uygulamanın aksine, gösterimcilerden her hareketi kusursuzca tekrar
etmeleri ya da her gösterim gecesi bir öncekiyle aynı duyguları dışavurması beklenmez.
Gerek koreografik metin içinde yer alan davranışları gerekse performansın bütününü bir
keç gece üstüste yinelemeleri esnasında, hiçbir şeyi aynıyla tekrar edemeyeceğinin
farkında olması istenir. Her bir yineleme arasında oluşan sapmalara, açığa çıkan belki de
gözle görülemeyecek kadar küçük farklılıklara karşı uyanık olmaları, eylemleri ve
bedenleri bozuldukça tekrarı sürdürmeye gayret etmeleri gerekir. Gösterimciler bu
ayıramlara karşı “teyakkuz” halinde bulunması için uyarılmıştır. “Boşluğa ya da
isabetsizliğe dikkat!” Teyakkuz, çünkü artık bir sonraki tekrarın ne getireceği hakkında
bir tekinsizlik mevcuttur bununla birlikte seyir esnasında değişime uğrayan bedenler,
dışavurumlar ve nesnelerin durumu mutlak bir hakikilik, kendiliğindenlik ve dolaysızlık
vaat eder. Projenin bir performans olarak “vak’a” niteliğini edinmesi, gösterimcilerin
ayıramlara kendini maruz bırakışı sayesinde mümkün olur. Böylelikle, seyredenler, canlı
ve tekil bir vak’ayı deneyimlemiş olurlar. Derrida’nın deyişiyle: “Yineleme ve ilk kez,
ama yineleme ve son kez de, çünkü her ilk kezin tikelliği (cüz’i-particular) onu bir son kez
de yapıp çıkar. Her kez, olayın ta kendisi zaten, bir ilk kez bir son kezdir”141.
Kaza-Sapma
Projenin, koreografik metninde, Burak metinlerinden alıntılar, çağrılacak
hayaletler, anlatı parçalarının dizilimi, kullanılacak ses, söz, nesne ve doku, odaklanılacak
mekân parçası, tekrarlanacak eylem ya da davranışlar seçilmiş, ve değişmeyen unsurlar
olarak sabitlenmiştir. Bununla birlikte, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i seyretme ve
icra etme deneyiminin “biricik” olması için, oluşabilecek “kaza ve sapma”ların vuku
bulmasına izin verilir.
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“Sapma”, hayaletlerin etkilemesiyle, niyet edilen yolun dışına düşmek ve başka
bir yoldan devam etmektir. Örneğin seyredilenlerden birisi seyir mahallinde kendisi için
belirlenen alanın dışında bir yerde eylemini başlatmak ya da bitirmek zorunda kalabilir.
Ayrıca farklı mahaller içinde, farklı mimarî ve değişen nesne yerleştirmeleri nedeniyle,
seyredilenler yeni davranışlar eyleyebilir ya da yeni imgeler yaratabilir. Örneğin, deniz
üzerinde duran Tarihi Galata Köprüsünün bir parçasının ayakları arasında Ufuk Şenel –
önceden belirlenmemiş, o ânda tercih edilmiş bir biçimde- oturup geçen tekneleri
izlemeye koyulur ya da bir diğeri, cebindeki kibrit ile plansız, irticali bir tercihle sigara
tüttürmeye başlar. Bunlar o esnada ortaya çıkan fiiller olarak seyredileni niyet ettiği
yoldan çıkarır ve varışa geciktirebilir hatta varış yerini değiştirir. Yani aktarılmak istenen
anlam ile alımlayıcıya ulaşabilen anlam aynı değildir, hedeflenen yer ile varılan yer
arasında daima bir isabetsizlik gözlemlenir. Ayıram; tekrarların vardığı -bir yandan da
varamadığı- aynı olması niyet edilen ayrı yerler arasındaki aralanmaya, farklılaşmaya
işaret eder. Nasıl ki, anlamı göstermesi beklenen işaret, sürekli olarak kendi asıl
anlamından

bir

başka

anlama

doğru

aktarılarak

çoğalıyorsa

gösterimcilerin

davranışlarının ilettikleri de bu şekilde aslından uzaklaşarak saçılır. Bu isabetsizlik hâlini
Derrida’nın adestination deyişi ile açıklamak mümkündür. Adreslenen yere varılamayışı,
ya da “varmanın imkânsızlığı”nı kasteden deyişi, Ramond şöyle aktarır:
Derrida

bir

mektubun

gideceği

yere

asla

varamadığı

düşüncesindedir. Aslında bir mektup ancak kamuya açık olmak
koşuluyla okunabilirdir: ben onu okuyabilirim, çünkü herkes onu
okuyabilir, herkes onun gideceği yerdir, o halde ayrıcalıklı bir varış
yeri yoktur. Böylece adestination, yazılı ize/işarete/damgaya özgü
yinelenebilirliğin (iterability) sonuçlarından biridir.142
“Kaza”, fikri ise; Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in seyir esnasında,
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hesaplanmamış karşılaşma ve müdahalelerin hatta davetsiz gelen hayaletlerin ihtimaline
izin vermektir. Bu olasılıkların vuku bulması, daha somut olarak; gösterimcilerin kendi
mekân ve zaman ölçülerinin dışına düşmeleri halinde eylemlerinin bozulması durumudur.
Örneğin Zerçin kendini tekrar tekrar, sırt üstü yere atarken, yanında kibrit çakmaya
uğraşan Çağlar’ın bedeni ile engellenerek düşemeyebilir. Ya da Misket kuma düşürdüğü
makası, hesapsızca öyle uzağa fırlatır ki makası bir daha hiç bulamayabilir. Bu tür
durumlar oluştuğunda, gösterimciler kendi seçimlerine göre davranır ve başlarına gelen
kazayı kendilerine göre karşılarlar. Böylece önceden planlanmamış jestler, hareketler,
performansı tazeler ve çeşitlendirir.
Tekil-İkili Anlatı
Tekil-ikili anlatı, seyredilenlerin sahne esnasında sanki bir tek kendileri varmış
gibi hissetmeleri için tercih edilen bir koreografik fikirdir. Gösterimcilerin her biri kendi
başına bir rüyâ görüyormuşçasına tekil bir tecrübe içinden geçerken aynı zamanda yek
diğerinin rüyâsında istemsizce yer alıyor gibi tahayyül edilmiştir.. Sanki gördükleri
rüyâda birbirlerine rastlamış, birbirlerinin rüyasını işgal eder hâldedirler. Ancak bu rüya
herkes için sadece kendi gördüğü rüyadır. Diğerlerine rastladığında ise onları kendi
rüyalarındaki rollerde algılarlar.
Anlatı parçaları -genelde bir nesne (makas, kibrit, tişört, bornoz, çizme, pantolon
vb.) ile- ya da iki kişiyken -yan yana, üst üste, çarpışarak ya da bir sürtüşerek- yaptıkları
basit davranışların yinelenmesinden meydana gelir. Gösterimciler seyir boyunca hiç
sahne dışına çıkmaz ya da hiç tam olarak durmaz. Anlatılarda bir ya da iki kişinin
eylemlerine dikkat çekilir, onların davranışları diğerlerinden ayrıştırılıp takip edilebilecek
kadar baskındır. Aynı esnâda, diğer gösterimciler de aynı mekân ve zaman içinde başka
bir meşguliyeti devam ettirir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de, tekil anlatılarla birlikte “ikili”ler de
mevcuttur. İkili anlatılarda, iki gösterimci, geleneksel bir eşleşme içinde dans etmezler.
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İkililer daha ziyade, iki ayrı gösterimcinin iki tekil durumunun, aynı zaman, ses ve mekân
alanı içinde, “üst üste gelmesi/binmesi” (overlapping) hâlidir. “Üst üste gelişler”,
seyredilenlerden birisinin, yek diğerinin alanına girmesi ve onun hayaletlenişine müdâhil
ya da kendi hayaleti ile musallat olmasının sonucudur. Tekilliğini muhafaza eder ve
öznelliğe sadık davranırken birbirlerine “müdâhil” olmuş olurlar. İkili olarak birlikte bir
hareket dizgesi ya da herhangi bir uyumluluk icra etmezler. Aksine, sırf yapmak üzere
niyetlendiği fiillerden ötürü ve aynı alanda bulunmaya mecbur edildiklerinden
(reji/koreografi kararıyla) birisi diğerini engeller, yavaşlatır, bastırır, durdurur ya da
rahatsız eder. Neredeyse tacize varan bu istemsiz müdâhaleler de hayaletlerin güdümünde
gerçekleştiğinden belirgin bir masumiyet taşırlar. Örneğin çimenlerin üzerinde ağır ve
kırık adımlarla, zarâfet ve kırılganlık içinde yürümekte olan Müge’nin, sol eliyle tutarak
yana yatırdığı başından ötürü boynunda açık kalan yeri öpmek için, İlyas hızla sıçrayarak
onun sırtına atlar. Aynı zamanda, kendisini yukarıda tutmak ve bir yandan da sözcüklerini
seslendirmek gayreti içinde ona yüklenir, aşağı bastırır ve yürüyüşünü alabildiğine
zorlaştırır. Olan olmaktadır, olana itiraz etmek sahne üzerindeki hiç kimsenin aklına
gelmez.
Yan yana ya da karşılıklı hatta birbirlerine çarpacak kadar yakın konumda devinen
iki gösterimci, çoğu kez, -kendi hayaletleriyle öylesine meşguldür ki- yek diğeri orada
değilmiş gibi davranır. Onu görmez, farketmez. Diğerine baksa bile gördüğü muhtemelen
zihnindeki, rüyasında gördüğü başka biri gibidir. Ona herhangi bir şekilde müdahale teme
gücü yoktur, kendi başına “gelen”lerle uğraşmaktadır. Tek yapabildiği kendine gelenlere
“ev/mesken” ve belki de iyi bir “evsahibi” olabilmektir.
Maruz Kalmak ve Maruz Bırakmak - Sahicilik
“Maruz kalmak ve maruz bırakmak”, temel koreografik tercihlerin sonuncusudur.
Performansı “vak’a” tecrübesine dönüştürmek, hayaletsiliğini ya da tekinsizliğini
pekiştirmek için oldukça gereklidir. Burada fikir; seyredenleri, gösterimcilerin hayaletin
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tasallutuna maruz kalan davranışlarını ve bedenlerini izlemeye, maruz bırakmaktır. Bu
iki durum, seyir esnâsında gösterimcilerin fiziksel zorluklara mukavemet ve harcadıkları
enerjiyle ilgilidir. Koreograf tarafından tüm fiillerini “maruz kalış” ve “maruz bırakış”
niyetiyle yapmaları istenmiştir. İçinde bulundukları fiziksel koşullara bu düşünceyle
teslim olmaları beklenir. Bu yaklaşımın seyredenlerin alımlayacağı fiziksel ve duygusal
hakîkiliğin dozunu yükselteceği umulur.
Gösterimcilerin önceden belirlenmiş davranışlarını hem seyir esnasında hem de
gösterim gecelerinde arka arkaya tekrarlarken, herhangi bir şeyi “temsil” halinden,
yapaylık ya da samimiyetsizlikten arınmaları amacıyla mekânda seyir boyunca
kaçamayacakları bir gerçeklik düzeyinde, fiziksel koşullar hazırlanır. Örneğin küvetler
sahiden su ile doludur ve içine giren sahiden ıslanır, çakıl taşları sahicidir, üstünde
sürünen ya da devinenlerin etleri sıyrılır kanar, kibrit gerçekten alev alır, zemin pürüzlü
hatta girintili çıkıntılıdır, yürümek zordur, gerçekten denge bozulur. Başka bir deyişle;
hareket, nidâ ve davranışların bu koşulların etkisiyle seyredenlerin gözü önünde
bozulması, değişmesi kısaca çığrından çıkmaları hakikaten vuku buldurulur.
Gösterimciler hayaletlerin etkisiyle yaşadıkları bu “başkalaşma”ya birbirlerini de
maruz bırakırlar. Birbirlerinin rüyası içine karıştıklarında ellerinde olmadan bedenleri
arasında, güvenilmez ve ne olduğu bilinemez bir şeyler alınıp verilir. Gerek fiziksel gerek
ruhsal hırpalanma, yorulma hatta yıpranmaya maruz kaldıkları ânda, seyredenleri de
başlarına gelen fiziksel ya da duygusal, zorluk ya da acıların vuku buluşuna tanıklık
etmeye “maruz bırakırlar”. Tüm bu zorlanışların yanı sıra, hayaletlerle sayısız kere ve
durmadan rastlaşmanın sonucu, sürekli teyakkuz, korku ve geniş bir hüznün etkisiyle
seyredenler hem de seyredilenler karşılıklı yıpranır, yorulurlar.
Seyir esnâsında maruz bırakan ile maruz kalan sürekli yer değiştirir, birbirinden
ayırt edilemez hâle gelir. Örneğin, üzerindeki kalın havlu bornozuyla, su dolu küvete girip
çıktıktan sonra kumla kaplı zemin üzerinde bedeninin sol yanına yaslanarak sürünmeye
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gayret eden İlyas hem ıslaklığın ağırlığına, hem üşümeye ve titrerken söz söylemenin
zorluğuna hem de, yüzüne bulaşan kum tanelerinin tacizine maruz kalır. Bu durumu
seyredenleri ise, onun tecrübe etmekte olduğu fiziksel ve muhtemel duygusal zorluklara
şahit olmaya maruz bırakmış olur. Çağlar, Misket’in kazağının altına başını sokup, sırtına
yasladığında, hem onun bedeninin hareketine bağımlı olur hem de zor nefes aldığı,
nefessiz, ışıksız bir darlığa maruz kalır. Sonrasında burada onun sırtını ısırmaya
başladığında ise, Misketi hem ısırılmaya, hem de kendi gövdenin maddi-manevi
baskısına, maruz bırakmış olur.

2.4 BİR “PERİLİ EV” OLARAK BEDEN
Bu bölümde, tez çalışmamızın temel önermelerinden biri olan “bir hayalet yazım
olarak koreografi” düşüncesiyle birlikte gelişmiş, “bir perili ev olarak beden” fikri
sunulacaktır. Koreografi, en genel anlayışla bedenin hareketlerinin tasarlanması sanatı
ise, savunduğumuz “hayalet yazım”ın zuhura geldiği yer de seyredilenlerin bedeni
olacaktır şüphesiz. Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinde gösterimcilerden
kendilerini birer “perili ev” olarak benimsemeleri istenmiştir.
Hayaletler işgal ettikleri bedenleri kendilerinden ötürü tekinsiz mekânlara
çevirirler. Kültürümüzde, içinde görünmez varlıkların barındığı, içinde yaşayanlara
musallat olduğu, huzursuzluk verdiğine inanılan metruk binalara “perili ev” adı verilir.
Bunların içinde aslında ne olduğu, neyin yaşandığı bilinmez ama bir tekinsiz halleri
vardır. Aslında hepimizin hayatı, hayaletlerimizle ve onların “tedirgin edici belirişleriyle”
dolu olduğu için birer “perili ev”dir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de gösterimciler hayaletlerin üst üste
ziyaretlerini bekler. Misafirperver adına, onları baskılamadan, biçimlendirmeden ve hiç
gitmeyeceklermiş gibi onlara bedeninde ve zihninde yer ayırıp konuklayarak- hayaletleri
varlık alanına davet ederler. Hayalet gelir, hep bir gelen olur. Gösterimcilerden,
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bedenlerini, bir mesken olmanın ötesinde, hayalet için, başkalarına doğru konuşabileceği,
iletken

bir

yarık/geçit

olarak

hazır

bulundurmaları

istenmiştir.

Hayalet(ler),

seyredilenlerin bedenini, kendisini görünür kılacak bir mesken, konaklayacağı bir ev hatta
altına girdikleri tülden bir çadır gibi doldururlar.
Hayalet seyir esnâsında, bedenlerden beliren ifadelere, iletilere dönüşür, “ev”in
varlığı vasıtasıyla içerden dışarıya geçiş yapar. Bu mesken dâhilinde, ne geçmişte ne de
gelecektedir, bir tek ânda olma ihtimali vardır. “Perili Ev” böylece bir tür şimdinin,
vak’anın yani hayaletin ikâme ettiği yer olarak anlamlanır. Bana Islak mayonuzu
Gösterin’in canlılığı da ölümlülüğü de bu ânlardan menkul gerçekleşir. Bir lâhza
belirirken sonrakinde kaybolur gider. Derrida hayaletin şimdiki zamana ziyaretini şöyle
tarif eder:
Şimdiki zaman gelecekten gelip geçmişe gider. Şimdiki zaman bir
zamanlar olan/artık olmayan ile bir zaman olacak/henüz olmayan
arasında konumlanır/tam ortasında/yüzü her iki yöne de dönük
olarak durur. Şimdiki zaman/an adeta bir eşiktir/üzerinden iki
tarafa da atlanan bir eklemlenme/bitişme alanıdır/kısa süreli kiralık
bir evdir. Hayalet her iki yönden duvarları aşarak ânı ziyarete
gelir.143
Projenin yaratım sürecinde ya da seyir esnâsında hep belirlenmiş hayalet(ler)
çağrılır. Ancak gösterimciler, her seferinde gelmeyeceğinin ya da gelse de artık aynı ya
da eski hayalet olmayacağının veya gelenin çağrılandan başka bir hayalet olma
ihtimalinin bilinciyle davranırlar. Derrida bu konuda bizi ikaz eder: “…Başka biri daha
söz konusu olabilir her zaman. Başka biri yalan söyleyebilir hep, hayalet kılığına
bürünebilir, başka bir hayalet de pek ala bu hayaletmiş gibi kabul ettirebilir kendini.
…birden çok hayalet vardır hep.”144 Her gösterimde yaşanan farklılıkların,
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değişikliklerin, eksiklik ya da fazlalıkların ortaya çıkmasının bir açıklaması da budur.
Yanısıra, eski ya da yeni gelen hayaletin konakladığı bedenin sahibi de artık kendi
kendinin bir hayaletine dönüşmüş sayılır. Bir önceki gösterimdeki halinin tekrar belirişi
olmasından ötürü hayaletleşmiştir. Gösterimci, performansın tekrarları boyunca kendine
geri dönen bir hayalet için de, önceden ziyaret ettiği bedenin hayaleti olarak belirmiş olur.
Bir başka deyişle; bir vak’a olarak Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in failleri hem
gösterimciler hem de hayaletlerdir.

2.4.1

HAYALETLERİN İKÂMETİ

Tez çalışmamızın bu bölümünde, hayaletlerin ziyaret ettikleri “perili ev”lerin yani
gösterimci bedenlerinin ifa ettikleri belirli davranışların, kimin ya da neyin hayaletinin
tezahürü olduğuna dair bir döküm yapılacaktır. Aynı bedene gelen farklı hayaletler söz
konusudur. Bunlar performansın anlatı parçaları içinde, gösterimcinin bedeniyle ikâme
olur, onlarla yer değiştirirler. Davranışlar, hayaletlerin bedenlerle ikâmesinin
tezâhürleridir. Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin yaratım süreci ve seyirlerine
doğru geriye dönerek yapılan bu araştırma aynı zamanda bir hatırlama çabasıdır. Ancak
hayaletlerin tespiti sadece o dönemlerle sınırlı kalmaz, tezin yazımı sürecinde fark
edilenler yani daha sonra gelenler de bu döküme dahil edilmiştir.
Performansımızın 17 anlatısı boyunca ikame eden hayaletleri sıralamaya
başlamadan önce “davranış” kavramını projemizin bakış açısından ifade edelim. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin’de yer alan devinimler; dans adımları ya da dans devinimleri
yerine; “davranışlar” olarak tanımlanmıştır. Yürümek, oturmak, silkelenmek gibi
gündelik hareketler ve bunların biraz daha bozulmuş ya da saptırılmış çeşitlemeleriyle bir
arada koreografinin hareket dağarını, movement vocabulary oluştururlar. Herhangi bir
insanın kolayca yapabileceği bu devinimlerin “davranış” diye nitelenmesinin nedeni ise,
dans hereketleri gibi bedensel olmaktan ziyade tavırsal olmalarıdır. Sesler, sözcükler,
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mimari parçalar ve nesnelerle ilişkilendirilerek yaratılan, gözle görülür büyüklükte
jestlerdir. “Davranış”ın sözlükteki karşılığı: tutum, muamele, hareket olarak verilirken;
psikolojide: organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü ve felsefede: dıştan
gözlenebilecek tepkilerin toplamı olarak tanımlanıyor.145 Kubbealtı Lugatında ise
psikolojideki karşılığı: insanın gerek kendi bedeninden ve gerekse dış âlemden gelen
tembihlere cevap olarak yaptığı, bilgi, tecrübe ve kültüre göre değişiklik gösterebilen
hareketlerin bütünü146 olarak, tezin meselesi bağlamında: “hayaletlerle ilişkiyi” içeren
şekilde genişletilir. Valerie Preston-Dunlop, “davranış” hakkında şunları belirtir:
Davranış,

hareket

dağarcıklarından

biridir.

Dansın

diğer

dağarcıkları gibi gözlemlenir, biriktirilir, doğrudan ya da dolaylı
şekilde kullanılabilir, yapılandırma yöntemlerinin tüm üslupları
içinde;

diğer

hareket

dağarcıklarıyla

içiçe

geçirilebilir.

(…)Toplumsal yordamların bütün unsurları: bedensel temas,
mekânsal konumlanma, tavır ve duruşlar, gölgemsi kıpırtılar, tavırduruş karışımları, yüz ifadesi, odak ve göz hareketleri, nidâ ve
konuşmanın söz olmayan tarafları, toplumsal değiş-tokuşu
tamamlayan karmaşık belirsizlikleri iletebilmek için cümleler
hâlinde kümelenirler.147
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi, bu anlayışla tasarlanmış ya da seçilmiş
davranışların gündelik bağlamını değiştirerek, onları yapısal ve anlamsal olarak söküme
uğratma uğraşıdır. Seçilen eylemler, “davranışlar” olarak değer kazanır ve çoğaltılır.
Örneğin öfke ânında kendi kendinin kafasına vurmak, kendini tokatlamak, bir su
birikintisinin içine kendini sırt üstü bırakmak, pantalonunun paçasını sıvamak, tişört
çıkartmak, elindeki makası yere düşürmek, kibrit çakmak, bornoz giymek gibi herkesin
kolayca yapabileceği gündelik eylemler, “gündelik” bağlamlarından kopartılır.
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Bağlamından koparıldığında, beliren davranışların ortak özelliği aşinalık taşısalar da
tanımlanamaz olmalarıdır. Çok çeşitli ancak çok da tartışmalı anlamlar ifade
edebildiklerinin kabulüyle, “biçimsiz” ve “karar verilemez” kıpırtılardır, tekinsiz
devinimlerdir.
Seyredenler açısından; Graham McFee’nin dediği gibi “…bir davranışın
anlaşılabilir olmasını sağlayan şey bağlamıdır.”148 Bir hareketin içeriği, yapılma nedeni
veya amacı onun anlam kazanmasına yetmez, bunlar daha ziyade onu tanımlar. Bir
hareketin bir ya da daha çok anlama dönüşmesi, hangi bağlam içinde gerçekleştiği ile
ilintilidir. Bağlamı onun anlamını değiştirip, dönüştürebilir. Bir hareket asıl bağlamından
kopartıldığında, “başka” anlamlara doğru saçılır. “Başkalaşmış” davranışlardan meydana
gelmiş bir vak’a olarak Bana Islak Mayonuzu Gösterin; üstü örtülü ya da gizlenmiş,
şifrelenmiş, imâ eden, çağrıştıran, dolaylı ve dolambaçlı şekilde ifade eden bir
koreografik metindir.
Öncelikle, hereket ya da davranış, hâli hazırda varlığını sürdürdüğü mecrâdan
çıkartılır, mesnetsiz bırakılır, devinmeye zorlanır. Örneğin bir tişört giyip çıkartmak
eylemi, kendisine bakan onlarca seyirci karşısında, su dolu bir küvetin kenarına ilişmiş
oturarak ve sayısız kere üst üste yapılabilir. Çıkartmanın hemen ardından giyinme
geleceği için tersyüz olan tişörtün, iki davranış arasında, tersinin düze çevrilmesi söz
konusudur. Bu da bir üçüncü davranıştır ki gündelik yaşamda bu üç devinim peş peşe icra
edilmez, edilse bile bu kadar üst üste ve çok kere tekrar edilmesi rastlanır bir durum
değildir ya da olağan değildir. Giysiyi çıkartma, tersyüz ederek yeniden giyme davranışı
performansın bağlamında başkalaşırken, gösterimcinin ruh halini, yüz ifadesini,
bedenindeki enerjiyi de başkalaştırmış olur.
Seyir esnâsında bambaşka dizgeler içine, bambaşka nesnelerle ilişki hâlinde ve
bambaşka mekânsal konumlanışlarla yerleşen bu parçalar halâ tanıdık ama artık “başka”
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anlamlara işaret eden gösterenler olurlar. Başkalaştırmaya maruz kalan davranışlar, seyir
esnâsında da hesaplanmayan rastlaşma ve kazalara maruz kalarak bir kez daha
“hayaletlenirler”.
Bu bölümde Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesindeki 17 anlatı parçası için,
tespit edilebilen hayaletlere atıfla; gösterimci davranışları, mekânla ilişkilenme biçimleri,
giysi ve eşyalar, sarf edilen sözler ya da sesler bağlamında hayaletlerin ikâmesi ifade
edilecektir. Seyredilenlerin bedenlerinde ikâmet eden ya da onlarla ikâme olan muhtemel
hayaletler ile söz konusu anlatı parçaları eşleştirilmeye çalışılacaktır. Bu eşleştirmeden
maksat, devinimsel ifadelerin ortaya çıkışına kaynaklık eden metin parçalarından
itibaren, hangi hayaletlerle iştigal edildiğini belirlemek ve performansın koreografik ağ
dokusunun sökümünü gerçekleştirmektir. Bu aynı zamanda beden ve davranışların bir tür
dramaturji çalışmasıdır.
İlk olarak, 17 anlatı parçasının 13 tanesi boyunca hepsini bir bulut gibi kaplayan
uzun bir ayrı parçayı irdelemele başlayalım. Bu parça diğerlerinin yanısıra sürdüğü için,
ayrıştırılıp numaralanmamıştır.
Kaplayan Anlatı Parçası - “Dolanış”- Hayaletler: Sevim Burak Afrika
Dansı’ndan bir alıntı.
Zerçin tüm gösterim boyunca kendi tekil anlatısına (14. Anlatı) varıncaya kadar,
tedirgin, telaşlı ve gergin bir halde seyir mahallinde dolanmayı sürdürür. Diğerlerine
bakar, onları dinler ama kendi yürüyüşünden ayrılıp da onlara katılmaz. Sanki görmeyen
gözlerle bakıyor gibidir. O mahallede kendinden başka birileri yokmuşçasına umarsız
ama her ân birileri ona zarar verecekmiş gibi ürkek ve tedirgin hatta korkudan gerilmiş
haldedir. Zerçin’in’den bu dolanışı için, Burak metninden yapılmış şu alıntıdaki hayaleti
çağırması istenmiştir. “Kısa bir süre durup aldatıcı boşluğa baktım/… bir düş olup
olmadığına emin olmak için/aramızda gizli bir şey varmış gibi/çok derin/…/gündüz
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dalgın dalgın dolaşmalarımda/çok derin”149 Derin bir uykuda, başka birilerinin
rüyalarında izinsiz dolaşır gibi seyri boyunca kendini hayaletine teslim eder.
1.Anlatı Parçası - “Üşüyüş”- Hayaletler: ıslak mayo, üşüme, kedi, evden
kovulma, sokakta kalma.
Islak mayonun hayaleti, “Üşüyüş” anlatısında, İlyas’ın giymekte olduğu kırmızı
renkli “kuru mayo” ile ikâme olur. Mayosu ve bedeni kuru olduğu hâlde İlyas ıslaklıktan
aşırı üşür gibi yürürken bedenini delice sarsarken, çenesi de durmaksızın titrer. Islak
mayonun hayaleti, üşümekten büzüşmüş hatta kasılmış bedeninde haykırışlara varan
nidalarla birlikte tezâhür eder. Ayrıca, bedenini kamburlaştıran, cılızlığını açıkta bırakan,
çıplak bekletilen bir hastanın hayaletini de çağırmaktadır. Biteviye devam eden üşüme
sesleri ve haykırışlarını, yankılanarak tüm mekânı dolduran kedi miyavlaması sesiyle
irkilince susturabilir. Kedi, bir sokak kedisi olarak kabul edilir ve Burak’ın ecdadı olan
Yahudi kadınlarını simgeler. Ayrıca “sokakta kalma, sokağa atılma” durumuna karşılık
gelir. Tüm bunlara ek olarak İlyas’ın da erkek gibi erkek olamadığı için yani eşcinselliği
yüzünden, babası tarafından “evden kovulması”nın hayaleti de ona musallat olmaktadır.
2.Anlatı Parçası - “Dişi Kedi” - Hayaletler: Kedi, Yahudi anne.
“Dişi Kedi” anlatısında, Müge’nin asal davranışı; arkası dönüp, dizlerini kırıp,
kalçasını vurgular şekilde öne eğilerek, bir sağa, bir sola sonra tam bir daire çizdirerek
tekrarladığı kalçasını üst üste sayısız kere çevirmesidir. Müge bu davranışı
gerçekleştirirken alabildiğine masum ve terbiyeli bir tavır içinde olmaya özen gösterir.
Bilhassa cinsel çağrışımı olabilecek bir hareketi yüksek bir zarâfet ve kusursuz nitelikte
icra edişinin amacı, seyredende bir hipnoz etkisi yaratmasıdır. Kalçanın dairesel hareketi
önce çekici ya da cinsel yönden kışkırtıcı olabilecekken, aynı devinim, sayısız kere tekrar
edildiği zaman, belirgin bir “tuhaflaşma” etkisi oluşur. Süre giden kedi miyavlamaları
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anlatıya eşlik eder. Kedinin ve temsil ettiği Yahudi kadınlarının hayaletleri, Müge’nin
duruşu ve giymekte olduğu bornozun içindeki beden kıvrımları ile ikâme edilir. Kalça
hareketlerinin rutin tekrarları ve yersizliği nedeniyle, beyaz havlu bornoz, bedeni örtse de
içindekine dair merak uyandırmaktadır. Evin en mahrem yeri olan banyonun herkesin
gözü önüne konması ve üstelik içindeki kadının da anahtar deliğinden gözetlenen bir
imgeye benzetilmesi tedirgin edici bir erkek zihninin hayaletini çağırmak niyetiyle
seçilmiştir. Onu kim olduğunu gizlemeye zorlayan eril baskının hayaletidir bu. Küvetin
içinde ayakları suda ve arkası dönük tekrarladığı kalça hareketiyle konuşmakta olan ise,
Burak’ın, hiçbir zaman ne aslında olduğu ne de göründüğü kadın olma şansı bulamamış
annesinin hayaletidir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in son mekânı olan Ghetto Music Lounge’daki
gösterimlerde bu sahnede kostüm değişikliği yapılarak, Müge’nin bornozu çıkartıp içinde
bulunan bikini ile devinmesine karar verilir. Müge bikinisiyle ağır adımlarla küvetin içine
girer ve sırtüstü, başı da tamamen suya girecek şekilde uzanır. Tümüyle ıslandıktan sonra,
göğsünü ve belini sudan dışarı, yukarı iterek ardından başını geriye sarkıtarak yavaşça
sudan çıkar. Bu anlatı için, beyaz bornozdan vazgeçerek bikiniyi seçmek “ıslak mayo”
ya daha yoğun bir gönderme yapabilmek içindir. Bununla birlikte, seyir ânında hakikaten
tecrübe edilen ıslaklık ve neredeyse çıplaklık durumunun, “cinsellik” dışında pek çok
farklı ruh halinin de ikâmesi olabileceğine dair bir meydan okuma olarak denenmiştir.
3.Anlatı Parçası – “Sokak Kedisi” - Hayaletler: kedi, “başka” olmanın kalp acısı.
İkili bir anlatı parçası olan “Sokak Kedisi”nde daha önce açıkladığımız gibi; iki
ayrı seyredilenin ayrı ayrı hayaletlenişleri iç içe geçerek tezâhür eder. Zerçin’in “kaplayan
anlatı parçası”nda beliren hayalet, ile Ufuk ile ikâme olan “sokak kedisi”nin hayaletini
birbiriyle üst üste gelir. Bu kez sokak kedisi “başka” oldukları için evin dışına itilen ya
da zaten eve hiç sokulmayan kedi olarak, eşcinsel evlatları temsil eder. Ufuk’un tüm
ağırlığıyla Zerçin’in omuzlarına asılması ona hiçbir değiştirici etki yapmaz. Zerçin, bu

196

ağırlık hiç de üzerinde değilmiş gibi, başını yana çevirir, görmezden gelerek, dik durmaya
direnir, nihayet omuzlarına ağır gelen Ufuk, bedenine sürtünerek yere yığılır. Yere kayıp
düştüğü ânda da kedi hayaleti Ufuk’un bedeni üzerinden devinerek konuşmaya başlar.
Ufuk yere yığılır yığılmaz sırt üstü ya da yanına yaslanarak, kollarını ve bacaklarını
havaya uzatır, -bir kedinin gerinişine benzer şekilde- dairesel hareketlerle iter ve çeker.
Başını da yere hiç değdirmeden dairesel hareketlerle gerinmeye dâhil eder. Tembel ve
acelesiz devinimlerini birkaç tekrardan sonra âni bir kalkışla ayaklarının üzerinde bitirir.
Bu bitiriş adeta Ufuk’un kedi hayaletinin işgaline karşı kısa süreli direnişi ya da kendini
kendi gibi muhafaza etme çabası gibidir. Çünkü az sonra ve defalarca, yeniden Zerçin’in
omuzlarına asılıp, yeniden kayıp düşecek ve kedi tarafından bedeni yeniden gasp
edilecektir. Bu anlatı boyunca; “tuhaf” birer varlık olarak, istenmediklerinin bilinciyle,
derinlerinde bir tür garâbet yaşıyor olmaktan ötürü çekilen kalp acısı da her iki bedende
birden ikâmet eder.
4.Anlatı Parçası - “Saçlarım” - Hayaletler: Ayna karşısında saçlarını bir türlü
yapamayan anne, annesini izleyen ve varlığıyla geç kalan annesini sinirlendiren küçük
kız (yönetmen-koreograf), Burak’ın kendisi.
“Saçlarım” anlatısı Burak’tan alıntılanan şu parçadan esinlenir:
(…) - Saçlarımı sarıya boyayıp kabarttım – en diplerini siyah
bıraktım mahsus süs olsundiye içine kıvırttım – Sonra fön
çektirdim – Sonra saçlarımı kestirdim – Sonra berbere kulaklarımı
da kestirttim çok değiştim – Kaşlarımı da alın dedim – Berber
büyük berberdi – Kaşlarımı aldı – Kaşlarımdan sonra kirpiklerimi
de aldıracağım efendim dedim – (…)” 150
Misket, daire şeklindeki küvetin kenarında oturur, ayakları suyun içindedir. Uzun
saçlarını elleriyle değişik biçimlerde başının üst kısmında toplamaya uğraşır, tekrar tekrar
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dener ama bir türlü olmaz, her seferinde dağılır. Bir aynanın karşısındaymış gibi, elleriyle
biçimleyip tutmaya çalıştığı saçlarının yeni modelini inceler sonra dağıtır ve yeni baştan
yapar. Hâli ve tavırlarıyla, ayna karşısında saçlarına şekil vermeye uğraşan herhangi bir
kadının hayaleti ile yer değiştirir. Misket’in birbirine bitişik dizlerini, bacaklarının
birbirinden ayırmadan bir sağa bir sola yatırması ise, yönetmen-koreografın annesinin
hayaletinin gelişidir. Ayrıca anlatı boyunca, bir kadın sesinin yukarıdaki alıntıyı
tekrarladığı işitilir. Burak’ın ikinci kocası Ömer Uluç, Bana Islak Mayonuzu
Gösterin’in ilk gösterimini izledikten sonra, 22/11 ekibine anlattığına göre, bir akşam
kalabalık bir restoranda dostlarıyla yemektelerken, Burak ara sıra ortadan kaybolup, her
seferinde başka renk ve biçimde yeni bir perukla geri dönmektedir. Yüzündeki ciddi ve
değişimin farkında değilmiş ifadesi, masadakilerin aklını karıştırır, ne diyeceklerini, nasıl
tepki vereceklerini bilemezler. Bu hatıradan esinlenerek, Burak’ın çevresindeki insanları
şaşırtmakla yakaladığı eğlenceli ve neşeli halinin hayaleti de Misket davranışlarından
belirir.
Öte yandan, yönetmen-koreografın annesinin tuvalet masasının taburesine
oturmuş, aynada saçlarına şekil vermeye uğraşmasını, her ân azarlanma tehlikesine karşın
tutkuyla izleyen 4 yaşlarındaki çocukluğu da bu esnâda gezinen hayaletlerden biridir.
Annenin tuvalet masası olarak kullandığı şifonyer ile oturduğu tabure arasına sıkışan
rahatsız bacaklarını sağa sola eğip durması, Misket’in küvetin kenarındaki iğreti oturuşu
ve dizlerinden bitiştirdiği bacaklarının hareketlerinde bedenlenir. Küçük kızın hayaleti
ise geçmişten gelen aynı imgeyi izlemekte olan seyredenlerle ikame edilir.
5.Anlatı Parçası - “Yasak Dokunuş”- Hayaletler: Cinsel niyetle ilk dokunuluş,
yasak dokunulma, eşcinselliği, kendini fark ediş, onaylayan ancak vefatıyla erken
yitirilen babaya duyulan hasret, bitimsiz sevilme ihtiyacının cinsellikle temin edilmeye
çalışılması.
Ufuk, su dolu küvetin içinde, giysileriyle yatarak beklerken, âniden dışarı çıkar,

198

bedeninden sular süzülürken ayağına sarı plastik yağmur çizmelerini geçirdikten sonra
yerini alır. “Yasak Dokunuş” anlatısı bu noktadan itibaren “dokunuluş”un hayaleti
tarafından işgale uğrar. Başkasına ait ellerin dokunuşu, Ufuk’un ellerinde hortlamış,
kendisine bir başkası gibi dokunmaktadır. Ufuk, önce sağ elini arkasına doğru uzanarak
kalçasının üzerinde ama tam dokunmadan okşarcasına hareket ettirir. Aynı şekilde sol
elini de neredeyse dokunacak kadar yakından, tedirgin ve çekingen, belli belirsiz
kalçasının üzerinde gezdirir. Bitmeyecekmiş gibi devam eden dokunuşların taciz
duygusuyla ellerin kendine ait olduğunu fark eder ve onları yeniden önüne doğru getirir.
Avuç içlerine bakarak, bedeni öne ve aşağı doğru ağır ağır bükülür. Bedeni içeri
kapandıkça, başı sol bacağına doğru yakınlaşır, sağ bacağı dışarıya doğru ayrılıp,
uzaklaşır. Nihayet ağzı dizine değdiğinde eğilmeyi bitirir. Yüzünü, dudaklarını,
sevgilinin ağzıymışçasına sol diz kapağına sürmeye, okşamaya ve öpmeye başlar. Bu
davranışını gittikçe hızlanarak, dağılıp, bozuluncaya kadar sürdürür. Tek başınalığını
aslında tekbaşına olduğunu yeniden hatırladığı anda, usulca diz kapağından uzaklaşıp
doğrulur ve konuşmaya başlar: “Vazgeçtim. Vazgeçiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeç.
Vazgeçerler. Vaz. Vazgeçmeyin. Vazgeçerler mi? Vazgeçin. Vazgeçmez. Vazgeçmem.
Vazgeç. Vazgeçmiş. Vaz. …”151 Bu sayıklamalar, Burak’ın hayaletinin dile gelişidir.
Ufuk’un bedeni üzerindeki ıslaklık hem cinselliğin hem de bunun suçluluğundan
su ile arınmak fikrinin dışavurumudur. Kendi elleriyle kendi kendini, dokunarak taciz
etmesi hem kendi cinsinden bir bedenle yaşadığı ilk cinsel yakınlaşma ânının hem de
kendi ikizi ile kurduğu ilişkiye atfen hemcinslerin hayaletlerinin Ufuk’un bedenindeki
ikâmesidir. Tek bir erkek bedeni üzerinde ikili bir yakınlığı tarif etmeye kalkışmak; “aynı
ânda hem dişi hem erkek oluş”un da hayaletinin, Ufuk’un bedenini işgâlidir. Devamında
ağzıyla kendi dizlerini tutkuyla öpmesi, yüzünü gözyaşlarını dizine sürmesi ise bitimsiz
sevgi ihtiyacının, babasına duyduğu çaresiz özlemin, ona sokulup sığınma ihtiyacının
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görünür hale gelişidir. Konuşmaları hatta haykırışları ise, kendi olması karşısındaki
aczinin, kendi gibi olduğunda sevgiyi bulmanın zorluğunun hayaletinin sesleridir.
6.Anlatı Parçası - “Bahar Yürüyüşü” - Hayaletler: Baron Bahar’a âşık daktilocu
bakire kız, bahar mevsiminin ruh hali ya da baharda bir yürüyüş.
Müge “Bahar Yürüyüşü”ne başlarken önce üstündeki giysinin eteklerini
yanlarından yukarıda toplayarak, bikinisinin alt kenarlarının içine sıkıştırır. Zaten kısa
olan eteğini daha da kısaltmış olur. Bu hareketle, kız çocuklarının külotlarını gösteren
kısa etekli elbiseler giymesi, bundaki suçsuzlukları ve masumiyetleri ve çocuksu
bakireliğin hayaletleri Müge’nin bedeninde ikâme olur.
Müge bunun ardından, sağ elini başının sol yanına koyupaşağıya çekerek sağ yana
doğru başını yatırır. Sol kolu da sol yana doğru havada zarâfetle uzanmış şekildedir.
Yürürken, ayak tabanları tamamen yere basarken, dizlerini mümkün olduğunca kırarak
öne ve yana doğru önce sağ sonra sol bacağıyla geniş iki adım atar. İkinci adımını basınca
öndeki ağırlığını arkadaki ayağının üzerine aktararak, bedeninin ağırlığını geriye doğru
kaydırır. Ve dalgalanırken arkadaki ayağının topuğu hafifçe kalkar, sadece parmaklarına
basarak, dizini neredeyse, yere çömelecek kadar çok kırar. Böylelikle, tüm bedeni
yavaşça ve zarâfetle öne- arkaya dalgalanır. Adımlarını ara sıra geriye doğru atar, ara sıra
da öne doğru. Tüm bu aheste davranışlar, bahar mevsiminde uyanan aşkın sarhoşluğunun,
telaşsız, acelesiz bahar yürüyüşlerinin tatlı duygularının hayaletlerinin bedenine
doluşmasındandır.
7. Anlatı Parçası - “Islak Sürünüş” - Hayaletler: Hasta, hastabakıcı, denizden
çıktığında, ıslak mayoyla uzun süre dolaşarak üşüyen ve kalp romatizması geçiren çocuk
(Burak’ın çocukluğunun hayaleti), çocuğunu varolduğu için bir ömür boyu suçlayan
baba.
İlyas, bu anlatıda, önce küvete yeşil renkli bornozu ile girip, sırılsıklam çıkarak
kum zeminin başlangıç yerine yanlamasına yatar. Kumun üzerinde, ellerini ve ayaklarını
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kullanmadan, kalçasının gücüyle ileri geri gövdesini ittirerek, yolun sonuna doğru ilerler.
Yerde bu zorlu hareketi yaparken bir taraftan da titremekte ve aşırı üşümekten
sarsılmaktadır. Yerde sürünüşünün ardında kum zeminde ilk kez izler oluşur. Bedeni
sürekli ardında kumun üstünde kendi izlerini bırakarak geçip gider. Ağzından çıkan
sözcük ve cümleler - davranışının fiziksel ve duygusal ağırlığının vasıtasıyla- haykırış
gibi, boğulma hırıltısı gibi ya da fısıltı gibi dengesiz şiddetlerde açığa çıkar. Daire biçimli
küvetin yanına kadar bu davranışını tekrarlar, küvete ulaşınca da son bir gayretle ayağa
kalkıp kendini küvetin içine suya bırakır.
İlyas’ın bu kez “ıslak mayo”dan doğrudan söz ettiği halde, “ıslak bornoz”la
deviniyor oluşu, “ıslaklık” suçunun suçlanan tarafından vurgulanması, sanki inadına ıslak
mayodan misliyle zararlı olabilecek ıslak bir bornozla kalmasıdır. Bu, çocukluğundan
beri, (çocuksu bir masumiyetle sağlığını yitirmesine gene kendisinin sebep oluşunun) ve
bununla sonuna kadar –sanki her gittiği hastanede- suçlanmış olan Burak’ın hayaletinin
İlyas’daki ikâmesidir. Kendisine yüklenen ve aralıksız suçlayan hastabakıcılar ve benzer
şekilde, cinsel kimliği yüzünden sürekli suçlayan babasının hayaleti ise; ağzından
çıkarken aşırı titremesiyle kekelemelere dönüşen, baskının etkisiyle bozulan, hırıltılarla
karışık sorgulayıcı cümlelerin durmaksızın tekrar edişlerinde ikâme olur.
8.Anlatı Parçası - “Zembul ve Kendini Gömerken” - Hayaletler: Burak’ın “Ah
Ya Rab Yehova”152 adlı öyküsünde yer alan Bilâl, Bilâl’in zihnine musallat olan
“Zembul”, gösterimcinin kendi annesi, kendi ablası, babası, kalbe doğru yürüyen iğne.
Çağlar, çakıl taşlarıyla kaplı zemin üzerinde yüzükoyun uzanmıştır. Elleri ve
kolları bacaklarının iki yanına bitişik hâlde, yüzünü taşların arasına gömerek başının
devinimi ve bacaklarından gelen kuvvetle bedenini yere doğru ittirerek kendini gömmeye
çabalar. Bir yandan bu itişin etkisiyle çakıl taşları üzerinde ilerlemektedir. Daha sonraki
performanslarda, çakıl taşları bir öbek halinde yığılı durduğundan, bu sahnede Çağlar,
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ilerlemeden, yani bulunduğu alanı değiştirmeden başını taşların içine doğru itmek
suretiyle, kendisini taş yığınının içine gömmeye uğraşır. Kimi zaman taşlara sürtünen başı
ve yüzü sıyrılıp kanar.
“Zembul ve Kendini Gömerken” anlatısında, Burak’ın “Ah Ya Rab Yehova”
hikâyesindeki Yahudi gelin Zembul’ün kocası “Bilal”in hayaleti Çağlar’a musallat olur.
Çağlar Bilâl’i çağırır ama onunla birlikte gelen kendi babası, annesi, ablasının
hayaletlerini de kendi bedeninde ağırlamak durumunda kalır. Tıpkı Bilâl gibi, bir türlü
aile olamayışın sürekli buhranı, aileyi aile oldurma çabalarının boşunalığı ile kendini yok
etme, ortadan kaldırma güdüsüne saplantılıdır. Çok korktuğu ölüm, her şeyin çaresi
gibidir. Ölüme duyulan arzusunun hayaleti, kendini gömme ya da üzerinde çok ağır bir
yük varmışçasına yere batıyor olma davranışlarında ikâmet eder. Çağlar, üzerindeki
ağırlık yüzünden anlatı boyunca hiç doğrulamaz, sürünmekten, daha doğru bir deyişle;
çakıl taşları içinde eşinmekten başka elinden bir şey gelmez. Ağırlık, karabasan gibi
üzerine abanan kadınların yaşamındaki var-oluş yüküdür. Bunlar, anne, abla, sevgililer,
öğretmenler, arkadaşlardır. Bu kadınlar, beklentilidir, huzursuz ve kavgacıdır.
Memnuniyetsiz, tenkitçi ve hükmedicidir.
Tüm bu baskı altında devinirken, bir yandan Burak’ın metninden aklına
gelebilenleri söylemeye çabalar. Bilâl’in hayaleti, mesafeleri belirten, “kapılar pencereye
yedi”, “odalar, bahçeye yedi” benzeri cümlelerle konuşur. Aynı öyküde geçen “iğne”nin
hayaleti – dikiş iğnesi Bilal’in bedeninde sonu gelmez bir yürüyüşe geçmiştir- ise;
Çağlar’ın çakıl taşları üzerindeki acılı devinişlerini tetikler. Çağlar’ın bedenine ait
olmayan yabancı bir maddenin, bedeninin içinde ansızın durakladığı sırada duyduğu can
acısını bertaraf etmek istercesine sarsılıp silkelenmesi de içindeki iğneye yeniden yol
verme gayretinin tezâhürüdür.
9. Anlatı Parçası - “Böcekler” - Hayaletler: iki ayrı cinsin birleşmesi, her şeyin
üstüne bir de başka bedenin ağırlığı altında ezilmek.
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“Böcekler”, Müge’nin yerde devinmekte olan Çağlar’ın üzerine uzanmasıyla
başlar. Müge bacakları iki yana açık hem dizleriyle çağların bacaklarını sıkıştırmakta hem
de parmaklarını parmaklarına geçirip, ellerini kavrayarak onun altından kaymasına engel
olmaktadır. Tüm ağırlığıyla abanır ve ileri gitmesine, bedeninin altından sıyrılıp
çıkmasına izin vermez. Ardından İlyas ve üstüne Zerçin, son olarak da Ufuk ve üstüne
Misket, zemin üzerinde aynı şekilde devinmeye başlar. Alttakilerin ilerlemek ister ama
üsttekiler izin vermez. Bu mücadele bir süre devam eder, ta ki Müge sebepsiz, âniden
Çağlar’ın üstünden kalkıp doğrulana kadar.
“Böcekler”de, koreografik metin boyunca ilk ve son kez, seyredilenlerin hepsi
aynı davranışta bulunur. Altı seyredilen de aynı anlatı parçası içinde ve muhtemelen ilk
kez hepsi birden aynı rüyâyı görmekte ve içlerinden birinin uykudan uyanıp da gitmesini
önlemeye uğraşmaktadırlar. Çiftlerin yerde üst üste gelerek devinmeleri cinsel
çağrışımlar yapar tek fark kadın bedenlerinin, yüzüstü yatan erkek bedeninin üstünde
olmasıdır. Bu tersinleme doğrudan Burak edebiyatındaki kadınların hayaletlerine bir
hediyedir. Belki de tek bir kereliğine irâde onlara aittir. Kadınlar, bastıran ve kaplayan
kendi bedenleri altında oradan sıyrılmaya çalışan erkeklerin ellerine parmaklarını
geçirmiş hapseder. Bu baskı altında erkeklerin mecburen, bitkinleşerek bir tür can
verişleri ya da can çekişmelerinin hayaleti bu anlatıda ikâmet eder.
10.Anlatı Parçası - “Baron Bahar” - Hayaletler: Mayıs günü, daktilocu kız,
“Baron Bahar”.
“Baron Bahar”da Müge, ilk anlatısında yaptığı tekil yürüyüşü yineler. Yürüyüş
bir iki adım ilerledikten hemen sonra, İlyas Müge’nin sırtına atlar ve omzuna çöreklenir.
Müge O’nu silkeleyip düşürene kadar hem konuşur hem de Müge’nin zarifçe havada
duran kolunu ve yana eğik boynunu ısırır, öper. Müge yürürken, arkasından kollarıyla
gövdesine sarılır. Sonra adımlar boyunca Mügenin kendisini silkelemesiyle burada asılı
kalır ve yavaşça yere doğru kayarak düşer. Ama düşer düşmez yeniden zıplayıp üstüne
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yapışır. Sırtına binen ya da kendisini durmadan aşağıya çeken İlyas’ın ağırlığı karşısında
Müge hiç istifini bozmaz, dengesini kaybetmeden aynı zarâfet ve sükûnetle, adımlarını
atmaya ve bedenini ileri geri dalgalandırmaya devam eder.
Baron Bahar karakteri, Burak’ın “Yanık Saraylar” hikâyesinde geçen, daktilocu
kızın zihnine saplı, “âşık” olduğunu sandığı hayâli bir sevgilinin hayaletidir. İlyas bu
anlatıda, kendisi de aslında bir hayalet olan Baron Bahar’ın Müge’ye yani daktilocu kıza
musallat olan, sırtına yapışık kalmaya çalışan hayaleti ile yer değiştirir. Bir Mayıs
gününün hayaleti ise Müge’nin elbisesindeki yaprak ve çiçek desenlerinden, yeşil
tonlarından başlayarak; aheste yürüyüşüyle ve üzerine çarpan, sırtına binen, aşağı
çekiştiren erkeğin bedenine rağmen kendini kelebek hafifliğinde muhafaza edişiyle
tezâhür eder.
11. Anlatı Parçası - “Burun Buruna” - Hayaletler: Burak’ın “pencere” öyküsü.
Bir erkeğin varlığını hiçbir zaman tam anlamıyla kendi varlığının içine dâhil edememe,
bir kadına doğrudan bakıyor olsan da onunla göz göze gelememe, sırtta bir kambura
dönüşme.
Misket gözleri kapalı olarak İlyas tarafından Çağlar’ın karşısına getirilip konulur.
Çağlar, gözleri açık olarak Misket’e bakmaktadır. Misket ellerini arkasında bağlar ve
karşılıklı dururlarken bedenleri ister istemez birbirlerine doğru hafifçe meyletmeye
başlar. Misket sanki karşısındaki adamın sadece kokusunu anlamaya çalışmaktadır.
Burnu, yanakları ya da yüzünün herhangi bir yeri Çağlar’ın yüzüne değdiği ya da çok
yaklaştığı anda birden ürkerek geri çekilir. Bu davranışını sayısız kere tekrarlar.
Kendisinin istediği bir zamanda, gözlerini açar ve Çağlar’ın durduğu yerden hızla
uzaklaşarak sahnenin başka bir noktasına gider. Çağlar arkasından gelir ve Misket’in
üzerindeki kazağın altına başını iyice sokarak, yüzünü onun sırtına yaslar. Misket, kazağı
aşağı kalçasına doğru çekiştirerek düzeltmeye uğraşır. Sanki tuhaf bir şey olmuyormuş
gibi; birkaç adım atar ve kazağı çekiştirmeyi sürdürür. Sırtında oluşan kamburun üstünü
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örtmeye, bir şey belli etmeden, sırtındaki varlığa rağman kendini derli toplu tutmaya
çabalamaktadır.
Çağlar elleri yere sarkık sadece başını kazağın içinde tutmaya uğraşarak, Misket’e
yaslı biçimde, onun gittiği yere doğru dengesiz adımlarla yer değiştirir. Her ikisi de
birbirlerine bağımlıdır. Misketin bedenini normal bir hâlde tutmaya çabalaması ikilinin
küvetlerden birisine ulaştığında, Misket’in dengesini kaybederek küvetin içine düşerken
üzerindeki kazağın altından sıyrılıp çıkmasıyla son bulur. Çağlar üstüne başına ıslak ve
sünmüş bir kazak yapışmış hâlde kala kalır.
Bir erkeğin varlığını kendi varlık dünyası içine alamıyor olmanın hayaleti
Misket’e musallat olurken, Çağlar’ın başını Misket’in kazağının altına sokarak sırtına
yapışık kalmaya uğraşmasıyla tezâhür eder. Çağlar’ın bu davranışı bir başka boşunalığın
ve peşini bırakmayan hâyaletin de ikâmesidir aynı zamanda. Çağlar; hayatındaki
kadınların gözünde, çoğu kere, kurtulması imkânsız bir sırt kamburu olmaktan başka bir
şey olamadığı yargısındadır.
12.Anlatı Parçası - “Makas” - Hayaletler: Misket’in ölmüş annesi, yönetmenkoreografın annesi, dikiş dikmek, ceset, açık kalp ameliyatı, Burak’ın hastalığı.
Çağlar ile ikili sahnesinin sonunda, küvetteki suya düşerek tamamen ıslanan
Misket, küvetten çıkıp, yerde duran beyaz pantolonu, kombinezonun altına giyer. Kum
kaplı zemin parçasının üstüne basar, başını geriye atarak, boynunu ve bağrını açarak
bekler Zerçin de küvetlerden birinin içinden aldığı ıslak dikiş makasını Misket’in ıslak
göğsünün üstüne koyar ve uzaklaşır. Misket makası farkettiği andan itibaren onu
düşürmeden ıslak göğsünde taşımaya çalışarak yavaşça kendi etrafında dönmeye başlar.
Bu hareketlenmeyle birlikte makas teni üzerinden kayıp, yere düşer. Misket önceleri
kolayca makası bulup yeniden göğsüne koyar. Sonra, giderek hızlanan dönüşlerinin
etkisiyle, makas fırlayıp kum yığınlarının uzakta bir yerine sessizce saplanır. Misket
makası arayıp bulur, yeniden çıplak bağrına yerleştirir ve dönmeye başlar. Tekrarlar
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çoğaldıkça, ikinci bir davranış daha ekler; bir yandan makası düşürmeden taşımaya
uğraşarak -bedeni arkaya/geriye bükük halde- kendi etrafında dönerken, bir yandan da
pantolonunun sol paçasını tek eliyle kıvırarak yukarı doğru sıvamaya çabalar. En sonunda
Ufuk düşen makası kumların arasında ondan daha önce görüp yakalayınca da, Misket
uzun süre yerde dizlerinin üstünde emekleyerek, döne döne makası arar ama bulamaz.
Böylece anlatı sonlanır.
Misket “Makas”ta, kendini ölüme ve ölülerle buluşmaya hazırlar. Kendi annesinin
ölümü, onun cesedi üzerine koydukları bıçağın hayaleti parlak çelik dikiş makasında
ikâmet etmektedir. Dikiş makası, aynı zamanda Burak’ın da hayaletidir; terzi olduğu
günlerden arta kalan bir izdir. Misket kendi yaşamındaki en önemli ölü olan annesi Nazire
ve gösterim esnasındaki en önemli ölü olan Burak’ın hayaletleriyle, bir konuşma ya da
bağlantı kurma halindedir. Bu bağlantıya aracılık eden makastır. Ve makas göğsüne
yerleştiği anda duyabildiği hayaletler, makası düşürdüğünde birden sus pus olur. Misket
her seferinde düşürdüğü makası ararken her seferinde daha gergin ve daha ağlamaklıdır.
Annesini bir bulup bir kaybediyor gibidir. Bağlantıyı güçlendirmek için pantolonunun bir
paçasını yukarı sıyırarak bacağını çıplak bırakışı ise açık kalp ameliyatına atıfta bulunan
bir bedenleştirmedir. Bu sıyrık paçayı yukarıda tutmaya çabalarken bir yandan da kayıp
düşen makasla uğraşmak, Burak’ın yazmalarını sekteye uğratan hastane yatışlarının
bedenleşmesidir.
13. Anlatı Parçası - “Tişört” - Hayaletler: Üzerinde az önce seviştikleri yatağın,
döşeğin ya da kanepenin kenarına ilişmek, alelacele giyinip gitmek, Ufuk’un kendisi.
Daire şeklindeki küvetin kenarına seyircinin tam karşısına oturur. Üzerindeki
tişörtü çıkartıp, ters yüz edip yeniden giyer. Bu edimi sayısız kere aralıksız tekrar eder.
Bu yolla hep aynı şeylerin yaşandığını, cinselliğin ardından anlamını yitiren bu eylemin
usandırıcı tekrarını ve boşunalığın acısını bedenleştirir. Sahne esnasında bizzat kendisinin
hayaleti, kendine musallat olur. Küvetin kenarı ise herhangi bir kapalı yerde ilişilen asla
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rahatça oturulmayan herhangi bir “kenar”ın hayaletidir.
14. Anlatı Parçası - “ Bir Hatırlama, Bir Siz/Ah Ya Rab Yehova” - Hayaletler:
Sevim Burak’ın kızı Elfe’nin çocukluğu, Bilal.
Zerçin ve Çağlar aynı anda, zihinleri farklı rüyalar içinde akarken; istemsizce
birbirlerininkine dâhil olurlar. Zerçin, Burak’ın Ford Mach I romanından alıntılanmış,
“bir-hatıra-siz-şamdan-ağlama-çeşme”153 sözcüklerinin her birisi için belirli bir davranış
seçmiştir. Seyir esnasında romanda “Elfe’nin Dersi” adıyla geçen bu sözcüklerin
Fransızca dilbilgisi derslerindeki fiil çekimlerini örnek alan bir örüntü içinde çeşitlenerek
çoğalan tekrarlarına uyumlanır. Devinimleri üst üste-her seferinde değişen sıralarladizer. Durmadan başa dönüp cümleyi kurmayı denese de sıra hep bozulur. Anlatı boyunca
seyir mahallinin en arka köşesinde yer alan küvetin içinde, ardından çim halı, çakıl
yığınları ve son olarak da kum birikintileri üzerinde bu serileri sonu gelmez şekilde
tekrarlar. Genel hali itibariyle Zerçin, Elfe’nin dersinin hayaleti ile ikame eder, zihnini
odaklayabilme çabasının ve bunu yapamayışın çaresizliğinin hayaleti tarafından işgale
uğrar. Burak metninde de geçtiği gibi “unutmamak için…”, sanki canlı canlı konulduğu
bir tabutun içinde, -kendini sakin kılmak ve aklını başında tutabilmek için boşuna bir
gayretle- sıralı bir şeyi doğru şekilde tekrarlamakla son nefesini vereceği ânı geciktirmeye
çalışır gibidir. Oysa hatırlayışı ya da hatasız tekrar etme niyeti Çağlar tarafından hep
bozuntuya uğratılır. Zerçin’in kendindeki hayalete müdahale eden Çağlar’ın hayaletini de
engellemek mecburiyeti vardır.
Zerçin’in her bir hareketi, doğrudan, metinden alıntılanmış bir sözcüğün devinsel
tezâhürleridir. Sırasıyla; “bir” sözcüğü gösterimcinin sağ elinin işaret parmağını öne
doğru dik biçimde uzatmasıyla, “hatıra”, sırtına üşüşen bir şeyleri ya da birilerini
kovalamaya uzaklaştırmaya çalışan kol devinimleriyle, “ağlama”, çenesini yukarı iterek
aldığı sesli ve derin soluğu tutma hareketiyle, “şamdan”, düşmeden önce bedeninin
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yanlara yalpalayarak oyalanmasıyla (titreyen mum ışığı imgesinden esinlenir), “çeşme”
bizzat küvetin içindeki suya kendini bırakışla ve “siz” ise belki de en vurucu hareket olan,
sağ eliyle üzerindeki bluzun eteğini yüzünü örtecek şekilde başının üstünden geçirip
kumaşı geriye doğru çektiği, duruş ile bedende ikâme olur. Bu hareketle, bedeninin özel
yerlerini ifşâ ederken, yüzünü kapatır. Ancak kumaşı zorlayan başı, yüz hatlarını bir
kabartma gibi belli eder. Her ne kadar bikini giymekte olsa da Zerçin bu hareketle
bedenini ifşa etmekte, yüzümüze vurmaktadır. Bütünü itibariyle bir “ifşa”ya benzeyen
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesi içinde Zerçin’in bu son davranışı, “ifşâ’nın
ifşâsı” ya da ifşâ hayaletinin gelişidir.
Çağlar’a musallat olan, olunmaması gereken bir yerde istenmeden bulunma ve
başka birisinin rüyasının içine girip şahitlik etme durumudur. Çağlar, kendine musallat
olmuş Bilâl’in hayaletinin de meskenidir. Elinde bir kutu kibritle bir yandan Zerçin’i
takip ederken, bir yandan da ateşe vermesi gereken evi yakmaya çabalamakla meşguldür.
Alev alamadan sönüp giden, tükenen kibritlerin endişesi, çabuk sönen aleve duyulan öfke,
bir türlü olduramayış hali, Çağlar’ın duruşuyla ve kibritleri çakma eyleminde ikâmet
ederler. Anlatı boyunca başını yere eğik tutması, bir kere olsun kaldırıp Zerçin’e
bakmaması ise kendini itekleyen, çarpan, nihayet üstüne devrilip kayıp yere düşen kadın
bedenini yok sayma çaresizliğinin tezâhürüdür.
15. Anlatı Parçası - “Uğraş Düzeni” - Hayaletler: “uğraş düzeni”, daktilocu
Nebahat Abla ve çarklarından biri olan kadın bedeni.
Müge, önce üstüne bir kez daha, beyaz bornozunu giyer. Belirli bir sükûnet ve
vak’arla hareket ederek çakıl taşları döşeli şerit yüzeyin başına gelir. Ellerinin
parmaklarını avuç içlerine doğru kıvırıp katlar ve sıkarak bu biçimi muhafaza eder.
Ardından omuzlarını dikleştirerek sabitler ve ayak parmaklarını da içe doğru kıvırarak
yürümeye başlar. Hareketleri bir dişli makinenin işleyişini andıran kesik kesik ve köşeli
hareketlerdir. Ayakları bilekten hafif içeri dönükken, önce sağ ayağı, kesik kesik yerden
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bileğe doğru, sonra baldıra, orada bir ân durup dize doğru yükselir. Arkasından, aynı
ayağını dizinden açığa öne doğru uzatır biraz yana doğru yere basar ve bu adımla kalça
aniden sağa itilir. Bir yandan da bel yana doğru kırılır, kolun dış kenarı yere değer. Sonra
sağ kalça taşlara yaslanır ve Müge geriye yatarak sırt üstü uzanır. Sağ bacağı uzun gergin
ve ayağı bileğinden geriye çekilmiştir. Sırtını, kırık kırık, parça parça yere uzatır. Başını
yerden biraz yukarıda, havada tutarak, gözleri karşıya odaklayarak duraklar. Daha sonra
sol bacağını uzun ve gergin uzatır ve tüm gövdesi böylece, düz ve uzun biçimde, başı taşa
değmeden yatmış olur. Sonra yeniden kesik kesik parça parça ayaklarını, bacaklarını
karnına doğru çekerek, başını ve gövdesini yerden yükselterek doğrulup ayağa dikilir.
Bunu yaparken başladığı yöne döner ve tüm kesintili yürüyüşüne baştan başlar. Anlatı
boyunca Müge aynı devinim dizisini, kusursuzca tekrar etmeye uğraşır. Tamamlar, sonra
yeni baştan başlar…
Burak’ın Yanık Saraylar öyküsünün ilk sayfalarında geçen “uğraş düzeni”154
robotsu bir yaşamaya, “kapitalizm”e gönderme yapar. Sürekli aynıyla yaşanan saatlerin,
günlerin, aynı hareketlerle aynı işi yapan bedenlerin ve bunun içinde rengini yitiren,
sıradanlaşan ve seri üretimin parçasına dönüşmüş kadının hayaleti Müge ile ikâme edilir.
Burak’ın ablasının arkadaşı “daktilocu” Nebahat Abla’nın da hayaleti musallat olur.
Nebahat Abla’nın saflığı, bekâreti; ve yorulmamacasına çalışarak geçip giden hayatı da
beyaz bornoz ve Müge’nin mekanik hareketlerle yürüyüşünde bedenlenir.
16. Anlatı Parçası - “İşkence” - Hayaletler: Bilâl, pişmanlıklar, üşüşen hatıralar,
çaresizlik ve yetersizlik duygusuyla kendini suçlama.
Çağlar, Bilâl’in hayaletinin yanısıra, kendi yaşamındaki pişmanlıkları, sevdiği
insanların olumsuz kalıntıları tarafından yeniden işgale uğrar. Bu anlatı bir çeşit “kendini
cezalandırma” seremonisidir. Geçmişi değiştiremeyişin, insanları daha mutlu edemeyişin
ve her şeyin kalabalığında kendini son derece ihmal edişin sonucu duyulan çaresizlik,
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yetersizlik ve suçluluğun hayaletleri Çağlar’ın bedenini mesken edinir. Bir tek kendi
bildiği suçunun cezası; gene kendinden kendine gelir. Bu cezayı kendine çektirirse,
başına üşüşen hayaletleri def edebileceğini düşünmesi istenmiştir. Çağlar anlatı boyunca,
başka birinin elleriymişçesine acımasız ve kuvvetli darbelerle başına ve karnına vurur,
kulağını burnunu koparırcasına çekiştirir. Bir yandan da kendi kendinden kurtulmaya
çabalar, düşer, tökezler, ayağı kayıp düşer. Çağlar’ın bu anlatısı, hayaletlenmenin
hayaletinin belirişidir.
17.Anlatı Parçası - “Sevim, Misket ve Diğerleri” - Terzi Sevim, Nazire, Handan,
Daktilocu Nebahat, Baron Bahar, Islak Mayo, Bilâl, tişört ve diğerleri.
“Sevim, Misket ve Diğerleri” bir nevi Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in
projesinin tümünün hayaletinin Misket’in bedenine musallat oluşudur. Her bir
gösterimcinin hayaleti, sırayla Misket’in bedeninde yeniden ikâme edilirler. İlk gelen
Burak olur, Misket avucuna topladığı şeritler halinde kesilmiş, ıslanıp kurumaktan
buruşmuş kağıtları yere dizmeye uğraşır. Bu davranışı, Terzi Sevim Burak’ı yani
yazarken; bir terzi misali kesip biçip, parçaları birbirine teyelleyerek son şekli bulmaya
uğraşan aynı anda “anlam falları” açan Burak’ın hayaletinin gelişidir. Ardından, seyir
esnasında hayaletlenmiş diğer gösterimcileri de davet eder. Böylece; Müge’nin uğraş
düzeni yürüyüşünü, İlyas’ın titreyişlerini, Çağlar’ın kendine yaptığı işkenceleri,
Zerçin’in “bir”ini ve Ufuk’un tişört giyip çıkarmasının kendine tasallut etmelerine izin
verir. Misket’in bu analtısının tüm bu hâyaletlerin Burak’a gelişinin de tezahürü olması
istenmiştir. Burak, Misket ile ikâme olur.
Bunlar vuku bulurken seyir mahallinin diğer köşesinde ise; küvetin içinde -çok
yavaş bir zaman akışıyla- İlyas’ı titrerken, Ufuk’u tişörtünü çıkarırken, Müge’yi bahar
yürüyüşü için eliyle başını yana eğerken ve küvetin kenarında da Çağlar, elindeki kibriti
çakmak üzere havaya kaldırırken, Zerçin’i de bluzunun kollarını sıvarken görürürüz. Bu
kez, gösterimciler perili evlerinde, hayaletlerin az önce musallat olduğu hâllerinin
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hâyaletlerini ağırlamaktadırlar.

2.5 BİR “TEKİNSİZ VAK’A” OLARAK REJİ
Bu bölümde, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in, Derrida’nın “vak’a” anlayışına
göre biçimlenen reji yaklaşımı açımlanacaktır. Bu reji yaklaşımı performansın bütününe
hakim dinamik nitelik olan “tekinsizlik” ile genişletilir.
Tiyatrosal bir anlatımın ya da temsili ifade biçimlerinin, kurgusal yazımı olarak
tarif edebileceğimiz “reji”, bir sahneleme metnini canlandırmak üzere kararlar alarak,
yönlendirmelerde bulunmak ve seyredenlerle karşılaşacak bir sonuca vardırmaktır.
Geleneksel bir tiyatro metni de olsa, bir performans akışı da olsa, reji fiili, yazılı olan
anlatıyı, seyredilir bir anlatıya dönüştürmektir. Derridavari deyişle yapıyı sökerek,
yeniden oku(t)mak olarak anlamak mümkündür. Hem yazılmış dili anlamak ve
kullanabilmek adına “sökmek” hem de anlam üretmek, göstergelere dönüştürmek adına,
metne karşı sadakat göstermenin koşulu olarak “sökmektir”. Reji, bu parçalara ayırma
işlemini, “yeniden birleştirme” eylemiyle tamamlar ki, yazılı metin; beden, hareket, ses,
tavır, duruş, davranış, ışık, mekân ve diğer tasarımlarla birleşerek bir yeni gövdeye
kavuşsun. Yazılı olanı, seyredilir, takip edilir ve gerçeklik hissi verebilir düzeyde
somutlaştırmak için girişilen uğraş boyunca, anlamı ortaya çıkarmak için “hayaletler”le
iştigal etmek kaçınılmazdır. Reji, metnin çağrıştırdıkları, hatırlattıkları ve vaad ettikleri
şeyleri bulup ortaya çıkarmak, iletilebilir kılmak işidir. Bana Islak Mayonuzu Gösterin
projesinde “hayaletler”e gösterilecek konukseverlik; tiyatrosal bir ifadenin de mecburi
istikameti olarak benimsenmiştir.
Reji oluşurken ele alınan metinde, yazarın meramı ya da niyeti ile sahnede
iletilenler arasında sapmalar olması beklenen bir durumdur. Canlı sunumlarda, her gece
gösteren ve gösterilen arasında açılan yarılmaların (espacement. Fr.) Derrida’nın
kastettiği ayıramlardır. Fırlayan ve saçılan bu şeyler, bir şekilde metinle bağlantısından
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ötürü tanıdık olsa da beklenmedik, bilinmedik anlamlara yönelen bir hareketlilik
nedeniyle daima tedirgin edici bir tekinsizlik hissine yol açar. Defalarca okunmuş,
saatlerce üzerinde düşünülmüş, belki de ezberlenmiş metnin, bir sonraki tekrarında
“başka” birşeye dönüşüyor olma ihtimali her zaman mevcuttur. Yani “En iyi bildik şey,
kaygı verici olup çıkar. (…) Kendi içinin, kendi gizinde en yabancı, en uzak, en tehdit
edicinin yerleştiği duygusu…”155.
Tekinsizliği Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in bütününde hâkim kılmak için;
seyredenlerin, önce gördüklerine dair aşinâlık duyup sonra da hayaletlerin tetiklediği,
bilinmezlik ve emniyetsizlik hissi tedirginliğe kapılmasını sağlamak hedeflenmiştir.
Örneğin Misket, içi su dolu yuvarlak bir küvetin kenarına oturur, ayakları suyun
içindeyken, karşısında bir ayna varmış gibi, saçlarını elleriyle tarayarak şekilden şekle
sokar. Üzerine, etek danteli yırtılmış, saten bir kombinezon ve oldukça yıpranmış
kahverengi bir kazak giymiş halde, kılığıyla tezat şekilde, saçlarına gösterişli bir biçim
vermeye uğraşmaktadır. Herhangi bir toka ya da tarak bulunmadığı için saçlarını
küvetteki su ile ıslatarak yapıştırmaya, seçtiği biçimde sabitlemeye çalışır. Ancak yaptığı
her bir model saç, birbiri ardınca, bırakır bırakmaz dağılır, bozulur. Misket aynı davranışı
sayısız kere yoruluncaya kadar yineler. Bir kadının saçını basit bir topuz yaparken bile,
gündelik yaşamda çokça başına gelen “ol(a)mayış” hali, koreografik metinde, elde toka
ve tarak olmadığından zaten “olamayışına” elverişli ortam yaratılarak vurgulanır. Aynı
zamanda, bu işle meşgulken ayaklarının suyun içinde durmakta olduğunun farkına
varmayışı da seyredende neredeyse tüm unsurların, bağlamından koparıldığı hissine
sebep olur. Su, giysiler, olmayan ayna, saça biçim verme, suyun içindeki ayaklar, hepsi
tuhaf bir birleşim oluşturarak, neredeyse bir aşinâlık yaratacakken, ânsızın tekinsizliğe
sürükler. Projede her davranış, her duruş, her söz, her nesne aynı yöntemle bilindik
bağlamından kopartılıp “başka” bir terkip içine dâhil edilir. Böylelikle, tekinsizlik,
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sahnedekilerden seyredenlere doğru sirayet edebilecek kadar çoğaltılır.
Geleneksel reji anlayışı, herhangi bir “gerçekliğin temsili” fikri üzerine bina
olurken, güvenilir bir alanda bulunmayı yeğler. Olabildiğince kurgulanmış anlatı akışı,
en küçük ayrıntısına kadar değişmeden uygulanmalıdır. Reji kararları kalıcıdır.
Sahneleme esnâsında sapma ve kazalar önlenmeli, “kesinlik” niteliği, tüm ayrıntılarda
uygulanmalıdır. Yukarıda konu edilen “başkalaşmalar” karşısında ise, bunları “yok
sayma” ya da “görmezden gelme” tutumu benimsenir. Seyir esnâsında herhangi bir sapma
ya da kaza olduğunda, bu hiç olmamış gibi yapılır. Kimi yapımlar bu sapmaları en aza
indirgeme derdiyle titiz bir kopyacılık uygularlar. Her sunum bir öncekinin aynısı olsun
diye çalışılır. Reji eylemini nihai bir kurguya bağlayan rejisörler için rejinin bir yapıntı
olarak sabitlenmesi ve nesnel değerinin yükselmesi asal amaçtır. Çünkü yapımın sayısız
kere belki de yıllarca seyirciye sunulması planlanmıştır. Bir endüstriyel ürüne (büyük
miktarda kususrsuz olarak imal edilmesi mümkün olan) dönüşmesi zorunludur.
Yukarıdaki tutuma bir seçenek olarak çalışmamızda benimsenen reji anlayışı,
“temsil” yerine “tezâhür” fikrine dayandırılmıştır. Tezâhürün tercih edilmesindeki sebep;
“gerçekliğin/hakikâtin temsili” yerine “gerçekliğin/hakikâtin açığa çıkışı ya da belirişi”ni
sağlayan bir reji yapabilmektir. Yaşam ne kadar planlanırsa planlansın her zaman kaza ve
sapmalarla akışının yönü durmaksızın değişerek ilerler. Yaşam, yaşandıkça bina olur ve
kişinin tüm niyet ve planları, zamanın bir yerinde mutlaka bozulmaya mahkûmdur.
Sonsuz sayıda fiilin birbirine müdahalesi “kaza ve sapmalar” olarak kabul edilince
“gerçeklik” kavramı da ancak ve sadece başa gelen şey; vuku bulan, yaşanandır. Seyir
esnâsında olmakta olan şeylerin yaşama yakınlığı, canlılığı oranında “gerçeklik” algısı
pekişir. Bu nedenle “yapıntı” ya da kurmaca bir reji ile “kaza ve sapmalar”a açık bir reji
arasında temsilden, tezâhüre doğru bir geçiş olur.
Tezâhürün, bizzat kendisi, özünde “tekinsiz” bir kavramdır. Öyle ki, aşikâr olmak,
seyredilir olmak ya da açığa çıkmak her zaman bir önceki ve bir sonraki durumunda bir

213

“kapalılık veya görünmezlik içinde saklıdır”. Tezâhür; yeri ve zamanı belirsiz, “karar
verilemez ve kesinleşemez” bir oluşu vaat eden, ya da biteviye çağıran, emniyetsizlik
alanıdır.
Tez çalışmamızda reji eylemini “tekinsiz bir vak’a” olarak benimsemek, rejinin
belirli ayrıntılarının her gece sahnede değişime uğraması ya da yeniden oluşuyor
olmasına izin vermektir. Seyir esnâsında, kestirilemez, beklenmedik oluşların
mevcudiyetine izin veren bir reji; performansın doğrudan ve o ânda vuku bulma niteliğini
vurgulayabilir. Böylelikle gösterimin her tekrarında, “tekillik” gerçekleşebilir. Bana
Islak Mayonuzu Gösterin her gece tekrar edilirken değişimleri en aza indirmek için çaba
sarfedilmemiştir. Bunun yerine, olası değişimlere karşı konuksever davranmak, rejinin
ana iskeletini muhafaza etmeyi ihmal etmeden, zuhura gelebilecek her türlü başkalaşımı
vurgulamaya niyet edilmiştir. Reji akışı içinde ayrıntıların farklılaşması, hissiyatların
çeşitlenmesi gibi tekinsiz unsurlar, hata sayılmaz tersine, bunlar performansı canlı ve
hakîki kılmaya yarayan kıymetli durumlardır. Böylece rejinin, kestirilemez tezâhürler ve
belirirken kayboluveren oluşlar silsilesi olarak gerçekleşmesi umulur.
Tezin bu noktasında seyir esnasını “tekinsiz bir vak’a” olarak değiştirip,
dönüştürme gücüne sahip iki araçtan söz edeceğiz. Bunlar uygulamalardır. Bana Islak
Mayonuzu Gösterin sürecinde “açık alanlar” ve “oluşa tâbi zaman akışı” adıyla
benimsediğimiz kurgusal ilkelerdir.
Açık Alanlar
Açık alanlar, Bana Islak Mayonuzu Gösterin rejisi içinde, gösterimcilerin, ânlık
karar ve önermelerine açık bırakılmış yerlerdir. Bu fikre göre, reji ana hatlarıyla
kurguludur ancak hareket dizilerinin uygulamaları esnâsında, gösterimcilere, her gece
farklı şekilde doldurulup, sonra silebilecekleri boş karar alanları bırakılır. Bunlar
gösterimcinin tasarrufuna kalmıştır. Örneğin hareket dizgilerinin seyir mekânı içinde icra
edildiği yer, noktasal olarak sabit değildir, bir bölge olarak belirlenmiştir; iki yuvarlak
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küvetin arasında kalan çim halının üstü ya da yan duvar boyu metal çerçeveli pencerelerin
dışı vb. Ayrıca, seyir farklı bir mekânda yeniden icra edilirken icra bölgesi tümüyle
farklılaşabilir.
Benzer şekilde ses tasarımı içinde de seçili davranışların eyleneceği bölgeler tespit
edilir. Müzik cümleleri ya da sürelerine birebir uyulması gerekliliği yoktur. Gösterimci
bu ses bölgesinin biraz içinde, biraz dışında, aşağı yukarı onunla kendini üst üste getirerek
devinimini gerçekleştirir. Buna ek olarak, hareket dizgilerinin kaç kere tekrar edileceği,
yapılırken hangi açıya dönük olacağı, hangi gerilimle uygulanacağı, çoğunlukla
gösterimcilere bırakılmıştır.
Seyir esnâsında gösterimciler ilk kez içinde bulundukları mekânda fark ettikleri
bir mimarî noktaya yönelebilir burada daha önce yapmadıkları bir davranışta
bulunabilirler. Örneğin, bir gösterimci Tarihi Galata Köprüsü ayaklarında, taşıyıcı
kirişlerin üzerine tırmanıp, sarılır ya da büzülerek oturur ya da bir diğeri izleyiciye
arkasını dönüp gün batımını izlemeye koyulur. Böylece hem mekânın kimliğine vurgu
yapmış olur hem de kendisini o esnada yaşamın içinde muhafaza ediyor olur.
Oluşa Tâbi Zaman Akışı
“Oluşa tâbi zaman akışı” ise, sahne esnâsında reji ile belirlenmiş durumların ne
zaman başlayıp ne zaman biteceğine ilişkin belirsizlik fikridir. Bu fikrin amacı;
performansın bütünsel olarak başlayışının ve bitişinin ayrıştırılmasına engel olmak ve
akış boyunca tüm hareket dizgileri ve anlatıların oluşun gerektirdiği hakiki süreyi
gösterimcilere bağışlamaktır. Gösterimci, kendini kesmeye hazır hissedene kadar
davranış tekrarlarını sürdürülebilir. Bununla birlikte bir durumun ya da müdahalenin
etkisiyle de anlatısı son erebilir. Örneğin Misket küvetteki suyun içinde kayıp düşünce,
giydiği kazak Çağların başına yapışık kalır ve böylece ikili anlatıları tamamlanır. Ya da
İlyas kum zeminde sürünerek ilerlemeye çalışrken birden kendini bitkin hissederek
olduğu yerde durabilir. Bunların da hayaletlerin dürtmesiyle vuku bulduğu farzedilir.
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Gösterimcilerin belirlediği zaman zarfı, projemizde “oluşun gerektirdiği hakiki süre”
olarak benimsenmiştir. Böylelikle seyir esnâsındaki zaman akışı “oluşa tâbi” kılınmış
olur.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i bir vakâ haline getiren değerlerden birisi de
yapıtın zamanın içinde bir yerlerden “alıntı”ymış algısını yaratmaktır. Seyredenlerin
karşılaştığı şeyin, başı ve sonu olmayan, ortalarından başlayıp, ortasında bir yerlerde
yarım kalarak sonlanan bir parça olmalıdır. Bu parça bir yerlerden kesilip çıkartılıp, o
gecenin içine yapıştırılmış gibi durur, tıpkı bir metinden bir parçayı kesip, tırnak işareti
içinde alıntılayarak başka bir metne dâhil etmeye benzer. Bir ömrü düşünecek olursak,
zaten akıp duran bir seyrin ortalarında başlar ve gene ortalarında biter. Hayatın bizzat
kendisi kocaman bir “yarım kalıştır”. Ölümlerin hepsi yaşamı ortasında kesiverir, her şeyi
yarı yolda, yarım ve eksik bırakır. Bana Islak Mayonuzu Gösterin, sonu geldiğinde, her
ölüm gibi yaşamı yarım bırakıp sahneden çekilir. Bununla birlikte her ölüm gibi ardında
izler bırakır, ya da seyredenlerin belleğinde suretler kaldığına inanır. Silinmeye çoktan
başlayan, kimbilir ne zaman, ama mutlaka tekrar belirecek suretler… Projemizin amacı,
bu suretlerin, sahnedeki bedenlerden uzanıp, seyredenlere musallat olması ihtimalini
oluşturmaktır.

2.5.1

REJİ

ÜSLUBU:

“HAYALETLERİN

RASTLAŞMASI”

VE

“UYANILMAYAN RÜYA” MECAZI
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i meydana getiren reji üslubu, yönetmenkoreograf tarafından, “hayaletlerin rastlaşması” olarak önerilir. Bu bölümde “hayaletlerin
rastlaşması”nın esin kaynakları ve reji üslubunu oluşturan değerler aktarılacaktır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in gerek yaratım süreci gerekse seyir esnâsı,
seyredilen ve seyredilenlerin birden fazla hayaletle ve hayaletlerin de birbirleriyle
rastlaştıkları bir mecrâ olarak varsayılır. Hayaletlerin rastlaşmasının yarattığı
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devingenlikle oluşan “hayaletimsilik”, genele sirayet eden bir hâlet-i ruhiye olarak sürekli
muhafaza edilir. Yanı sıra, bu hâli sürdürmeye yarayan ortak bir farz ediş de
“uyanılmayan rüya” mecazıdır. Gösterimciler, sahne esnasında gösterimin başından
sonuna kadar, içinde yer aldıkları rüyadan uyanmazlar. Kendi rüyalarında, bir yandan
kendi hayaletleşmelerini tecrübe ederken bir yandan da yek diğerinin rüyâsını da izliyor
ya da o rüya içinde yer alıyor gibi farz ederler.
Hayaletlerle Rastlaşma
Yaratım sürecinde, seçili metin parçaları üzerindeki izleri takip edilen hayaletlerin
çağrıştırdığı ya da yüklediği “sorumluluk ve borçlar”; gösterimcilerin kişisel tarihlerinde
aranıp bulunan, benzer borçlanma ya da baskılanmalarla eşleştirilir. Bedenini ve seçilmiş
davranışlarını, hayaletlerin dürtmesi ile başlatan gösterimci, bir ya da birçok hayaletin
gelişini ve bedenine doluşmasını sonra da borcunu ya da buyruğunu kendisine
bildirmesini bekler. Bu esnâda asıl tedirgin edici olan şey; yaratım sürecinde birkaç kez
rastlaşmayı başardığı hayaletlerinin yerine, aslında ilk defa gelen birileri ve bir şeyler
tarafından hazırlıksız yakalanmaktır. Bu yeni bir fark ediştir, yeni bir yüklenmedir ve yeni
bir tezâhüre yol açması muhtemeldir. Ancak, gösterimci kararlaştırılmış davranışı neyse
onu tekrarlamalıdır. Örneğin, Müge her gece olduğu gibi; önce elbisesinin eteklerini
mayosunun iki kenarına sıkıştırır, sonra sağ eliyle sol kulağını tutarak başını sağ omzuna
bastırır, sağ kalçasını dışarı itip, dizlerini kırarak ağır ve geniş adımlarla çim-halı boyunca
yürümeye başlar. Aynı anda gözlerini yukarı dikerek Burak’tan ezberlediklerini
mırıldanan ve omuzlarına atlayarak, sırtına binen erkek bedeninin altında kalan Müge,
yine de eğilip bükülmeden, dikkatli yürüyüşünü tamamlaya çabalar. Ama karar verilmiş
ve bilindik olsa bile, bu davranış dizgisi her seferinde onun başka hayaletler tarafından
ziyarete uğramasını durduramaz, tanınmayan hayaletlerin işgalinden koruyamaz.
Davranışları aynı kalsa da sırtına binen bedenin altında sarsılışı, boğazından çıkarmaya
uğraştığı sözcüklerinin hacmi farklılaşır. Her adımında, o gece bedenini ve zihnini

217

dolduran hayaletin aslında neyin/kimin hayaleti olduğunu anlamaya çabalarkenki
bocalaması, endişesi ve şaşkınlığı yüzüne ve bütün hâline sirayet eder. İlyas da Müge
gibi o gece gelen kimbilir hangi hayaletlerin etkisiyle belki daha dingin ve sevecen, belki
daha saldırgan ve sert davranır. Bunun da hesaplanamaz bir farklılığı ya da dönüştürücü
etkisi söz konusudur.
Altı gösterimci, 17 anlatı parçası boyunca kendi hayaletlerini çağırırken
birbirlerininkinin tezâhürüne de müdâhale ederler. Bir ağ misali aynı ânda birden fazla
hayaletin irâdesi tecelli eder ve bulabildikleri tüm geçitlerden seyirciye doğru belirirler.
Hayaletlerin tesadüfen seçtiği perili evde çoğu kez kendisinden sonra ya da önce gelen,
hâlihazırda orada konaklayan başka hayaletler de ikâmet eder. Rastlaşma hem bir perili
evin içinde ikâmet edenlerin aralarında, hem de evin dışında, seyir mahallinde bir diğer
perili evden açığa çıkan hayaletlerle aralarında gerçekleşir.
“Hayaletlerin rastlaşması” her zaman birden fazla hayaletin aynı esnâda birden
fazla hayaletle karşılaşmasıdır. Aralarında tesadüfî bağlanışlar, ilişkiler, sonra kopuşlar,
ayrılışlar ya da üst üste binmeler yaşanır. Yaşam, üst üste binen, aynı esnâda olup biten
sonsuz sayıda oluşlar yığıntısı olarak düşünüldüğünde; hiçbir şey sıraya girmez, yerini ve
zamanını beklemez. Yaşayan kişi açısından, aslında her şey beklenmedik ve plan dışı
gerçekleşir ve bir sürü şey, ayrıştıramadan, ne olduğunu anlayıp fark edemeden, karşılıklı
bakışamadan olur ve kaçıp gidiverir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de, seyredilenler kulise girip çıkmazlar. Reji
akışı boyunca sahne üzerindedirler ve akış hiçbir şekilde kesintiye uğramaz. Bu da
yaşamdan alınmış bir fikirdir; yaşamda herkes kendi rolünü kesintisiz sürdürür, yaşamın
provası yoktur, çoğu şey doğaçlama yapılır ve kimsenin saklanacak bir kulisi ya da
ezberini tazeleyeceği bir soyunma odası yoktur. Böylelikle birbiri üstüne devinen
gösterimciler akıştan hiç ayrılamazlar. Bu durum çoğu zaman üst üste gelen imgeler ya
da ses ve sözler demek olur ki, izleyici için, alımlanacak veriler, katmanlar halinde
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birbirlerinin önüne geçen tül perdeler gibi yığılıp birbirinin ardında kaybolurlar.
Uyanılmayan Rüya
Rejiye üslubunu veren bir diğer fikir; “uyanılmayan rüya” mecazıdır. Rüyalarda
kişi kendini bir gerçekliğin içindeymiş gibi hisseder ancak gördüğü kişiler, eylemler ve
mekânlar, gündelik gerçeklik içinde bir araya gelemeyecek, getirilemeyecek şeylerdir.
Örneğin çoktan ölmüş bir aile büyüğünü şimdi oturduğunuz evin balkonunda, sizin
çocukluğunuzla oyun oynarken görürsünüz. Ya da tanımadığınız bir kadının, annenizden
hatıra kalmış kombinezonu, ıslak ve sökülmüş halde giymekte olduğunu görürken,
sokağınızdan geçen inşaat kamyonlarından üstünüze dökülen toprakları silkelemeye
uğraşırsınız. Her şey ayrı ayrı tanıdık ama bir araya gelişleri tanımlanamaz ve tuhaftır.
Rüya fikrine sadakatle, Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin gösterimcileri de
birbirlerinin rüyaları içinde istemsiz şekilde beliren imgelerdir. Sanki birbirlerinin haberi
olmadan, birbirlerinin rüyalarını izliyor hem de bu rüyalar içindeyken kendileri de rüya
görmektedir. Derrida’nın söz ettiği bakışımsızlık gibi; hayaletlerin bize dönük bizi
izleyen ancak göz göze gelemediğimiz bakışları gibi, gösterimciler de birbirleriyle
bakışamadan birbirlerine tanıklık ederler. Bu rüya içinde herkes çıkışsız bir yerdedir.
Uyanılabilecek bir rüya değildir, çünkü uyurken görülen bir rüya da değildir. Bu nedenle
uyanınca kaçılması mümkün olmayan bir yerdir. “Uyanılmayan rüya” mecazı,
gösterimcilerin, çıkılamayan, terk edilemeyen bir rüya içinde hapsedilmiş olduklarının
ifadesidir.

2.5.2

“MÜŞTEREK DUYGU”

Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de bir araya gelen sanatçıları projeye davet eden
yönetmen-koreograftır ama onların gelişlerinin sebebi bazı değerlerin ya da ortak
inanışların, isyanların ya da itirazların, soruların ya da şüphelerin neticesi doğan bir
“müşterek duygu”dur.

Bu duygunun içinde büyüyebileceği bir esin kaynağı
219

bulunduğunda da birlikte bir projeye başlanmış olur. Sürecin belli bir yerinde “müşterek
duygu” seyredenlere aktarılabilecek kadar büyütülmüşse, projenin yaşama geçtiği
varsayılabilir. Müşterek duygu, tüm proje yaratıcıları ve seyredenlerin arasını dolduran,
sonra da etraflarını sarmalayıcı bir doku ya da dolgu olarak benimsenmiştir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in, seyredeni, seyredilene bağlayan “müşterek
duygu”, reji boyunca yaşanan ve yaşatılan pek çok farklı duygunun terkibidir. Bu terkibi
tarif edebilmek adına başlıca dört tanesi üzerinde durulacaktır: isabetsizlik, boşunalık,
yarım kalmışlık ve ölüm. Bu dört olgu, öncelikle Burak metinlerinin genel duygusundan,
sonra Bana Islak Mayonuzu Gösterin yaratıcılarının yaşam görüşlerinden etkilenerek
belirginleşmiştir.
İsabetsizlik
Bana Islak Mayonuzu Gösterin için daha başlangıçta çağrılan hayaletlerle
karşılaşma niyetinde gerçekleşir; çağrılan hayalet asla çağırdığınız yere ve zamana
gelmez, hatta hep bir başka hayaletin gelmesi muhtemeldir. Seyredilenlerin, davranışları
da bir türlü isabet kaydedemedikleri için tekrarlanıp durur. Örneğin, makas ıslak göğsün
üzerinde düşmeden duramayacaktır. Ya da çakılan kibrit hiçbir zaman sonuna kadar
yanamayacak, yarısında sönecektir. Kendisini çakıl taşlarının içine gömmeye uğraşan
gösterimci sonuna kadar taşların dışında kalacak, kendini ortadan kaldıramayacaktır. El
kol

işaretleriyle

derdini

anlatmaya

çabalayan

bir

diğeri

asla

cümlesini

tamamlayamayacak çünkü her seferinde işaretlerinin sırasını karıştırıp sıralamaya yeni
baştan başlayacaktır. İkili halde eyledikleri şeyler de bir türlü isabet ettirilemez ne o ne
de öteki birbirine meramını anlatabilir ya da birbirinden muradına kavuşabilir.
“İsabetsizlik”, performansın bütünü için de geçerlidir. Aslında performans, orada
olmakta olan şey ne ise odur, yani isabet ettireceği belirli bir hedefi yoktur. Tek hedefi
olan “müşterek duygunun” aktarımı da her gece, seyredenlere ya ulaşır ya ulaşmaz.
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Boşunalık
İkinci müşterek duygu; “boşunalık”, Burak metinlerindeki tekrarlar, fiil çekimleri
ve kesme işaretleriyle uzayıp giden kelime akışı hâlindeki, cümlesi olmayan parçalardan
esinlenir. Burak sanki yazdıklarının anlaşılmasını beklemekte boşuna bir umut taşıdığının
farkındalığıyla yazar. Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de ise, nerede ve ne zaman
başlayıp, nerede ve ne zaman biteceği belirsiz davranış tekrarları “boşunalık” duygusunu
tetikler. Gösterimcilerin tüm fiilleri boşuna çabalamaktan başka bir şey değildir. Bir rüya
içinde, hayaletlerinin güdümünde kalkıştıkları eylemlerinin ardında bir şeyi yapmaya
niyetleri vardır. Ancak, başlar, çabalar ama hiçbir yere varıp, görünebilir ölçüde herhangi
bir şeyi değiştiremezler. Yapabildikleri, sadece, hayaletlerinin konuşmalarına beden
olmak ve bu söylenmelerle ânı doldurmaktır. Söz konusu kalkışma, hayaletler açısından
da “boşunadır” çünkü kendilerini anlatmaları ya da öte tarafın diliyle konuşurken seslerini
duyursalar da meselelerini ya da buyruklarını tam olarak iletmeleri imkânsızdır.
Kendilerini bir lâhzâ görünür kılmak bile, isabetsiz bir niyetle boşuna çabalamaktır çünkü
bu ân hemen sonra silinip gidecekleri ân tarafından örtülmek üzeredir. Bu durumda
hayaletlerin birilerine ya da bir şeylere “boşu boşuna” musallat olmaktan başka
yapabilecekleri bir işleri yoktur.
Ölüm
Ölüm bir sınır durum olarak, ister istemez “müşterek duygunun” belirleyicisidir
çünkü Burak gerek yaşadığı hayat gerekse metinleri itibariyle sürekli “ölümün”
kıyısındadır. Hastalığının yaşamını sonlandırmasına karşı koyma gayreti ile yazdıklarını
sürdürebilmek için, hayatta kalma mecburiyeti birlikte yürür. Burak, hep “sonra” ile
bağlantılı durmaya çabalar, romanını bitirince olabilecek iyi şeyleri, oğlu iyi bir iş
bulunca kendisi için yapacaklarını, ileride bir zaman belki mutlu olacağını kurup durur.156
Bununla beraber, tarihinde birikmiş “ölüler” tarafından işgal edilmiştir; anne babası,
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akrabaları, artık yaşamadığı eski mahallesi, ölmüş evlilikleri, yıkılmış evleri, ölmüş
aşkları, hayâlleri, nihayetinde ölmekte olan akciğerleri ile meşguliyetten başka seçeneği
yoktur. Uzaktaki oğlu Karaca bile, mektuplardan beliren bir hayalettir onun için;
dokunamaz, bakışamaz, aynı anda karşılıklı konuşamaz. Kendi hayaletini bir zarfa koyup
göndermekten başka bir şey yapamaz.
Gösterimcler de ölmek isteyip boşuna ölmeye uğraşan çaresiz ruhlardır bir
bakıma. Bu dünyayla uyumsuz varlıkları, onlarca hayaletin işgaliyle daha da şaşırmış ve
güçsüzdür. Hayaletleri, onlar kadar yakından hisseden, onlar kadar hayaletlerle iç içe
girmiş başkaları yoktur. Hayaletlerin tasallutundan kurtulmanın tek yolu ölmektir. Seyir
boyunca her biri, birlikte ya da ayrı ayrı ölmeye çabalar. Bana Islak Mayonuzu Gösterin
“uzun soluklu, topluca bir ölüş”tür adeta. Hayaletlerin tasallutundan tecelli eden “ölüyor
olma”, aynı zamanda hayalet olmaya geçiştir. Zira eğer ölürlerse, onlar da hayaletlere
karışıp gider ve sonsuza kadar musallat olanlardan kurtulur, tasallut eden olabilirler.
Örneğin İlyas, üşümemek için giyindiği kalın havlu bornozla birlikte soğuk suyun içine
girer ve o haliyle kumlara uzanıp dakikalarca yan yatmış halde ileri gitmeye çabalar. Bir
yandan da titreyen ve zorlanan bedeninden haykırışlar, belirsiz nidalar, karar verilemez
sözler açığa çıkar. Kendini birçok yönden hem fiziksel hem duygusal anlamda hırpalayan,
gösterimcinin bizzat kendisidir. Hayaletlerin işgalindeki bedeni, hayaletlere karışmaya
teslim olur, her an ölmeye gönüllüdür. Bir hayaletin tasallutundan tam anlamıyla azat
olabilmenin koşulu ölmekten başka ne olabilir?

2.6 BİR “GÖRÜNMEZ BEDEN” OLARAK SES ve KONUŞMA
Bu bölümde, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in iş birliği kurduğu diğer bir
yaratım olan Yalvarırım Beyfendi Saatiniz Kaçı Gösteriyor?157 müzik-ses projesinin
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Burak metinleri ile ilişkisi ve kendine özgü nitelikleri ve seyir esnasındaki müzik-ses akışı
aktarılacaktır. Birinci alt bölümde, ses tasarımının seyir esnâsındaki rolü ve etkinliği
değerlendirilecektir. Ardından “ses tasarımı” ile kurulan alternatif ilişkinin kendine özgü
yaklaşımları bakımından; sesin “fiziksel bir varlık”, neredeyse görünmez bir beden olarak
duyumlanması; “vak’a” niteliği ve “hayaletsiliği/tekinsizliği” konu edinilecektir. İkinci
alt bölümde ise Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de “ses”lendirilen başka bir deyişle;
insan bedeninin çıkardığı sesler vasıtasıyla seyre dahil olan metin parçaları 17 anlatı
parçası içinde irdelenecektir.
Yalvarırım Beyfendi Saatiniz Kaçı Gösteriyor? Zafer Aracagök tarafından
Burak metinleri üstüne tasarlanmış ve tamamlanmış bir müzik projesidir. Bu projesini bir
tür “ses dokusu tasarlama” fikriyle yaratan Zafer Aracagök için de ilk ve en temel esin
kaynağı Everest My Lord adlı romandır. Sonrasında farklı metinlerinden de alıntıların
ya da girdilerin olduğu tasarım, yapısal olarak, Burak’ın edebiyatının öznel işaretlerini
taşımaktadır. Hatırlatmak gerekirse; Everest My Lord, diğer kitaplarına da sirayet eden,
öncelikle “parçalı” ya da “bölünmüş” anlatı yapısıyla göze çarpar. Tekrarlar, tekrarlar
yapılırken uygulanan dilbilgisi kuralları, yaratılan devingenliği çoğaltarak anlatımı
parçalar. Aracagök’ün kendi ifadesiyle:
Cümleler çoğunlukla kısa cümlelerdir, sadece bir tek kelimelik
cümlelere, ya da aynı kelimenin tekrar ya da türetilmesinden oluşan
paragraflara, duraksamalara, geri dönüşlere rastlarız. Ayrıca,
noktalama işaretleri ve büyük harf seçimlerinde alışılmadık
kullanımlar göze çarpar. Kısaca kullandığı dil parçalı bir dildir. 158
Aracagök’ün, 22/11 ile iş birliği kurmadan önce, bu albümü tasarlarken takip
ettiği yol; oluşturduğu ritmik ya da melodik kompozisyonları bir yandan akıtırken, bir
yandan da eksilmeler, üst üste bindirmeler, dip not benzeri alt ya da üst girdiler vasıtasıyla
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bunları biteviye “de-kompoze” etmektir. Aracagök bunu şöyle ifade eder:
'Yalvarırım Beyfendi Saatiniz Kaçı Gösteriyor?' da Sevim
Burak'tan gelen bir fragman. Müziğimde Sevim Burak'in dil
alanında yarattığı parçalanmaları, anlam kırılmalarını, erkek dilini
bozma çabalarını, bilhassa 'Everest My Lord' dan yola çıkarak,
kompozisyon-dekompozisyon adını verdiğim yöntemimle ses
alanında tekrar kurmaya çalıştım.159
Aracagök’ün hem tasarımının genelinde hem de seyir esnâsında, işitilen sese, çok
özel frekans ayarlarıyla müdâhale etmesiyle, ses-tasarımı, “duyumsanan” bir bedene
dönüşür. Ses tüm mekânı kaplar, duvarlara değer, girintilere yerleşir ve bedenlerin
hareket edişlerini engelleyen ya da dürtükleyen fiziksel bir etki yaratacak kadar güçlüdür.
Sesin hacminden ya da yüksekliğinden ötürü değil, titreşimler vasıtasıyla cisimleşerek bir
kütle ediniyor olmasından kaynaklanan bir etkidir bu. Ses tasarımı hem gösterimcileri
hem de izleyenleri bedensel bir rezonansa160, fiziksel etkiye maruz bırakır ki bu kaçılması
imkânsız bir yakalanmayken, ansızın sizi boşluğa atıp, terk edebilecek bir yokluğa da
dönüşebilir.
Bu dönüşüm zaten Sevim Burak'ın yapıtlarında mevcut. Yani
sözcükler

hiçbir

zaman

beklediğimiz

yerlerde

karşımıza

çıkmıyorlar, fakat bu kuşkusuz anlamsız bir edebiyattan çok,
anlamını sözcüklerin kendine has bir gramerle, kendine has bir ses
ekonomisi içinde kuran, anlama yeteneğimizden çok, duyumlama
yeteneğimize hitap eden bir edebiyat oluşturuyor. Benim
yaklaşımıma, benim sanat ve düşünce anlayışıma çok yakın
düştüğü için Sevim Burak'la aramızda "dolaysızlığıyla" müthiş bir
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rezonans var.161
Aracagök’ün yukarıdaki alıntıda, Burak metinleri hakkında “duyumsama
yeteneğimize hitap eden bir edebiyat” deyişi; bu metinlerdeki üçüncü boyuta, bir tür
cisimleşmeye; metinlerin adeta işitilir, görülür, dokunulur hatta tadılır boyutlara varan
farklılaşmasına dikkati çeker. Bedenimize tümel olarak yönelen edebiyat ile ve eylemsel,
edimsel, eski tabirle amelî, bir “dil oluş ya da dile geliş” ile karşı karşıyayız. Bu
edebiyatın etkisiyle yaratılan ses tasarımının da bedenin tümüne doğru yönelişi
kaçınılmazdır. Sadece kulak tarafından değil bedenin tümüyle işitilen bir seviyedeki
sesler vasıtasıyla, Aracagök’ün deyişiyle “artık beden tümüyle bir kulak haline gelerek
işitmenin ötesinde tasarımı duyumsuyor”162 olur.

2.6.1

SEYİR ESNÂSINDA SES İLE “RASTLAŞMALAR”

Bana Islak Mayonuzu Gösterin ile Yalvarırım Beyefendi Saatınız Kaçı
Gösteriyor? arasındaki birliktelik geleneksel müzik-dans uyumluluğundan çok uzaktır.
Projeler ve sanatçılar arasındaki iş birliğinin örneği olarak, performansın müzik-sesle
arasında, alternatif, rastlantısal bağlantılara dayanan bir ilişki yaşanmıştır. Ses ve hareket,
performansın tamamında değil, çok seyrek anlarında eş düşer (senkronize). Ancak bu eş
düşmeler de alışıldık şekliyle ritmik, sayısal ya da melodik değildir. Devinim serileri
içinde bazı hareket parçaları ya da onların başlangıç, bitiş yerleri ses tasarımı içindeki
belirli noktalarla -o ân için- eş düşer ve geçer. Bazen de sadece kısa süreli olarak sestasarımı ve koreografik yazımın o parçada beliren duygu durumları eşleşir. Böylelikle ses
tasarımı ve reji-koreografi arasında kurulan bağ, görünür ya da işitilir hâle gelir ama
hemen sonraki ânda bu bağ yitip gider. Gerek ses-tasarımı, gerek reji-koreografi, birer
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Burak okumasıdır ancak muhakkak ki, metinler her ikisinde de başka başka şekilde
tezâhür ederler. Bu noktada, yönetmen-koreograf ile aralarındaki iş birliğine dair
Aracagök’ün ifadesine de başvuralım:
Handan'la sessel ve görsel kaygılarda buluştuğumuza inanıyorum.
Bu bir anlamda görsel ve işitsel duyuların kökenine darbeler
indirerek, kökenin nasıl sürekli elden kaçtığına işaret eden,
yapısökümcülük aslında.163
Seyredilenler, bedenlerinde ikâmet eden hayaletlerinin, işitilmeyi arzulayan
mırıltılarına, fısıltılarına, ses-tasarımını “tercüman” eder. Kimi zaman zihindeki ses, kimi
zaman yara berelerin sesi, kimi zaman bertilen kemiklerin, kimi zaman da ruhun
sıkışmasının inlemesi duyulur ya da seyredenlere ve birbirlerine duyurulur. Kimi zaman
ise, Burak metinlerinden alınmış sözcük ve cümleler ya da rakam ve nidâlar, ikâme
oldukları gösterimci ile ve ikâme oldukları diğer gövde; ses tasarımı arasında gider
gelirler.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de ses tasarımı kendi akışını, reji-koreografi de
kendi akışını seyir esnâsında -ayrı ayrı ama üst üste binerek- “paylaşılan” bir tek zaman
ve tek mekân düzleminde gerçekleştirir. Bu iki ayrı akış hem kurgu gereği hem de sahne
esnâsındaki doğaçlama ilkeleri gereği, özünde, oluşurken dağılan ya da görünürken
gözden yitiveren hayaletimsi bir karakteristiğe sahiptir. Daha teknik ifadesiyle tüm
durumlar, düzenlemeler inşa edilmekteyken bir yandan da yıkıma uğratılır.
Kompozisyonlar hemen ardından de-kompoze olarak hem seyredileni hem de seyredeni
“şimdi” ye dair bir teyakkuzda tutar. Ne ki “şimdi” nin somut bir algısı ya da
yakalanabilirliği olamadığı için, söz konusu teyakkuz “gelmiş ve geçmekte olan”a dair
bir uyanıklıktan ibaret kalır. Seyredilenlerin ses tasarımına tam uyumlanmayan ya da
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epeyce aykırı davranışlarının etkisiyle, seyredenlerin hali hazırdaki seyir yapıları da ya
da anlamlandırma kompozisyonları da bozulmaya veya kırılmaya uğratılmış olur.
Böylelikle kompoze olup da, de-kompoze edilen üçüncü bir akış katmanı olarak,
seyredenlerin seyir esnâsı da dikkate değer bir oluş alanıdır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin ile Yalvarırım Beyefendi Saatınız Kaçı
Gösteriyor arasındaki ilişki yukarıda tarif edilen üç farklı akışın aynı ânda, aynı uzayda,
başka güzergâhlarda yol almasından oluşan ilişkiler ağı olarak sürdürülür. Yaratım
sürecinde seyredilenler kendilerine doğaçlama çalışmaları sırasında esin verecek,
yaratıcılıklarını tetikleyecek, farklı müzik parçalarıyla çalışmıştır. Ses projesi bütünüyle
bu süreçten ayrık durur ve buluşma günü için bekletilir. Bu bekletmenin iki temel sebebi
vardır: İlki; seyredilen ve ses tasarımı arasında seyir esnâsında ön hazırlıksız bir
“rastlaşma” olsun, öncesinde ezberleme ya da alışkanlık oluşmasın ve hiçbir beden ses
tasarımını irdeleyerek kendi devinimlerini onunla birebir eşleştirmesin diyedir.
İkincisi, ses tasarımının “yedinci beden” olarak seyir esnasında müdahil ve
farklılaşabilir bir unsur olarak benimsenmesidir. Diğer bedenler gibi o da belli belirsiz,
seyir içinde hep vardır ama ara sıra ön plana çıkar. Onun da kendine musallat olmuş ve
olacak hayaletleri ve plansız edimleri mevcuttur ve o da tekinsizlikleriyle kabul ve takdir
edilir. Ses tasarımının hayaletimsiliği, seyir esnâsında Aracagök’ün belirli yerlerine
doğrudan müdahalesiyle edindiği irticali nitelikle mümkün olur. Büyük kısmı önceden
tasarlanmış ve kaydedilmiş olduğu halde, -seyir esnâsında- Aracagök canlı olarak ses
tasarımına müdahale eder. Hem parçaların sürelerini değiştirir hem ritmik düzenden
sapmalar yaratır hem de sesin işitilme frekansları164 üzerinde, o esnâda yaratılan duygu
durumunu güçlendiren çeşitlemeler oluşturur. Seyredilenler eylemlerini ses-tasarımında
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belirlenmiş noktalarda başlatıp bitirmedikleri için, anlatı parçalarının süreleri genellikle
oynar/değişkendir. Devingen parçaların yarattığı alanlarla, ses-tasarımı içindeki
kompozisyon parçalarının yarattığı alanlar üst üste gelir. Ancak bu alanlar ya da
düzlemler, şekli şekline birbiriyle örtüşmez; bazen ses, bazen devinimler açıkta kalır.
Alansal bir buluşma, zamansal olarak da eş gidemezken, birbirini gene de bekler ya da
birlikteyken birdenbire çekilip giderek yekdiğerini yalnız bırakıverir. Ses ve
davranışlar/devinimler arasındaki bu kesinsizlik, birbirini tutmayış hâli, Burak’ın
doğasından gelen, metinlerindeki tekinsizliğin de bir tezâhürüdür.
Ses tasarımının fizikselleşen varlığı Aracagök’ün yarattığı frekans seviyesiyle
duyumsanır olmasının sonucudur. Bununla birlikte, projemizin, ses tasarımını;
hayaletlenmiş bedeniyle (perili ev misali) diğer bedenlerin arasında dolaşan yedinci
beden/gösterimci olarak teklif etmesi de bu fizikselliği pekiştirir. Ses tasarımı da fizikselliği haiz- bir şahsiyet olarak; kimi zaman diğerlerinin karşısına dikilir, kimi zaman
omuzlarına biner, kimi zaman iki kişinin arasına girer, kimi zaman da duvarın dibine
çekilip tek başına arkası dönük dikilir. Ses tasarımı Bana Islak Mayonuzu Gösterin
kapsamında hiçbir zaman ikincil ya da yanal bir unsur değildir kendisi bizzat bir
karakterdir ve canlıdır, değişkendir, hayaletlidir ve müdâhildir. Onunla diğer
devingenliklerin arasında, alınıp verilen bir müşterek duygu hali söz konusudur. Ancak
bu da seyir esnâsında, rastlantısal ve kaza eseri yakalanırken elden kaçırılıp gidiverir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in tüm seyredilenleri (ses-müzik, bedenler,
eşyalar, mimarî, metin vs.) sadece seyir zamanlarında bir araya gelirler. Bu kendiliğinden
“mesâfelilik” sayesinde, seyir esnâsında birbirleriyle karşılaşmalarında bir “rastlaşma”
tazeliği muhafaza edebilir. Bu tercih aynı zamanda, performansın hayaletsiliğini temin
eden bir unsurdur. Gösterimcilerin son âna kadar ses ile karşılaşmamaları, yabancılığın
korunması; onların gerçek duygularla davranmasına, hareketlerine müdahale eden
seslarin etkisiyle o esnâda, hazırlıksızken baş etmeye mecbur bırakır.
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2.6.2

SESLENDİRİLENLER; SÖYLENENLER, İŞİTİLENLER

Bana Islak Mayonuzu Gösterin, sadece hareketsel anlatıya dayalı bir
performans değildir, metin ile ilişkisi, yapısal ya da içeriksel esinlenmenin ötesine gider.
Bazı alıntılar performans boyunca seyredilenler tarafından “ses”lendirilir; yani “ses”
haline getirilir. Ses vasıtasıyla cisimleşir, bir bakıma somutlaşır; gövdeleşir. Hayaletler
metinden yapılan bir bedene kavuşarak, dışarıdan işitilebilir hale gelir. Doğrudan
alıntılanmış metin parçaları, anlaşılır sözcükler olabildiği gibi, hırıltılar, iniltiler,
homurtular, hıçkırıklar ya da çeşitli tonlarda nefes sesleri olarak da bu birikime dâhildir.
Gösterimcilerin canlı çıkan ses-sözlerinin yanı sıra, Yalvarırım Beyefendi Saatiniz Kaçı
Gösteriyor?’un içine yerleştirilmiş metin parçaları da bu ses-söz kalabalığına katılır.
Aşağıda Bana Islak Mayonuzu Gösterin’i oluşturan 17 anlatı parçasının içinde
yer alan ses-söz ifadeleri tespit edilirken, gelen hayaletlerin canlı bedende mi yoksa
kayıtlı ses gövdesinde mi ikâmet ettikleri de belirtilecektir.
1.Anlatı Parçası - “Üşüyüş” - İlyas Odman
Canlı ses: İlyas, aşırı bir soğukta çıplak bedeniyle üzerinde sadece “ıslak” mayo
ile yürüyormuşçasına; titrerken nefesi, bağırtılar, hırıltılar zaman zaman çığlığa varacak
düzeyde bir ses anlatısına dönüşür. Üşümeye çaresizce teslimdir. Aslında kuru olan
bedenine tasallut eden “ıslaklık” hayaleti; bedeninden taşan titreyişlere, çektiği acı
yüzünden attığı çığlıklara ve kontrol edemediği haykırışlara sebep olur. Çıkardığı sesler,
bedeninin minyon cüssesi yanında devleşip, büyüyerek mekânı doldurur ve adeta
duvarlara çarpar. Bir taraftan bedeninin biçimi, gerilimi ve adımlarının yerdeki zemine
göre (çakıl, kum, çim halı) değişen niteliği, ses malzemesini çeşitlerken, bir taraftan da,
hayaletin zorlamasıyla çıkardığı sesler, fiziksel durumunu ve ruh-hâlini biçimler.
Bedenini içe bükerek kilitlemesi, istemsiz olarak sesini adeta dışarı kaçırtır. Yürümesini
zorlaştıran kasılmaları, yoğun üşüme ve titremesi, boğazını daraltıyormuş gibi, sesinin
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sıkışarak ve birdenbire bedeninin dışına fırlamasına yol açar. Tiz tonda çığlıkları,
dudakların duraksız titremeleriyle bastırılır ve beklenmedik bir ânda, nefes alabilme
şansını yakalamış gibi, âni ve derin bir iç çekişe dönüşüverir.
Kayıtlı Ses: Bir kedi miyavlaması sesi, işlemden geçirilmiş haliyle; sürekli tekrar
eden bir örüntü olarak seyire dâhil olur. Örüntülerde; ilk “miyavlama”, yankılanarak
tekrarlara başlar ve son “miyavlama” solarak işitilmez olur. İlyas’ın titremesini sona
erdiren de duyulan ilk kedi sesidir. Kedi, miyavlayışıyla sahneye “ke(n)dinin hayaletini”
bırakır ve gider.
2.Anlatı Parçası - “Dişi Kedi” - Müge Yetişmen
Kayıtlı Ses: Kedi sesi gittikçe yoğunlaşarak yeni bir ses bölgesi oluşturur. Müge
bu bölge içinde küvetteki yerini ve konumunu alır. Hemen ardından Burak metinlerinden
alınan “Gel psi psi.”, bir kadının kayıtlı sesinden duyulur. Bu söz, anlatı parçasına sonuna
kadar sayısız kere yankılanarak tekrarlanır.
3.Anlatı Parçası – “Sokak Kedisi” - Zerçin Sönmez / Gizem Erdem ve Ufuk Şenel
Kayıtlı Ses: Müge’nin anlatı parçasının yer aldığı “miyavlama” temalı ses bölgesi
içine, Zerçin ve Ufuk da ikili anlatılarını yerleştirir. Miyavlamalar farklılaşarak yeniden
duyulur, yankılanır, büyür, hacim kazanır. Sesle gelen “kedi”nin hayaleti Ufuk’ta ikâmet
etmektedir. Bedeni yere düşen Ufuk, bir kediymişçesine, sırtı üstü yatarak, kollarını ve
bacaklarını tavana doğru gerinir gibi itip çeker. Patilerini uzatıp esneten bir kedi gibi
olması istenmiştir.“Gel psi psi.”165sözlerinin tekrarları da yeniden başlar ve üst üste
yığılırken, kayıtlı son söz olan “diyelim ki geldi!”166 duyulur. Sadece bir kez söylenir
böylelikle anlatı parçası sonlanır.
4. Anlatı Parçası - “Saçlarım” - Misket Alkım:
Kayıtlı Ses: Bu anlatı boyunca ses tasarımının ilk hâli içinde kayıtlı olarak yer

165
166

Sevim Burak, “Osmanlı Bankası” Afrika Dansı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 52.
Aynı s. 52.
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alan Burak’ın şu alıntısı, bir kadın sesinden işitilir:“ (…) - Saçlarımı sarıya boyayıp
kabarttım – en diplerini siyah bıraktım mahsus süs olsundiye içine kıvırttım – Sonra fön
çektirdim – Sonra saçlarımı kestirdim – Sonra berbere kulaklarımı da kestirttim çok
değiştim – Kaşlarımı da alın dedim – Berber büyük berberdi – Kaşlarımı aldı –
Kaşlarımdan sonra kirpiklerimi de aldıracağım efendim dedim – (…)” 167
5.Anlatı Parçası - “Yasak Dokunuş” - Ufuk Şenel:
Bu parça tümüyle ses tasarımında kayıtlı bir alan içinde gerçekleşir.
6.Anlatı Parçası - “Bahar Yürüyüşü” - Müge Yetişmen:
Canlı Ses: Ufuk bir önceki anlatı parçasındaki davranışını kendi sesiyle keser.
Burak’ın Everest My Lord adlı romanında yer alan “vazgeçtim” fiilinin çekimlerinden
oluşan dizgeden aklında kalanları yüksek sesle sıralar: “Vazgeçtim. Vazgeçmiş.
Vazgeçmemeliydiniz.

Vazgeçtim.

Vazgeçiyorlar.

Vazgeç.

Vazgeçme.

Vaz.

Vazgeçmemeliydiniz. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Vazgeçtim.”168 Aynı esnâda Müge
yürüyüşünü sürdürür.
7.Anlatı Parçası - “Islak Sürünüş” - İlyas Odman
Canlı Ses: İlyas’ın kendi tercihine göre bir sıralama, ya da çeşitleme yaptığı bu
alıntılar şunlardır: “Soğuk. … Niye ıslak donla…haaa haa…Bana ıslak mmmmayonu
mayonnu maaaayonuzu gösterin. Gösterin. Lütfen. Niye ıslak mayonuzla dolaş…ıslak
mayonuzla…Büyüyünce ıslak mayo…mayooo. Size kim ıslak mayonuzla dolaşın dedi?
Size kim ıslak…Size kim ıslak… hıııaaaahhh…”169
8.Anlatı Parçası - “Zembul ve Kendini Gömerken” - Çağlar Yiğitoğulları
Kayıtlı Ses: Ses tasarımından gelen bir kadının kayıtlı sesinden şu sözler işitilir:
“Yalvarırım beyefendi saatiniz kaçı gösteriyor? Saatim 1’dir – 2’dir – 2 buçuktur Üçü
çeyrek geçiyor 4.30 Dörde çeyrek var 5’tir Altıdır 7 8 9 10 11 12’dir. İki saat daha
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Sevim Burak, 2003, s. 44.
Sevim Burak, 1984, s. 24.
169
Sevim Burak, 2004, s. 10.
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vaktimiz var Saatim durmuş Saatim işlemiyor Saatimi kurmamışım Saatimi geçici olarak
ayar etmişim Daha bugün Öğleden önce Sonra Yoldayım”170
Canlı Ses: Çağlar’ın çakıl taşları üzerindeki deviniminden ötürü çakıl taşları
birbirine çarparak çıkardığı “şıkırtı” sesleri.
9.Anlatı Parçası - “Böcekler” - Çağlar Yiğitoğulları-Müge Yetişmen, İlyas
Odman-Zerçin Sönmez/Gizem Erdem, Ufuk Şenel-Misket Alkım. Bu anlatı boyunca
sözsüz ses tasarımı devam eder.
10.Anlatı Parçası - “Baron Bahar” - Müge Yetişmen ve İlyas Odman
Kayıtlı Ses: “Yoklarla konuşan insan. Sade ağzıyla değil. Burnuyla da konuşur
o”171
Canlı Ses: İlyas: “Mayıs sabahı. Nilüferler…Islak. Sabah. Mayıs sabahı… Düz.
Uzun. İnce”.172 En az beş kere tekrar eder. Müge: “Düz – Uzun – İnce”.173 En az üç kere
aralıklı ve seyrek biçimde tekrar eder.
11.Anlatı Parçası - “Burun Buruna” - Misket Alkım-Çağlar Yiğitoğulları
Kayıtlı Ses: 8 ve 9. Anlatı parçalarında duyulan, metin yinelenir. Aracagök bu kez
de tekrarlanan her bir cümleyi sonuna erişmeden kesintiye uğratarak, aynı sözleri farklı
bir sayıklamaya dönüştürür.“Saatim 1’ – 2– 2 buçu Üçü çeyre 4.30 Dörde çey 5 Altı…”174
Canlı Ses: Misket anlatının sonunda hızla ve ansızın küvetteki suya düşer, tüm
bedeni suya dalar. Bu hareketle tüm sahneye yayılan yüksek tonlu su sesleri çarpışır.
12.Anlatı Parçası - “Makas” - Misket Alkım
Canlı Ses: Misket anlatı boyunca devinirken, nefesi sıklaşır ve hıçkırır gibi boğuk
ve kesik sesler çıkarır. Anlatının sonuna doğru küçük çığlıklara dönüşecek kadar duygu
yoğunluğu artar.
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Aynı, s. 84.
Sevim Burak, 2003, s. 45.
172
Sevim Burak, 2004, s. 29.
173
Aynı, s. 31.
174
Sevim Burak, “Ölüm Saati” Yanık Saraylar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 84.
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13.Anlatı Parçası - “Tişört” - Ufuk Şenel
Kayıtlı Ses 1: Tek bir “aaaaahh” nidası, Aracagök’ün işlemden geçirdiği bir ses
örüntüsü halinde sürekli, bitimsiz tekrarlarla yükselir. Bir küme oluşturunca sonlanır.
Aynı örüntü birkaç kere daha müzik içine girer ve çıkar. Çok acıklı bir bağırış hatta
haykırışa dönüşmüş bir erkeğin hayaleti, belirdiği her bir ses örüntüsü, ile birlikte giderek
uzaklaşır ve duyulmaz olup kaybolur.
Kayıtlı Ses 2: Anlatı parçasının ikinci yarısında Burak’tan alıntılanan: “Ev
düşünür Evin bahçesi düşünür Bahçenin kapısı düşünür Kapının kilidi düşünür.”175 bir
kadının sesinden işitilir.
14.Anlatı Parçası - “ Bir Hatırlama, Bir Siz/Ah Ya Rab Yehova” - Zerçin
Sönmez/Gizem Erdem-Çağlar Yiğitoğulları
Kayıtlı Ses: “altı, sekiz, dokuz, on iki, beş yüz altmış yedi…Anlamazsınız. Anlat.
Anlatıyorlar. Anlatıyorken. Anlamazdık. Anlat. Anlattımdı….”176
Canlı Ses: Nefes alırken ve aldığı bu nefesi içinde tutarken çıkardığı ses tüm anlatı
boyunca canlı olarak devam eder. Ancak hareketlerin sıraları değişken olduğu için bu
sesin de düzenli bir katılımı yoktur, daha ziyade beklenmedik anlarda duyulur.
15.Anlatı Parçası - “Uğraş Düzeni” - Müge Yetişmen
Canlı Ses: Ses tasarımının bu bölgesinde yaylı benzeri inlemeye dönüşen vınlama
sesleri vurgulanmıştır. Kayıttan gelen ses bölgesinin içine, Müge’nin adımlarına ve
hareketlerinin aksanlarına eşlik eden kısa soluklu ve yuvarlanan minik çakılların sesleri
de karışarak sahneyi doldurur.
16.Anlatı Parçası - “İşkence” - Çağlar Yiğitoğulları
Canlı: Çağlar’ın kendi kendine yaptığı darp ve fiziksel şiddet sebebiyle acılı
inlemeleri ve yer yer çığlıkları duyulur. Ayrıca buna içinden çok pis bir şeyi atmaya
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176

Sevim Burak, 1984, s. 33.
Aynı, s. 19-21.
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çalışıyormuşçasına hiddetle nerdeyse püskürerek tükürmeleri de eklenir.
17.Anlatı Parçası -“Sevim, Misket ve Diğerleri” - Misket Alkım-İlyas OdmanMüge Yetişmen-Çağlar Yiğitoğulları-Ufuk Şenel-Zerçin Sönmez/Gizem Erdem
Bu anlatı parçası boyunca herhangi bir söz ya da insan sesi duyulmaz. Ses tasarımı
o sırada Aracagök’ün müdahalesiyle duyulur.
Bitiş
Bana Islak Mayonuzu Gösterin sonlanırken, gösterim boyunca 7. kişi olarak
tüm anlatılarda kendi tavrı ve davranış biçimleriyle özgürce var olan, görünür ya da
dokunulur olmadığı halde yaydığı çeşitli titreşimler ve yoğun hacimselliği vasıtasıyla
bedenler tarafından fiziksel bağlamda duyumsanan bir unsur olan, ses tasarımı, kendi
belirlediği bir ânda geldiği gibi gidiverir. Her yer ve herkes bu âni çekilişle, çıplak
kalmışçasına bir “sessizlik” ile aydınlatılır. Aracagök’ün yarattığı his adeta bir nefesin
alınıp uçurulması gibidir; bu öylesine sert ve bir o kadar da doğal bir yok oluştur ki razı
olursunuz. Sanki gösterimin canı uçmuş ya da son nefesini vermiştir. Hayalet, geride
tuhaf ama hissedilir bir beyazlık bırakarak çekip gider. Mekâna üflenmiş bir ruhun, aynı
nefes sahibi tarafından geriye çağrılması gibi yaşanmakta olandan sıyrılıp ayrılır.
Hayaletin hayaleti, kulak zarlarında giderek kaybolan yankılarla zihinlerin kıvrımlarına
gizlenip kalır.

2.7 BİR “HAYALET MİMARÎ” OLARAK MEKÂN - BEŞ FARKLI ADRES,
BEŞ FARKLI TECELLÎ
Bu bölümün giriş kısmında; 22/11’in, Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin
gösterimlerini yapmak üzere seçilen adresler ile arasında kurulan yaratıcı ilişkiler,
dramaturji bağlamında; “mekânın hayaletlendirilmesi” fikri çevresinde irdelenecektir.
Önce “Mekân ve Mimarî” ara başlığı altında Derrida’nın fikirleri ışığında bu kavramların
işaret ettiği anlamlar açıklanacaktır. Ardından “Seyir Mekânı” başlığı altında, genel
anlamda sahneleme konumları iletilecek ve alternatif mekân arayışlarının filizlendiği
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performans ürünlerinin bir türü olan “mekâna özel” projelerin genel tanımı yapılacaktır.
“Mekânla kurulan İlişki: “Hayalet Mimarî” başlığı altında ise tezimizin “seyir mahalli”
önermesi, “tekinsizlik” ve “hayalet mimarî” fikirleriyle irdelenecektir.
Sonuncu alt başlık olan “Çekirdek, Kabuk ve Arasındaki: Khõra”da, projemizin
“mekân” fikri, Abraham ve Torok’un “Kabuk ve Çekirdek /Mahfaza ve İç” düşüncesi
beraberinde Derrida’nın “Khora” denemesinden esinlenerek çok katmanlı devingen bir
“hayalet mimarî” olarak vurgulanacaktır. Tez çalışması sürecinde geliştirilen Bana Islak
Mayonuzu Gösterin ile tecrübe edilmiş mekân anlayışı “Üç Katmanlı Mekân
Tahayyülü” başlığı altında açıklanacaktır. Son olarak projemizin seyir mahallini meydana
getiren unsurlarının sıralanmasıyla giriş kısmı tamamlanacaktır.
Alt bölümlerde ise; Bana Islak Mayonuzu Gösterin performansının, içinde vuku
bulduğu beş ayrı adres, İstiklâl Caddesi-Mısır Apartmanı- DOT sahnesi; Tomtom
Mahallesi-Garajistanbul

performans

mekânı,

Alibeyköy-Bilgi

Üniversitesi-

Santralistanbul kampüsü içinde yer alan E180 binasının üst kat sahanlığı, Balat -Tarihi
Galata Köprüsü ayakları, Beyoğlu-Ghetto Music Lounge-Konser Mekânı’nda “hayalet
mimarî”ye dair deneyimlenenler konu edilecektir. Beş ayrı adresin mimarîsiyle
etkileşime giren performansın değişen tecellileri ve açığa çıkan ayıramlar da belirlenmeye
çalışılacaktır.
Mekân ve Mimarî
Mekân177 sözcüğü Arapça kevn yani “olmak, var olmak”tan gelir. Var-lık denen
durum, bir bakıma; boşluğun ancak bir takım eşya (şeyler) ile biraradalığında fark
edilebilir olur. Herhangi bir boşluğun “mekân” oluşu; içine yerleş(tiril)en “şey”lerin
belirlediği, hareket akışlarının bir ağ gibi o “yer”i işgâl ettiği bağlam vasıtasıyla anlam

177

http://kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=mekân&mi=0
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kazanmasıdır. Bu noktada “işgal”178 kavramını, “meşgul”179 ile birlikte düşünelim; bir
boşluk herhangi bir şeyle meşgul edilmekteyken “mekân” olarak addedilir. Henri
Lefebvre “Mekânı işgal eden nedir? Bedendir.”180 diye belirtir. Kastettiği; herhangi bir
eşyanın bedenselliği değil daha ziyade devinime vasıta olan bedendir. Bulunduğu
boşluğu, bıraktığı izlerle ve işaretlerle dolduran ve niyetli hareketlerinin bir şeylere
yönelişi ve bunlardan açığa çıkan enerjinin de bir şeylere çarparak geri dönüşü
gerçekleşen, canlı bedendir.
Derrida ise şöyle ifade eder: “O zamana kadar var-olmamış bir yeri tesis etmek
ve bir gün gelip de içinde yer alacaklarla birlikte muhafaza etmek: işte bu bir mekân
olmadır.”181 Biraz daha genellersek, o yer, yaşanmış, kullanılmış ve bir şekilde kimlik
kazanmış olduğunda bir “mekân” değerine kavuşur. Böylelikle, hakkında konuşulabilir,
bilgi verilebilir bir yere dönüşür.
Her mekânın varoluşunu somutlayan ya da cisimleştiren şey “mimarî”dir.182
Mimarî, boş bir yüzey üzerine inşa edilecek bir yolculuk mekânının vaadidir. Kâğıt
üzerinde planlanan bir dolaşım haritasıdır. Bir mahal içinde; belirli bir arazi yüzeyinin
şekli, patikalar, ana kapılar, koridorlar, geçitler, merdivenler, ara kapılar, boşluklar,
odalar, duvarlar, pencerelerle bölünerek, içinde yaşayanların hareket haritası gibi
tasarlanır. Yaşamı boş bir yüzey üzerine çizgilerle yazarak bir “mutluluk” vaat eder.
Ayrıca, Derrida’nın belirttiği gibi “dil, her zaman yerleşiklik ve mimarî ile belirli
bağlantılar içinde çalışır.”183
178

1. (Bir yeri) Kuvvetine dayanarak ele geçirme, hükmü altına alma. 3.İşinden alıkoyma, meşgul
ederek işini yapmasına engel olma, oyalama.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=i%C5%9Fgal&mi=0
179
Başkası tarafından kullanılır, işletilir, çalıştırılır durumda olan, tutulmuş, işgal edilmiş.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=me%C5%9Fgul&mi=0
180
Henri Lefebvre, Mekânın Üretimi, çev.:Işık Ergüden, Sel Yayıncılık, 2014,İstanbul, s. 188.
181
Eva Meyer, “Architecture Where the Desire May Live”, Rethinking Architecture, Haz.: Neil
Leach, Routlegde,Taylor and Francis e-Library, 2005, s. 324.
https://designpracticesandparadigms.files.wordpress.com/2013/01/leach-ed-rethinkingarchitecture.pdf
182
Binâ yapma sanatı, mimarlık. Bir binânın biçimi, onu başkalarından ayıran nitelik ve
özelliklerinin tamâmı, yapı tarzı.
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=M%C3%8EM%C3%82R%C3%8E&mi=0
183
Meyer, a.g.e. s.323.
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Felsefenin ana metaforu olan “arkitektonik” Derrida’nın dildeki mimarîyi tarif
edişinin de temelini oluşturur. Arkitektonik, sistemler sanatı olarak tanımlanır, bir sanat
olarak, ilmin/bilginin tüm kollarının makul bir düzenlemesi için yarayışlıdır. Şu kesindir
ki mimarî atıflar, dilin söz söyleme sanatı içinde çok kullanışlıdır. Eğer dil, bir
mekânlaştırma/uzamsallaştırma, boşluğu düzenleme ve aynı zamanda, boşluk içinde,
sözcük ya da imlâ işareti gibi araçları düzenleme fiili ise,184 aynı zamanda bir arkitektonik
olarak da ele alınabilir.
Derrida mimarîyi bir yazma biçimi, dolayısıyla da bir yaşam şekli olarak görür.
Dekonstrüksiyon her ne kadar mimarîyle eş düşünülse de Derrida bunu kabul etmez
çünkü yapısöküm, basitçe yapıyı ters yüz etme işleminden ibaret değildir. Bununla
birlikte yapısöküm kendi mimarî retoriğini yaratan bir tahkikattır ve belki mecazen
mimarî kavramların otoritesine gönüllü olabilir.185 Mimarî aynı zamanda kendi kendini
yazan bir olgu olarak, öncelikle inşaat yüzeyine kendi imzasını bırakır. Artık diğer her
mekândan ve her şeyden başka bir yer olmuştur. Bu yere yerleşip, yaşayanlar
belirdiğinde, mimarînin çizdiği patikalardan yürünüp buraları eskitildiğinde, mekân;
hakkında konuşulabilir, bilgisi verilebilir bir adrese dönüşür.
Sahneleme ya da Seyir Mekânları
Sahneleme ya da seyir mekânı, herhangi bir gösterim ürünü için çok önemli bir
tamamlayıcı unsurdur. Bir mekânın içine, gösterim sunmak için yerleşmekle ilgili
seçimler, performansın yaratıcı sürecini ya da fikirlerini etkilediği kadar, seyredenle
seyredilen arasındaki alışverişin niteliğini de değiştirebilir.186 Seyircinin konumu, bakış
açısını belirlemekle birlikte, performans ile arasındaki samimiyeti de tarif eder. Örneğin,
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Aynı.
Neil Leach, “Jacques Derrida”, Rethinking Architecture, Haz. Neil Leach, Routlegde,Taylor
and Francis e-Library, 2005, s. 322.
https://designpracticesandparadigms.files.wordpress.com/2013/01/leach-ed-rethinkingarchitecture.pdf
186
Erika Fischer-Lichte, The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies,
Routledge, 2014, Oxon and New York, s.23.
185
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geleneksel opera-bale salonlarında, seyirciler metreler boyu yükselen, kademeli olarak
sahneden uzaklaşan basamaklar üzerine yerleştirilmiş koltuklarda oturur. Kimi zaman
oldukça uzaktan izleyenler de düşünülerek, yapımlarda göz boyamaca, göz aldatmaca ve
yanıltmaca eylemleri bu yapımlarda anlatının doğallığı veya samimiyetinden daha önce
gelir.
Günümüzde yaygın olarak rastlanan, çağdaş sahneleme mekânları “Siyah Kutu black-box” adı verilen dört duvar ile çevrili düz bir odadan oluşur. Bu büyük oda içinde,
çoğunlukla yerleri ve yükseklikleri değişebilen hareketli, çok parçalı seyirci platformları
bulunur. Sahneleme alanının, gereksinilen ölçülerine ve seyirci sayısına göre düzenlenen
bu oturum elemanları; yapımın yaratıcısına seyircisinin bakış açısını ve onunla arasındaki
samimiyete ilişkin mesafeleri belirlemek konusunda seçenekler sunar.
Son dönemde sık rastlanan bir eğilim de örneğin bir otel odası, metruk bir binanın
katları, terk edilmiş bir lunapark ya da bir fabrika binası gibi alanları da sahneleme alanı
olarak değerlendirmektir. Bu mekânlarda, seyirci, mimarî ya da doğal çevre içinde belirli
bir yere konumlanmayabilir. Bu seçenek; seyir esnâsında, seyredenleri, gösterimcilerin
peşinden yürümeye, bazen ayakta dikilmeye, hatta bazen sunulanın sadece bir parçasını
seyretmekle yetinmeye mecbur edebilir. Bir yandan da tüm bu ihtimâller, seyreden ve
seyredilen arasındaki mesafelerin azalmasından ötürü, umulmadık ayrıntılara şahit olma,
tuhaf algılar ve deneyimler yaşama şansını da sunarlar.
60’ların sonundan itibaren dans ve tiyatro pratikleri, yapımlarını tiyatro
binalarından dışarıya; öncesinde farklı amaçlarla kullanılan binalara ya da mekânlara
yönlendirmiştir. Bu yeni mekânlarda seyirci ve gösterimci arasındaki ilişkiyi belirleyen
bir tasarım olmadığı için, sanatçılar, seyirciye kitlesel bağlamda ulaşma imkânlarını
genişletme umuduyla “sahne dışı mekânlar”da gösterimler yapmayı denemiştir. Yanı sıra;
yeni hareketlilik ve algılama imkânları sayesinde, seyirciyle ilişkiler bakımından
performansın etkinliğini yeniden tanımlamıştır. Bir diğer deyişle, performansın mekânı
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nasıl meydana getirebileceğini vurgulamıştır.187 Bu uygulamalar, gösterim sanatlarının
ve bilhassa da “performans” projelerinin içinde, yeni bir kol oluşturur: “mekâna-özel
(site-specific)” adıyla ifade edilirler. “Mekâna-özel” tabiriyle nitelenen gösterimlerden
beklenen yaklaşım; seçtikleri mimarî ya da doğal çevrenin kendine has nitelikleriyle
alışveriş halinde üretilmiş ya da sunuluyor olmalarıdır. Bu ölçütü doğrulayan şey, söz
konusu projenin, “o” mekân haricinde bir yerde aynıyla tekrar edilemeyecek özelliklerde
üretilmiş olmasıdır. Hem tarihsel hem de fiziksel özellikleriyle, yaratım sürecini
esinlendirici ve yönlendirici bir mahal seçilerek, içinde üretilen bir gösterim projesi
“mekâna özel” diye tabir edilebilir
“Hayalet Mimarî”
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in mekânla arasında kurduğu ilişki “mekâna
özel” yaratılmış bir ilişki değildir. Bununla birlikte bulunduğu mekân ya da mahali
önemseyişi ya da ona atfettiği performatif değer, özgündür. Performansın seyir mekânı
sıklıkla değiştirilmiştir. Seçilen mekânların tümüne, performansın kendine ait eşyalarıyla
(dekor ve aksesuar parçalarıyla) bir “seyir mahalli”, kurulmasından kısa bir süre sonra
silinip yitecek bir “hayalet mimarî” tesis etmek amaçlanmıştır. Projemiz, nereye
yerleşirse yerleşsin, performansa “mahal veren” bir dolayımlılık başka bir deyişle, bir
“hayalet mimarî” oluşturma potansiyeline sahiptir. Tesis edilen bu mimarî, gelip geçici,
konar-göçer bir oluştur ve o da diğer unsurlar gibi bir “vak’a” olarak tecelli eder. Bu
mânada hem tekil ve tekrar edilemez hem deneyimsel hem de hayaletsi olmasını
sağlamak hedeflenir. Kurulurken yıkılan, dağıtılan, ve gözler önünde, devinimler
nedeniyle üzerinde oluşan izler sayesinde belirirken, izler silindikçe görünmezleşen bir
yok-mekân olarak benimsenir.
Seçilmiş seyir mekânını bir “hayalet mimarî” olarak kurgularken geçtiğimiz
aşamalar şöyledir. Öncelikle, seçilen yer sahne dışı ya da sahne olarak kullanılan ama
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mimarisi farklı bir mekândır. İlk olarak burada var olan mimarî özellikler belirlenir,
eşyaları yerleştirirken, sahne tasarımcısıyla birlikte bu mimariyi vurgulayacak yeni bir
düzenleme yapılır. Bu düzenleme daha önceki seyir mahallerinden mutlaka farklıdır.
Gösterim öncesi prova yapılmadığı için, son dakikalarda gösterimcilerden bu yeni düzen
içinde biraz dolaşmaları, kendilerine ait aksesuarları kendilerinin yerleştirmesi istenir.
Son olarak da anlatılarını hangi bölge içinde icra edecekleri kararlaştırılır. Gösterimciler
buna ek olarak, mekânın mimari parçalarıyla da tanışır, pencerelere, girintilere, yüzeye,
kirişlere, kapılara ve eşyaların yerlerine aşina olurlar.
Seyir esnasında ise gösterimcilerden mekânın mimarîsi ile etkileşerek, tezâhür
edebilecek farklı anlatımların, ifade ve davranışların arayıcısı olmaları istenir. Mimarînin
ayrıntılarında saklı hayaletlere yönelmeleri, seyir esnâsında onları da çağırmaları ve
onları da konuk etmeleri beklenir. Çünkü her yerde hayaletler vardır. Kiriş, kolon, zemin
döşemesi, pencere ve geçit gibi mimarî unsurlarla ilişkiye girmeyi denemeleri, bu yönde
doğaçlama yapmaları hem bedensel ifadelerini çoğaltır hem de o ânda beliren
beklenmedik imgelerle performansı zenginleştirir.
Mekânın hayaletlenişi bir vak’a olarak böylece belirmeye ve seyrin bağlamına
katılmaya başlar. Bir vak’a sözkonusu olduğunda açığa çıkan “hayaletsilik” niteliği;
mekân içinde kurulan “seyir mahalli” ve “perili ev”(beden)leri, “hayalet mimarî” fikri ile
bir araya toplar. Bu yaklaşım tez çalışmamızda “mekâna-özel” anlayışından farklı olduğu
için “mekân-etkileşimli” olarak isimlendirilmiştir.
“Hayalet mimarî”nin bir diğer açısı da; projelerin içine geçici olarak
yerleştirdikleri “seyir mahalli” yüzünden seyir mekânının “başkalaşmasıdır”. Bir
hayaletin ziyaretiymiş gibi, seçilen adresin farklı bir köşesinde ya da mimarînin orijinal
parçası olup da seyir esnâsında bir perdenin arkasına saklanan; kapı, kiriş, pencere,
merdiven, çıkma, rampa vb. unsurları açıkta bırakılarak seyredenler açısından- akla
gelmeyen bir “başkalık” yaratılır. Bu başkalaştırma, tekinsizlik ve ötekilik hissiyle
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“hayalet mimarî” kurgusuna vasıta edilir. Freud’un dediği gibi mekân artık heimlich yani
ev-imsi-home-like ya da âşina-familiar değildir. Her heimlich kendi içinde unheimlich’i
de barındırdığı için, hayaletlenen bir mekânda, birçok aşinâlığı aşinâsızlık -unfamiliar /
un-home-like olarak deneyimleriz.188 “Hayalet mimarî” anlayışı da, kendi içinde âşinalar
barındırırken, içinde kurulduğu mekânı âşinasızlaştırır. Seyir biterken, hayalet mimarî,
mekânın çeşitli yerlerine, köşelerine, duvarlarına ya da zeminine kendi hayaletlerini miras
bırakarak çekilir. Hayaletin oradan gelip geçtiğine dair izler, sağa sola dağılıp, hafızalara
yapışır.
Çekirdek, Kabuk ve Arasındaki: Khõra
Psikanalistler Nicolas Abraham ve Maria Torok, kişinin yaşamış olduğu
sarsıntıya sebebiyet veren diğer kişinin ölümü hâlinde, hayaletinin ona musallat oluşunu,
ölünün bir türlü gömülemeyen varlığı olarak tarif ederler. Ölünün bedeni, hayatta kalan
kişinin bedeninde, öl(e)memiş bir beden olarak yerleşir, tasallut eder ve kişiyle birlikte
yaşamını sürdürür. Bedenin en derin yerinde, vakti gelince açılan ve içindeki hayaleti
hortlatan bir mezarlık; crypt vardır. Eski kiliselerin bodrum katlarında, çoğunlukla mihrap
hizasının tam altında, temele gömülü ya da zemine yerleştirilmiş lahitler ya da kabirler
bulunur. Bunlar crypt yani mahzende yer alan mezarlıklardır. Bu kabirler, gözlerden
uzakta, saklı ya da başka bir deyişle sırlı yerlerdir. Crypt sözcüğünün aynı zamanda
“şifre” anlamına gelişi de buradan kaynaklanır; söz konusu kabirin yerini herkes bilmez,
çoğunlukla şifreli bir yer tarifi vardır. Mısır tarihi mezarlarında da bu tür şifrelemeler
sıkça rastlanır. Abraham ve Torok’a göre crypt kişinin ölmüş olan yakınını ya da onunla
ilintili olan “sırrını” yutarak içinde muhafaza ettiği yerdir. Yutulmuş bu beden, yaşayan
bedeni etkisi altına alan bir hayalettir.189 Yutan beden ise bu hayaletin yegâne haznesidir.
Daha önce “perili ev” olarak gösterimci bedenleri bahsinde de imâ ettiğimiz gibi,
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buradaki mekân diziliminde de crypt olarak fiil gören gösterimci bedenleri bizzat birer
mekân”dır, “her canlı beden bir mekândır ve kendine ait bir mekânı vardır”190.
Bunlara ilaveten, Abraham ve Torok yaşayan bedeni “kabuk yahut mahfaza”,
içindeki mezarı ise “çekirdek ya da iç” olarak betimlerler. Burada dikkat edilmesi gereken
çok önemli bir husus ise kabuk ve çekirdek arasında, birinden diğerine, bitimsiz bir
hareketlilik, sürekli bir giriş ve çıkışın vuku buluyor olmasıdır. Böyle bir modelin
kâbulüne dayanarak; kabuk (mahfaza) ve çekirdek (nüve, öz) arasındaki hareketliliğin
gerçekleştiği alanı Derrida’nın kastettiği khõra olarak benimseyebiliriz.
Derrida “Khõra” adlı denemesinde191 Platon’un Timaios’ta khõra ismi altında
ifade ettiği şeyin; ne “duyumsanabilir” ne de “kavranabilir” olarak “üçüncü türe ait” olan
olduğunu belirtir. Derrida’ya göre, ne “bu”, ne de “şu” ve hem “bu” hem de “şu” olandır.
İkiliğin iki tarafına da katılır gibiyken katılmaz. İlişkili olduğu şey tarafından ya
vasıflandırılır ya da vasıfsızlaştırılır. Bir dolayımdır, ilişkisi varken aynı zamanda da
aslen kopuktur.
Khõra onlara mahal vermek için bütün belirlenimleri alıyor,
fakat hiçbirine kendisininmişçesine sahip olmuyor. Onlara sahip,
onlar ona ait, çünkü onları alıyor, fakat onlara birer özellik
[propriete: mal] gibi sahip değil. O “üzeri”ne, hakkında, kendi
hakkında kaydolmaya gelenlerin toplamı veya sürecinden başka bir
şey değil “dir”, fakat bütün bu yorumlara rağmen onların öznesi
veya mevcut desteği de değildir.192
Ölüyü yutarak, kendi içindeki mezarda muhafaza eden kişi ile içindeki hayaletin
ilişkisi de yukarıda Derrida’nın anlattığı gibi birbirini tam olarak vasıflandırmayan ve
birbirinin vasfından azad olamayan bir hareketliliktir. Hayalet o bedene ait değilken,
beden de tümüyle hayaletin cismi değildir. Ancak davranışlar ya da olaylar boyunca
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birbirlerine katılır ve biteviye ayrılırlar. Bu gel-gitlerin oluştuğu, “mahal vermeye mahal
olan şey”dir khõra, dolayımdır, birbirinden sebeplenmenin yeridir. Hayaletin belirir
gibiyken kaybolması hâli için aralanan yarık (ayıram) başka bir deyişle ihsas olunan
sebeptir. Nicoletta Isar, “Chorogrophy: A Space for Choreographic Inscription” isimli
makalesinin başında; khõrayı, “farkına varmadan/müşahade edemeden gördüğümüz,
mülk edinemeden işgâl ettiğimiz, yok saydığımız bir mevcudiyet, mecazdan ibaret bir
yer”193 olarak tarif eder. Sonra da onun “arasındalık” niteliğini; “planlar arasında,
görünür ve görünmez arasında konumlanmış hem görünür hem de görünmez; dahası hem
mevcut hem de nâmevcut”194 diyerek vurgular.
Üç Katmanlı Mekân Tahayyülü
Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin mekân tahayyülü, yukarıda bahsi
geçen kavramlar ışığında, üç katmanlı, devingen; yani birbiri içine girip çıkılan, bir
“arkitektonik” olarak gelişir. En iç kısımda: kendinde hayaletleri barındıran onların dış
dünyaya geçişlerine dolayım sağlayan mekânlar olarak “perili ev”ler bulunur. Bunlar
içlerinde hayaleti yani “çekirdek” ya da özü muhafaza eden, “sır(lar)”ı haiz cryptler,
birinci mekân katmanıdır. “Perili ev”lerin içinde devindiği mekân ise, seyir eşyalarının
yerleştirilmesiyle geçici olarak kurulmuş ve anlatılara dolayım sağlayan ikinci mekân
katmanıdır. Bu katman ne tam anlamıyla çekirdek ne de kabuktur, ikisi arasında kalandır.
Hem çekirdeklere hem de en dıştaki mimarî kabuğa müdahil olan ve bozulmak için
kurulmuş ya da sökülmek için örülü bulunan; aradaki devinim alanıdır. İkinci mekân
katmanı, seyrin ifâ edildiği, seyrin canlanışına dolayım sağlayan kırılgan bir inşaattır. Bu
yeri khõra niteliğinde tahayyül edebiliriz. Çünkü seyir boyunca ortaya çıkan davranışlara
sebebiyet verir gibiyken tam da doğrudan birer sebep değildirler. Derrida’nın, baştan beri
esinlendiğimiz “ayıram”ıyla benzeşen, bir geçit, bir yarıktır. Bu yarıkta devinimler belirir,
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dışarıya sızar ve yeniden gene yarığın diplerine doğru geri çekilir, kaybolurlar.
Devinimlerin, khõra içinde, bedenler ve nesneler arasındaki yakınlaşıp uzaklaşmalar
bağlamında bir gramer oluşturduklarını söylemek ya da hatırlatmak da gerekebilir. Ki bu
da koreografinin başka bir tarifi olarak okunabilir. Derrida’ya kulak verelim:
… khõra olacak bu uçurumsal yarığın düşünülmeye ve dile
getirilmeye çalışıldığı bir tür uçurum, her şeyin aynı anda hem yer
almaya hem de kendini yansıtmaya geleceği (çünkü buraya
kaydolan

imgelerdir)

bir

yerin

açıklığı

var

ise,

bir

uçurumsallaştırmanın, bir söylem kompozisyonunun belli bir
düzeninin kurala tabi tutması anlamsız mıdır?195
Tez çalışmamızda, khõra ile açıklamaya çalıştığımız, projenin icra edildiği
devingenlik düzlemini ya da yarığı, “seyir mahalli” olarak isimlendirdik. “Seyir mahalli”
kendini oluşturan parçalar itibariyle bir ölçüde nesnel bir varlık gibi algılansa da tam bir
inşaat değildir. Daha ziyade, bu eşya ile ilişkiye geçen gösterimci vasıtasıyla anlatıma
“yer” ya da “mahal” veren ve hayaletimsi bir belirip kaybolmayı sürdüren bulanık bir
dünya çizimini andırır. Isar’a kulak verelim:
Platon, beliren ya da tezâhür eden khõraya atıfta bulunur. Aslında,
Platon onun görünür şeylerin içinde kendini göstermesini ima eder,
phainesthai (fantezi) “tecelli etmek, tezâhür etmek” anlamına gelir,
ya da “göze görünür olmak”. Bedenler ona çarptığında ya da
onunla karşılaştığı ânda khõra parça parça görünür. Ama sadece
devinim hâlinde/içinde belirir, sadece hareketin izleri üzerinde
görülür, çünkü sadece hareket eden şeyler, görünebilir şeylerdir ve
bunlar görünür şeyler üzerinde iz bırakabilir.196
Üçüncü mekân katmanı ise, alımlayıcılar için asıl mekân olan gösterim mekânıdır.
Yani bir gösterim salonu, bir giriş kapısı, bir endüstriyel kalıntı, terkedilmiş bir bina,
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kullanılmayan bir köprü ayağı ya da bir restorandır. Projemiz için burası geçici olarak
işgale uğratılarak, alışıldık ya da genel kullanımı dışında bir alternatif ya da “uygunsuz”
keyfiyetle meşgul edilecektir. Bu son katman diğer ikisini örtüleyen ya da dağılıp
saçılmalarını bir süreliğine engelleyen mahfaza ya da “mimarî kabuk”dur.
Tez çalışmamızda önerdiğimiz “seyir mahalli”, içine yerleştiği ya da işgal ettiği
“mimarî kabuk” ile kaplanırken ya da gölgelenirken, onunla arasında devingen bir
alışveriş ilişkisine izin verir. Dolaysız, canlı, çoğunlukla irticalen ve fiziksel boyutlarıyla
görülebilir bir ilişkiye kalkışır. Mimarî kabuğun sahip olduğu renkleri, dokuları, girinti
çıkıntıları, hacimleri ve dolulukları vurgularken, performansın tüm devingenliklerini,
mekândaki fiziksel koşulların müdahalesine açık olarak icra eder. gösterimciler, seyir
esnasında; içine dâhil oldukları “mimarî kabuk” içinde, kendi başlarına tespit ettikleri
yerlerde

konumlanabilir

ya

da

bu

konumları,

duruşları

ve

davranışlarıyla

vurgulayabilirler.
Yukarıda açımladığımız üç katlı arkitektonik, hem kendi katmanları arasında
alışveriş anlamında hem de herbirinin mekân olarak belirip kayboluşuyla devingendir.
Aynı zamanda “hayaletsilik” de sayabileceğimiz bu dinamik, öncelikle her tarafa sirayet
etmesi umulan, geçicilik veya ölümlülük hâlidir. Kurulan şeylerin hemen akabinde yıkılıp
bozulacağına

ilişkin

bir

ön

kabuldür.

Seyir

esnasını

bir

“ölümlü”

olarak

“can”landırmaktır. Perili evler, birer sır(lar) haznesi olarak kendilerinde konaklayan
hayaletin gözle ya da diğer duyu organlarıyla bir lâhzâ duyulabilmelerine vasıta olur.
Perili evler yolculuk eden meskenlerdir. Bu mekânları birer crypt yani “şifre” olarak tabir
etmek aynı zamanda İngilizcede sıfır anlamına gelen cypher sözcüğüyle akraba olan
sphere yani “küre”yi de çağırır. Dilimizdeki “sıfır” şekil itibariyle, bizzat kendi devrini
tamamlamış ve kendiyle birleşebilmiş bir kavistir, diğer sayılardan farklı bir bütünlük
arzeder. Sıfır bu minvalde “sefer” kelimesiyle de akrabalığı nedeniyle bizi cryptlerin sefer
halinde oluşuna doğru yöneltebilir. Gerçekten de seyredilen perili evler; seyir mahallini
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teşkil eden nesneler arasında sefer ya da seyr ederken, bedenlerini kendi olmaklıklarıyla
bir-leştirebilmek umuduyla devinir hâldedir. Bir yandan seyir mahalli içindeki eşya ile
ilişkili davranırken, bir yandan da mimarî kabuk dâhilindeki girinti çıkıntılara bir yerleşir,
bir ayrılır; bunlar dolayımında da devinirler. Böylece her bir mimarî kabuk içinde, farklı
bir mimarî parçayı (niş, kolon, pencere, duvar, kapı, kiriş, merdiven vb.) vurgulayan bir
konuma geçerlerken, kendileri ile “mimarî kabuk” arasında geçişler ya da bağlantılar
örmüş olurlar. Bir kumaşa batıp çıkan iğne iplik gibi, perili evler, oradan oraya taşınarak,
sanal bir “ağ-mekân” dokuyup dururlar. İşte tam ayırt edilemeyen bu ağ mekân, khõra
gibi çalışarak seyir mahallini teşkil eder.
Projemizin mekân içindeki mekân tahayyülleri, sadece sahne tasarımcısının
kararlarıyla sınırlı kalamaz, yönetmen-koreografın ve gösterimcilerin arkitektonik
katmanların herbiriyle kurdukları ilişkiler vasıtasıyla kendini bitimsizce yenileyerekyineleyen bir devingenlik arz eder. Yinelenme ise, bir önceki tekliflerin yitmesine ya da
tahribatına razı olunduğu takdirde mümkündür. Seyreden açısından, seyirin ilk ânında
bakmakta olduğu tasarım (pürüzsüz bir düzlük halinde serilmiş kum zemin vb.), dakikalar
içinde tane tane yıkılır, hiç değilse bozulur, hırpalanır. Ya da seyredenin o vakte kadar
fark etmediği bir mimarî öge, tasarımın dahilinde dikkati kendi üzerine çeker
(pencerelerden görünen sokak, tel örgülü demir kapılar ya da köprünün demir kasnakları
gibi).
Sahne tasarımcısı tarafından her yeni mimarî kabuk içine yerleştirilen seyir
mahallinin bizzat kendisi, bir önceki seyir mahalli nin hayaleti olarak çağrılmıştır. Şimdi
de sonraki seyir için çağrılacak hayalete dönüşmektedir. Seyirlerin ardından, mekânda
kalan dağınıklık ya da kir, bambaşka bir yeni tasarım olarak işte bu hayaletin tecellisidir.
Mimarî kabuk ise, performans vasıtasıyla içine doluşan ve köşelerine, girintilerine
saklanan hayaletlerle hayaletlenir. Artık yeni bir kimlik kazanmış, “başka” türlü algılanan
bir yeni mekâna dönüşmüştür. Yeni gelenlerle birlikte içinde ikâmet eden hayaletlerden
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bazıları da hortlatılmıştır. Ne var ki bir iki geceden sonra içine kurulan “seyr”e ait eşyalar,
toz, kir, toparlanıp götürülünce sadece gösterimin silik izleri veya hayaletleri, hâtırası
orada kalır.
Tüm bunların ışığında tez çalışmamızın önermesi; “mekân-etkileşimli”
yaklaşımını bir kez daha hatırlatalım: bu tâbirin içinde yer alan “etkileşim” sözcüğü,
“mütekabil tesir” yani karşılıklı etki halinde bulunmaya açık olma hâlidir. Mekânetkileşimli olmak, seyrin geçeceği çevre ile yaratıcı bir alışveriş içinde bulunmak hem
onun arkitektonik niteliklerinden esinlenmek hem de mimarî kabuk içinde belirli
ayrıntılarla ilişki kurarak, buralarda ikâmet eden hayaletleri hortlatmaya yeltenmektir.
Seyredenler, seyir esnasında başkalaşan mekânın bu farklı hâline şahitlik eder ve bir kez
daha yakalanamayacak bir deneyimi paylaşırlar. Aynı mekâna başka bir vesileyle
geldiklerinde, -ihtimâl- 22/11’in izlerine ya da hayaletlerine rastlayabilirler.
22/11, hatırda kalmak amacıyla, her mimari kabuk için geçerli kabule meydan
okur. Örneğin dans etmek için yaratılan bir boşluk olan yükseltilmiş sahne boşluğunun
neredeyse

yarısını

nesnelerle

tavana

kadar

doldurur,

(Keşke

Bir

Masada

Oturabilseydik- Cemal Reşit Rey Konser Salonu) ya da bir konser mekânını, kum, çakıl
taşları ve su dolu küvetler vasıtasıyla aşinasızlaştırır (Bana Islak Mayonuzu GösterinGhetto Music Lounge). Bir seyirlik mekânda ise, gösterimlerin yapıldığı boşluğa seyirci
platformlarını taşır ve dinlenme alanını, giriş kapısını, sokağın görülebildiği pencereleri
ya da barı, kendi anlatısının arka zemini olarak kullanır (Keşke Bir Masada
Oturabilseydik ve Bana Islak Mayonuzu Gösterin-garajistanbul). Bir endüstriyel
kalıntı olarak kabul edilebilecek, tarihi çelik köprünün, kıyıya bağlanmış parçalarından
birisinin taşıyıcı ayakları arasında oluşmuş paslı, kirli ve ıslak zeminine seyir eşyalarını
yerleştirerek, seyredenlere, gün batımından karanlığa doğru, değişen İstanbul manzarası
içinde hayaletleriyle mücadele eden Burak’ın metinlerini izletir (Bana Islak Mayonuzu
Gösterin-Tarihi Galata Köprüsü).
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Seyir Mahalli’ni İnşa Eden Unsurlar
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in sahne tasarımı, dört temel malzeme ile “seyir
mahalli”nde gövdelenir: su, kum, çakıl taşı ve çimen. Dördü de doğadan gelen,
dokulardır. Şeffaf, gri, beyaz ve yeşildir.
Tasarımın ilk uygulamasında, bu dört doku, sırayla, şeritler halinde seyir zeminini
örter. Dokular, farklı alanları tanımlamak niyetiyle, zemin üzerine yerleştirilmiş, büyük
birer kütle olan, ikisi daire, biri dikdörtgen şekilli küvetlerin aralarında ve bunların
dışında kalan yüzeylerde yayılır ya da öbeklenir. Seyir mekânları değişirken, zemini
kaplayan çim, çakıl, kum yığınları ve küvetler de farklı bir tasarımla yerleştirilir. Yüzeyi
örten farklı dokular, ilk gösterimin ardından daha bölgesel yığıntılar halinde
yerleştirilmiştir.
Genel anlayışa göre dansın ya da hareketli bir sahne anlatısının –rahatça zıplamak,
yuvarlanmak, dönmek, adım atmak için- pürüzsüz bir zemin üzerinde icrası beklenir.
Ancak Bana Islak Mayonuzu Gösterin bu beklentiyi bozar ve hem adım atması hem
düşüp kalkması hem de üzerinde hareket etmesi fiziksel olarak ciddi zorluk yaratan,
yaralanma hatta sakatlanma riski taşıyan alternatif bir zemin dokusu döşer. Seyredilenler
zihinlerindeki “hayaletlerin müdahalesi” ile eş zamanlı, farklı zemin dokularının
bedenlerine ve sahne esnasındaki varoluşlarına müdahalesine de maruz kalır. Sahne
tasarımını yapan Seda Temizer Yöntem bu hususları şöyle açıklıyor:
Aslında bizim istediğimiz pürüzsüz dans yüzeyini bozmaktı.
Dansçıların her seferinde aynı olacağından emin olduğu zemin
yerine, olasılıklara açık, kaygan, değişebilir, dönüşebilir, her an
başka bir şey olabilir bir yüzey yaratma isteği ile bu malzemeler
seçildi. Dansçılar her seferinde bir şeye zorlanıyor; onlara bir
mücadele alanı yaratılmış oluyor.197
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Kum zemin; deniz kenarı, plaj, inşaat alanları hatta mezarlık, çakıl taşları; gene
deniz kenarı, su yatakları, mermer mezar taşları, bahçe zeminleri, çim halı; kırlar,
bayırlar, bahçe, park zeminleri, doğa dokularını çağrıştırır. Bu üç zemin dokusu “dış”
yaşama, sokağa hatta kamusal alana ait eşya iken; üzerine yerleşen üç küvet, hem kapalı
alana daha ziyade “ev”e, hatta bir evin en derin ve gizli, mahrem bölümü olan banyoya
atıfta bulunur. Ev, özel/mahrem alandır. Gösterimci bedenleri; evin içindeki banyonun
içinde bulunması gereken küvet ve ilaveten küvetin içindeki suyun oluşturduğu şeffaf bir
doku ile örtülü vaziyettedirler.
Küvetler yalnızca hazne olmaktan ibaret değil, mimarî birer parça gibi mekândaki
boşlukları tanımlar. Büyüklükleri, hacimleri nedeniyle mekân içinde sıkışıklığa ve
kalabalıklığa sebep olurlar. Müzik ya da gösterimcilerin varlığına ilaveten, küvetlerin de
diğerleriyle çekişmesi, uyumsuzluğu hissedilsin istenmiştir. Birer kişi gibi orada ve inatla
duran engelleyici, katı, aşılmaz unsurlardır.
Çok katmanlı bir mahremiyete işaret eden “seyir mahalli” içinde yer alan bu
mekâncıklar yani içi su dolu küvetler; sanki sokağa ya da kırlara ya da parklara ya da
inşaat çukurlarına yerleştirilmiş, dış mekân, açık alanların orta yerine atılmış, bırakılmış
gibidir. Böylece gösterimci bedenlerinin mahremiyeti, âniden açıkta bırakılır, onları
çaresiz bir ifşaya mecbur eder. Seyredilenler seyir esnasında, önce su ile sonra sırasıyla,
küvet ve seyir mekânının çatısı ile örtünebilir. Ancak su şeffaftır, küvetin üstü açıktır ve
“mimarî kabuk”un çeperleri bedenleri örtmek için çok uzaktadır. Yanı sıra, kabuğun
altında, seyredenler de bulunmakta ve “özel alan”a, kişisel mahremiyete, tanıklık
etmektedir.
Gösterimciler, tüm bu farklı nitelikteki yüzey dokularının kendilerine değmesine,
davranışlarına karışıp bulaşmalarına bir nevi tasallutuna maruz kalır; dengelerini
bozmasına, ayak, bacak eklemlerini tehlikeye atmasına, bedenlerinin yaralanıp
morarmasına, ıslanıp üşümeye ve kuma bulanıp kirlenmeye rıza gösterir. Üstelik bir doku
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üzerinde bir süre devinerek alışkanlık kazansalar da her ân bir diğerine basma tehlikesi
söz konusu olduğundan, bedenleri bir türlü tam uyumlanamaz. Her biri, ayakta
durabilmek, reji-koreografi içinde niyet edilmiş davranışları gayretle icraya devam etmek
mücadelesinden bitkin düşer.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in diğer bir özelliği; seyrin anlatı parçalarının
birbirinden farklı dokular üzerinde “az-çok sınırlandırılmış” alanlar içinde icra
edilmesidir. Sahnedeki düzenleme, Burak’ın metinlerindeki gibi birbirleriyle yan yana
duran ama bütünleşemeyen alanlardan oluşur. Ancak araya sınırlar çekerek bu alanları
bir arada bulundurabilmek mümkün olur. Böylelikle, hareket/davranış serileri de
herhangi bir dans yapıtındaki gibi, tüm gösterim alanı üzerinde, boşluğu baştan sona
içinde dolaşarak doldurmak üzere bir devingenlik arz etmez. Tersine, hareket/davranış
alanları ya bir “çizgi” ya da küçük bir noktasal alandan ibarettir. Örneğin; Müge, çim halı
boyunca, ortasından geçen ince bir hat üzerinde ilerler. İlyas, kumdan şerit zemin boyunca
bedenini, enine hizalayarak, en sonda bulunan küvete çarpana dek başka bir yere
sapmadan doğrusal yönde ilerletir. Ufuk, tişört çıkartma sahnesini bir küvetin ince
kenarında neredeyse bir noktasına ilişerek icra eder. Misket, makas düşürüp aradığı
sahneyi kum zeminin sadece en solunda kalan kare şeklinde belirlenmiş alan içinden
çıkmadan gerçekleştirir.
Devingenliklerin, “çizgisel” ya da “noktasal” alanlarda gerçekleşmesi, Bana
Islak Mayonuzu Gösterin projesinin, boşluk ile ilişkisini tek ya da iki boyutta
sınırlandıran bir niteliğidir. Projemiz seyredenlere, “yukarı” ya da “havaya” doğru
yönelen “aşkın” bir beden tasavvuru yerine, yerçekimi tarafından yönetilmeye başka bir
deyişle “çekilmeye” rıza gösteren, “tâbi” bir beden teklif eder. Yere, zemine yakın duruş,
bir yerden bir yere koşuşturmadan, kendi bedeninin erişebildiği kadar bir hacim içinde
kalmakla yetinen bir devingenlik hem öznelliğe hem de sınıra işaret eder. İnsan bedeninin
sınırlılığını, yetersizliğini ve güçsüzlüğünü, başka bir deyişle kendiliği içindeki
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kifayetsizliğini ve aczini vurgulamayı amaçlar. Bu aynı zamanda insanın kendinden
menkul mevcudiyeti ile çarpışmak yerine, kabullenmesini davet eden fikirdir. Estetik
açıdan da; bedenin, katıksız kendiliğinde, sereserpe ortaya dökülüşünde, hatta bizzat bir
duyguyu tecrübe etmenin etkisiyle yıpranmışlığında beliren güzellik aranır. Düşen bir
gövdenin yerle birleştiği ânda aldığı şekil, yüzünün ifadesi, suyun içine daldığı ânda
karışan saçları, buruşan yüz hatları ya da kibrit çakmaya uğraşırken gerilen ifadesi ve yay
gibi içe bükülen omurgasının verdiği tedirgin duruş, insan olmanın güzelliği olarak
benimsenmiştir.
Seyir esnasında, anlatı parçalarının asıl özneleri konumundaki seyredilenlerin
dışındaki perili evler, mekânın kuytu köşelerinde belli belirsiz işlerle –kumu karıştırmak,
giysilerinin suyunu sıkmak, tavanı seyretmek, sigara tüttürmek, parmaklarıyla suyu
karıştırmak, titremeye devam etmek, kostümünü giyip, çıkarmak- oyalanır ya da bu alanı
çevreleyen -duvar, pencere, tırabzan, balkon vb.- mimarî parçalara yaslanarak
duraklarlar. Seyredilenler bu gibi durumlarda, seyir mekânının mimarîsini ya da fiziksel
özelliklerini vurgulayacak şekilde davranır.
Seyirde kullanılan eşyalar (kibrit, yağmur çizmeleri, makas vb.) ve değiştirilen
giysiler (bornoz, pantolon, tişört, kazak vb.) zemin üzerinde farklı yerlerde kullanılmayı
bekler. Devingenlik boyunca, düzgünce serilmiş şeritler ya da kum, çakıl öbekleri
bozulur, giysiler ıslanır ve kirlenir, malzemeler birbiriyle karışır ve en sonunda tüm dekor
darmadağın olur. Böylece “hayaletlerin müdahalesi”nin bir başka düzlemde daha tecellisi
mümkün olur.
Su, seyir esnâsında “ıslanmak” için gereklidir. Su tüm seyredilenleri birleştiren
kendi içinde eriten bir çözücü olarak iş görür. “Islanmak”, bedenlerin görünümünü bozar,
saçları yapıştırır, makyajı akıtır, renkleri karıştırır, giysileri büzüştürür ve bedene
yapıştırır, deriyi buruşturur ve üşütür. Yanı sıra, damlayarak ardında iz bırakır, diğer
nesnelere de müdahil olur. Su adeta tüm diğer nesnelere musallat olan bir hayalet gibidir.
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Öyle ki “ıslanmak” kişiyi elinde olmaksızın, naif kılar, kırılganlaştırır, güçsüz ve çıplak
bırakır. Bedeni yorar, her şeyi aşağıya, yere doğru çeker. Bana Islak Mayonuzu
Gösterin için “ıslanmak” aynı zamanda performansın “vak’a” niteliğini sağlar, çünkü
seyredenin şahitliği önünde gerçekleşir ve her seyir gecesi, ıslaklığın beden, giysi, saç,
makyaj, zemindeki farklı dokular üzerindeki etkisi de farklılaşır. Su, tüm diğer dokuları
etkiler, bozar ve her şeyi değişime uğratma gücüyle de asaldır. Islanmak ya da suyun
değiştirici etkilerine, maruz kalmak ve bunun her seferinde farklı tezâhür ediyor olması;
projeye “canlılık” yani o ânda oluşmakta olan ve “dolaysızlık” yani denetimsiz ve
kurgusuz, yalın haliyle ne ise o olan bir “hakikilik” temin eder.
Sahne tasarımı şekillenirken, ilk seyir mekânı olan Garajistanbul içinde yer alan
dikdörtgen biçimli bir havuz kullanılmak istenir. Bu havuz mekânın giriş kısmında,
sokağa bitişik, yolun altında kalan duvarın dibinde kazılmış yaklaşık 1x6m boyutlarında,
1m kadar derinliği olan ince uzun bir haznedir. Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de, bu
haznenin su ile doldurulması düşünülür ancak gösterime birkaç gün kala mekân sahipleri
bunu yapamayacaklarını söyleyince alternatif bir çözüm aranır. İçine tüm beden olarak
girilmeye elverişli büyüklükte su hazneleri aranır, kazanlar ya da tahta tekneler
düşünülür, en sonunda tasarımcı büyük ebatlı beyaz küvetler bulur. Böylelikle sahne
tasarımı, salt zemin döşemesi/kaplaması olarak kalmaktan kurtularak iki boyutluluktan
üç boyutluluğa bir geçiş yapar. Üç adet tam daire bir adet uçları yuvarlak, dikdörtgen
biçimli küvetlerin kenarları zemine tam olarak yapıştığı için; daire şeklindekiler kusursuz
birer silindir olarak, engebeli zeminin üzerine yerleşir. Yüksek kenarlı bu küvetler,
karşıdan bakıldığında içindekini saklarken üstten bakıldığında da içine tamamıyla aldığı
bedenleri bir akvaryum gibi muhafaza eden tuhaf bir görsel etki oluşturur. Küvetler Ross
Lovegrove imzasını taşıyan, kusursuz bir mühendislikle Vitra markasının özel
koleksiyonu dâhilinde üretilmiş dijital tasarım ürünleridir. Böylesi bir “nesnel aşkınlık”
ile birbirine karışan doğal dokuların ve diğer sıradan nesnelerin yarattığı kirlilik ve
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dağınıklık arasındaki zıtlık; anlamsız, saçma ve rüyamsı bir gerçeküstülük hissine de yol
açar. Bembeyaz küvetler gösterim boyunca, içlerindeki suyun rengi değiştikçe, kirlenir,
matlaşır ve kalabalığa karışır. Evinden dışarıya, sokağa atılmış mobilyalar gibi, sokağın
kirine bulaşmak zorunda bırakılır.
Su ve beyaz küvetler aynı zamanda yönetmen-koreografın hayaletlerinden birisi
olan; kare ya da dikdörtgen biçimli çok derin bir havuz imgesinin de tezâhürüdür. Yaşamı
boyunca belirsiz aralıklarla tekrar tekrar gördüğü rüyalarda, daima tanıdık bir derin havuz
imgesi ile karşılaşır. Ortamın ayrıntıları değişse de çoğunlukla hiç kimsenin haberi
olmayan bir yerdedir, hiç kimsenin bulamayacağı bir büyük boşluk içindedir. Burası
toprak bir tünel, çok derinlerde, yüzlerce kat aşağıda bir kapalı bir garaj ya da çok büyük
bir mağaramsı toprak bir küredir. Bu tekinsiz mekânın içinde zeminin orta yerinde, kare
biçimli çok büyük ve çok derin bir su haznesi bulunur. Çok fazla derin olan bu havuz
insan yapımıdır, yüzeyleri kaba betondur ve içindeki su mat ya da bulanıktır. Önce ona
uzun uzun bakar, yaklaşır. Bir süre sonra nasıl olduğunu anlamadan kendini loş ışıkta,
suyun içinde bulur. Sanki suyun içinden gelen bir ışık, bedeninin bulunduğu noktayı
aydınlatmaktadır, böylelikle suyun yüzeyindeki kabarcıklar ve yeşilimsi opak/donuk
rengi, görülür. Havuzdaki su, yeşilimsi bazen de çamurlanmış gibi hafif kahve tonlu, içi
görünmeyen bulanık bir sudur. Suyun bedenini hafif hafif kaşındırıp, ısırdığını, sodalı ya
da asitli, can acıtmayan ama tuhaf köpükler çıkaran bir sıvı olduğunu hisseder. Suyun
içindeyken de yüzmez, tedirgindir ve ayaklarının altındaki sınırsız derinlikten ürkmeye
başladığında, yükselen korku duygusu ile nefesi daralarak uyanır. Yönetmen-koreografın
16 yaşından beri sürekli yinelenen rüyası, Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesininilk
defa 2007 Mayıs ayında ilk sahnelenişiyle birlikte kesilir.
Sahne tasarımında yer alan diğer üç doku; kum, çakıl ve çimen hem Burak
metinlerinde geçen olgulardan hem de yönetmen-koreografın çocukluğundan gelen
hayaletlerin etkisidir. Burak’ın metinlerinde geçenler arasından, “ıslak mayo” deyimi, su
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ile birlikte, deniz kenarını yani kumsalı çağırır. Deniz tatilinde sürekli mücadele edilen,
mayo içine dolan, saçların arasına takılan kumları hatırlatır. Çakıl taşları, İstanbul
sahillerinde denizin içini, kayıkların çekildiği alanları ve köşklerin, sayfiye evlerinin
bahçelerinde çiçeklerden ayrılmış yürüme patikalarını çağırır. Baron Bahar karakterine
âşık daktilo kızın mayıs ayındaki yürüyüşü ise taze yeşil çimenlere götürür. İnşaat
malzemeleri, tamamlanmamışlık duygusunu ve kentin başka şekillere dönüşümünden
yayılan tekinsizliği de betimler. Burak metinlerinde geçen “Dikkat Burada bir İhtiyar
Kadın Oturuyor”198 tabelası, Erenköy köşklerini yıkmaya gelen müteahhitlere karşı bir
savunma aracı gibi tahayyül edilen bir ibaredir.
– ben çiçeklerime dalıp gitmişim – onlara bakarken dışarda çok
şeyler değişmiş – Son zamanlarda bir araba gürültüsü beni çok
rahatsız ediyordu - … - müteahhitlerin arabalarıdır bunlar – Cadde
boyunca bütün evlere dalıp çıkıyorlar – Evlerin kapılarını
çalıyorlar – Evleri, çam ağaçlarını, çiçekleri istiyorlar – Öyle
zorbalık şeklinde değil tabi- Pazarlık şeklinde - … - Bu arada
benim arsalarımdan, çiçeklerimden bir parça çaldılar – Öyle
hırsızlık gibi değil – saldırı şeklinde de değil – başka bir iş şeklinde
– (inşaat işi) bilirsiniz şimdi inşaat işleri var – tabii birdenbire
olmaz inşaatlar – Aslında bizim bilmediğimiz bir iş bu iş –
Müteahhitlerin dediğine göre “uzun zaman işidir bu efendim” –
arsa kazılacak, su aranacak, kuyular açılacak, makineler çalışacak,
kamyonlar tutulacak efendim – insanlar Anadolu’dan toplanacak
denizin kumu ve çakılı çıkarılacak – arsalara yığılacak efendim –
dağlar yıkılacak kayalar sökülecek yapılar başlayacak efendim –
Adamlar ellerinde kazma küreklerle üstünüze doğru geldikçe siz
kaçacaksınız efendim - 199
Yıkılan bahçeler, kesilen ağaçlar için acı duymak ya da duyan insanlardan olmak
hâlini yaşlı ve eski bir mahalle sakini zihninden okunur hâle getiren Burak, edebiyatı
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vasıtasıyla toplumumuza reva görülen yozlaşmaları da eleştirmiş hatta kendi zamanından
geleceğe göçen bir hayalet misali adeta bugünkü ahvalimizi kendi zamanından
söylemiştir.
“BU ÇAM AĞACI 100 YILLIKTIR
BU ÇAM AĞACI NENEDEN KALMADIR
BU ÇAM AĞACINI BİR DAHA KİMSE YETİŞTİREMEZ (…)
YAZIKTIR
GÜNAHTIR
HATIRASI VARDIR”
DEYİN (ANLAMAZLAR)
Hatta siz isterseniz onlara bir şey anlatın çamı keserken
NEDİR
NE OLUYOR
NİÇİN
DEYİN
ANLAMAZLAR (…)
ÇAMA SARILIN (ÇAM SİZİN KENDİ HAYATINIZ OLSUN)
KOCA ÇAMA BAKIP
ELLERİNİZİN KOLLARINIZIN HAREKETLERİNE BAKIP
GENE BİR ŞEY ANLAMAZLAR. (…)
BELKİ DE GELMEZLER
ÖYLE BİR ÜMİT VAR İÇİMDE
“ÇÜNKÜ ÇOK DOYDULAR” (Böyle diyor bizim
bahçıvan)
PEKİ “BU KIŞ” DİYORUM “BU KIŞ”
BAHÇIVAN YÜZÜME BAKIYOR ŞÜPHE VE
KORKUYLA
KIŞA KADAR BİR ŞEY Mİ OLACAK Kİ?
EVİ GÖSTERİP KENDİMİ KUYUYA
(Anlamazlar)
EVE SARILSAM (KENDİMİ ÇAMA)
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(Anlamazlar)
ÇAMA SARILSAM (KENDİMİ EVE)
(Anlamazlar)
EVE SARILIN (KENDİNİZİ KARANFİLE)
KARANFİLE SARILIN (KENDİNİZİ AĞAÇLARA)
AĞAÇLARA SARILIN
MALINIZA SARILIN200

Burak ile paralel şekilde, yönetmen-koreografın çocukluğundan zihninde kalan
şehir algısı da sahne tasarımını esinlendiren hayaletlerdendir. Çocukluk dönemi; iki katlı
bahçe içindeki müstakil evlerden oluşan eski bir mahallenin, lüks apartmanlardan oluşan
karmakarışık, bayağı zevklerin ortaya döküldüğü, kimliksiz, pahalı bir mahalleye
dönüştüğü bir döneme denk gelir. Biri bitmeden diğeri başlayan inşaatlar silsilesi
boyunca, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yürüdüğü sokaklarda rastladığı inşaat
çukurlarını seyretmeden, girişlerde yığılı kum tepelerinin üzerinden geçmeden, çalışan iş
makinalarına sabitlenip kalmadan oradan ayrılamaz. Özellikle toprakta açtıkları o
kocaman, alabildiğine derin “inşaat çukuru” ve içine dolmuş çamurlu su birikintisinden
adeta büyülenir.
Kum, çakıl ve çimen; bir ev yapmak için gereken her şey olarak benimsenir.
Ayrıca kum; yumuşak, şekil alan, içine düşen nesneyi kaybeden sessiz bir evreni de
çağırır. Çakıl taşları, iri ve kabadır. Aralarında boşluklar kalır, üstüne basınca taşlar
kayarak yuvarlanır, zemini kayganlaştırır. Taşlar acıtır, morartır, sesi, gürültüsü, kütlesi
vardır. Zora koşan bir evreni temsil eder. Çimen ise yaşamaktadır, taze ve canlıdır. Nemli,
yumuşak ve içine doğru çeken bir şefkati vardır. Çimen aşırı parlak rengiyle, inanması
güç bir doğal güzelliğin rüyamsı tuhaflığını temsil eder. Burası sevecen, uzak ve hayâlsi
bir mutluluk evrenidir.

200

Aynı, s. 49-50.
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Bir sahneleme mekânı içine, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in tasarlanmış
“seyir mahalli” kurulurken, çuvallar dolusu kum ve çuvallar dolusu çakıl taşı gösterim
alanına indirilir. Ağır inşaat malzemeleri olarak, zemin üzerinde, küçük tepeler oluşturan
öbekler halinde yığılır. Ek olarak büyük boyutlu üç adet küvet bunların arasına
yerleştirilir. İçleri ağzına kadar su ile doldurulur. Öyle ki tüm bu malzemelerin taşınması
ve yerleştirilmesi ciddi bir ameliye gerektirir. Örneğin; Tarihi Galata Köprüsü’nde
gösterim mekânı, yolun altında kalan kısım olduğundan, bu ağır malzemeleri indirmek
için küçük bir vinç kullanılmıştır. Mimarînin “hayalet mekân” olmasını pekiştiren bir
unsur da bu malzemenin aslında “kalıcılık” ve “sabitlenme” çağrıştırmasıdır. “Mimarî
kabuk” bu ağır malzemenin ve eşyaların kitleselliği, kalabalığı, kapsayıcılığı ve kirliliği
(ıslaklık, çamur) tarafından işgale uğratılır. Bu denli ağır bir nesnellik karşısında,
seyredenlerde ortadan kaldırması güç bir dünyaya baktığı izlenimi yaratılmak istenir.
2.7.1

BEYOĞLU MISIR APARTMANI-DOT SAHNESİ-MAYIS 2007

Bana Islak Mayonuzu Gösterin, ilk ve tek genel provasını tiyatro topluluğu
DOT’un Beyoğlu, İstiklâl caddesi üzerinde yer alan tarihi Mısır Apartmanında bulunan
siyah kutu şeklindeki sahnesinde yapar. Yaratım sürecinde seyredilenlerin üçü İstanbul,
üçü Ankara’da, yönetmen-koreograf ile tekil çalışmalar yaparak, kendi sahnelerini
çalışmıştır. İkili sahneler için herkes Ankara’da, Devlet Opera ve Balesi Modern Dans
topluluğunun prova salonunda buluşmuş ve burada çok kısa süre içinde bu sahneler
kurgulanmıştır. Ses tasarımcısı, sahne tasarımcısı ve dramaturgların izlediği “ilk
birleştirme” denemesi de bu stüdyoda yapılır. Ancak ses tasarımı eksik olduğu için bu
tam bir akış sayılmaz. Takip eden günlerde ses tasarımı üzerine sahneler yerleştirilir, ses
tasarımı içinde esnek bölgeler ayrılır ve bazı eklemeler yapılarak akış için hazır edilir. İlk
gösterime iki gün kala, genel prova yapmak niyetiyle, Mısır Apartmanı içindeki DOT’a
ait mekânda, koreografi ve rejinin sahne sıralaması uygulanır ve alan içinde
seyredilenlerin konumları belirlenerek, anlatı parçaları ses tasarımı ile üst üste getirilir.
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Bu ilk ve tek genel prova olur; seyredilenler için de tasarımcılar için de performansın
neye benzeyeceği ya da ne yapmakta olduklarına dair bir parça deneyim böylece ilk defa
duyumsanmış olur. Ancak giysiler, dekor parçaları ve su, kum, taş, çimen dokuları ve
diğer aksesuarın hiçbiri bu provada yoktur. Bomboş siyah kutu içinde gerçekleşen akış
esnâsında, seyredilenler hayaletlerini çağırır ve başlarına gelecek olan şeylerin de
hayaletleri ya da hayaletimsi gerçeklikleriyle yetinmek durumunda kalır. Böylece Bana
Islak Mayonuzu Gösterin kendi kendisinin gelecekteki hayaletini çağırmış ve onun
tarafından ele geçirilmiş olur. Bütün ruh durumlarının, her haliyle, hiçbir nesne
olmaksızın, tuhaf bir yalınlıkla yaşanmaya çabalanması benzersiz bir deneyim olarak
yaşanır. “Hayaletlenme” ilk kez vuku bulur. Bu eşsiz ve tekil deneyimin ne yazık ki hiçbir
görsel kaydı bulunmamaktadır.

2.7.2

GARAJİSTANBUL - MAYIS 2007 (4 GÖSTERİM)

Bir sanat kolektifi tarafından, Beyoğlu, Tom Tom mahallesinde bulunan bir
otomobil garajının sahneleme mekânına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Garajistanbul
2007 yılındaki açılışını takip eden aylar boyunca ülkedeki tüm alternatif tiyatro ve çağdaş
dans üreticilerine, programlarında yer almaları için çağrıda bulunur. Çağrıda

Şekil 83- Çağlar Yiğitoğulları, İlyas Odman, Müge Yetişmen, Garajistanbul 2007 (A. Okutan)

258

bulunduklarından biri olan Ergiydiren Doğan, önce başka bir toplulukla ortak bir gecede
ilk defa 22/11 adıyla Sıfırla Böl isimli dans yapıtını sergiler. Daha sonra Burak üzerine
projelendirdiği Bana Islak Mayonuzu Gösterin isimli yapıtı, mayıs ayında 4 gece için
programa alınır.
Garajistanbul’da mekânın sağ yanında ana giriş kapısı bulunur. Camlı ana giriş
kapısı, hemen derin ve geniş bir rampa inişiyle gişe-danışma masasına doğru uzanır.
Rampanın sol duvarı, boylu boyunca kafesli penceredir. Aşağıda bu duvarın sonunda
solda, salona giriş kapısı ile sahneleme mekânına girilir. Kapıdan girişte büyük bir boş
alanla karşılaşırsınız, burası çoğunlukla bekleme-dinlenme alanı olarak kullanılır. Tam
karşısında, iki farklı kapıyla soyunma odalarına geçilen, giriş rampasına paralel uzanan
ikinci bir cam duvar görülür. Burası; giriş, dinlenme-bar alanı ve soyunma odalarının
toplamıyla mekânın bütün alanının yarısıdır. Sokak seviyesinin oldukça altına inen bu
havzanın sokağa bakan duvarı da aynı kafesli cam duvar ile yarıya kadar kaplıdır ki,
sokakta pencere kenarına oturanlar içeriyi seyrederken, içeriden de sokaktan geçenler
izlenebilir. Salona giriş kapısının sağ tarafında kalan diğer yarısı ise gösterim, sunum,
konserler için sahneleme mekânı olarak ayrılmıştır. Seyirci oturumu için, tekerlekli ve

Şekil 84- Misket Alkım, Garajistanbul, 2007 (M. Okutan)
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yükseltilebilen platformlar bulunur ki bunları istenen alan üzerine farklı düzenlemelerde
yerleştirmek mümkündür. Mekân, hem-zemin siyah epoxi ile kaplıdır. Böylelikle
Garajistanbul, yapıtlara, alan içinde farklı sahneleme ya da konumlanma serbestliği
sağlar.
Bu mekân içinde Bana Islak Mayonuzu Gösterin, “seyir mahalli” diye tabir
ettiği yerleştirmeyi, Garajistanbul’un alışıldık sahneleme alanı içine değil, tersine
dinlenme-bekleme alanı içerisine yerleştirir. Çünkü diğer alan, üç tarafı kapalı siyah bir
kutu iken, bu parça, mimarî ögelerin –cam duvarlar, sokağa bakan pencere ve arkada
beton duvar- bulunduğu, Garajistanbul’un mimarî varlığına atıfta bulunan, yegâne
alandır. Bu kısmı seçmekten maksat; “mimarî kabuk”un varlığını veya kimliğini
vurgulamaktır. Ayrıca sokak ve giriş rampası ile görsel bir bağlantısı vardır ve bu
alanlardaki insan akışı da performansın rejisine kaza eseri dâhil olma potansiyeline
sahiptir. Böylelikle, seçili alanın karşısında kalan boşluk içine de 4 basamak halinde
yükselen seyirci platformları yerleştirilir. Seyir mahallinin eşyalarından, çim halı,
seyirciye paralel bir şerit halinde, sahneleme yüzeyini ortadan ikiye böler. Seyreden
açısından bakıldığında dikdörtgen küvet, çim halının arkasında kalan epoxi zemin
üzerinde, sol köşeye yakın bir noktaya yerleştirilir. Daire küvetlerden birincisi de aynı
şekilde halı zeminin gerisine, sağ köşeye doğru, ikinci daire küvet, yarısı çim halının
üzerinde kalacak şekilde biraz daha öne yakın ortanın sağına doğru konulur. Çim halının
hemen yanına paralel bir şerit boyunca beyaz çakıl taşları döşenir ve en ön sırada zemin,
gene düzgün bir şerit halinde kum ile kaplanır. Üçüncü ve son küvet ise, kum şeridin
sonuna doğru, sağ ön köşeye yakın bir konumdadır ve kum şerit, sağ yanından kulisin
cam duvarına doğru devam eder. Son dekor parçaları olan iri boğumlu demir zincirler ise
yüksek tavandan yere doğru tüm zeminlerin üzerindeki dağınık noktalara indirilerek,
dikey boyutta görüntüyü parçalayan bir etki yaratır.
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Yukarıda belirtilen tercihin neticesinde Bana Islak Mayonuzu Gösterin ‘in
Garajistanbul ile bizzat ilintili olan ve diğer mekânlardan ayrışan neticeler şöyle
sıralanabilir:
•

Garajistanbul gösterimlerinde, seyir önce ses ile başlar hemen ardından
seyredilenler teker teker “seyir mahalli”ne girerler. Bu girişler kulisten sahneye
doğrudan açılan, kafesli cam duvar panele dâhil bir kapıdan gerçekleşir. Girişler
seyredenlerden gizlenmez aksine seyrin bir parçası haline getirilir.

•

Benzer şekilde mekâna giriş rampasını alandan ayıran diğer cam duvar ve kapı da
seyre dâhil edilir. Sonlara doğru seyredilenlerden üç kişi bu kapıdan dışarıya
çıkarak cam duvarın arkasına geçer, basamaklar boyunca farklı yüksekliklerden,
bedenlerini yüzlerini cama yaslayarak içeriyi hem seyri hem de seyredenleri
seyretmeye başlar. Burada belki de bizzat kendi hayaletlerinin, aralarından bir
kişiye musallat oluşunu seyreden diğer hayaletlerin dizilişi tecelli etmektedir.

Şekil 85 – Çağlar Yiğitoğulları Garajistanbul 2007 (M. Okutan)
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Böylelikle “seyir mahalli”nin sınırları belirsizleşir ve mekânın dışına doğru
yayılarak dağılır.
•

Seyirci oturumunun tam karşısında yer alan duvarın üst kısmında kademeli olarak
yerleştirilmiş kafesli cam panel bu kez pencere görevi görmektedir. Yokuş bir
sokağın eğimine paralel kademelenen bu şeffaf yüzey, sokakta akmakta olan canlı
ve gündelik yaşamı da kontrol dışı ya da hesaplanamaz şekilde seyre dâhil eder.
İçeriden bakıldığında ekseriyetle gelen geçenlerin bacakları ya da gövdeleri
görülür. Bu kimseler sahne esnâsında, tam da oradan geçmekteyken gündelik
yaşamın hayaletine dönüşür. Bazı ânlarda, sokaktaki kimselerden, oradan
geçerken içeride bir hareketlilik fark ederek durup seyreden, hatta pencere
kenarına oturarak, cam panel arkasında sokağın loş ışığı altında, gölgemsi,
hayaletimsi bir imge olarak içeriyi seyretmeye katılanlar da bulunur. İçerideki
seyirci ise, dışarıdan bakanlara baktığında, hem gösterime dâhil olan bu imgeleri,
hem de seyreden olarak onların varlığında kendi kendilerinin hayaletlerini görür
gibidir.

•

Sokak tarafında bulunan pencerelerin altında kalan kalın duvar, Bana Islak
Mayonuzu Gösterin için, bir duvar olarak takdir edilir, önemsenir ve rejinin kimi
ânlarında seyredilenlerin çeşitli biçimlerde yaslanışları, duvar dolayımında
yaratılan imgeler de anlatımın parçası olur. Ayrıca hayaletlerin birer gölge olup,
belirip kaybolduğu, büyük bir ekran gibi, canlı bir görüntü akışına da zemin olur.
Işık tasarımı, genel yaklaşımın tersine, sahneleme alanındaki gölgeleri silmek
üzere değil daha da keskinleştirmek, onları çoğaltmak ve neredeyse birer
gösterimci gibi, onlara imgeler içinde yer vermek üzere düşünülmüştür. Işığın
yardımıyla, mekân içinde hareket eden seyredilenlerin devasa gölgeleri, yan
duvarlarla birlikte, bu zemin üzerinde hayaletlere atıfta bulunur, neredeyse onları
görünür kılar.
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2.7.3

SANTRALİSTANBUL - OCAK 2008 (2 GÖSTERİM)

Bilgi Üniversitesi’nin Alibeyköy mevkiinde, eski elektrik santrali arazisine
kurduğu santralistanbul yerleşkesi, içinde muhafaza edilen santralden kalma üretim,
bakım, depo, tamir binalarıyla zaten “hayaletli”, post-endüstriyel bir çevredir. Eski
elektrik santralinden kalma binaların en büyükleri müze ve kütüphane, daha küçükleri
sergileme, sahneleme alanları ya da restoran, bar olarak dönüştürülmüştür. Yanı sıra yeni
inşa edilmiş eğitim binaları, yemek, dinlenme alanları, mevcuttur.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin için belirlenen mimari kabuk, yerleşkedeki yeni
yapılan binalardan E4 numaralı binanın, en üst katında ‘lobi/fuaye’ diye adlandırılan bir
ara mekândır. Burası dans stüdyoları ve mini konferans salonu arasında kalan, bir cephesi
tamamen cam duvar ve bir yanı da galeri/iç balkon olan, zemini kırmızı epoxi kaplı bir
dinlenme-oyalanma mekânı olarak tanımlanabilir. Kare biçimli bu sahanlığın dışarı bakan
tek duvarı, zemin katta yere kadar uzanan yekpare cam penceredir. Karşısına gelen iç
duvar üzerinde tuvaletlere geçilen kapılar vardır ki seyirci platformları bu duvarın önüne
yerleştirilir. Seyirci konumundan bakıldığında sol tarafta geriye doğru kıvrılarak
konferans salonuna yönelen kısa bir koridor, sağ tarafında ise dört kat boyunca tavandan
yere doğru inen bir havalandırma boşluğu yer alır. İki tarafı duvara bitişiktir diğer iki
tarafında katlara birleşen kısa duvar ve üzerinde metal tırabzanı vardır.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin belirlenen alanda kurguladığı seyir mahallinde
bu kez, boyutların daralmasından ötürü, 4 yerine 3 adet küvet (1 dikdörtgen, 2 daire)
kullanır. Zemini kaplayan dokulardan ise sadece çim halı şerit halinde muhafaza edilir
ancak bu kez köşeden köşeye serilerek, alanı böler. Kum ve çakıl taşları ise irili ufaklı
birden fazla noktaya öbek olarak yığılır ya da leke şeklinde yeri kaplar. Tavanda bulunan
uygun noktalardan zincir sarkıtlar indirilir ancak bu kez ağırlık taşıyamayacak kadar zayıf
bir bağlantı kurulabilir. Garajistanbul’daki gösterimlerde, zincirlere asılmak ya da
yaslanmak mümkünken, burada sadece görsel bir tamamlayıcı olur.
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Santralistanbul içinde seçili yer, mimarî dış kabuk olarak, olabildiğince sade,
modernist bir işlevsellikle, hayaletleri çağırmaya ya da barındırmaya uzak bir yer gibidir.
Bu hacim bir seyir mekânı
yerine,

aslında

günlük

yaşamın geçtiği bir hacim
olarak

işlev

nedenle,

seyir

görür.

Bu

boyunca,

günlük yaşama ait sıradan
mimarî

unsurların

kalorifer

da

petekleri,

Şekil 86-Misket Alkım, İlyas Odman, Santralistanbul 2008 (M.

tırabzanlar ve pencerelerin

Okutan)

üstü kapatılmaz, aksine varlıklarının altı çizilir. Bu alanın sınırları içinde var olan mimarî
kabuğun nitelikleri, bunlardan ibaret de olsa 22/11 onları performans ile alışverişe sokar.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin bu boşluğu ağır malzemeleri ve kiri pasıyla öylesine
işgal eder ki, mekân ister istemez hayaletlenir, dahası oradan sayısız kere geçmiş bulunan
seyredenler için kökten başkalaşan bir yere dönüşür. Burası projenin ikinci mekânı
olarak, gerek tasarım gerekse seyredilenlerin davranışları bağlamında farklı deneyimlere
imkan verir. Santralistanbul’da projenin değişkenlik potansiyeli, ilk kez sınanmış olur.
Santralistanbul gösterimleri sırasında mimarî kabuk ile kurulan ilişkiler ve
gösterimin değişen tecellilerini sıralayalım:
•

Söz konusu kübik hacim içinde var olan yegâne mimarî unsur olan kalorifer
petekleri, üzerine asılan ya da arkasına sıkıştırılan giysi parçaları ile “seyir
mahalli”ne dâhil edilir. Seyredilenlerin tırabzanların üstüne oturması, onlara
yaslanması, ya da kenarlarından aşağı sarkmaları vasıtasıyla balkon kenarına
benzer boşluk da “seyir mahalli”ne katılmış olur.
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•

Seyirci oturumunun karşı duvarı yerden tavana kadar cam pencereler ile kaplıdır.
Pencereden, yerleşke içindeki eski elektrik santraline ait binalardan birisinin arka
cephesi, görülür ve yüzey ışıkları bu cam duvardan sahne içine sızarak ışık
tasarımına katılır. Ayrıca sol köşede dışarıdaki ana caddeden otomobil ve tabela
ışıkları da kırılarak içeriye sızar. Seyir boyunca, vakit ilerledikçe kararan hava ve
kış mevsimi olması nedeniyle buğulanan camların ardındaki görünüm de
bulanıklaşarak hayaletsiliği artırır. Tüm bunlara ilaveten, seyredilenlerin cam
yüzey üzerinde birbiri ardına çoğalan yansımaları da mekândaki “hayalet etkisi”ni
çoğaltır ve devingen bir görselliğin yaratımına vesile olur.

•

Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in ilk seyirlerinde, anlatı parçalarının devindiği
alanlar, çakıl-kum ya da çimen olarak birbirinden ayrışırken, santralistanbul
içindeki seçili mekâna kurgulanan “seyir mahalli”nde, her bir davranış bedenler
her üç malzemeyle de ilişkilenmek zorunda kalır. Örneğin; Misket makası kimi
zaman çakılların
kimi zaman kum
yığınının üzerine
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Okutan)

düşürür

ve

kiminde

sessiz

kiminde

çakıl

taşlarına

çarpan

metalin

sesiyle

irkilten, belirsiz
bir akışa vesile

olur. Ayrıca bu mekânın deneyiminde, seyredilenlerin devinimleri daha fazla
mekâna müdahil olur ve yüzeydeki çakıl ve kumun şeklini değiştirme ya da
istediği konumda bulunma serbestliğini kullanır. Böylelikle, ikili anlatılar için
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birbirleriyle buluşma noktalarına, ayrıca bekledikleri ya da oyalandıkları yer ve
duruşlara da her gece kendi seçimleriyle karar ve yön verirler.
•

santralistanbul içinde belirlenen mekân, görece dar bir alan olduğu için
seyredenler ile performans arasındaki mesafe oldukça yakınlaşır. Bu durum
seyredilenler açısından, oldukça mahrem hâllerin (hayaletlerin tasallutu altında
davranmak, kendi özgeçmişleri ya da hayaletleri ile yüzleşmek ve bu nedenle
oluşan kafa karışıklığı vb.) ya da öznel gerçekliklerin ifşası duygusunu pekiştirir.
Seyredilenler, seyredenlerin gözleri önünde kaçacak hiçbir yerleri olmadan,
başlarına gelenin müdahalesine tabi olur. “Hayaletlenme”nin yanı sıra bu kez
seyredenler tarafından yakın bir bakışın tutukluluğuna maruz kalırlar. Bedenleri,
yüz ifadeleri, sesleri, yorgunlukları, hırpalanışları, korkuları, nefesleri, darlıkları,
haykırışları ve gözyaşları tüm ayrıntılarıyla öznel gerilimleri, seyredenlerce
yakalanır, kaydedilir. Seyredenler ile aralarındaki mesafe daraldığı için,
bedenlerin fiziksellikleri ön plana çıkar, cinsel varlıkları -kasıt dışı- vurgulanmış
olur. Örneğin; önceki mekânda ayakta duran iki gövde olarak sahne tasarımı
içinde bir figür değeri taşıyan Misket ve Çağlar’ın burun buruna geldiklerinde
yarattığı izlence, burada; birbirine yaklaşan ancak değmeden yeniden uzaklaşan
dudakların yarattığı bir tür gerilime dönüşür. Tüm bedenlerin ıslaklıkları, üstlerine
yapışan giysiler ve bulaşan kumlar, tanelerine kadar ayrıntılı şekilde fark
edilirken, bedenlerden açığa çıkan ısı, heyecan ya da titreşimler capcanlı, elle
tutulacak kadar hakiki dozda seyredenlere nerdeyse bulaşır ya da sürtünür.
Bunlara ek olarak, seyredilenlerin davranışları, bitimsizce tekrar eden hareketleri
boyunca çabalayan bedenleri tüm yorgunluğu algılanır. Yalan ya da yapay ya da
taklit bir edimi içine alamayacak denli bir yakınlıkta seyredilenlerin tümüyle
doğal ve içten olmaları ve kendilerini “oluş”a bırakmalarının dışında bir seçenek
oluşmaz.
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2.7.4

TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ KALINTISI - MAYIS 2008

Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in üçüncü farklı mimari kabuğu, bizzat
endüstriyel bir kalıntı olan Balat sahiline bağlı durmaktaki Tarihi Galata Köprüsü’nün
parçalarından birisidir. Bu parçanın üst tarafı arabaların geçtiği asfalt kaplı bir yoldur.
Yolun tavan olarak kapattığı alt kısımda, yani köprünün ayakları ve denizle birleşen
zeminler arasında kısmen boş alanlar bulunur. Bana Islak Mayonuzu Gösterin için bu

Şekil 88 – Tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

sefer, bu alanlardan biri “seyir mahalli” olur. Bunlar aslında taşıyıcı kolon ve kirişlerle
yarı dolu yüzeyler ve hacimlerdir. Ayakları meydana getiren, ayrıca köprünün açılıp
kapanma sistemini oluşturan devasa vida ve perçinlerle birleştirilmiş, taşıyıcı kolon ve
kirişler; çaprazlar ya da “v” biçimli dikeyler çizerek boşluğu böler. Çelikten, kaba
şeritlerin ördüğü bir ağ benzeri, yarı dolu bu hacim; hem tipik “köprü altı” duygusunu
cisimleştirir, hem de seyrin “sokak”ta, açık ve tekinsiz bir atmosferde vuku bulmasına
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vasıta olur. Seçilmiş mekânın diğer bir önemli özelliği de, köprü altında kalan bu hacmin,
denize bakan yan yüzeylerinin, Osmanlı çizgileri taşıyan demir perçinlerle süslü
kemerlerle bezenmiş oluşudur. Dolayısıyla mimarî kabuk olarak, Tarihi Galata
Köprüsü’nün mimarî şahsiyetini yansıtan bu kemerler, dışından görünen İstanbul’un
tarihi yarımada manzarasına çerçeve olmuş olur. Böylelikle seyir, seyredenlere, şehrin
imgeleri içinden belirmek şansını yakalar. Kemerli çelik pencereler yarı geçirgen duvarlar
gibi performans ve deniz üzerinde ya da İstanbul kıyılarında akmakta olan canlı yaşam
arasında bir temas temin eder.

Şekil 89 – Tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

Bana Islak Mayonuzu Gösterin, boş ve pürüzsüz zeminler üzerinde, hiç değilse
engelsiz bir hacim içinde icra edilmesine alışılmış tiyatro ya da dans üretimlerinin genel
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kuralına, bu kez daha fazla meydan okuyarak, Tarihi Galata Köprüsü’nde, iri kıyım
kirişler ve görüntüleri durmadan kesintiye uğratan kolonlar arasında neredeyse adım
atacak yer bulamadan sahnelenir. “Seyir mahalli”ni oluşturan zemin dokularından, çim
halı gene köşeden köşeye serilir. Kum ve çakıl taşı öbekleri ile de yere çok yakın bir
yükseklikten geçirilmiş kirişler arasında kalan boş yüzeyler doldurulur. Öncekilerdeki
gibi, iki daire ve bir dikdörtgen küvet sadece farklı zemin dokularının kesişimlerine denk
gelecek şekilde yerleştirilir.
•

Tarihi Galata Köprüsü gösterimlerinde seyredilenlerden Zerçin Sönmez yerine,
Gizem Erden performansa katılır. Gizem ile yapılan provalarda anlatı parçalarının
ana fikri aynı kalırken, kendi doğaçlamalarını yapmasına ve kendine özgü
devinimler ya da davranışlar geliştirmesine izin verilir. Çünkü asal olan her
gösterimcinin bizzat kendi geçmişi ve kimliği ile performans içinde yer alması

Şekil 90 – İlyas Odman,Müge Yetişmen, Çağlar Yiğitoğulları, Tarihi Galata Köprüsü (M.
Okutan)

ilkesidir. Gizem, herkes için ilk olan köprü deneyimine ek olarak, bir de Bana
Islak Mayonuzu Gösterin içinde ilk kez bulunmayı deneyimler.
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•

Ayrıca bu mekânla beraber ışık tasarımcımız da Seda Temizer yerine Erkan Ergin
olur. Işık tasarımı için oldukça zorlu bir mimarî kabuk söz konusudur. Hem ışık
kaynakları yetersizdir hem de ışık huzmelerinin bir yerlere çarpmadan sahneleme
alanına düşebilmesi neredeyse imkânsızdır. Erkan, bu sebeple tersine karar alır ve
ışıklar yerine gölgeler yaratmanın peşinden gider. Hem mimarî parçaların hem de
bedenlerin üzerine düşen sayısız gölge, anlatımdaki suretleri çoğaltır ve ortamı

kalabalıklaştırır.
Şekil 91 – tarihi Galata Köprüsü 2008 (M. Okutan)

•

Bu mekânda ilk kez bu yoğunlukta “mimarî kabuk” ile “seyir mahalli” bütünleşir.
Çünkü bu kez yapının kendisi çoktan hayaletli bir mekân olmasının yanı sıra
seyredilenler için çok çeşitli yerleşme, durma, oturma, tutunma, tırmanma kısaca
“oyalanma” imkânına sahiptir.

• Bu mekân, “hayaletlenme”nin en yoğun yaşandığı mekân olur; gerek
seyredilenler gerekse seyredenler için çok özel bir deneyime dönüşür. Sevim
Burak’ın hayaletlerini çağıran seyredilenler, denizden yansıyan ışıkların ve ağır
çelik yapı parçalarının arasında çoğalan gölgelerde bozulan, başkalaşan kendi
gölgelerini izlerken, bir yandan da bu yüzyıllık tarihten kalma, kirişlerin arasına
sıkışmış hayaletlerle karşılaşır.
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• Seyredenler, bir yandan “tuhaf” biçimde; deniz üzerinden geçen tekneler ve
batmakta olan güneşin, Haliç’in karşı kıyılarında yarattığı renk değişimlerinin
sebep olduğu bir yaşam akışına şahit olurken, bir yandan da ölümlü, aciz ve oluşa
tâbi bedenlerin kendilerini maruz bıraktıkları kayboluşun tezâhürlerini izler.
• Böylesine “eski” bir mahal içinde, geçmişin ve geleceğin hayaletleri türlü
yerlerden tezâhür ederken, şehrin ve köprü yapısının ve içinde dolanan/devinen
bedenlerin duygu yoğunluklarından tecelli eden etki, belki ve artık bir çeşit
“güzellik” olarak kesif bir “tekinsizlik” ve tedirginlikle eşleşir.
2.7.5

GHETTO MUSIC LOUNGE - OCAK 2009

Şekil 92 – Ghetto Music Lounge 2009 (M. Okutan)

271

Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin dördüncü gösterim mekânı
Beyoğlu’nda yer alan Ghetto Music Lounge adındaki müzik organizasyon/konser mekânı
ve bistrodan oluşan dört katlı bir binadır. Binanın dış görünümü, Pera’nın tipik batılı
mimarîsine andırır. Kemerli yüksek pencereler, Fransız balkonları ve çift kanatlı devasa
ahşaptan giriş kapısı ile tarihi bir mekân izlenimi uyandırır. İçeri girildiğinde resimlerle
bezeli yan duvarlar ve rönesansı çağrıştıran tavan resimleri görülür. Tarihi bir mekânın
ucuz bir kopyasıdır aslında. Giriş
katında sol duvar boyunca bar ve sağ
duvar

boyunca

yüksek

oturma

birimleri bulunur. Bir üst kat giriş
katına yukarıdan bakan, duvarlar
boyunca dolanan balkonlu bir kattır.
Seyir esnâsında seyredenlerin bir
kısmı bu balkonun kenarına oturarak
alt katı kuşbakışı izler. Ghetto, yerli
yabancı,

alternatif

sanatçılarının

müzik

gösterimlerini

organize eden, konserlerin yemek ya
da

içki

eşliğinde

izlenebildiği,

haftanın dört gecesi etkinlik yapan,
Şekil 93 – İlyas Odman, Müge Yetişmen, Ghetto Music

bir

dönemin

Beyoğlu

semtinin

Lounge 2009 (M. Okutan)

karakteristik mekânlarından biridir.
Bana Islak Mayonuzu Gösterin bu mekânda gerçekleşen ilk performans projesi olur.
Sahneleme mekânı olmayan yerlere girmeye uğraşan 22/11 için burası da mimarî açıdan
büyük bir çeşitlilik yaratan bir seçim olur.

272

Bana Islak Mayonuzu Gösterin, “seyir mahalli”ni, Ghetto’nun giriş katındaki
eski usûl, 1900lerin Pera mimarîsinde görülen, desenli yer karolarıyla kaplı zemin üzerine
bırakır. Bu gerçekten de bir bırakmadır çünkü ne çim halının her hangi bir geometrik
kurala uyumu vardır ne de küvetlerin konduğu noktaların her hangi bir referansı. Kum
öbekler her yerdedir ve çakıl taşları da büyük bir tepe olarak ortalarda bir yere yığılmıştır.
Mekân “seyir mahalli”ni belirleyen eşyalar ve seyredilenler tarafından işgale uğratılır.
Ghetto; asıl kimliğini ifşâ etmeyi sürdürürken, bir yandan da kendine aslen ait olmayan
ağır

nesneler,

inşaat

malzemesi benzeri dokular
ve orada pek rastlanmayan
kılık

ve

davranışlarıyla

beliren sanatçı bedenleri ile
“başkalaştırılmış”tır.

Giriş

alanındaki tel örgü vestiyer
bölmesinin

arkasında,

normal şartlarda konserlerde
müzisyenlerin üzerine çıktığı
platform kurulu olur ancak
gösterim

için

platform

kaldırılır, böylece seyir için
yaratılan alan ince uzun bir
dikdörtgen

biçimiyle,

tel

örgü şeffaf çelik kapıya
Şekil 94- Müge Yetişmen, İlyas Odman, Ufuk Şenel, Ghetto
Music Lounge 2009 (M. Okutan)

yaslanır ve bir koridor gibi
içeriye

doğru

uzayarak

kaybolur. Giriş kapısının hemen karşısına koridorun diğer ucunda alçak tavanlı bir girinti
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bulunur, burası tuvaletlere geçiş yeridir. Bana Islak Mayonuzu Gösterin için bu alan
hem ses tasarımcısının konumlandığı alan olur hem de iki sıra sandalye konularak seyir
alanına dönüştürülür. 22/11 bu kez mekânı dönüştürmemiş ya da asıl kimliğini
unutturmak için kendine has mimarî unsurlarını örtülememiştir. Burası her zamanki bargece mekânıdır. Örneğin, performans öncesi ve sonrasında içecek satışı devam etmiştir.
Seyredenler serbestçe dekor üzerinde dolaşmış, tüm nesnelerle yakınlaşmışlardır.
Projenin “mimarî kabuk” ile etkileşim hâlinde farklılaşan tecellisinde öne çıkanlar ise
şunlardır:
•

Mekâna girişi, salondan ayıran, aynı zamanda vestiyer olarak kullanılan tel örgü
kapılar ışık tasarımı marifetiyle ardındaki hareketliliği içeriye alan bir kafesli
şeffaflık yaratarak performansa dâhil olur. Seyredenler açısından bakıldığında bu
kafesli ince uzun duvar, ardında belli belirsiz insan siluetleriyle hayaletimsi bir
derinliğe yol açmış olur.

•

Mekânın yan duvarı önüne yapılmış içki barı kendine ait aydınlatması açık
bırakılarak “seyir mahalli”ne dâhil olur. Bu parçanın ayak dayanacak pirinç
çubukları, seyredilenler için mekâncıklar yaratır.

•

Seyredilenler hem yukarıdan hem sütunların ardından hem koridorun dibindeki
karanlık boşluktan hem de sahne kenarından izlendiklerinin farkındadır. Her
yönden izleniyor olmak ve devinimler esnâsında sürekli odak değiştirmek,
bakışımsızlığı pekiştirerek, yok-varlıklar/hayaletler tarafından izleniyor olma
hissine yol açar. Böylesine kalabalık ve kaynağı belirsiz “bakış”a maruz kalan
seyredilenler açısından “hayaletlenme” etkisi fark edilir ölçüde artar.

•

Ghetto’daki gösterimlerde, bir üst katın alt katı gören çepeçevre balkonunda da
seyredenler olduğu için, kuşbakışı izlendiğinde yaratacağı imgeler ve görsel
değerler açısından potansiyeli de sınanmış olur.
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•

Seyredilenler ve yönetmen-koreograf arasındaki performansa dair fikir alışverişi
sonucunda ilk defa bu mekân için, seyredilenlerin dışarıdan teker teker girerek
seyre başlamak kararı bozulur. Seyredenler içeri girerken seyredilenler, “seyir
mahalli”nin bir yerlerinde hafif kıpırtılar ya da küçük meşguliyetlerle oyalanarak
hali hazırda mekâna dahil olmuş durumdadırlar. Ses tasarımının devreye
girmesiyle devinimleri yoğunlaşır. Böylece seyredenler, çoktan başlamış bir şeyi,
ortasından bir yerden izlemeye başlamışlar gibi bir his oluşur.

•

Benzer şekilde seyrin bitiş ânı da bulanık, belirsizdir. Işıklar önceki gösterimlerde,
ses tasarımının âniden kesilmesiyle eşzamanlı olarak tam bir kararışla seyri
sonlandırırken; bu kez seyredilenler
aydınlık dekor parçalarının içinde
kala kalır. Yavaşça, bir uykudan
uyanırcasına, sahneleme esnasından
çıkarak gündelik gerçekliğe ağır
ağır dönerler. Kimi giysilerini kimi
aksesuarını arayıp bulur, küvetteki
suyla yüzünü yıkar ya da bara asılı
havlusuyla kurulanır. Bu bırakışı
fark eden seyirci, neden sonra
alkışlamaya başlar. Ancak gene
ortaklaşa alınan yeni karar uyarınca
Şekil 95- Ufuk Şenel, Misket Alkım, Ghetto
Music Lounge 2009 (Ş. Türkel)

seyredilenler
selamı

da

gerekçesi
bütünüyle

doğal

halleriyle

seyircinin

gözü

seyirciye

sahne

vermezler.

Bunun

ise,

önünde

seyredilenlerin
maruz

kaldıkları

“hayaletlenmenin” bir marifet olmadığı ancak bir paylaşım olduğu fikridir. Bana
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Islak Mayonuzu Gösterin dans ya da oyunculuk becerilerini gösteren bir proje
değildir. Her ne kadar bu becerileri gelişmemiş kimseler tarafından icra
edilemeyeceği bir gerçekse de; seyredilenler için açık ve tümüyle görünür olmaya
cesaret etmek, dürüst ve yalın bir bulunuşu seçmek ve hakiki bir içtenlikle
davranabilmek sahne selamı verilecek sıradanlıkta bir sanat ediminden çok başka
bir değer taşır.
•

Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in, Ghetto Music Lounge’da yarattığı duygu
yoğunluğu ve hayaletli atmosferin ardından seyredenler mekânı hemen terk
edemezler ya da terk etmeseler de olur. Dekor üzerinde içkilerini yudumlar,
sanatçılarla söyleşir, soru sorarlar. Hatta aksesuarlara dokunur, içlerinden bazı
şeyleri alıp saklamaya talip olurlar. Performansın hayaletlerinin eşliğinde bir süre
daha vakit geçirdikten sonra mekândan ayrılırlar.
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SONUÇ
Tez çalışmamızda amaçlanan, 22/11 tarafından ilk olarak Mayıs 2007’de
gösterimi gerçekleştirilen bir performans projesi olan, Bana Islak Mayonuzu
Gösterin’in -anlamlandırılmasına hizmet etmesi niyetiyle- ardıl bir dramaturji
çalışmasını yapmaktır. Seyredilmesinden seneler sonra, proje tüm yaratıcı unsurlarıyla,
Derrida’nın “hayalet” fikri dolayımında irdelenmiş ve niyet edilenlerle, onların seyir
esnâsındaki tezahürlerinin farkına varılmaya çalışılmıştır. Bu unsurların proje özelindeki
işleyişi bakımından Bana Islak Mayonuzu Gösterin, tekrarı olamayacak ve benzeri de
bulunmayan bir deneyim olarak “vak’a” niteliği taşır. Öncelikli olarak bu niteliğiyle ve
tezimizde açımladığımız diğer nitelikleriyle bir “performans” edimi olarak ele alınır.
Tez çalışmamızın bir önemli yanı da; Jacques Derrida’nın “hayalet” felsefesini bir
performans dramaturjisi için “zemin” olarak teklif etmesidir. Dramaturji kadar,
performans faaliyetinin kendisi de bir anlamlandırma uğraşısı olarak kabul edildiğinde,
tez çalışması Sevim Burak metinlerini anlamlandırma edimi olarak ortaya çıkan
performansın süreç ve unsurlarını “hayalet” fikri ışığında yeniden anlamlandırmak işidir.
Derridavari ifade ile; Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in, bir metin olarak da “hayalet”
bağlamında yapısının sökülmesi ve tez çalışması vasıtasıyla yeniden yazılması gayretidir.
Bu yazım esnasında, 22/11 ve Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin, ilk
esinlenmelerden itibaren:
a) Esinlenen metnin yazarının yazma hâlini, hayaletlerle hasbihâl etmeye
benzeterek, metni, hayaletleri çağırarak okuması,
b) Çatlamış bir fincanın birbirine yapıştırılan parçaların arasından sızan ya da kırık
dökük eşyaların, hatırlayışların, hatırlayamayışların aralıklarından bir belirip bir kaybolan
hayaletleri yakalama çabasıyla, bir “hayalet avı” olarak dramaturjiyi açıklaması,
c) Yazıldıkça silinen bir olgu olarak koreografiyi “hayalet yazım” olarak
çalıştırması, hayaletlere maruz kalma ve maruz bırakma olarak devinişleri tasarlaması,
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ç) Bedenleri birer “perili ev “olarak benimseyerek hayaletlerin geçişine ya da
konuşmasına izin verişi,
d) Rejinin “hayaletlerin rastlaşması” olarak benimsemesiyle kaza ve sapmalara
açık ve tekinsiz bir hâle dönüşmesi
e) Seyir mekânlarında var olan mimarî hayaletlerin kalabalığına, kendi seyir
mahallini kurarak yeni hayaletler eklemesi ve hatta bunlardan bazılarını mekânın
mimarîsi arasına bırakıp gitmesi gibi yaklaşımları ve özellikleriyle, özgün bir sanat edimi
gerçekleştirerek diğer sahne yapıtları içinde bir kırılma yarattığı sonucuna varabiliriz.
Tezimizin çalışma sahası olan Bana Islak Mayonuzu Gösterin edebi metne
odaklanan ve çok farklı mimarî yapılar içinde tecrübeye açık bir performans olarak
tasarlanmıştır. Mimarî içine kurulan seyir mahalli kendine kabuk olan yapıyı tümüyle
performans içinde görselleştirir ve anlatıya dahil eder. Performans, mimarîyle etkileşerek
değişimler geçirir. Mimarî de performans vasıtasıyla kimlik değiştirir ve yeni anlamlar
yüklenir. Bu anlayış doğrultusunda Burak’ın bilhassa tiyatro dışı metinleri seçilmiş;
yazının, gramerin, kelimelerin tekil anlatım güçlerinin çok “başka” biçimde öne çıktığı
diğer metinlerini fiziksel bir anlatıya dönüştürmek adına kural ve alışkanlıklara meydan
okunmuştur.
Çalışmamızın birinci bölümünde “performans”ın ayırt edici nitelikleri irdelenir.
Ardından da uygulamayı denediğimiz dramaturjiye ışık tutması niyetiyle dramaturji ve
“yeni dramaturji” hakkında kuramsal bilgiler aktarılır. Projenin dramaturjisine ayrılan
ikinci bölüm ise, önce “Bir Hayalet Konuşma: Sevim Burak’ın Hayaletlerle Hasbihali”
adı altında, Burak metinlerinin hayaletsiliğini ve Derridavari niteliklerini belirler. Burak,
yazması esnasında, çocukluğundan kalma eşya parçalarını, hatıra diye sakladığı ıvır
zıvırın durduğu kutusunu açar, içinden eline aldıklarının açtığı yoldan yürüyerek
rastladıklarını konuşturur; kimselerle, nesnelerle, duygu durumları ya da düşüncelerle
hasbıhale girişir gibidir. Geçmişinden eline kalabilen parçaları çoğu zaman başka
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durumlara ait parçalarla birleştirir, kırılmış da yeniden yapıştırılmış bir fincan misâli
çatlaklarla dolu bir bütüne ulaşmaya çabalar. Her biri kendine ait hikâyesi olan bu
hayaletler hem Burak ile hem de birbirleriyle konuşur, halleşir ya da didişirler. Yazmak;
onun için kelimeleri kâğıt zeminler üzerinde akıtmak kadar, yüzler, eşyalar, semboller
çizerek, harf ya da rakam şekillerini çıkartarak izler oluşturmaktır. Bunlar hayalet
konuşmaları, sayıklamalarıdır sanki ama Burak bu sesleri itinayla işitmeye çalışır, itinayla
birleştirir ve belirli bir gramer içinde anlatılara dönüştürmek için saatlerce uğraşır. Bir
kâğıt zeminde bir şeyi anlatmaya yarayacak her türlü aracı devreye sokar, her türlü
harekete imkân yaratır; böylece kendine has üslubunu oluşturur.
Burak’ın farkında olmaksızın sahip olduğu Derridavariliği bir sonraki kısımda
savunulmuştur. Burak’ın metinlerindeki “hayaletsilik” neticesi yukarıda özetlendi.
Bununla birlikte dünya görüşü ya da edebi biçem olarak aidiyetsizliği ile “karar
verilemez”dir. Bu özellik sadece Everest My Lord’un iç kapağında yazılı “Roman 3
Perde” ibaresinden bile açığa çıkar. Derrida ile müşterek yanı olan “dil” ile kurduğu fiili
ilişki, O’nu anlamı oluşturma gayreti esnasında, sadece sesle değil, yazıyla ya da yazılışla
ilgili kaygılara doğru taşır. Burak dilin geçerliliklerini, yazarak tartışmaya açar, bu
tartışmayı performatif bir düzlemde gerçekleştirir. Sonuç olarak; Türk dilini önce söküp,
parçalarına ayırıp, sonra yeni bir gramer içinde yeniden inşa edişiyle Burak, bir kere daha
Derridavaridir. Yazılırken olduğu kadar, okunurken de ilksel bir deneyim hissi sağlayan
Burak metinleri, bu yanıyla Derrida’nın “vak’a” felsefesine de örnektir. Çünkü metinlerin
her okunuşunda okuyucu; tekil ve o ânda gerçekleşen ve hepsi birbirinden farklılaşan
idrâk ânlarına şahitlik eder.
İkinci alt bölüm, “Bir Hayalet Avı olarak Dramaturji” başlığını taşır. Dramaturji,
bir “hayalet avı” olarak tahayyül edilir ve Burak metinlerinden alıntılanan parçaların
çağırdığı hayaletlerin peşine düşülür. Burak’a özgü bir yazım düzeni, bu avda yakalanan
gerek yazara, gerek yönetmen-koreografa gerek de gösterimcilere ait hayaletlerin yazı
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içinde saklanabilmesi için uyarlanır. Bu türlü bir dramaturji hatırlamaya dayalıdır ve
hatırlananları birleştirerek yaratıcı sürecin yazımsal bir haritası gibi işlenmeye çalışılır.
Sonuç itibariyle bir performans projesi konu olduğunda, anlamlandırma çabası içinde,
dramaturjinin işlevi, yaratım süreciyle sınırlı kalamamakta, seyir esnasının ardıl
hatırlamalarını yapmayı ve seyir güzergahını bunlara da başvurarak tespit etmeyi
gerektirir.
Üçüncü alt bölüm, “Bir Hayalet Yazım olarak Koreografi” başlığını taşır.
Koreografi ediminin hayaletsiliğine

dayanarak yaratıcı süreci de “hayalet çağırma

seansı” olarak teklif eder. Çünkü koreografi, doğası gereği yazıldıkça silinen, silinmeden
yazılamayan bir yazma edimidir. Dans eden beden biteviye kendi hayaletlerini arkasında
bırakarak devinmektedir. Her hareket bir sonrakini silmeden icra edilemediği için,
seyredenler de dans eden bedenin boşlukta bıraktığı hayâli izleri takip ederek bir okuma
yapabilir. Projemizin bir performans olarak vuku bulmasını sağlayan ve koreografik
yazım gerçekleşirken tercih edilen araçlar: “yineleme, kaza ve sapma, öznellik, tekil ve
ikili anlatım, maruz kalma ve maruz bırakma” dır. Bunlardan “yineleme”, Derrida’dan
esinlenerek; gösterimcilerin belirli bir gündelik davranışı sayısız kere tekrar etmeye
dayalı anlatısını kasteder. Yinelenen gündelik davranış, başkalaşır ve hayaletlerin
tezahürüne müsait bir kisveye bürünür. Hiçbir tekrar bir öncekinin aynısı olamaz.
Gösterimci bu olamayışın farkındalığı ile davranışını yinelemeyi sürdürür ve ayıramların
açığa çıkışına izin verir. Tekrarlama aynı zamanda hayaletin de tekrar tekrar gelişidir.
İkinci sıradaki “kaza ve sapma”, koreografik yazımdaki sabit değerlerin yanında bazı
alanların gösterimcilerin insiyatifine bırakılmasıdır. Bu alanlarda sabitler, kazalara ve
sapmalara maruz kalabilir böylelikle de performansın o ânda oluşan durumlar açısından
“vak’a” niteliği pekişir. Üçüncü sırada yer alan “öznellik” ile, gösterimcilerin bireysel
geçmiş ve deneyimlerinin koreografik yazıma doğrudan yaptığı katkılar vurgulanır.
Seyredilenler öznel hakîkatlerini –esirgemeksizin- ifşâ ederler. Kendi hayaletleri ne
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söylüyorsa o mânâya büründükleri için, Bana Islak Mayonuzu Gösterin projesinin,
idealizmden ve genellemelerden uzak, “öznel” bir anlatım olduğu sonucu ortaya çıkar.
Dördüncü sırada gelen “tekil ve ikili anlatım” koreografik yazım boyunca grup hâlinde
hiçbir düzenleme bulunmadığını, seyredilenlerin sadece tek başlarına davrandıklarını
belirtir. Hatta ikili anlatımlarda bile tekilliklerini muhafaza eden bir tavır içindedirler. Her
ne kadar çoklu hayaletler tarafından işgâle uğramış olsalar da hep tek başına gibidirler.
İkili anlatılarda, birbirleriyle zihinsel bir ilişki kurmazlar. Üst üste ya da yan yana hatta
bedenleri arasında temas kursalar da birbirlerine dahil olmaz sadece müdahil olurlar.
Birbirlerine tasallut ederler böylece her birinin hayaletleri çoğalır, katlanarak artar.
Beşinci ve son sırada gelen koreografik unsur “maruz kalma ve maruz bırakma”dır. Bu
yolla seyir esnasının bir deneyime dönüşmesi için gerekli hakîkîlik temin edilir. Fiziksel
ya da duygusal koşullara maruz kalan seyredilenler, seyredenleri de kendi hallerine tanık
olmaya mecbur bırakır. Sonuç olarak bu da seyredenlerin sahnedeki hayaletlerin
tasallutuna ya da onların zihinlerine sirayet edişlerine maruz kalmaları demektir.
Dördüncü alt bölüm, beden konusunu ele alır; gösterimci bedenlerini, hayaletlerin
işgaline uğramış birer “perili ev” olarak teklif eder. Bu fikirle, gösterimciler, bedenlerini
ve zihinlerini bir mesken gibi, bu ziyaretçilere açık bırakır, onların kendi davranışlarını
güdülemelerine izin verirler. Bu ev aynı zamanda, hayaletlerin kendi “başka”lıkları ile
dünyamız arasında bir geçiş yoludur. Gelenler, buraya yerleştiklerinde, bir anlamda
kendilerini “şimdi”ye bürümüş olurlar. Çünkü bu mesken dâhilinde ne geçmişte ne de
gelecektedirler, bir tek “orada” olmaları mümkündür. Hayalet, seyir esnâsında,
bedenlerden zuhur ederek içerden dışarıya geçiş yapar ve böylelikle “şimdi”de var-olur.
Böylelikle “perili ev” yani gösterimci bedenleri, hayaletlerin “şimdi”de ikâmet ettiği
mekân olarak iş görür.
Beşinci alt bölüm, “Bir Tekinsiz Vak’a olarak Reji” başlığı altında projenin
kendine has rejisinin “tekinsizlik” niteliğine vurgu yapar. Bana Islak Mayonuzu
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Gösterin özelinde, birinci kısımda, reji üslubu “hayaletlerin rastlaşması” ve
“uyanılmayan rüya mecazı” olarak, ikinci kısımda ise performans ve seyredenler arasında
oluşturulması amaçlanan “müşterek duygu durumu” betimlenir. Müşterek duygu
durumunu meydana getiren kavramlar: isabetsizlik, boşunalık, ve ölüm proje
çerçevesinde bu tekinsiz vak’aya yani rejiye zemin oluştururlar.
Yaratım süreci bir “hayalet çağırma seansı” olarak tarif edilmişti. Seyir esnasında
da gösterimciler; yazar ve yönetmen-koreografınkilerle birlikte kendi geçmiş ve
geleceklerinden, metinlerde yazılı kişi ve durumlardan tetiklenen hayaletleri bir kez daha
çağırır. Altı gösterimci onyedi anlatı boyunca, aynı ânda birçok hayaletle karşılaşır,
bedenine doluşmalarına izin verirken, birbirlerinin hayaletleriyle de rastlaşırlar. Bir ağ
misali aynı anda birden fazla hayaletin irâdesi tecelli eder ve bulabildikleri tüm
geçitlerden seyirciye doğru belirirler. Seyir esnasında gelen hayaletlerin seçtiği perili
evde, çoğu kez kendisinden sonra ya da önce gelen, başka hayaletler de orada ikâmet
eder. Rastlaşma hem bir perili evin içinde ikâmet edenlerin aralarında, hem de evin
dışında, seyir mahallinde, diğer bir perili evden dışarıya sızan hayaletlerle aralarında
gerçekleşir. Bir reji üslubu olarak, seyredilenlerin dolayısıyla hayaletlerin arasında
tesadüfî bağlanışlar, bir süre birlikte yol almalar, sonra kopuşlar, ayrılışlar ya da üst üste
binmeler yaşanır. Sonuç olarak Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in rejisi, beklenmedik
ve plan dışı gerçekleşen, ayrıştıramadan, ne olduğunu anlayıp fark edemeden, karşılıklı
bakışamadan olup biten ve kaçıp gidiveren karşılaşmalar, durumlar üzerine kurulu bir
akış olarak vuku bulur.
Reji üslubunu belirleyen diğer fikir, “uyanılmayan rüya mecazı”, seyredilenlerin
aynı mekân ve zamanı paylaşırken aralarında oluşan bağ ya da bağsızlıkla birlikte,
performansın rüyamsı atmosferine de işaret eder. Rüyalarda insan kendini bir gerçeği
yaşıyormuş zanneder ama; gördüğü kişiler, eylemler ve mekânlar, gündelik gerçeklik
içinde bir araya gelemeyecek/getirilemeyecek şeylerdir. Her şey ayrı ayrı tanıdık ve
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bilindik ama bir araya gelişleri tanımlanamaz ve imkânsız bir tuhaflıktadır. Rüya fikrine
sadakatle, Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in gösterimcileri de birbirlerinin rüyaları
içinde istemsiz şekilde yerlerini almış imgelerdir. Birbirlerinin haberi olmadan
birbirlerinin rüyalarını görüyor / izliyor olmakla kalmaz bir de bu rüyalar içinde bizzat
rol alırlar. Birbirlerinin hayaletlerinin gelişine gözlerini diker, tanıklık eder, birbirlerinin
rüyasını izlerler. Gelinen noktada, bu rüya içinde herkes çıkışsız bir yerdedir.
Uyanılabilecek bir rüya değildir, çünkü uyurken görülen bir rüya da değildir.
“Uyanılmayan rüya” mecazı, seyredilenlerin, çıkılamayan, terk edilemeyen bir rüya
içinde hapsedilmiş olduklarının ifadesidir.
Seyredilenlerden seyredenlere sirayet eden müşterek duygu elbette pek çok ayrı
duygunun bir terkibidir. Ancak baskın olan dört tanesi rejinin omurgasını oluşturur.
Birinci sıradaki “isabetsizlik” dünyaya geldiğimiz ilk ândan itibaren içinde
bulunduğumuz bir mecburiyete işaret eder. Aslında niyetlendiğimiz hiçbir menzile tam
olarak varamayız, yolda sapma ve kazalara uğramak kaçınılmazdır. Her kalkışmamız
mutlak şekilde değişir ya da farklı bir sona ulaşır. Bana Islak Mayonuzu Gösterin içinde
yer alan hiçbir eylem hedefine isabet etmez; yere düşen makas bir türlü ıslak göğsün
üstünde durdurulamayacak, kekelenen sözler hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayacak,
kibrit hiçbir zaman yeterince yanık kalamayacaktır. Yanı sıra performansın kendisi de ne
tiyatro ne dans ne de bir yerleştirme olmadığı için beklentilere isabet etmez, belirli bir tür
içine kapanıp tamamlanamaz.
İkinci sırada gelen “boşunalık” ise Burak metinlerindeki tekrarlar, fiil çekimleri
ve kesme işaretleriyle uzayıp giden kelime akışı hâlindeki, uzun paragrafların bıraktığı
etkiden esinlenir. Burak, yazdıklarının anlaşılmasının “boşuna” bir beklenti olduğunun
farkındadır. Bana Islak Mayonuzu Gösterin’de seyredilenler durmadan tekrarladıkları
davranışların boşuna çabalamak olduğunu bilirler. Hayaletlerinin güdümünde
kalkıştıkları eylemlerin bir niyeti vardır. Ancak, başlar, çabalar ama hiçbir yere varıp,
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herhangi bir şeyi değiştiremezler. Gayretleri ve tekrarları “boşunadır”. Durum hayaletler
açısından da “boşunadır”; kendilerini görünür kılmak bile, isabetsiz bir niyetle boşuna
çabalamaktır çünkü bu ân hemen sonra silinip gidecekleri ân tarafından örtülmek
üzeredir.
Son müşterek duygu ise etrafta dolanan ve hiç uzaklaşmayan “ölüm” duygusudur.
Edebi yaşamı boyunca ölümün kıyısında dolaşan Burak, adeta ölülerle çevrilidir. Kendi
tarihine doluşan ölmüş kişiler başta olmak üzere, hep gelmeyecek bir geleceğin, daha
doğmadan ölmüş gelecek tahayyüllerinin dalları arasına sıkışık bir yaşamı vardır. Burak
gibi, seyredilenler de hep yitip gitmeye hızla atılanlar gibi ölüme dönüktürler.
Hayaletlerin tasallutu altında çaresizce ölmeye çabalarlar. Bilirler ki hayaletlerden
kurtulmanın tek yolu ölümdür. Bana Islak Mayonuzu Gösterin uzun soluklu, topluca
bir ölüştür adeta. Her biri intihar edercesine kendilerini hayalete teslim eder, sayısız
tekrarlar ve fiziksel zorluklar içinde soluklarını tüketircesine devinirler. Sonuç olarak,
seyredenlerin şahitliğinde kendilerinden vazgeçebilen, esirgemeden hayaletlerini ifşâ
eden gönüllülerdir.
Altıncı alt bölüm “Bir Görünmez Beden Olarak Ses” başlığıyla ses tasarımını ele
alır. Bu bölümdeki değerlendirmeler iki koldan ilerler: birincisi ses tasarımının seyir
esnasındaki etkinliğini belirlerken ikincisi de Burak metinlerinden alıntılanarak
seslendirilen, söylenen veya işitilenlerin onyedi anlatı parçası için dökümünü yapar. Ses
tasarımı, seyir esnasında yedinci gösterimci olarak benimsenir çünkü gerek kendi özgün
akışı gerekse fizikselliği bakımından seyir mahallinde bağımsız bir dolaşım gerçekleştirir.
Seyredilenlerin devinimleri ses tasarımı ile melodik bir uyum arz etmez, daha ziyade
gerilimsel bir bağ içinde icra edilirler. Ses tasarımı da bütünüyle Burak metinlerinin
sese/dile gelmiş hayaletleriyle doludur, bu tasallut altında bedenleşir. Kendine ait
tercihleri vardır ve zaman zaman seyredilenlere müdahale edecek, hatta seyredenlere
musallat olacak titreşim gücüne de sahiptir. Sonuç itibariyle tüm örneklerden farklı olarak
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bu performans için ses tasarımı, bedenleşecek kadar yoğun bir varlık gösterirken, diğer
seyredilenlerle sadece “rastlaşan” ve nadiren birleşen, ama ayrık hâliyle anlatıyı
zenginleştiren unsurdur.
Sonuncu alt bölüm “Bir Hayalet Mimari olarak: Mekân” başlığını taşır. Gerek
22/11 için, gerekse proje özelinde, performans olmanın en belirleyici unsuru olduğu için
mekân anlayışı da “hayalet” felsefesi ile birlikte Derrida’nın mimarî hakkında düşünceleri
ve bilhassa da “khora” düşüncesi çerçevesinde aktarılır. Bu kısımda ilk tespit edilen; bir
“yer”in mekân olabilmesi için gereken koşulun bir ya da daha çok beden tarafından işgâl
edilmesi bir nevi meşgul edilmesidir. Bir yer, içinde yaşananlarla, tarihteki yerini ve
anlamını kazanarak mekâna dönüşebilir. Bir mekânın somutlanmasını sağlayan da
mimarîdir. Mimarî, boş bir yüzey üzerine inşa edilecek bir yolculuk mekânının vaadidir.
Önce kâğıt üzerinde planlanan, sonra taş ve toprakla duvarlar, geçitler, kubbeler vb.
kütleler arasında bir dolaşım haritasıdır.
22/11 projeleri, kendine ait eşyalar ya da dekor parçaları vasıtasıyla bir seyir
mahalli kurar bu kurgunun kendisi “hayalet mimarî”dir. Bu mimarî, gelip geçicidir,
kurulurken bir yandan da tahribata uğrar yani bir oluştur, bir “vak’a” olarak tecelli eder.
Bu mânada hem tekil ve tekrar edilemez hem deneyimsel hem de hayaletsidir. 22/11’in
hortlattığı “hayalet mimarî”, kendi içinde âşinalar barındırırken, içinde kurulduğu mekânı
âşinasızlaştırır. Seyir mahallinin içine kurulduğu “mimarî kabuk” ile bedenlerin birer
perili ev olarak içlerinde bulunan mekân da “çekirdek” ile modellenirse, ikisi arasında
kalan yer “khora”dır. Burası kabuk ve çekirdek arasında gel-gitlerin yaşandığı geçiş
yeridir, mahal vermeye mahal olan şeydir dolayımdır, birbirinden sebeplenmenin yeridir.
Hayaletin belirir gibiyken kaybolması hâli için aralanan yarık (différance) başka bir
deyişle ihsas olunan sebeptir. Seyir mahalli olarak tabir ettiğimiz hayalet mimarî aynı
zamanda “khora” olarak düşünülebilir. Sonuca gelindiğinde 22/11’in üç katmanlı bir
mekân anlayışı olduğu anlaşılır; en içerde çekirdek ya da içinde “sır / şifre / ölü”lerin
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saklandığı bedenler, ortada bu bedenlerin devindikleri hayalet mimarî ya da seyir mahalli
ve en üstte de onları örten mimarî kabuk bulunur. Ardından Bana Islak Mayonuzu
Gösterin’in seyir mahallini inşa eden unsurlar kum, çakıl taşları, çim ve su tercihleri
açıklanır. Bu dokular seyir mahallinin yüzeyinde devinim alanları yaratırken, üçüncü
boyutta üç ya da dört adet beyaz küvet yerleşir. Adeta bir kimsenin en mahrem alanının,
banyosunun duvarları yıkılmış, seyirci içeriyi olduğu gibi izleyebilir durumdadır.
Küvetlerin içindeki su ise başlangıçta şeffaf, sonlara doğru bulanıklaşarak bir iç mekân
katmanı daha yaratır. Bu alt bölümde son olarak Bana Islak Mayonuzu Gösterin’in beş
ayrı mimarî kabuk içinde vuku bulan beş ayrı tecellisi, mimarî unsurlar bağlamında birbirinden farklı mekân deneyimleri olarak- aktarılır.
Son söz itibariyle; Derrida’nın “hayalet” fikri, “sonra”da gerçekleşen bir
dramaturji için sağlam ve zengin bir felsefi dayanaktır. Tekrar okuma ve yeniden yazma
olarak Derridavari ifadeyle: bir yapısöküm olarak tez çalışması ortaya çıkmıştır. Burak’ın
Derridavari edebiyatı da “hayalet” felsefesi ile birlikte çalıştırıldığında Bana Islak
Mayonuzu Gösterin’in bir performans deneyimi olmasına imkân sağlayan esinlendirici
metinlere dönüşmüştür. Bana Islak Mayonuzu Gösterin tüm unsurlarıyla; içten,
esirgemesiz, dolaysız ve cesur olması itibariyle, “biricik” ve “tekil” bir performans
deneyimi olarak sanat tarihindeki yerini almaktadır.
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ÖZET
Rönesanstan itibaren Batı sahne sanatlarının modernleşme hareketleri,
nihayetinde; dans, müzik ve tiyatronun geleneksel sınırlarının silindiği, tür ve anlatım
tekniklerinin iç içe çalışabildiği, ayrıca “estetik” kaygıların birincil yerini felsefe ve
siyasetin devraldığı, “performans” adıyla benimsenen yeni bir biçime erişir. Performans;
gelenek dışı konuları, alternatif yöntemlerle ifade eden seyirlik yapıttır.
Tez; Jacques Derrida’nın “hayalet” felsefesini zemin alan bir dramaturji yaklaşımı
önermesi ve bunun uygulamasıdır. 22/11’in Sevim Burak metinlerinden esinlenerek
projelendirdiği Bana Islak Mayonuzu Gösterin adlı performans yapıtının düşünsel ve
estetik çözümlemesini yapmak için, yapıtın tüm yaratıcı ve oluşturucu unsurlarını
“hayalet” üzerinden okur.
Böylelikle tez; ardıl bir dramaturji çalışması olarak Burak metinlerinin
hayaletsiliği ve Derridavari niteliğini araştırır ve Bana Islak Mayonuzu Gösterin
performans projesi çerçevesinde; Burak metinlerini “hayaletlerle hasbihal”, dramaturjiyi
bir “hayalet avı”, koreografiyi “hayalet yazım”, bedenleri birer “perili ev”, reji üslubunu
“hayaletlerle rastlaşma” ve mekânı da “hayalet mimarî” olarak yorumlar.
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ABSTRACT
Since Renaissance, the movements of modernization in Western performing art
practices eventually destined to a new form called “performance” where the conventional
boundaries of dance, theatre and music have been blurred and styles and techniques are
intermingled. Therefore, philosophy and politics took the first row rather than “aesthetic”
concerns. Performance is a watchable piece which expresses unconventional issues
through alternative ways.
This dissertation is a proposition of dramaturgical approach which is based upon
the philosophy of Jacques Derrida’s “spectre” and implementation of it. In order to
investigate aesthetic and ideational features of 22/11’s project Let Me See Your Wet
Bathing Suit which is inspired by the text of Sevim Burak, this dissertation, reads all
aspects of creation of the piece through “spectre”.
Suitably the dissertation begins with conveying the essence of being or assuming
as a “performance” by delivering prior notions or principles of praxis. Then continues
with arguing the Derridean aspects of Burak’s writings. Afterwards it interprets the text
of Burak as “conversation with spectres”, approach of dramaturgy as a “ghost hunting”,
practice of choreography as a “spectre writing”, performers’ bodies as “haunted houses”,
manner of direction as “encountering with spectres” and space of performance as “spectre
architecture” in the context of Let Me See Your Wet Bathing Suit.
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