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GİRİŞ 

Milattan önce 5. yüzyıldan bu yana kör karakterler sıklıkla sahnede yer almış ve körlük 

olgusu Antik Yunan tiyatrosundan itibaren edebi metinlerde çeşitli durumları yansıtan bir simge 

işlevini görmüştür. Sofokles’in Thebai Üçlemesi’nde Oidipus’un körlüğü, karakterin 

gerçeklerle yüzleştikten sonra yeni bir görüş kazanması anlamına gelmektedir, yine aynı 

oyunda kör kâhin, oyunun düğümünü çözer ve Oidipus’a gerçekleri söyleyerek onun trajik 

sonunu hazırlar. Aynı şekilde Shakespeare’in Kral Lear eserinde Gloucester ancak kör olduktan 

sonra gerçekleri görebilir ve fiziksel körlüğü ona zihinsel bir görüş kazandırır. Çağdaş tiyatroda 

ise körlük olgusu yeni bir görüş kazanma veya karakterin zihinsel aydınlanmasından ziyade, 

karakterin içinde yaşadığı toplumun gerçekleriyle yüzleşmesinden sonra duygusal olarak 

topluma yabancılaşmasının fiziksel bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. 

Bu tezin kapsamında yer alan John Millington Synge’in The Well of the Saints (1905), 

Harold Pinter’ın The Room (1957) ve Sarah Kane’in Blasted (1995) adlı oyunlarında1 yer alan 

başkarakterler de görme engellidirler ve oyunlarda karakterlerin görme engelli oluşlarının hem 

bireysel hem de toplumsal açıdan yansımaları ele alınmaktadır. The Well of the Saints oyununun 

baş kişileri Martin ve Mary Doul, “yaşlı” ve “çirkin” iki kör dilencidir, onları alaya alan 

çevrelerindeki insanların anlatımları nedeniyle kendilerini güzel zannetmektedirler. Gezgin bir 

keşiş körlüklerini kutsal bir su ile tedavi ettiğinde gözlerini açtıkları dünya hiç de bekledikleri 

gibi değildir. Gördükleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan çift ancak yeniden kör 

olduklarında tekrar birleşirler. Doullar körlüğün verdiği özgürlükle, zihinlerinde güzel bir 

dünya yaratabilmiştir, ancak gözleri açıldığında bu özgürlüğün ortadan kalkması ile toplumun 

kendilerini birer kurban olarak seçtiğini fark eder ve sonrasında yeniden körlüğü tercih ederler. 

The Room oyununda ise büyük bir evin içinde tek göz odada kocası Bert ile yaşayan Rose Hudd 

                                                            
1 Oyunların başlıkları Türkçeye sırasıyla şu şekilde çevrilebilir: Azizlerin Kuyusu, Oda, Havaya Uçuruldu. 



2 
 

konu edilmiştir. İç huzursuzluğunu, havanın karanlık ve soğuğundan bahsederek dışa vuran 

Rose, evlerine gelen ev sahipleri Mr Kidd ile anlamsız ve karşılıklı iletişimden yoksun bir 

diyalog sürdürür. Daha sonra Rose daire arayan ve ev sahiplerini soran bir çift olan Bay ve 

Bayan Sands ile konuşurken, onlardan bina içerisinde siyahi birinin beklediğini öğrenince 

büyük bir kaygıya kapılır. İsmi Riley olan bu siyahi adam babasından haber getirmiştir ve 

Rose’un siyahi geçmişiyle yüzleşmesine neden olur, ardından Bert Riley’e vurarak yere serer 

ve yaşadığı ruhsal travma Rose’un artık “görememeye” başlamasına neden olur. Bu iki oyunun 

ardından ele alacağımız çağdaş tiyatro repertuarının en zorlayıcı eserlerinden biri olan Sarah 

Kane’in Blasted oyunu, iki eski sevgili olan Cate ve Ian’ın buluştukları bir otel odasında geçer. 

Ian akciğer kanseridir, sürekli öksürmekte bir yandan da Cate ile ilişkiye girmek istemektedir 

fakat Cate kendisini reddeder. Oyunun sonraki perdesinde Cate duşa girdikten sonra otel 

odasının kapısı çalınır, gelen bir askerdir. Otel bir havan topu ile vurulur ve Ian ile Asker 

kendilerini yerde bulurlar. Bu arada Cate otelin banyosunun penceresinden kaçmıştır. Asker 

silah zoruyla Ian’a tecavüz eder, ardından Ian’ın gözlerini yer ve intihar eder. Cate kucağında 

bir bebekle otel odasına döner. Bebek fazla yaşamaz ve Cate onu odanın zemininde bulduğu 

bir boşluğa gömer. Bebeği gömüldüğü yerden çıkarıp yiyen Ian bir deliryum anı yaşar ve 

sonrasında ölür. Yiyecek bulmak için dışarı çıkan Cate elinde yiyecekle odaya döner, Ian 

yeniden dirilmiştir, Cate Ian’ı besler ve oyun sona erer. Blasted’da tek isteği yaşadığı travmanın 

toplumsal açıdan görünür kılınması olan bir askerin, bu isteğini yerine getirmeyen gazeteci Ian’ı 

kör etmesi, birey ve toplum arasındaki yüzleşmenin sembolik bir göstergesi şeklinde ortaya 

konmuştur. Körlük olgusunun eserlerdeki tasvirinden hareketle, bu tezde bireysel ve toplumsal 

çatışmalar ekseninde bireysel körlüğün toplumsal basiret, sağgörü ve ahlak anlayışıyla 

sembolik ilintisini açığa çıkaran güçlü bir imgelem şeklinde incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Karakterlerin yaşadığı güvensizlik, tedirginlik ve yabancılaşma hissi, Synge’in oyununda 

realist-sembolist bir yaklaşımla irdelenirken, Pinter’ın oyununda absürt drama teknikleri 
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bağlamında tartışılacak, Kane’in oyununda ise bu duygular yüze vurumcu “in-yer-face” 

(suratına tiyatro) bağlamında incelenecektir. Bilindiği üzere 20. yüzyıl tiyatrosunda, savaşların 

yarattığı büyük travmaların etkisiyle duyarsızlaşma, topluma ve kendine yabancılaşma gibi 

konular vahşet izleği ekseninde daha görünür kılınmıştır. Bu bağlamda Antonin Artaud’nun 

gelenekçilikten uzaklaşarak geliştirdiği Kıyıcı Tiyatro kuramı da (Theatre of Cruelty) 

çalışmada yer alan eserlerin incelemesine önemli bir eleştirel bakış açısı sağlayacaktır. 

Tezde, 20. yüzyılın başlarından itibaren iki büyük savaşın sarsıcı etkileriyle 

varoluşunu sorgulayan ve postmodern süreçte kendine yabancılaşan toplumun, oyunlardaki 

temsili ekseninde ele alınıp ruhsal ve fiziksel şiddetin bu oyunlarda nasıl benzer kaynaklardan 

beslendiği tartışılacaktır. The Well of the Saints’de körlüğü tercih eden Doullar’ın, The 

Room’daki Rose’un ve Blasted’da gözleri çıkarılan Ian’ın etnik köken ve toplumsal cinsiyet 

bağlamında gelişen benzer toplumsal sorunların ne ölçüde hem mağduru hem de müsebbibi 

oldukları irdelenecektir. Her üç oyunda da yaşlarından, cinsiyetlerinden ve toplumsal 

konumlarından bağımsız olarak karakterlerin kendilerini güvensiz ve tedirgin hissetmeleri 

yukarıda bahsedilen toplumsal dinamiklerin bir sonucu olarak ele alınacaktır. Doul çiftinin hem 

birbirlerini hem de toplumun gerçekliğini görmeyi istemeyişleri, Rose’un siyahi geçmişini 

reddetmesi ve Ian’ın homofobisi aynı paralellikte incelenecek olup, toplumsal normların 

karakterlerin yaşadığı tedirginlik ve güvensizlikteki payı sorgulanacaktır. 

Toplumsal normların oluşum şeklini sorgulamak ve bu oluşumun ideolojiye dönüşerek 

bireyi nasıl kurban ettiğini tartışmak bu tezin bir diğer amacıdır. Tiyatro eserleri yalnızca 

bireysel mesele ve yorumlar değil aynı zamanda ortaya konuldukları zamanların sosyal ve 

politik koşullarını da yansıtabilirler. Eserler zamanın ruhunu ve süregelen toplumsal 

çatışmaların ve sınıf mücadelesini sahneye aktarabilirler. Bu bağlamda Karl Marx, bireylerin 

içinde bulundukları sosyal ve ekonomik çevrelerin bir ürünü olduğu anlayışını ortaya 
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koymuştur. Yazın kuramı kapsamında incelendiğinde bu Marksist yorum, metinleri çağdaş sınıf 

mücadelesinin bir ifadesi olarak okur. Dolayısıyla bu yaklaşım bu tezin bakış açısıyla da 

örtüşmektedir çünkü Marksist teoride “altyapı-üstyapı” bağlamında anlatılan birbirine bağlı, 

sürekli bir devinim içeren ve maddi gerçeklikten çıkarak daha soyut kavramlara evrilen alt-yapı 

üst-yapı ilişkisi, bu tezde incelenen oyunlarda ideoloji olarak irdelediğimiz, toplumun birey 

üzerinde yükselmesi ve bireyin materyalist gerçekliğinden ziyade daha soyut kavramları 

birleştirici olarak esas alması ile aynı anlayışı ifade etmektedir. Marksist teoriye göre toplumun 

soyut değerlerini temsil eden üstyapı, halkı temsil eden altyapı üzerinde yükselir (Williams, 

Kültür 33), soyut kavramların bir ideolojiye dönüşme yönünde gösterdiği meyil dolayısıyla da 

üst-yapı olarak ifade edilen kavram, kurumsallaşma ve birey üzerinde kontrol ve baskı kurma 

eğilimi gösterir. Aynı şekilde toplum da bir bütün olarak kendine tabi olan bireyleri kontrol 

etme eğilimindedir ve ideoloji bu noktada devreye girer. Din, milliyetçilik ve toplumsal kabul 

edilmiş normlar gibi ideolojik kavramlar, bu kontrolü sağlamak için toplumun ürettiği ve 

bireyler üzerine dayattığı sahte gerçeklikler, bir diğer deyişle toplumsal hezeyan ve 

illüzyonlardır. Blasted’da Ian’ın yabancı düşmanlığı, homofobisi, kadını aşağıda gören eril 

dominant tavrı bu illüzyona bir örnek teşkil eder. Ian böyle davranarak kendini iyi 

hissetmektedir çünkü toplumun çoğunluğu Ian’la aynı düşünceyi paylaşmaktadır ve çoğunluk 

güç demektir. Marksist teoride bahsedilen üst-yapının soyut kavramlar üzerinde yükselmesi ve 

bu sayede ideolojinin konusu olarak kendi güç eksenini yaratması söz konusudur. Maddi bir 

gerçeklikten doğan bu gücün soyut kavramlar üzerinden elde tutulması ve kendi statükosunu 

üstyapının varlığını merkez alarak oluşturmasına paralel bir şekilde, toplumsal ideolojinin 

yaratılma şekli benzerlik gösterir. Toplum da çoğunluğun elinde tuttuğu güce dayanarak, 

gerçekle ilgisi olsun olmasın çoğunluk tarafından kabul edilmiş her olguyu birey üzerine doğru 

ve gerçek olarak dayatma eğilimindedir. Başka bir ifadeyle her güç kendi statükosunu ve 
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bürokrasisini yaratır. İdeoloji de bu statükoyu ayakta tutmaya yarayan olguların tamamı 

şeklinde ele alınabilir. 

Raymond Williams, Marksizm ve Edebiyat (1977) kitabında Marksist bakış açısıyla 

ideolojik düşüncelerin üretiminden bahsetmiştir, Williams’ın ortaya koyduğu ideolojik 

düşüncenin üretimi kavramı, ideolojinin bu tezde kullanılan anlamıyla da örtüşmektedir, çünkü 

üretilen düşünce artık bir “üründür” bir diğer ifade ile üretilmesinin bir amacı ve kullanım yeri 

vardır ve dahası tüketici odaklıdır. Kapalı rejimlerdeki propagandaların tamamı bu ideolojik 

üretime örnektir. Bununla birlikte Williams’ın kitabında yer alan ideolojinin ne olduğu değil 

fakat ne olmadığıyla ilgili anlatım (Marksizm ve Edebiyat 52) ideolojinin gerçekleri manipüle 

ederek, ideolojinin etkisinde yaşayan bireyin gerçeklerden alıkonmasını açıklamakta katkı 

sağlayıcı olacaktır. Williams’a göre ideolojinin karşıtlığı bilimdir ve bilim gerçeğin ta 

kendisidir. Bilim hiçbir ideolojiye hizmet etmez, oysa ideoloji eğilip bükülebilir; bir zümreye 

ya da siyasi anlayışa hizmet edebilir. Bu tezde incelenen oyunlarda görüleceği gibi The 

Room’da Bert’in, Blasted’da Ian’ın siyahi ve yabancı düşmanlığının bilimsel bir dayanağı 

yoktur, içinde yaşadıkları toplum onlara bu düşmanlığı aşılayarak onları ırkçı ve ideolojik bir 

yanılgıya sevk etmiştir. Toplumsal ideoloji böyle aşılamış olsa bile, bilimsel olarak insan 

toplulukları arasında bir fark yoktur. Elbette ırkçılık örneğinde olduğu gibi, ideolojik yanılgılar 

her zaman ve her toplumda yer bulmuştur ve tiyatro sahnesi de bu ideolojik yanılgılar 

karşısında, bireyin hislerini sahneye yansıtmıştır. The Merchant of Venice: Venedik Taciri 

oyununda, Shakespeare’in Shylock karakteri üzerinden ırkçı ideolojinin azınlıklar üzerinde 

yarattığı kırgınlığı irdelemesi, bu yansımanın Rönesans İngiliz tiyatrosunda yer bulmuş 

örneklerindendir; 

SHYLOCK. Gıdıklanınca gülmez miyiz? Zehirlenirsek ölmez miyiz? Peki ya bize 

haksızlık ederseniz öcümüzü almaz mıyız?”  (3,1, 61-63)  
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Shylock’un ifadeleri ideolojik ırkçılığın tüm azınlıklar üzerinde yarattığı gücenme duygusunun 

bir özeti gibidir. Benzer koşullar altında tüm bireylerin benzer tepkiler vereceğini ifade eden bu 

sözler dil, din, köken ve bulundukları coğrafya ne olursa olsun insan olma durumunun 

ideolojiden bağımsız bir olgu olduğunu izleyiciye aktarır.  

Williams’a göre Marx ve Engels’in benimsedikleri tanım, Hegelcilerin ideoloji 

tanımıdır: “Pratik bir bilinç” değil de daha çok “kendine bağımlı bir kuram”. Dolayısıyla “sorun 

yalnızca bu kuramsal tartışmayı gerçekte var olan koşullarından ayırt edebilmektir” (Marksizm 

ve Edebiyat 55). Burada Williams’ın önermesi yine gerçek ve taraflı bağımlılık ikileminde 

kurulmuş ve bu tezde ortaya konan önermeyle uyuşmaktadır çünkü pratik bilinç ideoloji ve 

dogmalardan arındığı için ön yargısız ve lekesizdir. Pratik bilinç güncel koşulları 

değerlendirirken geçmişin toplumsal ve kültürel hezeyanlarından arınmış bir iradeyle hareket 

eder.  Örneğin, The Well of the Saints oyununda Martin Doul ideolojiden arınmış bir 

karakterdir, kör kalma ve köyden kovulma pahasına da olsa bireysel bütünlüğünü korumak için 

ideolojiyle şekillenmiş bir toplumun parçası olmayı ve Aziz’den gelen şifayı reddederek kendi 

gerçekleriyle yaşar. The Room’da ise Riley ideolojiden arınmış bir karakterdir, Riley toplumsal 

baskıya rağmen siyahi geçmişiyle barışık yaşar, Rose’un da bu gerçekle barışması için günlerce 

onu bodrumda bekler ve sonunda Bert tarafından darp edilme pahasına da olsa Rose’u öz 

gerçekliğini yaşamaya davet eder. Blasted’da Cate’in taşıdığı bilinç de tarafsız ve lekesizdir. 

Cate engelli kardeşini, mültecileri ve Ian’ın hor gördüğü bütün azınlıkları kucaklar, homofobik 

değildir, ırkçı değildir, saldırgan hiç değildir. Oyun boyunca bütün ideolojik yanlılıkların 

karşısında durabilen ve bu özelliği ile oyunun sonunda ayakta kalabilen tek karakterdir.   

Yine Williams’a göre “ideoloji, düşünür adı verilen bilinçli olmakla birlikte sahte bir 

bilinçle donatılmış kişi tarafından tamamlanan bir süreçtir. Kişi kendisini harekete geçiren 

gerçek dürtüleri bilmez, aksi takdirde zaten ideolojik bir süreç söz konusu olamazdı. 
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Dolayısıyla kişi sahte ya da görünürdeki dürtüleri düşünür” (Marksizm ve Edebiyat 56). The 

Room’da Bert, Blasted’da ise Ian da böyle karakterlerdir, ırkçıdırlar ama neden ırkçı olduklarına 

dair bir tezleri yoktur, The Well of the Saints’de Timmy ırkçı değildir ama ideolojiyle 

belirlenmiş toplumsal yapının ve hiyerarşinin en belirgin savunucusudur ve bu karakterlerin her 

biri Williams’ın bahsettiği “sahte bilinçle” doldurulmuş birer kukla gibidirler.  

Marksist bilgi kuramcısı Louis Althusser de ideolojinin ne olduğunu ve insanı nasıl 

şekillendirdiğini yorumlamıştır. Althusser’e göre “ideoloji, bireylerin gerçek varoluş 

koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkilerini temsil eder”2 (İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları 

186). Ona göre ideolojinin bir tarihi yoktur, ideoloji kendi şekillendirdiği özne var oldukça 

vardır ve belirli bir sınıf ile de sınırlanamaz. Althusser, ideolojinin sınırlı ve harici bir kavram 

olmadığını, var olan tüm sınıflara ve yaşama içkin olduğunu savunur. Ona göre “birey” 

dünyanın belirlenmiş bir tasarımı içine doğar, ideoloji de bu bireyi “özne” olarak tanımlar fakat 

bu öznenin özgür bir egemenlik alanı yoktur. Ayrıca, bu özne hareketlerinin yaratıcısı ve 

sorumlusu olan bir inisiyatif merkezi de değildir, bilakis daha yüksek bir otoriteye boyun eğmiş, 

özgürce boyun eğmeyi kabul etmek dışında her türlü özgürlükten yoksun, bir başkasının 

boyunduruğu altındaki bir özneyi belirtir. (İdeoloji ve DİA 205) Bu anlamda Althusser’in 

bahsettiği “özne” Marksist teoride proletaryayı oluşturan her bir kişi olarak düşünülebilir, 

altyapı olarak değerlendirilen kavramın sembolik bir emsali olarak değerlendirilebilecek 

proletaryayı burjuvazinin boyunduruğu altında tutan da Marx ve Engels’in Komünist 

Manifesto’da “dinsel ve siyasal kuruntular” (73) olarak nitelediği ideolojik sanrılardır. 

İdeoloji Marksist teoride tanımlandığı şekliyle üst yapı ve alt yapı arasında bir araç 

olarak görev yapıyorsa ve aynı zamanda üst yapı ile alt yapı arasındaki ilişkiyi soyut 

                                                            
2 Althusser, Louis. “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.” Çev. Murat Belge, İdeolojiyi Haritalamak Ed. 
Slavoj Zizek, Dipnot Yayınları, 2011. 186-205 Bu eser daha sonraki bölümlerde “İdeoloji ve DİA” olarak 
kısaltılacaktır.  
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kavramların çıkarcı doğasıyla pekiştiriyorsa, mitler de tarihin başlangıcından beri gördükleri 

işlevle ideolojik dizgiyle aynı çalışma prensibine sahiptir denilebilir. Mitler, bireyin topluma 

adaptasyonunda ve bireyin bağımsız olmayı bırakıp, toplumla bütünleşme sürecinde (ki bu 

süreç ergenlik ve genç erişkinlik arası bir yerdedir) önemli bir işlev görür. Mitler bir anlamda 

bireyi varoluşçu krizden kurtarır, ona hayali ve yalan da olsa, yaşamını nasıl yaşayacağına dair 

bir program ve şema verir. İdeoloji ise bu mitlerin sistematik olarak kabulü ve kullanılmasıdır. 

Bu mitlerin ve ideolojinin birey üzerinde dayatılması bireyin ve bunun ötesinde sanatçının 

dünyasında bir tepkimeye yol açar ve bu tepki 20. yüzyılda izlenimcilik, dışavurumculuk, 

kübizm ve varoluşçuluk gibi sanat ve felsefe akımlarında izlenir.  

Bu bağlamda, toplum ve birey ilişkisini varoluşçu felsefe ve Sartre’ın bakış açısından 

inceleyen Jonathan Webber’e göre “bireyin iyi ve kötü olarak nitelenen davranışları bu 

davranışların toplum yararına olup olmadığına göre değerlendirilir”3 (2). Bu düşünceden 

hareketle bireyin iyi-kötü ve doğru-yanlış kavramlarını değerlendirirken kendi gerçeklerinden 

ziyade toplumca kabul edilmiş gerçekleri kabullenmesinin topluma uyum isteğinden 

kaynaklandığı düşünülebilir, çünkü bireyin kendi öz bütünlüğünden vazgeçip, içinde 

bulunduğu toplumun ideolojik şemsiyesi altında yaşaması, bireye bir konfor alanı yaratır.  Bu 

konfor alanı içinde sorumluluktan kaçınma, umursamazlık ve teslimiyet vardır. İdeolojilerin 

konfor alanı yaratmadaki en büyük kozu, doğru ya da yanlış bir organizasyon şemasına sahip 

olmalarıdır. Bir bakıma, ideolojiyle şekillenen toplumlarda sınırları ideolojik kurallarla 

belirlenmiş bir dizge vardır.  Bu dizge içinde bireyden kendini bu organizasyona teslim etmesi 

ve ideolojinin kendine çizdiği şemaya uyması beklenir. Kendini bu ideolojik kavramlarla 

tanımlayan ve iradesini teslim eden bireyin bir süre sonra kendini sistemin bir parçası olarak 

görmesi, kendini sistemle tek vücut halde hissetmesi ve sonunda bu sistemin kurbanı olması 

                                                            
3 Türkçe çevirisi bulunmayan birincil ve ikincil kaynaklardan yapılan alıntıların Türkçe çevirileri tez yazarı 
tarafından yapılmıştır. 
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kaçınılmazdır. The Well of the Saints’de Timmy ve Aziz, The Room’da Bert, Blasted’da Ian ve 

Asker de kendini ideolojiyle tanımlayan ve bireysel bütünlüğünü bu ideolojilerin organizasyon 

şemasına terkeden karakterler olarak, sonunda ya bu sistemin kurbanı olur ya da bir başkasını 

kurban ederler. Bunun karşısında Doul çifti, Riley ve Cate, bireysel bütünlüklerini korurlar ve 

varoluşçu bir bilinmezi seçerler, bu seçimlerinde az önce bahsedilen toplumsal konfor yerine 

bireysel bir gerçeklik arayışı vardır, örneğin Doullar köyden kovulduktan sonra bir bilinmeze 

doğru yol alırlar ve kendi bireysel gerçeklerinin peşine düşerler. Riley siyahi geçmişine sahip 

çıkar ve Cate, Ian’ın ideolojik sanrılarının karşısında taviz vermez. Bu karakterlerin toplumsal 

konfor alanını terkedip, bilinmezliği ve çetrefilli bir geleceği seçmeleri, varoluşçu düşünce 

etiğiyle de son derece uyumludur.   

Benzer şekilde bireysel oluşumlara yön veren toplumsal mitlerin ve ideolojilerin nasıl 

şekillendiği Joseph Campbell’ın mitoloji ve sosyal hayat ilişkisini irdelediği teziyle de 

açıklanabilir. Campbell, mitolojinin birçok işlevlerinden birini “belirli bir toplumsal düzeni 

geçerli kılmak ve desteklemek” (50) olarak açıklar. Campbell’in bu tezinden yola çıkarak 

toplumsal ideolojik yanılgıların ve saplantıların doğru, yanlış ve etik gözetmeksizin bireyin 

üzerinde baskı oluşturabileceği sonucuna varılabilir. Campbell’in bu tanımı Althuser’in ideoloji 

tanımına bir tamamlayıcı olarak algılanabilir çünkü mitler ideolojinin atasıdır ve ideolojik 

düşünceler mitlerden türeme eğilimi gösterirler.  Dolayısıyla mitler ve ideoloji arasında 

birbirini tamamlayıcı bir ilişki oluşur. Althusser’e göre ideoloji “bireylerin gerçek varoluş 

koşullarıyla arasındaki hayali ilişkileri” ifade ediyorsa, Campbell’in mitoloji olarak 

nitelendirdiği olgu Althusser’in ideoloji tanımında bahsettiği hayali ilişkidir. Bu ilişkinin baskın 

ve hayali olan tarafı zamana ve mekâna göre çeşitlilik gösterir, örneğin The Well of the Saints’de 

Katolik kilisesi, The Room’da ve Blasted’da ırkçı toplumsal yapı, birey-toplum ilişkisinde 

belirleyici lokomotiflerden birkaçıdır. 
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İdeoloji tanımıyla bireysel gerçeklik ve toplumsal algı arasındaki farkı belirleyen 

Althusser, bir bakımdan toplumsal gerçeğin absürtle olan etkileşimini de gözler önüne serer, 

zira Althusser’in ideoloji tanımından hatırlanacağı gibi bireysel gerçekliğin ve özgürlüğün 

önünde kafkaesk bir set olarak duran metafiziksel olarak şekillenmiş toplumsal gerçeklikler bir 

hayal ürününden başka bir şey değildir ve daha da ötesi toplumsal otoritenin emrindedir. Nasıl 

ki Kafka romanlarında (Şato 1926, Dava 1925) bireyle devlet otoritesi arasında aşılamaz bir 

duvar varsa, birey ve toplumsal gerçeklik arasında da ideolojik bir duvar vardır ve bu duvar 

yıkılmadıkça birey, üstyapının ürettiği ideoloji tarafından kandırılmış bir şekilde yaşar. Bu 

ideolojik yapıların tiyatro sahnesinde belirmesi de tiyatro tarihiyle eş zamanlıdır. Irkçılık, sınıf 

ayrımı, homofobi, dini fanatizm ve yabancı düşmanlığı gibi ideolojik aşırılıklar eski çağlardan 

bu yana tiyatroda ele alınmıştır.  Örneğin, Aiskhülos’un Oresteia’sında (M.Ö. 5. yüzyıl) 

Agamemnon’un Iphigenia’yı kurban etmesi ve bunun üzerine Clytemnestra ile aralarında çıkan 

husumet, adalet kavramının ilk çağlardan beri nasıl cinsiyetçi bir biçimde geliştiğini gösterir. 

Yine Aiskhülos’un Zincire vurulmuş Prometheus (M.Ö.  5. yüzyıl) oyununda tanrılar üzerinden 

sınıfsal üstünlüğün eğilip bükülemez olduğu ve bu güç hiyerarşisi karşısında bireyin çaresizliği 

anlatılır. Diğer bir örnek de Shakespeare’in Venedik Taciri (1600) ve bu oyunda yabancı 

düşmanlığının nasıl toplumsal kabul görmüş bir olgu olduğudur. Bu örneklerde görüldüğü gibi 

ırkçı, sınıfçı ve cinsiyetçi ideolojiler her toplumda belirmeye meyilli olgulardır ve bu olgular 

tiyatro sahnesinin her döneminde birer izlek olarak gözlenmiştir.  

Althusser’in Marksist geleneği temel alarak yaptığı ideoloji tanımı, tiyatroya bakışının 

da temelini oluşturur. Bireyin kendini toplumsal olarak kabul edilmiş ideoloji ve dogmalardan 

uzak tutması gerektiğini düşünen Althusser, tiyatronun da bireyin gerçekliği ile özdeş olmasını 

bekler. Marksist gelenekte tarih-dışı olarak nitelendirilen materyalist sanat, Althusser’in bireyin 

kandırılarak yönlendirilmesini sağlayan kurumlar olarak tanımladığı Devletin İdeolojik 

Aygıtları ile aynı işleve sahiptir. İdeolojik aygıtların ya da İdeolojinin, Marksist gelenekte tarih-
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dışı olarak betimlenmesinin altında yatan ilk sebep, ideolojinin kendi gerçekleri içinde çalışan 

bir olgu olmasındandır. Burada ideolojinin kendi gerçekçiliği olarak kastedilen mefhum, dinsel 

siyasal ya da toplum gelenekçiliği olarak dayandırıldığı sorguya kapalı ve dogmatik, bilim-dışı 

kabullenişlerdir. Althusser, Brecht tiyatrosunun materyalist ve tarih-dışı sanat döngüsünü kıran 

bir özgünlüğe sahip olduğunu belirtir. Althusser’e göre “Brecht’in temel amacı, insanların 

içinde yaşadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış ideolojiye yönelik bir eleştiri üretmektir” (The 

‘Piccolo Teatro’: Bertolazzi and Brecht Notes on a Materialist Theatre) Althusser’in de 

belirttiği gibi Brecht’in sahnesi, kanıksanmış gerçeklerin sorgulandığı ve her türlü ideolojiye 

meydan okunduğu bir yer olmuştur, örneğin 1944 tarihli Kafkas Tebeşir Dairesi’nde mülkiyet 

hakkı ile ilgili yapılan çözümleme son derece devrimseldir. Kafkas Tebeşir Dairesi’nde Brecht 

mülkiyet hakkına dair, bu hakkın aristokratik bağdan mı gelmesi yoksa emeğe mi 

dayandırılması sorunsalına cevap arar. Bu oyunda aynı izleği nakleden iki olay vardır: birincisi 

bir vadinin kullanım hakkına dair bir tartışmadır, buna göre vadinin mülkiyet sahipleri burada 

hayvan otlatmak istemektedir tartışmanın karşı tarafı ise, bu vadinin meyvelik olarak 

kullanılmasının toplum yararına olacağını söylemekte ve bu tezlerini bilimsel kanıtlarla 

desteklemektedirler. Yargıç burada toplum yararına olan meyve bahçesi yapılmasına karar verir 

ve bu karar coşkuyla kutlanır. İkinci olay ise ortada kalan bir çocuğu sahiplenip sevgiyle 

büyüten, onun için emek veren bir kadının, çocuğun genetik annesiyle yaşadığı aidiyet 

tartışmasıdır. Bu tartışmaya son vermek için yargıç tebeşirden bir daire çizdirir ve çocuk 

dairenin ortasına konulur. Çocuğu kim kendine çekerse ona sahip olacaktır. Çocuğa emek verip 

büyüten kadın ona kıyamaz ve canı acımasın diye çocuğu bırakır, bunun üzerine yargıç çocuğu 

genetik annesine değil onu sevgiyle büyüten emek sahibine verir. Görüldüğü gibi bu oyunda 

toplumsal olarak kanıksanmış bir mülkiyet hakkı geleneği sorgulanmış ve bu gelenek derinden 

sarsılmıştır. 
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Brecht’in sahnesi sadece ideolojik materyalizmi eleştirme yeri değil, aynı zamanda bu 

farkındalığı ve hareketi sürekli kılma yeridir, çünkü yerinde sayan ve kendini tekrarlayan her 

düşünce bir ideolojiye dönüşme ve absürte konu olma eğilimindedir. Bir söyleşisinde Brecht 

“Şu konuda artık hiçbir şüpheye yer yoktur: ideolojiye karşı savaş, yeni bir ideoloji haline 

gelmiştir” (Benjamin 192) diyerek hem bu devinimin sürekli kılınması gerektiğine hem de 

ideolojiyle mücadelenin de kendi dogmalarını yaratmaması gerektiğine dikkat çeker. Absürt 

tiyatro geleneğinde de toplumsal dogmaların anlamsızlaştırıldığı dikkate alınırsa,  Brecht’in 

epik tiyatrosu ile Beckett’in ya da Ionesco’nun absürt tiyatrosu arasındaki en önemli benzerliğin 

ideoloji karşıtlığı olduğu söylenebilir. Brecht’in tiyatrosunda ideoloji, yapı-sökümcü bir 

mantıkla yerle bir edilirken absürt tiyatro geleneğinde ideoloji kavramı ile gerçek hayat 

arasındaki ilişki sorgulanır ve bu ilişkinin ürünü olan her şeyle ve özellikle de insanın 

yeryüzündeki durumuyla dalga geçilir. Absürt geleneği tiyatro sahnesi anlamında bu kadar 

devrimci kılan en önemli özelliği, hiçbir konuya dair tezi ya da anti-tezi olmayışıdır. Örneğin, 

Brecht tiyatrosunda materyalizmi eleştirir ve bunun karşısına bir anti-tezle çıkar, absürt tiyatro 

ise hiçbir şeyi savunmaz, hiçbir çözüm önermez, sadece insanın tutunmaya çalıştığı her türlü 

ideolojiyi yıkar, parçalar ve binlerce yıldır tiyatro sahnesine anlam katmaya çalışan bir geleneği 

de yerle bir eder. Bu anlamda absürtle yüzleşmeyi kaçınılmaz hale getiren absürt tiyatro için 

post-modernizmle beliren anti-kahraman kavramının, sahne geleneği halinde vücut bulmuş hali 

de denilebilir. Esslin’in de belirttiği gibi absürt tiyatro bir bakıma ideal formların “kaçınılmaz 

bir şekilde değersizleştirilmesini” yansıtır (Introduction The Theatre of the Absurd). 

Eugene Ionesco absürt tiyatronun birincil temsilcilerindendir. Her türlü ideolojiden 

duyduğu rahatsızlığı eserlerinde ortaya koymuş olan Ionesco sanattan ideolojiyi arındırmaya 

çalışmıştır. Bu yüzden Ionesco’nun tiyatrosunun herhangi bir ideolojisi yoktur. Martin Esslin 

The Theatre of the Absurd eserinde Ionesco’nun absürt tanımına yer verir, Ionesco’ya göre 

“Absürt, amaçsızlığın yanı sıra insanı dini bilinç ve doğaüstü bütün köklerinden koparır, absürt 
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tiyatroda insanın bütün davranışları beyhude, absürt ve işe yaramazdır” (5). Ionesco’nun 

tanımında en dikkat çekici husus amaçsızlığın yanı sıra insanlığın ideolojik kültürel 

geçmişinden vazgeçmesidir. Elbette bu ideolojik vazgeçiş ve reddediş sadece dini veya 

metafizik konularla ilgili değil bütün farazi toplumsal önyargı ve dogmalara karşıdır. 

Ionesco’nun absürt ve ideoloji arasında kurduğu bağ, absürt tiyatro anlamında verilen 

tepkiye bir örnektir. Absürt tiyatroyu burleske yakın bir anlayışla sahnesine taşıyan Ionesco, 

yalnızca insanın yaşam mücadelesinin beyhudeliğini anlatmamış, aynı zamanda bu çabanın 

kara-komik tezahürünü sahnesine yansıtmıştır. Ionesco’nun absürt ve ideoloji arasında kurduğu 

bağ, her iki kavramın birbirinin anti-tezi olma ilkesine dayanır. Absürt gelenek nasıl ki yaşamla, 

doğumla, ölümle, Tanrıyla, hayatla ve hayatın anlamıyla dalga geçiyorsa aynı zamanda bütün 

ideolojilerle de dalga geçer, çünkü ideolojik kavramların birçoğu hayata bir anlam yükleme 

çabasında ve bu çabayı sistemleştirme ve olabildiğince ciddiye alma eğilimindedir. 

The Well of the Saints’de Doullar’ı anlayamayan köylülerin, The Room’da Bert’in ve 

Blasted oyununda Ian’ın, saplanıp kaldığı dogma ve ön yargılar Ionesco’nun absürt tanımında 

reddettiği ideolojik yanılgılardır. Bu dogmalar ister küçük ister büyük olsun bütün topluluklarda 

var olmayı sürdürmüştür, ama toplum büyüdükçe ve bu dogmalar daha büyük kitlelere 

yayıldıkça yarattığı tahribat da büyür. Söz konusu eserlerde ideoloji körlüğü nitelemektedir ve 

eserlerde temsil edildiği üzere bu körlük topluma yayıldıkça bireyin bu çarktan kendini 

kurtarması da zorlaşır. Doktora tezinde ideolojik körlüğün siyaset üzerine etkilerini irdeleyen 

Yusuf Acar ideolojik körlük tanımını şöyle verir:  

Bireylerin, kişi, kurum, olay ve dünyayı değerlendirirken nesnel gerçekliği aramak 

yerine kimliklerinin, önyargılarının, duygularının, psikolojik ve sosyal benliklerinin 

etkisi ile doğruluğu kanıtlanmamış verilerle ve ait oldukları sosyal, siyasal, kültürel ve 
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ideolojik grupların, öğretilerin, inançların etkisi ile hareket etmelerine ideolojik körlük 

denir. (61) 

Acar’ın tanımladığı gibi ideolojik körlük gerçekliği reddeden bir algı biçimine dayalı 

olduğundan, birey ve toplum arasında bitmek bilmeyen ve çözümsüz bir döngü yaratmaya 

mahkûmdur. Bireyi yok sayan bu kısır döngü endüstriyel devrim ile birlikte kıyıcı bir hale 

gelmiştir, çünkü endüstriyel devrim sadece tıpkı ürünler yaratmamış, aynı zamanda toplumu 

oluşturan bireyleri de tıpkılaştırmıştır. The Well of the Saints oyununda Katolik kilisesinin 

toplum tarafından sorgulanamaz ve reddedilemez bir otorite olarak algılandığı gibi, ideolojik 

kavramları kullanan erk, mitler üretir, bağımsız bireyleri devşirir ve otoritenin varlığını 

sürdürmesini sağlayacak kalabalıklar yaratır ve bu kalabalıklar bazen bir hane halkı, bazen 

politik ya da dini inanış sahipleri, bazense bütün bir ülke vatandaşlarıdır. Bu kalabalıkları 

yaratmak için feda edilecek ilk değer bağımsız ya da kendi özgül ekseni olan bireyler olacaktır. 

Bu tezde irdeleneceği üzere, bu bireyler bazen köyün kör-dilenci çifti, bazen siyahi geçmişinden 

saklanan bir kadın, bazense eski erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğrayan bir kadın olacaktır.  

Bu tezde incelenecek olan ve 20. yüzyılın çeşitli dönemlerinde yayımlanmış bu üç 

oyunda toplumsal ideolojik baskıların bireyin hayatındaki yeri ve önemi irdelenecek olup 

oyunlarda temsil edilen fiziksel körlüğün bu ideolojik baskıların ne şekilde sembolik bir 

yansıması olduğu değerlendirilecektir. İdeoloji kavramı ele alınırken teori ve pratikteki 

farklılıkların toplum ve birey arasında nasıl bir uçurum yarattığı işlenecek olup, bu konuda 

Theodor Adorno’nun ideoloji kavramı üzerine olan çalışmalarıyla birlikte Louis Althusser’in 

ideoloji, devlet ve birey ilişkisini inceleyen önermelerinden yararlanılacaktır. Aynı zamanda 

Antonin Artaud’nun tiyatroyu yüzeysellikten kurtarma çabası içerisinde geliştirdiği kuram ve 

yöntemleri, seyirciyi kendi doğasıyla yüzleştirme çabası da çalışmanın kapsamındaki eserler 

bağlamında değerlendirilecektir. Doul çiftinin, Rose’un ve Ian’ın körlüğü, karakterlerin içinde 
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bulundukları ideolojik dizgeye çaresizce boyun eğmek durumunda kalmalarının bir tezahürü 

olarak değerlendirilecektir. The Well of the Saints’de bireysel bütünlüklerini korumak için 

körlüğü tercih etmek zorunda kalmaları bu duruma bir örnektir, aynı şekilde The Room 

oyununda Rose’un Bert ile yaşadıkları odayı bütün bu ideolojilerden arınmış bir sığınak kabul 

etmesi ve bütün toplumsal ideolojik önyargılardan arınmış bir uzam yaratması, kendisine 

güvenli bir alan oluşturmasını sağlar. Bu sığınağın bir yabancının gelişiyle darmadağın olması 

ise bu önyargılardan kaçılamayacağının ve kaçış denemesinin absürt bir hayalden öteye 

gidemeyeceğinin resmidir.  

Bu bağlamda incelenecek her üç oyunda karakterlerin varoluşçu tepkileri körlük 

sembolü bağlamında değerlendirilecek olup, bu sembolün yazarlar tarafından ideolojinin 

yarattığı baskıya karşı nasıl birer anti-tez olarak kullanıldıkları gösterilecektir. 20. yüzyılın 

başında, ortasında ve sonunda yer alan bu üç oyunda, körlük sembolünün zamanın ruhuyla 

örtüşen bir şekilde ortaya çıkışı, dönemlere ait toplumsal ve politik olayların birer yansıması 

olarak irdelenecek olup, bu dönemlere ait sanat ve felsefe akımları kapsamında tartışılacaktır.  
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I. BÖLÜM 

KÖRLÜK OLGUSUNUN EDEBİYATTA VE SANATTA TEMSİLİ VE  

MODERNİZMİN ETKİSİYLE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİM 

Körlük simgesi drama tarihi boyunca kullanılmış en güçlü ve en yaygın sembollerden 

biridir. Tarih akışı boyunca edebi, felsefi, toplumsal ve siyasal değişimlerden etkilenen tiyatro 

sahnesinde körlük imgesinin algılanması ve işlevi de değişerek çeşitlenmiştir. Bu değişimi ve 

çeşitliliği sağlayan gelişmelerde ideoloji kavramı toplumsal, siyasal, felsefi ve edebi 

gelişmelere yön vermesi sebebiyle en önemli çarpanlardan biri olmuştur. Körlük sembolünün 

gücü, insanların görme yeteneğinin bilişsel ve algısal bilgelikle aynı paralelde algılanmasından 

gelir. Görme kavramı ne kadar güçlü ve hayati çağrışımları olan bir kavramsa, körlük de o 

derecede etkisi büyük olan bir kavram ve edebi bir semboldür. Bakmak, görmek ve foto-grafik 

bilgi, insanoğlunun çevresini tanıması ve iletişime geçmesi bakımından başvurduğu en temel 

olgulardan biridir. Bakmak ve görmek, bir kavramı, nesneyi ya da bir olayı değerlendirmek ve 

yargı oluşturmak için ilk tercih edilen tanıma ve algılama şeklidir. Georgina Kleege’in de 

belirttiği gibi “Diğer bütün olumlu yan anlamlara ilaveten, görmek inanmak demektir” (22). 

Edebi metinlerde körlük ya da daha geniş bir kavram olarak engellilik sembolünün 

kullanılması ideolojik faşizme karşı bir tepki olarak karşımıza çıkar. Engelli bireyin var olması 

ya da kör karakterin alternatif bir vizyon taşıması ideolojik faşizme karşı bir tepkidir. Edebi 

metinlerde faşizmin standart insan hayaline karşı, farklılıkları olan ve çeşitlilik arz eden insan 

gruplarının çıkartılması sıkça gözlenen bir izlektir. Örneğin, John Ronald Reuel Tolkien'in 

fantastik üçlemesi Yüzüklerin Efendisi’nde (1954) Saruman’ın endüstriyel üretim tek tip 

ordusunun karşısına her birinin farklılıkları ve eksiklikleri olan hobbitler, insanlar, elfler, 

cüceler ve orman devleri entlerden oluşan bir ordu çıkar ve Saruman’ın endüstriyel tasarım 

ordusunu yener. Burada farklılıkları olan karakterlerin tek tip bir orduyu yenmesi ideolojinin 
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eleştirisi açısından çok önemlidir, çünkü ideolojik düşünce sistemleri kendi içinde bir kapalı 

kutudur ve bütün sistem o kapalı kutunun kurallarına göre şekillenir. Bu yüzden kapalı ve 

ideolojik düşünce sistemleri tek tip insan üretme eğilimindedir ve farklılıklara tahammül 

göstermez. Farklılıkların yarattığı uyum ise ideolojik düşünce sistemlerinin çok ötesindedir, 

çünkü birden fazla gerçekliğin uyumundan oluşur ve hiçbir birey diğerinin gerçekliğini 

yaşamak zorunda değildir. 

Bu tezde incelenecek eserlerde ise 20. yüzyılın karamsarlığı ve gerçekçiliğine paralel 

olarak farklılıkları ve toplumun zayıf katmanlarını temsil eden karakterler ekonomik, toplumsal 

ve psikolojik yıkım yaşarlar.  Burada bahsedilen psikolojik yıkım bir hayal kırıklığının 

ürünüdür, çünkü bu tezde incelenen karakterlerin psikolojik kırılganlıkları, eklemlenmeye 

çalıştıkları sorunlu toplumun onlara sunduğu her iki seçeneğin de sonucudur. Buna göre zayıf 

ve kırılgan karakter ya toplumun yanlış ideolojilerle şekillenmiş sorunlu dizgisine uyum sağlar 

ya da bu toplum tarafından öteki ilan edilerek dışlanır. Her iki durumda da bireyin mağduriyeti 

söz konusudur, birey ya kendi gerçekliğinden feragat edip ideolojik bir dizgiye teslim olacak 

ya da bu ideolojik yapının dışında kalarak yalnızlığa sürüklenecektir.  

The Well of the Saints oyununda Doullar’ın körlükten kurtulup, topluma uyum sağlama 

hayallerinin çok kısa sürüp tekrar kör olmaları, The Room oyununda Rose’un siyahi geçmişiyle 

yüzleşmesinin ardından yaşadığı ruhsal travma ve sonrasında gelişen körlüğü, ya da Ian’ın 

gözleri yenilerek kör edilmesi 20. yüzyıl savaş yorgunu toplumsal psikolojinin sahneye 

yansımasıdır. Bu anlamda körlük her üç oyunda da kilit sembol niteliğindedir.  

Körlüğün tiyatro tarihiyle eş zamanlı olarak nitelenecek kadar eski ve yaygın bir 

sembol olduğu söylenebilir. Fiziki bir kusur olma temelinden çıkıp birçok değişik anlama 

evrilse de körlük olgusunun temelde imlediği ilk olgu görme eksikliğinin temel anlamından 
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türemiştir. Bu sembolü Pierre Fontanier de fiziki kusuru temel alarak açıklamış ve bu sembolün 

nasıl evrildiğine açıklık getirmiştir. Fontanier’e göre:  

Körlük ilk olarak görme duygusunun yokluğu anlamında kullanılmış olmalıdır; fakat 

fikirleri ve onların birbiriyle olan ilişkilerini ayırt edemeyen biri, mantık anlayışı 

örselenmiş ya da tıkanmış biri, az da olsa fiziksel nesneleri algılayamayan kör bir 

adama benzemez mi? Bu sebeplerden körlük sözcüğü doğal olarak ahlaki görü 

yokluğunu ifade etmek için de kullanılmıştır. (216) 

Fontanier’in ifade ettiği ahlaki görü yokluğu, körlük sembolünün Antik dönem Yunan 

tiyatrosundan 20. yüzyıla kadar en çok başvurulan iki yan anlamından biridir. Körlük 

sembolünün diğer yan anlamı ise görü yoksunluğuyla oksimoron oluşturan kör kâhin imgesidir. 

Körlüğün getirdiği bilgelik ve fiziksel olarak görenlerin anlayamadığı bir görüye haiz olma 

durumu, kör kâhin imgesinin ya da kör olduktan sonra bir gerçeğe ulaşan karakterin bir 

özelliğidir.  Bu basit çıkarımdan yola çıkarak körlüğe yüklenen anlam modernizmin etkisiyle 

birlikte 20. yüzyılda farklı yan anlamlara evrilir fakat bu imgenin ortaya koyduğu körlük ve iç 

görü pek çok okumalara temel teşkil eder. 

20. yüzyılda bütün sembolik kavramlar yeni kuram ve felsefeler ışığında yeniden 

yorumlansa da görme olgusunun aydınlık ve bilinçle, körlük kavramının ise bilmezlik ve 

cehaletle olan ilişkisi devam eder. Yapısalcı bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde göz ve görü 

nasıl aydınlığı görme ve tanımayı imleyen birer olguysa, körlük de bunun tersi olan bilmemeye 

dair kavramlara bildirgeç olmayı sürdürür. Michel Foucault’nun 18. yüzyıl aydınlanmasını 

değerlendirirken kullandığı görme ve körlük sembolü bu duruma örnek sunar. Foucault’ya 

göre: 
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Göz, eskimiş akrabalıklarından kendini kurtardığında şeylerin hiç değişmeyen, her 

zaman hazır ve nazır düzeyine açılabilir ve uzak bilgisizliğini ustalıkla tekrarlayarak 

tüm duyular ve tüm bilgi kaynaklarının en kavrayışsızı olmaya yetecek kadar akıllıdır. 

Kulağın kendi tercihleri, elin izleri ve kırışıklıkları vardır; ışıkla akraba olan göz, 

sadece mevcut olanı görür. İnsana çocuklukla yeniden ilişki kurma ve hakikatin 

kesintisiz doğuşunu yeniden keşfetme imkânı veren şey, bakışın bu aydınlık, mesafeli 

ve açık doğallığıdır. XVIII. yüzyıl felsefesi bu yüzden başlangıcını iki büyük efsanevî 

deneyime dayandırmak ister: Bilinmeyen bir ülkedeki yabancı görgü tanığı ve ışığa 

sonradan kavuşmuş bir doğuştan kör. (Kliniğin Doğuşu 93) 

Foucault’nun ifadelerinden çıkarım yapılabileceği gibi göz ve görme, morfolojik olarak bilgi 

ve aydınlanmayla bir ilişki kurmaya mahkûmdur. Bunun tam tersi olarak körlük de bilmezliğin 

belirteci şeklinde düşünülmüştür.  

Diğer bir yapısalcı olarak Roland Barthes da körlük sembolünün bilgisizliğe dair güçlü 

anlatımına dikkat çeker. Barthes, “Yoksul ve Proleter” yazısında Charlot’un sinemasını 

değerlendirirken proleter’in bilgiden mahrum kalışını görme sembolü ve körlüğün nasıl 

kullanıldığını göstererek ifade eder.  Barthes’a göre, “Charlot, körlüğü öyle bir biçimde gösterir 

ki, izleyici hem körü hem de gösterisini görür; birinin görmemesini görmek, onun görmediğini 

yoğun bir biçimde görmenin en iyi yoludur” (36).  Barthes’ın anlatımında tarihsel olarak 

kullanılan oksimoron üst üste getirilerek sembolün gücü artırılmıştır, çünkü bilmezlik ve bilgi 

kavramlarını diğerinin referansıyla sunmak beyaz bir kâğıda siyah fon tutarak (ya da tam tersi) 

sembolün gücünü artırmak gibidir.  

Engellilik bağlamında bakıldığında ise körlük sembolü başlı başına bir önem taşır, zira 

Profesör Georgina Kleege’e göre körlük toplum algısında eksikliktir ve bu “eksik” olma hali 

çağlar boyunca kabullenilmiş söylemlerden inşa edilmiş bir anlayıştır. Kleege’e göre: 
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Körlük son derece önemlidir ancak asla bir eksiklik ya da iş görmezlik değildir, bu 

olgu yalnızca hastalıkları bir ceza olarak görme eğiliminde olan ilkel anlayışlar 

tarafından kabul görebilir. Yazında da antik çağlardan itibaren kör insanlar kusurlu 

olarak görülmüş, toplumdan soyutlanmış yaşamaları gerekliliği dahi savunulmuştur. 

Körlük insan sefaletinin ve zayıflığının bir sembolü olmuştur. (39)  

Berkeley Üniversitesi İngilizce Bölümü profesörlerinden olan Kleege, kendi görme engelliliği 

sonucunda edindiği tecrübeleri engelli ve toplum arasındaki ilişkiyi irdelemekte kullanmıştır. 

Körlük olgusu ve görme engeli konusunda tecrübelerini ve analizlerini aktardığı kitabı Sight 

Unseen’de (Görünmeyen Görü 1999) görme engelli ile toplum arasında yaşanan ilişkinin keyfi, 

göreceli ve tek taraflı algıya dayalı bir şekilde geliştiğini ve kalıplaştığını anlatan Kleege, ayrıca 

yaşanılan topumun gün geçtikçe daha da görselliğe bağımlı bir hale geldiğini vurgular. 

Günümüz dünyasında insanların sosyal medya kullanım alışkanlıkları Kleege’in bu tezini 

doğrular niteliktedir; foto-grafik bir görüntüye bakmak ve algılamak esasına dayalı bir 

uygulama olan Instagram’ın aylık kullanıcı sayısı, okumak ve bu vesileyle iletişim sağlamak 

esasına dayalı olan Twitter’ın yaklaşık üç katıdır. (Clement) Görsel bağımlılığın bu denli etkin 

olduğu günümüz dünyasında görmek kadar körlük de güçlü yan anlamlar taşır. Bu anlamları 

açıklayan Kleege’e göre: 

Birçok eserde kör karakterler aciz, fiziksel olarak aşağı, acımaya layık olarak 

sunulmuş, dilenci olarak tariflenmiş ve günahlarının bedelini ödedikleri 

anlatılmıştır. Görebilenlerin normlarını tespit ettiği söylemde görme özürlülüğü 

ilahi bir ceza, karanlık bir dünya, imgelerin ve renklerin yokluğudur. Filmlerde, 

yönetmenler ve senaristler karakterin körlüğünü vurgulamak için türlü zahmete 

girer çünkü körlük karakterin varlığının temelindedir. Körlük başa çıkılması 
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gereken bir zorluk değil, normal hayatın karşısında duran aşılamaz bir engeldir. 

(45) 

Zamanla, gelişen toplumlarda eğitim seviyesinin yükselmesi, farklılıkların ve eksikliklerin daha 

hoş görüyle karşılanması, engellilerin eksikliklerini telafi amacıyla çıkarılan yasalar ve sivil 

toplum örgütlerinin etkisiyle farklı bedensel durumlar toplumda kabul görmeye başlamıştır. Bu 

algısal değişim yazında etkisini göstererek körlüğe dünyayı görmenin farklı bir yolu olarak yeni 

anlamlar yüklenmiştir. Körlüğe yüklenen anlamların değişmesiyle körlük artık “ruhun” değil, 

“bedenin” bir hastalığı olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Buradan hareketle körlük yazında 

bazen ceza, bazen kurtuluş, bazı karakterlerde zorlukları, diğerlerinde iyiliklerin yüceltilmesini, 

bazı durumlarda özgürlüğün kazanımını ve birey olmayı sembolize etmeye de başlamıştır; fakat 

eksikliğe dair bir yan anlam, kanıksanmış algı nedeniyle hep bir kenarda durmaktadır.  

Kleege’in tanımladığı ve düzeltmeye çalıştığı körlükle beraber anılan bu eksiklik 

olgusuna Kenneth Jernigan da dikkat çeker. Jernigan’a göre körlüğün verdiği kayıp toplum 

tarafından telafi edilemez bir eksiklik olarak algılanmaktadır. Bu algının cinsiyet yaklaşımı 

üzerinde bile etkili olduğuna değinen Jernigan bu durumu şu şekilde ifade eder; 

Bize körlüğün sadece görme kaybı değil aynı zamanda ölüm gibi bir kişilik yitimi, 

birey olmaya esaslı bir darbe olduğunu söylüyorlar. Bize gözün seks sembolü 

olduğunu ve bu sebepten kör bir adamın “tam bir adam,” buradan bir varsayımla 

kadının da “tam bir kadın” olamayacağını söylüyorlar. Bize birçok “kayıplarımız ve 

eksiklerimiz” olduğunu söylüyorlar. (46)    

Jernigan’ın bahsettiği eksiklik ve bu eksikliğin cinsellik boyutuna kadar uzanma algısı Kleege 

tarafından da irdelenmiştir. Kleege’in anlatımıyla birçok filmde kör erkekler pasif birer 

aktördür ve ana akım sinemada genellikle kadınlara biçilen rolü oynarlar. Kleege’in kadınlara 
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biçilen rol olarak tanımladığı nesne olma durumu film sektörüyle ortaya çıkmış bir durum 

değildir ve sadece görsel hazla sınırlı da değildir, zira bu durum ataerkil toplumların 

şekillenişiyle beraber sanat eserlerinin tamamında gözlenir. Bu durum kadının ideolojiye nesne 

olması bakımından da önem taşır. Mesela 2500 yıl öncesinin Yunan tragedyası bu durumun 

örnekleriyle doludur, Aiskhülos’un Oresteia üçlemesinin ilki olan Agamemnon’da taraflar 

arasındaki husumetin tetikleyicisi Iphigenia’nın Artemis’e kurban edilmesidir. Iphigenia 

Agamemnon’un Manelaus’a verdiği sözü tutabilmesi için bir nesne olarak kullanılmıştır. 

Eumenidler oyununda ise toplumsal adalet yapısının nasıl şekillendiği anlatılırken nesne olarak 

kullanılan Clytemnestra’nın hayaletidir. Bu oyunda annesi Clytemnestra’yı öldüren Orestes 

Erinniler tarafından rahatsız edilmekte olsa da oyunun sonunda Athena tarafından aklanır ve 

Clytemnestra öldüğüyle kalır. Bu oyunda karar veren yargıç olarak seçilen Athena’nın Zeus 

tarafından annesiz olarak doğurulup kafasından çıkarıldığı da unutulmamalıdır, zira normları 

belirleyen kadın karakterin bir erkek tarafından doğurulmuş olması ve erkeğin lehine karar 

vermesi ataerkil düzenin kuralları nasıl belirlediğine dair fikir verir.   

Başka bir sanat dalı olan resme bakıldığı zaman, tüm dönemlerde yapılan tablolarda 

kadının çıplaklığının erkeğin çıplaklığına oranla çok daha fazla resmedildiği gözlenir. Elbette 

erkek bedeninin çıplak sergilendiği (özellikle heykel sanatında) birçok örnek de vardır, fakat 

heykel geleneğinde erkek bedeni görsel bir haz nesnesinden ziyade bir güç sembolü olarak 

(Michelangelo’nun Davut4 (1504) eserinde gözleneceği gibi) tasvir edilmiştir.  Resim sanatına 

dönüldüğünde Titian’ın Urbino Venüsü5 eseri (1534), Goya’nın Çıplak Maya’sı6 (1800), 

Collier’in Lilith’i7 (1887) gibi bir çok örneğin yanı sıra  Manet’nin Kırda Öğle Yemeği8 (1863) 

eseri bu örneklerden biri olarak gösterilebilir. Bu eserde iki çıplak kadın iki tamamen giyinmiş 

                                                            
4 Michelangelo’nun Davud heykeli Floransa Akademi Galerisi’nde sergilenmektedir. 
5 Titian’ın Urbino Venüsü eseri Floransa  Galeri Uffizi’de sergilenmektedir. 
6 Goya’nın Çıplak Maya eseri Madrid Prado Müzesi’nde sergilenmektedir. 
7 Collier’in Lilith eseri Southport Atkinson Galerisi’nde sergilenmektedir. 
8 Manet’nin Kırda Öğle Yemeği eseri Paris Orsay Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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erkekle resmedilmiştir. Bu eserde kadınların çıplak olmasının resmin anlatımı açısından bir 

önemi vardır, ama sonuçta çıplaklık kadınların payına düşen bir durum olmuş ve bu bağlamda 

kadın bedeni fetiş nesnesi haline gelmiştir. Feminist sinema kuramcısı Laura Mulvey, Visual 

and Other Pleasures (1989) adlı kitabında nesneleştirilen kadının rolünün erkek tarafından 

izlenmek olduğunu anlatır. Sinemadaki kameranın bakışı aynı zamanda erkin bakışı 

olduğundan kadın ancak kendisine atfedilen fetiş nesnesi rolünü oynamak durumundadır. 

Mulvey kitabının “İmge Olarak Kadın, Bakışın Hamili Olarak Erkek” bölümünde bu konuyu 

şöyle ele almıştır: 

Cinsel dengesizliğin yönettiği bir dünyada, bakmadaki haz, etkin/erkek ve 

edilgin/dişi arasında bölünmüştür. Belirleyici erkek bakışı kendi fantezisini, 

uygun biçimde şekillenmiş dişi figüre aktarır. Geleneksel teşhirci rolleri içinde 

kadınlar, bakılasılık mesajını veren, güçlü görsel ve erotik etki amacıyla 

kodlanmış dış görünüşleriyle aynı anda hem bakılan hem teşhir edilendir. (19) 

Mulvey’nin belirttiği bu durum bu tezin konusuyla da doğrudan bağlantılıdır çünkü Mulvey’nin 

bahsettiği “erkek bakışı” sinemada ataerkil ideolojiye bağlılığın bir sonucudur. Kleege’in 

belirttiği kör erkek temsili de hâkim erkek bakışının, geleneksel algıda kadına atfedilen pasif 

bir nesnellik haline düşürülmesidir. Varoluş sebepleri yalnızca seyredilmektir. İzleyici 

sahnedeki karakteri izlerken hem büyülenir hem de tiksinir. Görebilen erkek yani, gerçek 

kahraman, kastrasyonun kanlı canlı sembolü olarak karşımıza çıkan kadını kontrol altına alarak 

izleyiciyi rahatlatır ve hissedilen tiksintiyi azaltır. Kleege’e göre filmlerde kör erkeklerin 

önemli cinsel problemleri olduğundan maskülenitenin geleneksel sembollerine, arabalar ve 

silahlara, yönelmeleri kaçınılmazdır. (50) Kleege’in bu tespiti aynı zamanda ataerkil ideolojinin 

toplumsal düzeyde nasıl işlediğine de bir örnektir çünkü ataerkil düzende erkek her zaman güçle 

temsil edilmiştir ve kör bir erkeğin güçle ilişkilendirilmesi toplumsal normlara göre zordur. Bu 
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eksikliği tazmin etmek için de güç sembolü olan nesnelerle kendilerini tanımlamaları gayet 

normaldir. Bir diğer ifade ile kör erkek ataerkil ideolojinin içinde yaşadığı sürece hissettiği güç 

eksikliğini, silah ve araba gibi fetiş nesneleri aracılığıyla gidermeye çalışır. 

Edebi metinlerde körlüğün bir hiyerarşi yarattığı ve kör karakterin bağımlı olduğu bir 

diğer örnek, Charlotte Brontë’nin 1847 tarihli romanı Jane Eyre’dir. Bu romanda Jane Eyre, 

Rochester adlı karakterin yanında mürebbiye olarak çalışmaya başlar, Rochester ve Jane 

arasında tam bir hiyerarşi ilişkisi ve Rochester’ın Jane üzerinde mutlak bir hâkimiyeti vardır. 

Bu iki karakter arasında gerçekleşecek evliliğin arifesinde Jane, Rochester’ın tavan arasına 

kapatılan eski karısı Bertha Mason’dan haberdar olur. Evi terk eden Jane ve Rochester’ın yolları 

ancak, Rochester evinde çıkan yangında gözlerini ve bir elini kaybettikten sonra tekrar kesişir. 

Böylece kör olan Rochester hem Bertha Mason’a yaşattıklarının cezasını çeker hem de Jane ile 

aralarındaki hiyerarşi ilişkisi tersine döner. 

Yazında yer alan bu kör karakter temsillerinde engelliliğin üstesinden gelinişi, engelli 

karakterin kahramanlığı ya da norm dışı olmanın reddi işlenir. Gerek maksatlı olarak gerekse 

farkında olmaksızın eserlerde kör karakterler ile görebilenler arasında sosyal hiyerarşi 

yaratılmıştır ve bu göremeyenlerin aleyhinedir. Burada bir güç ilişkisi vardır ve “normal” 

olanların hegemonyası sürmektedir. Bu çoğunluğa dâhil olan kendini norm, farklı olanı ise 

norm dışı görenlerin söylemidir. Bazı eserlere de bu şekilde yansımıştır. Fakat görme engelinin 

asıl sembolize ettiği anlam bambaşka bir öğrenme olanağı, dünyayı farklı bir şekilde algılama 

imkânı ve hatta bazen de sağladığı yeni görüş alanı nedeniyle cezadan ziyade bir lütuf oluşudur. 

Edebiyatta yer alan körlük unsuru hayata dair algılara yeni bir perspektif katar ve görememenin 

öznenin yetersizliği olduğu klişesini ve görmeyeni küçümseyen algıyı bozar. Örneğin, gözleri 

oyulurken “beni tekrar kral yaptınız” diyen Lear, çevresinde gelişenleri ve insan gerçeğini kör 

olduktan sonra görmeye başlar; kendisini ve sistemi eleştirerek eyleme geçme ve yanlışlarını 
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düzeltme kararı verir. Edward Bond’un da belirttiği gibi, gözleri çıkarılıncaya kadar Lear, kör 

biridir ama bundan sonra görmeye ve anlamaya başlar (21). Körlük burada iç görü yerine 

kullanılan dramatik bir eğretilemedir, bunun için Gloucester, Oidipus ve Tiresias kördür.  

Bu kör karakterlerin, modernizm öncesi tiyatronun hayali kurgusundaki işlevi, sonraki 

dönemin kör karakterlerinin teatral illüzyonuyla farklılaşmasını göstermek açısından önemli bir 

rol oynar. Körlüğün vurgulanışı trajedilerde çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkar. Trajedi, görmek 

ve körlük arasında, gerçek hayatta engelli olma halini algılayışımızdan tamamen farklı ve aykırı 

bir ikilik ortaya koyar. Körleşme anı karşılıklı görme yetisinin bittiği yerde konumlandırır. Bu 

konumlandırmayı Oidipus kendisini körleştirme nedenini anne ve babasının da onu görmemesi 

olduğunu açıklayarak özetlemiştir (Sophokles 190). Hem Oidipus hem de izleyicileri için 

körlük,  görememe ve başkaları (Oidipus’un durumunda ebeveynleri) tarafından görülmeme 

sonucu ortaya çıkan bir haldir. Bu yüzden körlük sembolü, tiyatronun karşılıklı görme 

mekanizmalarına temelden meydan okumaktadır. Ayrıca tiyatronun hem etimolojik hem de 

sahne geleneği olarak görme temeli üzerine kurulu olduğu düşünülürse bu sembolün oksimoron 

bir işlev gördüğü de düşünülebilir.  

Kendinden sonra gelen tüm tiyatro eserleri üzerindeki etkisi düşünüldüğünde 

Sofokles’in bu eserinin irdelenmesinde fayda vardır. Oidipus, doğumunda Apollon’un 

bildirdiği felaketlere neden olan kişinin kendisi olduğunu öğrenmeden önce aslında bulduğunda 

babasının katiline sürgün cezası vermeyi planlamıştır. Gerçekler ortaya çıktığında, babasını 

öldürüp annesi ile evlenenin kendisi olduğunu anladığında duyduğu acı ve utancın etkisiyle 

kendisini kör eder. İzleyicinin tabuları yıkmanın sonucunu görmesi için Oidipus acınacak bir 

duruma düşmelidir. Bu noktada Kleege gözlerini oyup çıkarmanın dramatik bir abartı olduğunu 

savunup, kitabında “Aynı amaç için başka bir organını ya da uzvunu koparamaz mıydı?” diye 

sorar. Elbette gözlerini oymak tam olarak planlı bir hareket değildir. Jocasta’nın cesedini 
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bulduğunda, artık yaşananların geriye kalan tek suçlusu kendisidir ve eline ilk gelen alet 

elbisesine takılı broşlardır. Kendi bacağını ve hatta kasığını bıçaklamak istediği etkiyi 

yaratmayacaktır; bu yüzden de broşu gözlerine saplar. Kleege durumu şöyle açıklar: 

Bu olay yaşandıktan sonra ancak bu cezanın, suçları için en uygun olan 

olduğu anlaşılır. Sadece dünyayı algılamasını sağlayan yetisinden değil aynı 

zamanda arzularını ateşleyen ve başını belaya sokan yetisinden kendini 

mahrum bırakmıştır. Vicdanına karşı “kör” olduğundan, görme yetisinden 

feragat etmelidir. Olimposlulara yaraşır bir adalet anlayışıdır bu. Kurulan 

simetri ise mükemmeldir. Akla hayale sığmayan bir kendini sakatlama 

eylemi, ancak örtük dürtüler olarak hayal edilebilecek korkunç bir suçun en 

uygun cezasıdır. Körlüğün günahkârlıkla olan hayali bağlantısı büyük 

ihtimalle bu efsaneden önceye dayansa da Oidipus günahı rahatsız edici ve 

unutulmaz bir biçimde somutlaştırır. Körlüğün Oidipal imgesinin olağanüstü 

bir kalıcılığı olmuştur. 19. ve 20. yüzyıl İngiliz edebiyatına dair üstünkörü bir 

araştırma bile aynı görüşü bize sunar, körlüğü gayrimeşru bir cinsel ilişkiye, 

geri dönüşü olmayan talihsizliğe ve bireysel, cinsel ve politik gücün tamamen 

yitirilmesine bağlar. (69) 

Kleege’in bahsettiği ve körlük sembolünü günahın somut ve adil bir karşılığı olarak düşünen 

anlayış Modernizmin dinamikleri ile farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. 

Körlüğün edebi imgelemdeki temsili, tiyatro odaklı olsa da teatral olmayan mitsel 

gelenek de körlüğün ve körleşmenin anlamını derinleştirmiştir. Hem edebi hem teatral 

gelenekte körlük birtakım temel sınırları aşan ölümlülere verilen bir cezadır. Tiyatroda da 

körlük ve temel sınırları aşmanın cezası arasında buna benzer bir ilişki gözlemleriz. Bununla 

birlikte, ruhsal körlük bir tür ikincil görme yetisini de getirir. Nitekim Oidipus’ta da böyle 
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olmuştur: Oidipus kör olmasının ardından “Gözlerim görürken daha iyi görmüyordum 

yavrularım, hiçbir şeyin farkında değildim” (Sophokles 55) diyerek bilinen anlamda görmenin 

gerçekleri görmek anlamına gelmediğini vurgulamıştır. Oidipus ve ardından gelen birçok 

eserdeki kör karakter, körleştikten sonra kâhinlik biçimini alan bir tür iç görü ile geleceği 

görebilirler. Körlüğün iç görüsü, antik tiyatroda kâhinlik için kullanılan hâkim metot olmuştur 

ve böylece körlük ve bilgi arasında kalıcı bir bağlantıyı ortaya çıkarmıştır. 

Körlüğün tiyatroda ifade edilme şeklinin gerçek hayattakinden farklı olduğunu Antik 

Yunan tiyatrosunda kör karakterler için kullanılan dille açıklayabiliriz: Trajedide ya da diğer 

yazınsal eserlerde gerçek anlamıyla, bir travma sonucu ya da doğuştan kör olanlar için ‘tuphlos’ 

kelimesi kullanılır, metaforik körlük için ise ‘alaos’ ve ‘atē’ tercih edildiği görülmektedir. Bu 

bağlamda gerçek ve metaforik körlüğün bilgi ve bilgisizlikle ilişkilendirilmesi düşünce 

tarihinde de gözlemlenir. Antik dünyada körlük ve bilgi arasındaki metaforik bağ, birbirinin 

tam zıttı olan ikiliklerden ayrılamaz: Görme ve bilgi ya da körlük ve bilmezlik arasındaki ilişki 

gibi. Trajedinin kâhinleri için sahip oldukları ayrıcalıklı bilginin kökeni görmek değil körlüktür. 

Körlerin duyularının insanüstü ile insandan aşağı olmak arasında gidip geldiği, körlüğün hem 

ulvi bilgiye ulaştırdığı hem de cahilliğin kökeni olduğu batıl inancı, bu ikiz oksimoron 

metaforun dar bir kalıba sığdırılması, 20. yüzyıla kadar yapılan okumaların temelinde olduğu 

söylenebilir.  Öyle ki bu dönemde kör karakter ya gelecekten haber veren kudretli bir kâhin 

olarak karşımıza çıkar ya da tamamen ön görüşsüz, işlevsiz, zavallı veya düşman bir figürü 

temsil eder; bu iki uç arasındaki örnekler oldukça azdır. Örneğin, Homeros’un Odysseia’sında 

Cyclop Polyphemos kör edilip kandırılan yabani bir yaratık olarak karşımıza çıkar. Bu hikâyeye 

göre Odisseus Truva savaşından dönmektedir ve adamlarıyla birlikte Cyclop Polyphemos’un 

diyarında konaklar, burada bir mağara bulan Odysseus ve adamları Polyphemus tarafından bu 

mağarada kıstırılır. Odysseus’un adamlarından birkaçını yiyen Polyphemos uykuya daldığı 

sırada Odysseus tarafından kör edilir. Kör olan Polyphemos sabah mağaranın kapısını açar ve 
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el yordamıyla koyunlarını dışarı çıkarır ve bu sırada Odysseus ve kalan adamları koyunların 

arasına karışarak kör Polyphemos’u alt eder. Diğer bir örnek, Shakespeare’in Kral Lear 

oyununda, hangi oğlunun kendisine sadık olduğunu anlayamayan Gloucester’in gözlerinin 

oyularak kör edilmesidir. Oyunun başında ön görüden yoksun olan Gloucester oyunun 

devamında kör edilir ve bir zavallı olarak sürülür. Bu örnekler 20. yüzyıl öncesindeki körlük 

sembolünün olumsuz kutbunu temsil ederken bir de tam tersi olan karakterler vardır, örneğin 

mitolojik yarı-tanrı Tiresias kör bir bilge ve kâhindir ve Sofokles’in Kral Oidipus’unda 

karşımıza çıkar. Diğer bir örnek olarak John Milton’ın Kayıp Cennet adlı eseri gösterilebilir, 

esrede anlatıcı kendisine ilham ararken ilham perilerinden kendisine kör şairlere ve kör 

kâhinlere verilen ilhamdan ister. 

Geceleri ziyaret ederim ve kaderde benimle eşit olan o ikisini  

Unutmam, benim onlarla eşitliğin ünlüdür, herkes bilir bunu, 

Kör Thamyris ve kör Maonides sonra Tiresias ve Phineus, 

Eski peygamberler… (54) 

Körlük algısına dair bu iki kutuplu algı modernizmle beraber başka bir boyuta taşınmış ve bu 

algı oksimoron sembol olmaktan tamamen kurtulamasa da, modernist dönemin dinamikleri gibi 

daha değişken ve ön görülemeyen semboller halinde kullanılmıştır.  

Modernizm ve öncesinde durum böyleyken, 20. yüzyılın eşiğinde Freud’un Rüyaların 

Yorumu (1900) kitabı ile Oidipus karakterine bir dönüş ve farklı bir bakış ortaya çıkar. Freud’a 

göre Oidipus’un körlüğü bireyin iradesi ile kader arasındaki çatışmanın bir sonucudur. Freud’u 

farklı kılan bakış açısı modern izleyicinin kendi çocukluğuna inmesi sonucu karşısına çıkandır. 

Freud’a göre modern izleyicinin yaşadığı katharsis, ahlaki değerleri çiğnememek üzere kendi 

çocukluk arzularına dair yaşadığı kasıtlı bir bilmezliktir (85). Bu bağlamda Freud’un 

Oidipus’un körlüğüne bakışı, izleyicinin ruhsal katmanlarında derine inip kendi iç dünyasıyla 
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yüzleşmesidir. Bu anlamda modernizm, körlüğün iç görüyü belirtme durumunu Yunan modeli 

üzerinden farklı bir şekilde inşa eder. Görüş ve iç görü artık modern tiyatroda zıt konumlarda 

değildir. Bu zıtlık yerine modern tiyatro, körlüğü ve körlüğün iç görüsünü, toplumsal ve politik 

dinamikler karşısında kişinin sübjektif ruh halinin tepki göstermesi ve bu karmaşık ilişki 

ağından doğan sonsuz değişken bir sembol olarak ele alır ve sergiler. Modernizmin görmeyle 

ilgili ortaya koyduğu değişkenlik, tıpkı diğer sembollerde olduğu gibi körlüğü sembolik 

materyalizmden uzaklaştırması ile başlar. Bunun yerine görme ve bilgi arasındaki geleneksel 

ilişkiyi tamamen reddetmeyen ama bu zıtlık sergileyen iki sembole de bağımlı kalmayan bir 

yaklaşımla ele alır. 

Kate Katafiasz trajedi ve körlük arasındaki ilişkiyi incelerken Luce Irigaray’ın mağara 

alegorisi üzerinden yaptığı tespitleri yorumlar:  

Irigaray’e göre Platon’un mağara alegorisinde eleştirel düşüncenin hareket yönü kör 

mağaradan, seslerin “dünyası” ile iç görünün bulunduğu “iyi” olana doğrudur. Irigaray 

bu hareketin tek yönlü olduğunu söyler, karanlıktan ışığa, karmaşadan açıklığa gider. 

Trajedilerde de körlük ve iç görüyü, beden ve zekâ ile birleştirerek kültürden hesap 

sormanın nasıl sağlanabileceği irdelenmiştir. (3)  

Katafiasz’ın bu tespiti kültürel bağlamda çok önemlidir çünkü bireyin işlediği suçun 

(Oidipus’un babasını öldürmesinde olduğu gibi) adaletsiz toplumdan kaynaklı değil de bireyin 

ahlaksızlığı nedeniyle işlendiği kanısı toplumsal anlamda bir körlüktür ve toplumda geleneksel 

olarak hüküm süren, ya da yönetim erkini elinde bulunduran kaderci ideolojinin bir sonucudur. 

Kral Oidipus oyununda kader ve bireysel inisiyatif bağlamında işlenen bu çatışmada, oyundaki 

karakterler suçu kadere atarlar, Katafiasz’ın bahsettiği kültürel hesaplaşma da budur zira 

bireysel hataların kadere yüklenmesi ilkel ve kaderci toplumlarda görülen bir özelliktir. Aynı 

şekilde, Oidipus’un içinde yaşadığı toplum da bireysel inisiyatife değer veren değil, daha çok 
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kaderci bir kabullenişle öne çıkan bir toplumdur. Bu durum Shakespeare’in Romeo ve 

Juliet’inde de böyledir. Oyunun sonunda her iki genç aşığın ölmesi üzerine aile büyükleri kaderi 

suçlarlar. Shakespeare’in aktarmaya çalıştığı kültürel yanılgı da budur. Kadercilik geleneksel 

olarak bir ideoloji haline gelmiştir ve bu oyunlardaki ideolojik yanılgı, karakterlerin kaderci 

ideolojiye bağlılıkları ve bireysel inisiyatifi reddetmeleri üzerinden aktarılmıştır.  

Modern tiyatronun körlük sembolü üzerinden kurduğu yeni bakış açısı yukarıda 

bahsedilen toplum hegemonyasına bir meydan okumadır. Bu yeni tiyatro anlayışı ve meydan 

okumanın özünü, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Samuel Beckett’in Oyun Sonu adlı eserine yazdığı 

önsözde açıklar. Yüksel’e göre;  

Beckett, Tanrı kavramının yok olmasıyla oluşan ‘uyumsuzluk’ ortamında 

insanoğlunun yaşama serüvenini nedensiz ve sonuçsuz bir yolculuğa benzetiyor. 

Dünya’da ‘kalıcı’ eylemler yapmak ile ‘ölümün kaçınılmazlığı arasındaki çelişkide 

sıkışıp kalmış insanın toplum içinde etkin bir kişi olmaya, toplumun gerektirdiği 

kurallara göre davranarak saygıdeğer bir toplumsal kimlik oluşturmaya çalışması bir 

aldanıştan başka bir şey değildir. (7) 

Beckett’in saçma ve absürt bulduğu şey tezin kapsamındaki eserlerde temsil edilen toplumdaki 

ideolojik hegemonya ile aynı paraleldedir. Bu bağlamda, bir gerçekliğe ideolojik olarak bakmak 

Beckett’in kör Hamm’ının gözlüklerini silmesi gibidir. Nasıl ki Hamm göremediği halde 

gözlüklerini silmek suretiyle bir yanılsama yaratıyorsa, ideoloji de toplumlar için çeşitli 

yanılsamalar yaratır. Bu yanılsamalar dogma ve mitlerden beslenir, fakat bu dogma ve mitler o 

kadar güçlüdürler ki en aşina bilimsel gerçeklerin bile önüne geçebilirler. 

Toplumsal anlamda ideolojik yanılgıların kalabalıkları kontrol etme amacıyla 

kullanılması ve bireyin başkaldırısı, tiyatro ve daha geniş bağlamda sanatın özünü teşkil eder. 
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Toplumsal yapıların birey üzerindeki egemenliğini kaybetmek istemiyor olması ve bireyi 

Althusser’in bahsettiği devletin ideolojik aygıtlarını (okul, kilise, ordu, medya, kültür) 

kullanarak baskı altına alması her zaman aynı şekilde sonuçlanmaz. Buna sebepse toplumsal 

yapının aynılığı ve tekdüzeliğinin aksine bireysel tercihlerin sonsuz değişkenlikte olmasıdır. 

Althusser’e göre devletin ideolojik aygıtları, devletin baskı aygıtlarından (hükümet, yönetim, 

ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler vb.) farklı çalışan ama aynı amaca hizmet eden 

özelleşmiş kurumlardır. Althusser bu kurumları “gözlemcinin karşısına birbirinden ayrı ve 

özelleşmiş kurumlar biçiminde dolaysız olarak çıkan belirli sayıda gerçeklikler” (İdeoloji ve 

DİA 168) olarak tanımlar. Bu gerçekliklerin her biri kendi ekseninde çalışır ve kendi 

kurallarıyla işler, yalnız tamamı devletin baskı araçlarına ve üst-yapı olarak adlandırılan 

yönetici erk’in hegemonyasına hizmet eder. Bu kurumlar dini, ailevi, hukuki, siyasal, sendikal 

ve kültürel olabilir. Althusser’e göre bu kurumlarda “ideoloji tümüyle öncelik kazanırken, aynı 

zamanda baskıya, en son durumda olsa bile, fakat yalnızca en son durumda çok hafifletilmiş, 

gizlenmiş, hatta sembolik bir baskıya (bütünüyle ideolojiye dayanan aygıt yoktur) ikincil bir 

işlev verildiği söylenmelidir” (İdeoloji ve DİA 170). Althusser’in bahsettiği baskının yegâne 

sebebi, bireyi kontrol altında tutmak ve yönetim erkini elinde bulunduran ideolojiyi 

kanıksamasını sağlamaktır.  

Neticede bu ikilem bir çatışmaya yol açar ve bu çatışma birey ve toplum arasında 

olabildiği gibi bireyin boyun eğdirildiği durumlarda kişinin iç çatışması haline dönüşebilir. 

Modern tiyatro 20. yüzyılda bu çatışmanın yeri olmuştur, nitekim 20. yüzyıl, tüm dünyanın son 

derece hızlı bir sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm yaşadığı bir süreç olmuştur. Modern sanat 

toplumsal gerçeklikten ziyade bireyin iç dünyasına yönelmiş, ressamlar bir nesneyi olduğu gibi 

değil de kendilerinde uyandırdığı izlenimle resmetmeye başlamıştır. Picasso bir bütünü dağıtıp, 

farklı gerçekliklerde yeniden toplayarak sanatsal gerçekliğe bambaşka bir bakış açısı getirirken 

tiyatro sahnesinde de durum benzer olmuştur. İbsen’in Bir Bebek Evi (1879), bir kadının anne 



32 
 

ve eş olma yerine kendisi olma seçeneğini masaya yatırmış, Beckett’in serserileri Vladimir ve 

Estragon umut diye bir şey olmadığını dünyaya haykırmış, toplumsal anlamda kabul görüp 

benimsenmiş tüm tabulara ve ideolojik olarak kanıksanmış fikirlere meydan okunmuştur. 

David Krasner’e göre modernizm, gelenekselliğin artık bireyi tatmin etmediği, kişinin 

özünü ve yaşadığı dünyayı anlamlandırmasının var olan din, otorite ve eski çağların 

sistemlerine dayandırılamadığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu yüzyıl dinden ve etik 

değerlerin kesinliğinden kopuşun, bireysel farkındalık ve yargıların, değerlerin ve bireylerin 

ilişkilenmelerinin ikircikliğinin sorgulandığı bir dönemdir (4). Krasner’in anlatısını destekler 

biçimde modernizm bağlamında bireyin toplumdan kopuşu tiyatro sahnesine de yansımıştır. Bu 

tezde incelenen oyunların tamamında, 20. yüzyılın başında, ortasında ve sonunda körlük 

sembolü bağlamında incelenecek karakterlerin tamamı, bir şekilde toplumsal düzenin mağdur 

ettiği bireylerdir. Mağdur olan bireyin kendinin farkına varması, toplumsal aidiyet haricinde 

yeni bir kimlik bulması ve yeni bir bilinç geliştirerek kendi bilincinin derinliklerine inmesi ise 

modernizmin ruhuyla birebir örtüşür. 

Modernizmin ideolojiyle ilişkisine gelince Carlson, “modern toplumun artık ortak bir 

ideolojisinin veya değerler sisteminin olmadığını (objektif sanat geleneksel olarak bu iki 

yargının ortaklığına dayanır), ve bu nedenlerle modern sanatın sanatçının subjektif deneyimine 

odaklandığını” (399) söyler. Carlson’ın da belirttiği gibi modernist sanatçının kendi bireysel 

bakışını yansıttığı eserler, önceki dönem eserleriyle ciddi farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların 

en net görülebildiği alanlardan biri de resim sanatıdır, örneğin Neo-klasik olarak değerlendirilen 

Jacques-Louis David’in Le Sacre de Napoléon eserindeki gibi, popülizme hizmet eden ve 

toplumsal ideolojiye taraf olan tablolara modern sanatta rastlanmaz. Bunun tam tersine 

Miro’nun ya da Kandinsky’nin tablolarındaki gibi yanlızca sanatçının subjektif anlatımına 

değil, aynı zamanda izleyicinin de subjektif yorumuna açık eserler göze çarpar. Modernizm 
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döneminde bilim, geleneksel metafiziksel inanç sistemlerinin yerine geçmiştir ve Carlson’ın 

dediği gibi “bu dönemde trajik kahraman gelecekte bir tanrıyla değil tarihsel süreç ile 

bağdaşacaktır” (399). Carlson’ın “tarihsel süreç” olarak bahsettiği olgu, geleceğin getireceği 

bir doğrulama ve haklı çıkarma duygusudur. Burada trajik kahramanın sorumluluğu, varoluşçu 

felsefedeki gibi kişinin kendine karşı hissettiği bireysel bütünlüğüne dair bir sorumluluktur. 

James Joyce’un Daedalus’u bu yeni trajik kahramanın en güzel örneğidir. Daedalus, İrlanda 

fanatizmini ve dayatılan Katolik değerlerini reddederken güvendiği ve hesap vermeye niyetli 

olduğu tek olgu, Tanrı ve toplumdan ziyade kendi bireysel bütünlüğüdür. 

Modernizm ile insanlık “eski”yi ardında bırakıp kendine yeni bir dünya inşa etmiştir. 

Bu yeni dünya yeni bir tiyatro anlayışını da ortaya çıkarmıştır, kendini tekrarlayan ve sürekli 

başarısız olan politik düzenin mağdur ettiği, savaşlarla ve yıkımlarla mücadele etmiş 20. yüzyıl 

insanı, tiyatro sahnesinde huzursuz, güvensiz ve tedirgin bir karakter olarak canlandırılmıştır. 

Toplumu, Tanrı’yı, hayatı ve kendisi dâhil her şeyi sorgulamaya meyilli bu yeni karakter elbette 

ki sadece sanat anlamında modernizme mal edilemez. Dönemin bilimsel ve teknik gelişmeleri 

insan ufkunu bambaşka bir seviyeye taşıyarak bu modernist görüşün gelişmesini sağlamıştır. 

Charles Darwin’in Türlerin Kökeni’ni (1859) yayınlaması, Louis Pasteur’un yeni bir dünyanın 

kapılarını aralaması, atomun parçalanması ve Nietzsche’nin “Tanrı öldü” önermesi hep elele 

ilerlemiştir. İnsan ile toplum arasındaki arkaik bir bağ olan tiyatro da kendi farkındalığını 

geliştirerek 20. yüzyılda hayatın gerçekliğiyle paralel eserler ortaya koymaya başlamıştır. 

Krasner, modern tiyatronun özgürlük ve kendini gerçekleştirmek olduğunu düşünür. Ona göre; 

Tiyatrodaki modernleşme klasik tiyatronun hitabet geleneğinden, bireyler arası 

iletişimin mahremiyetini gösterme yönünde bir geçiştir. Artık oyunlarda sessizlik, 

duraksamalar ve anlaşılmazlıklar da yer almaktadır. Bu yolla modern tiyatro 
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huzursuzluğu, yabancılaşmayı ve anlaşılmaz bir olguyu beklemenin duygusunu 

keşfeder. (1) 

Kresner’in önermesindeki gibi Rönesans ve sonrası oyunlardaki akıcılık, şiirsellik ve masalvari 

bir dünya, yerini İbsen’in toplumsal düzeni altüst eden kadınlarına, Pirandello’nun varoluşunu 

sorgulayan altı karakterine ve Beckett’in hayatı anlamaya çalışan karakterlerine bırakır. Tiyatro 

geleneği anlamında devrimci oyunlara imza atan bu yazarlar sadece tiyatro sahnesini değil 

yaşadıkları dünyayı da değiştirmişlerdir. 

Sahne, gösteri ve toplum dinamikleri ilişkisi Guy Debord’un Gösteri Toplumu (1967) 

adlı kitabında irdelenmiştir. Tiyatro sahnesinin ya da daha geniş kapsamıyla gösterinin 

toplumun günlük hayatının bir yansıması olduğunu, sahne ve günlük hayatın birbirinden 

ayrılamayacağını öne süren Guy Debord, modern hayatın gündelik hayata ve sahneye getirdiği 

etkiyi vurgular. Debord’a göre: 

Gösterinin kökünde yatan şey en eski toplumsal uzmanlaşma yani iktidarın 

uzmanlaşmasıdır. Dolayısıyla, gösteri bütün diğerleri adına konuşan uzmanlaşmış bir 

etkinliktir. Gösteri bütün diğer ifadelerin yasaklandığı hiyerarşik toplumun kendisi 

karşısındaki diplomatik temsilidir. Burada en modern olan aynı zamanda en arkaik 

olandır. (19)  

Debord’un ifadelerinden bireyin toplumla bütünleşmesi anlamında gösterinin işlevi ortaya 

çıkmaktadır. Modernizmin getirdiği devrimler, hayatın aynası olduğu ifade edilen tiyatro 

sahnesini de etkilemektedir. Genel olarak sanat ve tiyatro toplumsal mitlere meydan okuma 

yeridir ve bu anlayışa göre modernist tiyatroda marjinal karakterlerin kullanılması ve ‘anti-

kahraman’ geleneğinin başlaması kaçınılmaz olmuştur. 19. yüzyıl tiyatrosunda tercih edilen 

adaletli, ahlaklı, cesur ve örnek vatandaş profili yerini Doullar gibi dilencilere, Vladimir ve 
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Estragon gibi serserilere, Jimmy Porter gibi yıkıcı karakterlere bırakmıştır. Bu karakterlerin 

tamamının ortak özelliği ise varoluşlarıyla toplumsal statükoya tezat oluşturmalarıdır. Bu 

karakterler grotesk oldukları kadar toplumsal düzen için rahatsız edicidir, öyle ki bu rahatsız 

etme geleneği 20. yüzyılın sonunda bir akıma dönüşmüş ve suratına tiyatro geleneği başlamıştır. 

Toplumda öteki olarak nitelenen kalabalık güruhun hayal kırıklığı şiddet, kan, uyuşturucu, 

cinsel saldırı ve sapkın davranış şekilleriyle izleyicinin gözüne sokulmuştur. Bir bakıma 

yaşadığı dünyaya yabancılaşmış, geçmişle bağını koparmış ve belirsiz gelecekten bir beklentisi 

olmayanların, endüstrileşmiş kapitalist toplum yapısına ayak uyduramamışların yaşadığı 

yabancılaşma travması anlatılmıştır. 

Modern tiyatro karakterlerini gelenekselden ayıran bir diğer özellik ise karakter 

gelişiminin olmayışıdır. Tiyatroda ve diğer edebi türlerde modernizmden önce çok rastlanılan 

değişen ve gelişen karakterler, yerini sadece tiyatroda değil diğer türlerde de daha durağan 

karakterlere bırakmıştır. Camus’un Meursault’u9, Beckett’in serserileri10, Osborne’un Jimmy 

Porter’ı11, Pinter’ın Davies’i12 ve Burgess’in Alex’i13 aynı dönemin ruhunu taşımaktadırlar. 

Elbette ki bu karakterlerin ortaya çıkışı farklı dönemlerde ve realizm, absürt ve suratına tiyatro 

gibi farklı akımların etkisinde olmuştur fakat tamamı modernizm sonrası dönemde yaratılmış 

bu karakterlerin ortak noktası, topluma adapte olamayışları, farklı bir gerçeklik arayışları, 

hayata ve topluma dair yaşadıkları hayal kırıklıklarıdır. The Well of the Saints’de Doullar’ın 

topluma eklemlenme çabaları, The Room’da Rose’un geçmişinden kaçıp kendine bir sığınak 

yaratma isteği, Blasted’da Cate’in savaşa rağmen umudu ayakta tutma çabaları hep bir yenilgi 

ve hüsranla sonuçlanmıştır. 

                                                            
9 Camus,Albert Yabancı. Çev. Samih Tiryakioğlu Can Yayınları, 2013. 
10 SamuelBeckett, Godot'yu Beklerken: İki Perdelik Traji-Komedi. Çev. Volga Serin S. 2019. 
11 Osborne, John. Look Back in Anger: a Play in Three Acts. Faber&Faber, 2006. 
12 Pinter, Harold. The Caretaker. Methuen, 1994. 
13 Burgess, Anthony. Otomatik Portakal. Çev. Dost Körpe Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007. 
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Modern dönemin başında oyun yazarları insanların davranışlarını rasyonel olarak 

açıklamaya çalışmış ve yaratılan karakterlerin refah ve sosyal uyum duygusu elde etmek için 

kişisel ilişkilerde başarılı olmaları gerektiğini öngören bir dünya sahnelemişlerdir. Bu anlayışa 

göre sosyal düzen ve bireysel mutluluk, bireyler veya gruplar arasındaki gerilimlerle tehdit 

edilmektedir; gerilimler bireyleri farklı roller oynamaya zorlarken, davranışlarımızı da bu 

duruma uyacak şekilde değiştirir ve tüm bu gerginlikler modern çağın takıntılı korkuları haline 

gelebilir. Buna rağmen hayatta ya da bir oyunda ne kadar az gerilim ve çatışma varsa o kadar 

uyum olacak ama o derece de az ilgi çekecektir. Bundan dolayıdır ki oyunlarda hayatın getirdiği 

gerilime çözüm arayan karakterlerin mücadelesini izleriz. Örneğin, Beckett'in Godot’yu 

Beklerken (1953) oyunundaki serseriler, huzursuz bir bekleme durumundadır, çünkü Godot 

geldiğinde bir çeşit çözüm olacağı umudu vardır. Modernizmin post-modern ile arasındaki en 

önemli farkı olarak kalan bu umut kırıntısı, bu tezde incelenecek oyunların ilki olan The Well 

of the Saints’de ve son olarak incelenecek oyun olan Blasted’da kendini gösterir. Bu oyunda 

topluma tutunma çabalarını izlediğimiz Doul çifti oyunun sonunda köyden kovulsalar da 

bireysel bütünlüklerinden taviz vermezler ve gidecekleri yerde “kibar insan sesleri” (Synge 19) 

duyacakları umuduyla köyü terkederler. Harold Pinter’in The Room oyununda kaybolan bu 

umut duygusu yerini beyhude bir saklanma çabasına bırakır. Kane’in Blasted’ında ise çok sert 

bir üslupla donatılan sahneye, tamamen kaotik ve yıkıcı bir atmosfer hâkim olup, Cate adlı 

karakterin bu atmosferde umudu canlı tutma çabası sahnelenir.  
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II. BÖLÜM 

JOHN MILLINGTON SYNGE’IN THE WELL OF THE SAINTS ADLI 

OYUNUNDA KÖRLÜĞÜN REALİZM VE BİREY-TOPLUM İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

John Millington Synge’in ilk üç perdelik oyunu olan Azizler Kuyusu (The Well of the 

Saints) 1901 yılında kaleme alınmış ve ilk defa 1905 yılında, Dublin şehri Abbey Tiyatrosu’nda 

gösterime sunulmuştur. Abbey tiyatrosunun kurucularından olan Synge, Dereye Vuran Gölge 

(1903), Denize Giden Atlılar (1904), Babayiğit (1907) ve Tenekecinin Düğünü (1909) gibi 

oyunlarıyla İrlanda Edebiyat Rönesansı’nın en önemli figürlerinden biridir. İrlanda kırsal 

hayatını gerçekçi bir üslupla sahneye taşıyan Synge, eserlerinde İrlanda’yı ve bu coğrafyanın 

yaşamını anlatsa da sahnelediği oyunlarda William Butler Yeats tarzı bir İrlanda fanatizmine 

rastlanmaz.  

The Well of the Saints’de dağlık İrlanda pastoral hayatında köylülerin yaşamından bir 

örnek sunan Synge, bu mikro kozmosta birey ve toplum çatışmasını körlük sembolü üzerinden 

izleyiciye aktarmıştır. Oyunda köyün yaşlı ve kör çifti Doullar dilencilik yaparak geçinmekte 

ve köylüler tarafından birer eğlence aracı olarak görülmektedirler, yaşlı ve çirkin oldukları 

halde köylüler tarafından çeşitli iltifatlarla kandırılmakta ama yine de dalga konusu 

olduklarından habersiz orta halli bir yaşam sürmektedirler. Köye gelen bir aziz, kutsal 

kaynaktan getirdiği suyla yaşlı çiftin gözlerini açar, fakat Doul çifti, kör hayatlarında 

inandırıldıkları şekilde insanlar olmadıklarını fark ederler. Daha da ötesi, şifa bulduktan sonra 

köylülerin onlara karşı davranışı da değişir, kendilerine gösterilen eski hoşgörü ve iltimas yerini 

daha çetin bir tutuma bırakır. Bu yeni yaşama uyum sağlamakta zorluk çeken Doul çifti yeniden 

kör olduklarında, azizin ikinci tedavi önerisini reddederler ve bunun üzerine köylüler tarafından 

kovularak yaşadıkları diyardan sürülürler. 
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Dikotomik anlatımda en temel ikilemlerden biri olan karanlık ve aydınlık çatışmasını, 

toplumun aydınlığı ve bireyin karanlığı mecazında aktaran Synge’in bu oyunu, Antik Çağ’dan 

beri kullanılan mitlerin tiyatro sahnesinde yeniden bir tezahürü şeklinde değerlendirilebilir. 

Karanlık ve aydınlık, en eski çağlardan beri kullanılan sembollerdir; buna göre ışık ve aydınlık, 

hayatı, gücü, refahı, düzeni ve toplumsal bilinci temsil eder. Diğer taraftan karanlık ise ölüm, 

bilinmeyen, günah ve kaosla ilişkilendirilir. Toplum ve birey arasındaki ilişki de bu ikileme 

göre düzenlenir, toplumun kabul ettiği ideoloji ve yaşam tarzı çoğu zaman aydınlıkla ve düzenle 

ilişkilendirilir, bireysel gerçekliğin ve yaşayış tarzının toplumla çatıştığı durumlarda ise bireyin 

düzeni bozan tavrı kaosla, günahla ve karanlıkla ve kâfirlikle ilişkilendirilir. The Well of the 

Saints’de de toplum-birey ilişkisi bu şekilde biçimlenir, gözleri görmeyen ve karanlıkla temsil 

edilen Doul çifti, toplumsal düzen karşısında bireysel bütünlüğü sembolize eder ve oyunun 

sonunda aydınlık yerine karanlığı seçerler. Diğer taraftan toplumsal düzen, gözleri gören 

köylülerle ve aydınlıkla temsil edilir, köylüler oyun boyunca Doullar’ın gözlerinin açılmasını 

ve topluma uyum sağlamalarını isterler.  

Elbette ki bu aydınlık ve karanlık sembolizmi en eski mitlerden ve antik çağlardan 

günümüze ulaşmıştır, zira birey-toplum çatışması insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkan bir 

kavramdır, örneğin Antik Yunan’da Apollo Güneş tanrısıdır ve güneş ışığını, aydınlığı, 

toplumsal düzeni ve değişmezliği temsil etmiştir. Bu değişmezlik, toplumsal statüko ve 

gelenekler olarak da algılanabilir, zira Apollo toplum için bir idealizm klişesi, bir basma kalıp 

bir mükemmellik tanrısıydı. Edith Hamilton’ın onu “tanrıların en Yunanı” (30) olarak 

tanımlaması da onun ne kadar idealize edildiğinin bir örneğidir. Burada Hamilton’ın bahsettiği 

“Yunanlılık” bir milliyetten ziyade toplumsal normları ve bu normların Apollo özelinde 

mükemmel bir temsilini ifade eder. Apollo bir bakıma toplumun altın çocuğudur, diğer taraftan 

ise karanlığın ve gecenin tanrıçası Hekate büyücülük, kaos ve ayın değişkenliği ile 

ilişkilendirilmiştir. Ayın değişkenliği, toplumsal düzene bir tehdit, karanlık ise güneşin istikrarı 
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ve aydınlatıcılığına zıt bir sembol olarak algılanmıştır. Böylece, Hekate bireysel bütünlüğü, 

toplumsal düzene aykırılığı ve kişisel inisiyatifi temsil eder. Antik Yunan’dan kalma bu ikilem 

evrensel bir çatışma olmakla birlikte, The Well of the Saints oyununda Doul çiftiyle köylüler 

arasındaki gerilimin kaynağı olarak, İrlanda kırsalı uzamında karşımıza çıkar.   

Tıpkı Apollo-Hekate çatışması gibi Synge’in oyunundaki Doullar ve içinde yaşadıkları 

köy de bir çatışma içerisindedir. Köylüler gören taraf olarak Apollo sembolüne yakın tasvir 

edilmişlerdir ve toplumun bireye karşı üstünlüğünü temsil ederler. Doullar ise Hekate’nin 

müritleri gibi karanlık bir dünyada yaşamakta ve içinde yaşadıkları topluma bir anti-tez 

oluşturmaktadırlar. Bu oyunun sonunda Doullar bir karar verecektir: ya aydınlığı seçerek 

yaşadıkları topluma dâhil olacak ya da karanlık dünyalarında kendi istedikleri gibi yaşamaya 

devam edeceklerdir. Oyun sonunda Aziz’in onları ikinci kez tedavi etmeye çağırması aslında 

topluma duhul için yapılan son bir çağrıyı temsil eder. Bu çağrı oyun boyunca süren ikilemin 

son bulma anıdır. Doul çifti bu çağrıya uydukları takdirde toplumun bir parçası olacak, aksi 

haldeyse şeytanlaştırılıp, kovulacaktır. Synge, oyunun en başında bu ikilemi seyirciye şu 

şekilde aktarır: kör çift bir yol kenarındadır, bu yolun bir tarafında taşlık ve bilinmezlik, diğer 

tarafında ise kilisenin giriş yolu vardır. Bu yolun her iki tarafı, çiftin verecekleri kararı ve 

onların akıbetini temsil eder. Bir yanda bireyin tek başınalığını, birey olmanın zorluklarını 

simgeleyen ve bilinmeze giden taşlı bir yol, diğer tarafta ise toplumsal düzene tabi olmayı ve 

kalabalığın bir parçası olmayı sunan, otoritenin temsili Katolik kilisesinin kapısı vardır. Doul 

çiftinin yol ayrımında olmaları sadece oyunun başındaki bir sahne duruşu değildir, zira bu duruş 

onların hayatta geleceğe dair yönlerini ve yaşantılarını belirleyecek bir semboldür. Bu sembol, 

Timmy tarafından Aziz’e gösterildiklerinde tekrarlanıp pekiştirilir. 

(Aziz kalabalıkla birlikte soldan sahneye girer) 

AZİZ: Bunlar o iki zavallı insan mı? 
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TIMMY: Onlar aziz babamız, her zaman burada yol ağzında otururlar.  

(Synge 51) 

Yol ayrımları sembolik olarak bir ikilemi ya da tercihi çağrıştırır. Oidipus da babası Kral 

Laius’u bir yol kesiminde öldürmüş ve verdiği bu karar onun körlüğe uzanan serüveninin 

başlangıcı olmuştur. Tıpkı Oidipus gibi Martin ve Mary Doul da bir karar verecekler ve 

verdikleri karar hayatlarının yönünü belirleyecektir. 

Doul çiftinin vereceği bu kararda görmeyle görü arasında sembolik bir bağlantı da 

kurulmuştur. Synge bu iki kavram arasındaki farkı toplumsal normları tersyüz ederek oyunda 

seyirciye sunmuştur, örneğin oyunda adı belirtilmeyen Aziz’in körlüğü iyileştirme rivayetini 

Timmy şöyle anlatır: 

TIMMY. Denizin hemen karşısındaki yer hiç kulağınıza çalındı mı…Denizin 

ötesinde yeşilliklerle kaplı bir kuyu vardır derler, bu kuyudan bir 

damla kör adamın gözlerine düşerse, bu dünya üstünde yürüyen her 

insan gibi görmeye başlarmış. (Synge 48) 

Bu hikâyeyi anlatan gözleri gören Timmy olsa da sahip oldukları bilgi birikimi sayesinde kör 

birinin “bu dünya üstünde yürüyen her insan gibi görmesini” sağlamanın algılama yetisini 

artırmayacağını, bilakis azaltacağını anlayan sadece Mary ve Martin’dir. Bu oyun Doul çifti 

üzerinden kör karakterlerin görsel olmayanı algılama yetisinin, gerçeklerden ancak görerek 

haberdar olan ve görebilen karakterlerden çok daha üstün olduğunu gösterir. Körlüğün 

bilmezlikle ilişkilendirilme olgusunu tersine çeviren bu oyun, aynı zamanda sembolizmin 

estetiği ile de bir bağlantı kurar. Nasıl ki sembolizm sadece basmakalıp simgeler yoluyla değil, 

aynı zamanda bu simgeleri tersine çevirerek de bir anlatım sunuyor ve estetik bir tasvir 

oluşturuyorsa, Synge’in The Well of the Saints’i de körlük sembolünü görenlerin algılayamadığı 
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bir bilgelikle ilişkilendirir ve estetik bir anlatım oluşturur. Bu estetik, körlük sembolünün klasik 

eserlerde ve eleştirilerinde ortaya çıkan haliyle anlam bakımından özdeş, yapısal olarak ise 

terstir. Doul çifti, tıpkı kör Tiresias’ın bilgeliği gibi bir iç görüye sahip olmakla birlikte, Tiresias 

gibi toplumsal örgünün bir parçası ve tarafı değil, bu örgünün dışında ve muhalefetinde 

karşımıza çıkar. Bu çelişki yukarıda bahsedilen estetiğe bir örnek olduğu gibi karakterlerin 

toplumsal yapı karşısındaki pozisyonunu da pekiştirir.  

Synge, birinci perdenin sonunda ve ikinci perde boyunca Aziz’in şifalı suyu sayesinde 

kör karakterlere görme yetisi verir; bunu yaparken de seyirciye karakterlerin fiziksel görme 

yetisini, körlükteki iç görüleriyle kıyaslama şansı verir. Ne yazık ki karakterler gözleri fiziksel 

olarak açıldıktan sonra sağduyularını ve birbirlerine olan saygılarını yitirirler. Aziz, körlüklerini 

iyileştirdikten sonra hikâye ikinci perde boyunca kör karakterlerin birbirini tanıma çabasıyla 

devam eder. Görme yetilerinin geri gelmesi bir tür bilgi eksikliği gibi anlatılır. Gözleri açılan 

Martin Doul için Timmy, “Karısını hiç tanımıyor” der. (Synge 53) Gözleri açıldıktan sonra 

çiftin kavga ettiğini gören Aziz de kendilerine akıl değil görme yetisi verildiğini söyler ve “Size 

görüş veren Tanrı akıl da bahşetsin” (Synge 55) der. Doul çifti görmeye başladıktan sonra 

ortaya çıkan şuursuz davranışları ikinci perdede de devam eder. Artık görebilen Martin, Molly 

Byrne’i baştan çıkarmaya çalıştığı için Timmy’nin gazabına uğrar. Bu esnada Timmy, “Aklı 

başında değil, o kesin.” (Synge 60) diyerek bu şuursuzca davranışı bir kez daha vurgular. İkinci 

perdenin sonunda Mary ve Martin görme yetilerini yeniden kaybederler, fakat Aziz üçüncü 

perdede onları yeniden tedavi etmek için döndüğünde bu tedaviyi reddederler, çünkü Doul çifti 

yeniden kör olduklarında fiziksel olarak gördükleri zaman diliminde yaptıkları şuursuz 

hareketlerin farkına varmışlardır. Bu sebepten kör çift yeniden tedaviyi reddederken Martin 

Doul Aziz’e “belki de kör bir adam düşündüğünüzden çok daha akıllı ve güçlüdür” (Synge 69) 

diyerek körlüğün bilinçsizlik ve düşüncesizlikle ilişkilendirilmesini reddeder. Görme yetilerini 

kazanıp tekrar kaybettikleri anda, iki kör karakter körlüklerinde sahip oldukları iç görünün ne 
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kadar önemli olduğunu anlarlar. Yeniden kör olduklarında Mary Doul’un kör haliyle algıladığı 

manzarayı betimlemesi bu iç görüyü yeniden kazanmalarına bir işarettir: 

MARY DOUL. İşte bahar zamanında denizleri aşıp gelen o sarı kuşlardan 

birinin sesi, artık güneş iyice ısıtacak, havaya tatlı bir koku 

dolacak… (Synge 65) 

Bu betimlemede Mary Doul’un duyma ve koku duyusuyla edindiği doğayla ilgili tasavvuru, 

karakterlerin körlükteki eski iç görüsünü yeniden kazandığına dair bir işarettir. Böylelikle 

Synge, karakterlerin körlükle ilgili görülerini ve toplum tarafından güdülmeyi reddedip bireysel 

bütünlüklerine dönüşlerini bir kez daha vurgular.  

Körlük sembolü, edebi metinlerde sadece bir cezalandırma aracı olarak değil, aynı 

zamanda işlevsizlik, eylemsizlik, fikirsizlik ve sosyo-politik toplumsal dinamiklerden fikren ve 

bedenen tecrit edilme anlamlarıyla karşımıza çıkar. Antik Yunan tiyatrosunda sınırlarını aşan 

ve toplumun kurallarıyla bağdaşamayan bireyin cezası olarak görülen körlük sembolü, 

modernizmle birlikte bireyin topluma tepkisine dönüşür ve alternatif bir gerçeklik sunar. 

Körlük sembolü artık sadece bir engellilik durumu değil, yeni bir sanatsal bakışı temsil eder, 

örneğin Picasso’nun 1903 tarihli Kör Adamın Yemeği tablosu mavi tonların yoğunluğu ve kör 

bir adamın el yordamıyla ekmek ve şaraptan oluşan yemeğini yediği bir eserdir. Bu tablodaki 

körlük bir engelliliği ya da hiyerarşik bir eksikliği değil, modern insanın hayatta yolunu bulma 

çabasını ve korkularını temsil eder. Sanat tarihçisi James Malpas Realism: Movements in 

Modern Art (1998) kitabında gerçekçilik akımı sanatçıları için “bu sanatçılar kendi 

özgünlüğünde yeni bir gerçeklik inşa etmek için gerçekliğin taklidine karşı çıktılar” (6)  der. 

Tıpkı Malpas’ın belirttiği gibi Doul çifti de Katolik ideoloji ve hiyerarşisi üzerine kurulmuş bir 

toplulukta toplumsal gerçeklerin üzerine kendi gerçeklerini koyarlar. Oyunun Katolik 

evreninde toplumsal düzenin inşası ve korunmasında en önemli etmen Orta Çağ 
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Katolisizmi’nden kalma toplumsal disiplin ve hiyerarşi geleneğidir. Ptolemik dünya görüşüyle 

şekillenmiş bu geleneğe göre dünyanın, toplumun ve Tanrı’nın başında bulunduğu soyut alemin 

her elemanı bir hiyerarşi dizgisinin parçasıdır. Bu sebeple her canlı, toplumsal konumuna uygun 

bir şekilde hareket etmek durumundadır. Doul çiftinin uyum sağlayamadığı durum da bu 

hiyerarşi ve adaptasyon zorunluluğudur. Doul çifti toplumca kanıksanmış gerçekçiliği taklit 

etmek yerine kendi bireysel bütünlükleri doğrultusunda bir gerçekliği tercih ederler, örneğin 

Martin Doul gözleri görerek Demirci Timmy’nin yanında karın tokluğuna ve yok denecek kadar 

az bir paraya çalışmaktansa kör bir adam olarak yol ayrımında dilenmeyi yeğler. Bu isteğini 

Aziz onu tekrar iyileştirmeye geldiğinde yineler:  

MARTIN DOUL. Biz görmeyi istemiyoruz kutsal babamız, sen kendi yoluna 

git, oruç tut, dua et, ne istersen onu yap, ama bizi bu yol çatında 

huzurumuzla bırak, bizim için en iyisi bu, biz görmeyi istemiyoruz. 

(Synge 67) 

Martin Doul’un bu sözleri onun bireysel bütünlüğünü temsil eder, Martin bu sözleriyle Aziz’e 

ve Katolik Kilisesi’ne ve bunların nezdinde bütün toplumsal normlara, sırtını döner ve kendi 

doğrularını yaşar. 

Doul çiftinin durumunda olduğu gibi, bireyin topluma rağmen kendi doğrularıyla 

yaşaması sanatsal anlamda 20. yüzyıl başına yakışır bir tutumdur. Doul çiftinin Aziz’in teklifini 

reddetmesi aynı zamanda romantik bir fikre de karşı çıkmadır, çünkü kutsal bir sudan gelecek 

şifaya inanma devri kapanmıştır, böyle bir şifa olsa da The Well of the Saints’deki gibi kalıcı 

olmayacaktır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “bir bulut gibi yalnız gezen”14 şairlerin 

devri kapanmış, “taş kırıcı köylüleri”15 resmeden ressamların, Katolik Kilisesi’nin mucize 

                                                            
14 Wordsworth, William “I Wandered Lonely as a Cloud”  (1802). 
15 Gustave Courbet’in 1849 tarihli Taş Kırıcılar eseri Musee Courbet’de sergilenmektedir. 
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suyuna sırt dönen dilencileri anlatan yazarların devri başlamıştır. Realizm akımının etkisiyle, 

The Well of the Saints’de Synge bireyin içinde yaşadığı topluma dair yanılgı ve sanrıları 

toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla izleyiciye aktarır. Bu yanılgı ve sanrılar, toplumsal 

ideolojinin sebep olduğu ve bireyi hayatın gerçeklerinden uzaklaştıran yanılgılardır. Bu 

yanılgılar kimi zaman Katolik ideoloji, kimi zaman ataerkil ideoloji, kimi zamansa materyalist 

ideoloji olarak karşımıza çıkar. Bu oyunda gözleri kapalıyken toplumun bir parçası oldukları 

varsanısıyla yaşayan Doul çiftinin yanılgısı, materyalist ve Katolik ideolojiyle şekillenmiş bir 

topluma tutunma çabalarıdır. Doul çiftinin bu sanrıları gözlerinin açılmasıyla son bulur ve 

gözleri hem dış dünyaya hem de toplumun gerçeklerine açılır. Oyunun geçtiği yerin İrlanda’nın 

dağlık ve ıssız bir köşesinde olması, ayrıca Katolik inancının birey-toplum ilişkilerinde 

kurumsal olarak belirleyici bir rol oynaması, oyunda temsil edilen birey ve toplum arasındaki 

anlaşılmazlık ve çatışma imgesini güçlendirmiştir. Doul çiftinin oyunun sonunda Katolik 

kilisesinin bir azizinden gelen şifayı reddetmesi ve toplumdan kovulmak pahasına bilinmezi 

seçerek kendilerini toplumun güvenlik ve konfor alanından mahrum bırakmaları oyundaki 

bireysel gerçekçiliğin doruk noktasıdır. 

 The Well of the Saints’de bireysel gerçeklerin toplumsal gerçeğin üzerine geçmesi 

modernizm ile de örtüşen bir imgedir. Nasıl ki Picasso Guernica şehrini toplumun gördüğü 

şekliyle değil de kendi iç dünyasındaki izlenimlere göre resmettiyse, Synge de Doul çiftini 

kendi bireysel bütünlüklerine sadık kalacak şekilde tasvir etmiştir. Normal şartlarda körlük 

hiçbir insanın tercih edeceği bir olgu değilken, Synge bu olguyu bireyin kendi doğrularını temsil 

edecek şekilde sembolleştirmiş ve toplumsal doğruların karşısına bireysel iç görüyle ilişik bir 

şekilde çıkarmıştır. Bu oyunda çatışan gerçeklikler, bireyin ve toplumun öncelikleridir. 

Köylülere göre hayati olan konuyla Doul çiftinin seçimleri tezat yaratmaktadır. Mary 

Luckhurst’e göre “Oyunda Synge’in ortaya koyduğu nokta, toplumun bireyi baskıyla uyuma 

zorlaması fakat gerçek özgürlüğün seçim yapabilmekte yattığıdır” (117). Doul çiftinin körlük 
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seçimi de bu yüzden önemlidir, çünkü Doul çifti körlüğü herkese ve her şeye rağmen seçmiştir. 

Luckhurst ayrıca alternatif bir olasılıktan bahsederek gerçeğin birden fazlalığına da dikkat 

çeker. Luckhurst’e göre “Synge’in oyunu var olan hayat ve onun gerektirdiği tüm tavizlere 

karşılık, güzel, eksiksiz ve doğanın kendisi tarafından onaylanmış bir rüya hayat arasındaki 

farka dair, olasılık üzerine bir meditasyon olarak değerlendirilebilir” (118). Synge’e göre bu 

“diğer hayat” toplumsal baskıya karşı bireysel bütünlüğü ifade eder ve uğruna savaşmaya 

değerdir. Ayrıca bu bireysel bütünlük, güzellik imgelemini toplumsal bilinç süzgecinden 

geçirmediği için dış etkilerden uzak ve benzersiz bir güzellik imgelemini de beraberinde getirir, 

mesela Doul çifti gözleri görmüyorken birbirlerini fiziksel olarak itici bulmazlar, hatta tam 

aksine güzel bulurlar. Gördükleri zamanda birbirini fiziksel olarak kötüleyen ve hatta hakaret 

eden çift, oyunun sonundaki körlükleriyle beraber bu güzellik imgelemine tekrar kavuşurlar, 

bir bakıma bireysel bütünlüğüne yeniden kavuşan karakterler kendilerini toplumsal bilinç 

süzgecinden de kurtarırlar ve kendilerine özgü bir güzellik imgelemine sahip olurlar. Bunun 

ardından da otoriteyi ret edecek kadar kendilerine inanırlar ve mucizevi bir şekilde bu diğer 

hayata kavuşurlar. Bu mucizevi kavuşma ironik bir şekilde Katolik azizinden gelen mucizeyi 

reddederek ve bireysel gerçekliğe sarılarak oluşur. Synge’in sahneye koyduğu anlatım bu 

anlamda dönemin realist üslubuna da bir örnek teşkil eder.  

Tiyatro eleştirmeni David Krasner, A History of Modern Drama (2011) kitabında 

Synge ve realizm üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Krasner’e göre Synge tiyatroda 

realizmin en iyi tanımlarından birini yapmıştır; 

Tiyatro ciddi problemlerle uğraştığından değil de hayal gücümüzün beslendiği, tanımı 

pek de kolay olmayan bir tür kaynak oluşturduğundan dolayı ciddileştirildi. Hâlbuki 

tiyatro tıpkı bir senfoni gibi herhangi bir şeyi kanıtlamaz veya öğretmez fakat tiyatro 

zevk verebilir ve vermelidir. (168)  
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Krasner’in tanımıyla örtüşen bir şekilde, Synge The Well of the Saints’de toplum ve birey 

arasında bir taraf tutmaz. Bir yandan bireyin isteklerini, korkularını, hayallerini sahneye 

taşırken diğer yandan da toplumun bireyden beklentilerini yansıtır. Haklılık Synge için bir 

kıstas değildir, nitekim Synge yalnızca değişim ve beklenti paralelinde toplum ve birey 

arasındaki çatışmayı yansıtır. Bu bağlamda, birey kimi zaman değişen topluma ayak 

uyduramaz, kimi zamansa toplumun değişmesini bekler. Synge’in sahnesi bu çatışmayı en 

tarafsız şekilde ortaya koyar, zira Synge’e göre gerçeklik modernist anlamda bir gerçekliktir. 

Buna göre, toplumu oluşturan ve çoğunluğu temsil eden fikirler kendi gerçekleriyle, bunun 

karşısında kalan bireysel gerçeklikler de kendi doğrularıyla var olurlar. Toplum ve birey 

arasındaki çatışmanın özünü oluşturan bu durum her iki tarafın mutluluk arayışının da 

merkezindedir. Doullar’ın topluma adapte olmak ya da bireysel özgürlüklerini tercih etmek 

arasında yaşadıkları ikilem de çiftin mutluluğa ulaşma çabasının bir sonucudur.     

The Playboy of the Western World oyununun önsözünde Synge gerçekliği mutlulukla 

birlikte tanımlayan ifadesinde, “sahnede gerçeklik ve mutluluk mutlaka olmalıdır, entelektüel 

modern tiyatronun başarısız olma sebebi de budur” der. (13) Synge, The Well of the Saints’de 

en belirleyici özelliği körlük olan Doul çiftinin mutluluğu arayışlarını da bu paralelde anlatır. 

Şifacı keşiş tarafından gözleri açılan Martin Doul artık gözleri gördüğü için bir işe girmek 

zorundadır, dolayısıyla bir bakıma körlüğünden faydalanarak yaptığı dilencilik sona ermiş ve 

artık fiziksel anlamda eksiksiz bir birey olduğu için toplumsal düzenin nesnesi haline gelmiştir. 

Martin Doul bu yeni hayatından memnun değildir ve ağır bir iş olan demircilikten edindiği az 

gelir onu mutlu etmemektedir. Synge’in realist sahne tanımıyla örtüşen bu durum bireyin 

toplumun nesnesi olduğu anda mutluluğunu kaybettiğini anlatır. Krasner’e göre felsefi realizm, 

insan zihninin veya kişinin bakış açısının etkisinin dışındaki dünya ile ilgilenir. Gerçekçi tiyatro 

yazarları ise hayatın gerçekliğini safi öznellikten çıkararak anlatmak ister; bu, fotoğrafını 

çekmek kadar somut bir betimleme değildir, kültürel karmaşayı yansıtan bir betimlemedir (15). 
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Krasner’in bahsettiği gerçekçi oyun yazarları arasında Henrik Ibsen ve Bernard Shaw 

sayılabilir, örneğin Shaw’un Pygmalion adlı eserinde (1913) İngiliz toplumunun sınıf sorunu 

ve sosyal sınıfların sahteliği, dil kullanımı ve görünüş bağlamında anlatılır. The Well of the 

Saints’de Synge bu karmaşayı bireyin istekleri ve toplumun beklentileri arasında yaratır, 

örneğin gözleri yeni açılan Martin Doul köyün güzel kızı Molly Byrne ile uzaklara kaçmak ister 

ve bu isteği büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Burada çatışan iki olgu toplumsal normlar 

ve bireyin istekleridir. Martin Doul gözleri açılmış olsa da “yaşlı, çirkin” ve köyün eski 

dilencisidir (Synge 58), daha da ötesi bireysel isteklerini, kör olmayı tercih edecek kadar 

önemseyen bir karakterdir. Diğer taraftan Molly’nin tercih ettiği Timmy köyün demircisidir, 

topluma tam anlamıyla adapte olmuş ve bu toplumu ayakta tutan değerlerin ateşli bir 

savunucusudur. Molly’nin Timmy’i seçmesi hali hazırda baskın olan toplumsal düzenin 

devamını işaret eder ve bu şekilde aykırı bireysel isteklere ket vurulur. 

Kurmaca eserlerde bireyin istekleri ve toplumsal normlar arasındaki çatışma olduğu 

durumlarda genellikle bir karmaşa yaşanır. Bu durum birçok eserde toplumsal düzenin inşası 

ile son bulur ve kaybolan düzen yeniden sağlanır, örneğin Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi 

Rüyası’nda oyun toplumsal düzeni temsil eden Atina’da başlar, Hermia’nın babasına itaatsizlik 

edip Demetrius’la evlenmeyi reddetmesi ve Lysander ile ormana kaçması bir kaos yaratır. 

Burada orman, toplumsal normların yokluğunu, kaosu ve bilinmezliği temsil eder. Burada kaos 

ancak Demetrius, Hermia’nın babası Egeus’u ona verdiği sözden azledip, Helena ile evlenmeye 

karar verince sona erer. Böylece kargaşa biter, Egeus’un şerefi kurtarılır, toplumsal normlar 

yeniden inşa edilir, Atina’ya geri dönülür. Aynı oyunda kocası Oberon’a itaatsizlik eden periler 

kraliçesi Titania, sihir yoluyla bir eşeğe âşık edilerek cezalandırılır çünkü kocaya itaatsizlik eril 

düzene bir başkaldırıdır ve toplumsal normları zedeler. Daha sonra Titania büyüden kurtarılır, 

kocasının yanına döner. Oberon ile birlikte yeni çiftleri kutsar ve toplumsal düzen yeniden inşa 

edilir. Benzer şekilde, The Well of the Saints’de Martin Doul’un Molly ile kaçmak istemesi de 
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bir başkaldırıdır, çünkü Martin’in bu isteği köylülerin benimsediği toplumsal normların 

tamamına ters düşmektedir, çünkü köye hâkim olan hiyerarşik düzende Martin çirkin, yaşlı, 

engelli ve dilenci olduğu için en alt tabakaya ait görülür ve “zavallılığı” diğer karakterler 

tarafından defalarca vurgulanır. Molly ise oyunun en başında karakter tarifi verilirken “iyi 

görünümlü” (Synge 45) olarak tanımlanır, gençtir ve katmanlı toplumsal yapıda Martin’in 

üstündedir. Martin’in Molly ile birlikte olma çabası bireysel bir hezeyandan ibarettir. Fiziksel 

olarak gördüğü bu kısa zamanda Martin’in toplumsal anlamda yıkıcı olan çabaları sonuçsuz 

kalır, Molly onu reddeder ve Timmy ile evlenir, Martin yeniden kör olur ve toplumsal düzen 

yeniden inşa edilir. Burada Martin sınırlarını aşarak, toplumsal normlara alternatif yeni bir 

gerçeklik aramaktadır, fakat içinde yaşadıkları toplum buna müsaade etmez. Bu anlamda 

toplum ve Doullar arasındaki bu açmaz, oyunun kilit noktası olur. 

Oyunun açılış diyaloğu Doul çiftinin içinde bulunduğu açmazı, vermek zorunda 

oldukları kararı ve arayışlarını temsil eder, zira Doul çifti toplumsal anlamda araftadır: ya bu 

toplumun bir parçası olacak ya da yaşadıkları diyarı terk edeceklerdir. Açılış diyaloğu şöyledir: 

MARY DOUL.       Neredeyiz biz şimdi Martin Doul? 

MARTIN DOUL.    Boşluğu geçiyoruz. (Synge 46) 

Mary Doul’un sorusu, bireyin topluma adaptasyon sürecindeki şaşkınlığın ve bilmezliğin bir 

ifadesidir. Doul çiftinin geçmekte oldukları boşluk çiftin topluma adapte olup olmayacaklarına 

dair bir belirsizliği temsil eder. Bu boşluğun bir tarafında toplumsal düzen, diğer tarafındaysa 

bireysel bütünlük vardır. Bu zamana kadar Doullar’ı bir karar vermek zorunda bırakmayan olgu 

körlükleridir. Körlükleri onlara kalkan olarak, onları kesin bir taraf seçme zorunluluğundan 

alıkoymuştur. Köylüler onlara dair bir beklenti içine girmemişleridir, fakat Aziz’in gelişi 

Doullar için her şeyi değiştirir çünkü artık önlerinde görerek bu topluma uyum sağlamak gibi 
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bir seçenekleri vardır. Martin’in cevabı da çiftin artık bir karar almak zorunda kalacaklarının 

ön işaretidir.  

Eleştirmen Eugene Benson, Doul çiftinin yaşadığı bu ikilemi şu ifadesiyle bize aktarır; 

“ötekinin topluma, paganın kiliseye ve gerçekliğin rüyaya karşı olması gibi birçok karşıtlığı 

içinde birleştiren oyun, Synge’in eserleri içinde kesinlikle en kasvetli ve felsefi olanıdır” (91). 

Bu oyunun kasvetli olarak nitelendirilmesinin sebebi bireyin hayata dair tasavvurunu ve 

isteklerini yansıtması ve bu isteklerine dair yaşadıkları hayal kırıklıklarını sergilemesidir. Bu 

kasveti yaratan çıkmaz bireysel isteklerin toplumsal normlarla çatışmasıdır, çünkü toplumsal 

normların tamamı kötücül değildir, bireyin taraflı bakışı toplumsal normları yanlış 

yorumlamasına sebep olabilir ya da bu menfaatler iyi-kötü ayrımı yapmadan çelişebilir. Buna 

dair bireysel özgürlüğün ve isteklerin sınırının belirlenmesi en derin ve felsefi tartışmalara 

gebedir. Benson’ın bahsettiği bu karşıtlıklar tez kapsamında incelenen birey-toplum çatışmasını 

da gözler önüne serer, örneğin Katolik-pagan çatışması kurumsal bir yapının Doullar tarafından 

reddedilmesiyle ortaya çıkar ve oyunun tamamına hâkim olur. 

Karakterlerin tedaviden kaçmasının bir nedeni de dine olan şüpheleridir. Oyun 

boyunca körlükten gelen bilgelikleri Aziz’in bilgeliğinden çok daha derindir. Mary Doul 

Aziz’in sahneye girdiği ilk anda “Bu aziz pek basit biri, doğruya doğru” der, (Synge 46) ve 

oyun başarısız bir mucizeyi sahneler. Aynı zamanda günah ve körlük arasındaki ilişkiyi de 

alaşağı eder, çünkü en eski çağlardan beri körlük karanlıkla, karanlık da günahla beraber tasvir 

edilmiştir. Diğer taraftan aydınlık tanrıyla ve iyilikle ilişkilendirilmiştir, örneğin Hristiyanlıkta 

İsa figürleri hep güneşin önünde resmedilmiştir. Aziz bu klişeleri tekrarlayıp, Martin ve Mary’e 

“günahkâr körler” dese de, Doul çifti görme yetilerini kazandıkları zaman daha önce hiç 

olmadığı kadar şiddete eğilimli ve saldırgan olurlar. Christopher Collins oyunun dine dair 

şüpheciliğine ilişkin Synge’in “Aziz karakteri sayesinde Katolik ritüelinin dayandığı yanlış 
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inançları gösterdiğini” (186) söyler. Aynı zamanda Burke oyunda “genç Synge’in yetiştiği 

Protestan geleneğinin tınıları” (74) olduğunu gözlemler ve Katolik kurumsalcılığına bir 

gönderme yapar. Oyunda bu kurumsallığın simgesi olan Katolik kilisesinin temsilcisi 

reddedilmeyi hazmedemez ve Doul çiftini lanetleyerek köyden kovulmalarının yolunu açar. Bu 

lanetleme esnasındaki Aziz’in jestleri de önem arz eder. Aziz onları lanetlemeden önce 

“(Kuşağını bağlar) Tanrı’nın bağışlayıcılığı çok yücedir, ama günah işleyenlere de gazabı çok 

büyüktür” (Synge 69) der. Aziz’in kuşağını bağlaması ve Doul çiftini lanetlemesi, oyunun 

başında şefkat kaynağı olarak gösterilen bu azizin, içinde bulunduğu kurumsal yapıya en ufak 

bir başkaldırı karşısında ne kadar acımasız bir hale gelebileceğinin bir göstergesidir. Kuşağın 

bağlanması otoritenin gerektiği zaman bireyi kontrol edebileceğine ve ipleri elinde tuttuğuna 

işaret eder. Aziz karakteri varoluşçuların eserlerinde de sıkça ortaya çıkan tipik bir otorite 

sembolüdür, Synge’in azizi bir bakıma Dostoyevski’nin Büyük Engizisyoncusu ile aynı 

paraleldedir. Karamazov Kardeşler (1880) romanında Büyük Engizisyoncu yeniden dirilen 

İsa’yı karşısına alır ve ona kilise statükosunun gerekliliğini anlatırken “insanoğlunun, insan 

toplumunun ezelden beri, özgürlükten çok yadırgadığı şey olmamıştır” (336) der. Bireyin 

kontrol edilmesi ve otoritenin her zaman dizginleri elinde tutması gerektiğini ifade eden bu 

sözler, statükonun bireye karşı ne kadar acımasız ve katı olabileceğinin bir göstergesidir. Bunun 

karşısında, bireyin özgünlüğünü ve özgürlüğünü korumak için mevcut statükoyla devamlı bir 

çatışma içinde olduğu,  her iki eserde de gözlenen bir izlektir.    

Birey ve toplum arasındaki bu çatışma oyunun geneline ince ince işlenmiştir, örneğin 

Martin Doul’un gözleri Aziz tarafından açıldıktan sonra ilk gördüğü şeyler sırasıyla Kilise’nin 

duvarları, onun içindeki eğreltiotları, kutsal aziz ve sonsuz gökyüzüdür. Kilise’nin duvarları 

burada oldukça semboliktir, toplum tarafından körlüğü yüzünden dalga geçilen, bir yandan da 

yaşadıkları toplumun sorumluluklarından azat edilmiş olan Martin Doul’un gözleri açıldığı 

anda ilk gördüğü şey bu toplumda kurumsal otoritesi sorgulanamaz olan Kilise’nin duvarlarıdır. 
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Kilise’nin duvarları, Martin Doul’a artık görebildiğine ve toplumun standartlarını sağladığına 

göre, tabi olduğu kuralları ve sınırları hatırlatmaktadır. Gözleri ilk açıldığı zaman bu 

gerçeklikten habersiz olan Doul çifti, yeniden kör olduklarında Aziz’in onları tekrar 

iyileştirmeye geleceğini duyarlar ve Mary Doul çekincesini, “Efendimiz bizi Tanrı’nın 

azizlerinden korusun” (Synge 65) sözleriyle ifade eder. Elbette ki Mary Doul’un bu tepkisi 

sadece Aziz’e değil, gözleri açıldıktan sonra onları toplumsal normlara hapsetmeye çalışan 

bütün toplumsal dinamikleredir, zira bütün bu dinamikler bir bütünün parçalarıdır. Daha önceki 

bölümlerde belirtildiği gibi Althusser, bu dinamikleri hüküm süren ideolojiyi hâkim kılmaya 

çalışan devletin ideolojik ve baskı aygıtları olarak açıklamıştır. Slavoj Zizek, Althusser’e atıfta 

bulunarak bu olguyu şöyle irdeler, 

Bu uğrağın (ideolojik yapı) somut örneği, Althusser’in ideolojinin ideolojik 

pratiklerde, ritüellerde ve kurumlarda var olmasını anlatan Devletin İdeolojik 

Aygıtlarıdır. Örneğin, dinsel inanç, salt ve hatta esas olarak içsel bir kanaat 

değildir. Kilise bir kurum olarak, içsel inancın salt ikincil bir dışavurumu 

olmaktan uzaktaki ritüelleriyle (ibadet, vaftiz, kiliseye kabul töreni, günah 

çıkarma…) onu meydana getiren mekanizmanın savunucusudur. (25) 

Zizek’in ifadesini anımsatır bir şekilde, oyun içerisinde köylülerin Doul çiftini topluma 

kazandırma çabalarının tamamı ortak bir toplumsal menfaate hizmet eder. Örneğin, Martin 

Doul’un gözleri açıldıktan sonra, Timmy’nin demirci dükkânında hiç alışık olmadığı bir şekilde 

emir altında ve karın tokluğuna çalıştırılır. Mary Doul da köyün yaşlı dulu O’Flinn için ısırgan 

otu toplar. Bu durumda, her iki karakter de başka kişilerin nesnesi haline gelmiştir. Dilencilik 

toplumsal anlamda aşağı sayılan bir kazanç şekli olsa da en azından bağımsız bir girişimdir. 

Artık gözleri gören Doullar ise bağımsızlıklarını kaybedip toplumsal düzene tabi olmuşlardır 

ve bu düzen Doul çiftine mutluluk getirmez. Öyle ki Timmy’nin Mary Doul’un görme yetisini 
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yeniden kaybetmeye başlamasını hatırlatması üzerine Martin Doul yeni hayatına karşı 

memnuniyetsizliğini şöyle dile getirir: 

MARTIN DOUL. Görüşümü yeniden kaybedeceğime dair en ufak bir korkum 

yok, eğer karanlık bir günse bu, senin gözlerinin etrafındaki şeytani 

kırışıklık halkalarını gayet iyi gördüğümdendir. (Synge 57)  

Yukarıdaki alıntıya dayanarak Martin ve Mary’nin gözlerinin açılmasının hem gerçek hem de 

sembolik olduğu söylenebilir, zira bu çiftin gözleri sadece görüşe değil aynı zamanda toplumun 

gerçeklerine de açılmıştır. Toplumsal anlamda bir bütünün parçası olmak için, isteseler de 

istemeseler de bu gerçeklerle yüzleşmek zorundadırlar. 

Doul çiftinin körlükten görmeye, karanlıktan aydınlığa geçişleri Benson’ın bahsettiği 

rüya-gerçek çatışmasının sahnedeki tezahürüdür. Çiftin aydınlık bir dünya hayalleri bir rüya 

olmanın ötesine geçemez fakat, gerçeğin duvarlarına çarpmadan önce kısa bir yanılsama 

yaşarlar. Martin Doul’un cinsel anlamda uyanışı buna bir örnektir. Kleege’in önermesiyle 

uyuşan bir şekilde Martin Doul körlüğü tedavi edilmeden önce “yürüyen-konuşan bir 

kastrasyon sembolü” (Kleege 48) olarak betimlenir, eşi Mary Doul da dâhil olmak üzere hiç 

kimseyle ilgili bir cinsel isteği, ya da Molly ile ilgili bir tasavvuru yoktur. Körlüğü iyileştiğinde 

ise Molly’e onunla kaçması için kur yapar, bir anlamda körlüğü tedavi olunca cinsel anlamda 

da uyanır. Martin Doul’un bu uyanışı toplumun standartlarına uymadığı için hüsranla 

sonuçlanır. Molly onu reddetmekle kalmayıp Aziz’e şikâyet eder. Aziz, Martin gibilerle 

konuşmanın bile anlamsız olduğunu söylediği sırada Molly de “Bu tembelin teki, aziz babamız, 

çalışmayı da istemiyor” (Synge 67) diyerek Martin Doul’u aşağılama furyasına katılır. 

Martin Doul’un uyum sağlayamadığı olgulardan biri de toplumsal çalışma düzenidir. 

Oyun her ne kadar Katolik bir uzamda geçse de Synge, Martin Doul ve Demirci Timmy 
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karakterleri üzerinden Protestan çalışma ahlakını ve kapitalist sistemdeki emek sömürüsünü 

eleştirir. Bu iki karakterin çalışma düzenindeki işveren-işçi ilişkisi, Althusser’in bu bağlamdaki 

önermeleri ile uyuşur. Marksist eleştiri bağlamında, sömürü üzerine kurulu devlet ve toplumsal 

yapıları inceleyen Althusser, argümanını altyapı ve üstyapı mecazı üzerinden geliştirmiştir. 

Althusser’e göre;  

Herkes tüm toplumların yapısının üzerine üstyapının iki katının yükseldiği bir 

temeli (altyapı) olan bir bina olarak tasarlanmasının kolay bir mecaz, mekâna 

ilişkin bir mecaz olduğunu kolaylıkla kabul edebilir. Her mecaz gibi bu mecaz 

da bir şey gösterir, bir şeyle ilgili fikir verir. Neyi? Şunu: Temele dayanmasalardı 

üst katların tek başlarına havada duramayacaklarını. (İdeoloji ve DİA 161) 

Althusser’in açıklamasına göre bütün ideolojik ilişkiler içinde bir emek-sömürü sistemi 

mevcuttur. Bu sömürü sisteminde altyapıyı oluşturanlar üstyapının hegemonyası altındadır. 

Oyunun ikinci perdesinin açılışında Timmy ve Martin Doul arasındaki diyalog Althusser’in 

önermesine küçük ölçekte bir örnektir. Timmy ve Martin arasındaki ilişki işveren ve işçi, 

sermaye ve emek, altyapı ve üstyapı arasındaki ilişki hakkında fikir verir. İkinci perdenin 

açılışında Martin Timmy’nin yanında çırak olarak çalışmaktadır, Timmy Martin’in daha hızlı 

ve etkili çalışmasını istemekte, Martin ise açlıktan ve yorgunluktan şikâyet etmekte ve dinlenme 

talep etmektedir. Timmy’nin onu sürekli çalıştırma isteğine isyan eden Martin, “Günün içinde 

her insanın dinlenme hakkı olan bir saat vardır” (Synge 56) diyerek tepki gösterir. Görüldüğü 

gibi birey ve toplum arasındaki çatışma aynı zamanda sermaye ve emek arasındaki çatışmadır. 

Bu sahnede Timmy ve Martin Doul’un çatışması Komünist Manifesto’da ifade edilen proleter 

ve sermaye arasındaki çıkar çatışmasının bir parodisi gibidir. Marx ve Engel’e göre İngiltere’de 

“On Saat Yasası” bu çatışma içerisinde, işçilerin hak savunma gayreti sonucu ortaya çıkmıştır. 

(89) Bu yasa sayesinde işçilerin çalışma saatlerinde ilk defa düzenlemeye gidilmiştir. 
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Çatışmanın diğer tarafı olan sermayedar için iş gücü sadece bir üretim girdisi olarak görüldüğü 

için bu anlaşmazlığın insani tarafıyla ilgilenmez. Bu bağlamda The Well of the Saints’de kör ve 

“eksik” bireyi topluma dâhil etme çabaları, toplumu ayakta tutan bütün dinamiklerin ortak 

amacına, bir diğer ifade ile “bireyin ekonomik gücü elinde bulunduran erke nesne olması”nı 

öngören anlayışa hizmet etmektedir.  

Bireyin topluma nesne olma durumu Synge’in oyununda bilinçsizlikten bilince, 

karanlıktan aydınlığa, körlükten görmeye uzanan baştan sona bir örgü şeklindedir. Oyunun 

başında birinci sahnede bir yardım meleği olarak sunulan Aziz karakteri, üçüncü ve son 

sahnenin mutlak hâkimi ve otorite sahibidir. Birinci sahnede şefkat dolu bir yardımsever olarak 

karşımıza çıkan Aziz, iki kör dilenciye şifa vererek onları “topluma kazandırır” (Synge 53). 

Üçüncü sahnede Doul çiftinin tekrar teklif edilen şifayı reddetmesi üzerine Aziz bambaşka bir 

kimliğe bürünür, çünkü ideolojik dizgiye direnç gösteren bireyler sadece içinde yaşadıkları 

topluma değil, ideolojik dizginin kendisine karşı da bir tehdittir. Bu yüzden Aziz, bertaraf 

edilmeleri gereken karakterlerin köyden gönderilmesinde en önemli rolü oynar. Siyasal ve dini 

olarak kapalı bir sistem içerisinde işleyen ideolojik sistemlerin güç dengesini tamamen elinde 

tutmaya ihtiyacı vardır, çünkü ideolojik olarak dayatılan fikirler sorgulanmaya başladığında 

yönetim erkinin otoritesi de tehlikeye girer. Aziz de bu durumun farkındadır, o yüzden Doul 

çifti Aziz’in nezdinde Kilise’ye tabi olmayı reddettikleri anda köyü terk etmeleri istenir ve 

kovulurlar. 

Carl Gustav Jung, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi incelerken bireyin topluma uyum 

sağlama sürecine odaklanır ve insanın gerçek kişiliğini saklaması veya özünden feragat 

etmesinin bu süreçte gerekli olabileceğini belirtir. Jung bu uyum sürecinde edinilen kişiliğe 

persona adını verir ve bireyin topluma ayak uydurmak için bu persona adını verdiği sosyal 

maskeyi takmak zorunda kalabileceğini söyler. Jung’a göre “persona, toplum ve bireyin bilinci 
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arasında karmaşık bir ilişki dizgesidir, bir taraftan diğerleri üzerinde belirli bir etki uyandırmaya 

yetecek şekilde tasarlanan bu maske, diğer taraftan bireyin gerçek doğasını saklar” (264). The 

Well of the Saints’de Doul çiftinden beklenen tam da budur: köy halkı onlardan kaygısız, özgür 

ve umarsız yaşantılarını bir kenara bırakıp toplumsal hiyerarşinin bir parçası olmalarını bekler. 

Artık gördüklerine göre onlardan beklenen toplumsal maskelerini takıp kendilerinden beklenen 

toplumsal görevleri yerine getirmelidirler. Bu köylüler için gereklidir çünkü görmeyerek 

hiyerarşinin dışında kalan bu çift artık görme anlamında kendileriyle eşittir. Bu sebepten 

köylülerin Doul çiftine karşı olan sempatisi sona erer. Gözleri açılmadan önceki şakayla karışık 

övgüler yerini acımasız bir tutuma bırakır, zira artık gördüklerine göre yaşadıkları toplumun, 

hiyerarşik yaşam düzeninin, bu hiyerarşinin neresinde yer aldıklarının farkına varmalıdırlar. 

Gözleri açıldıktan sonra kendilerine ilk hatırlatılan şeyler nasıl göründükleri ve sınırlarının ne 

olduğudur. Martin Doul’un gözleri açıldıktan sonra köylülerin ona karşı ilk sözleri şöyledir: 

MOLLY BYRNE. Benden uzak dur, çenemi kirletiyorsun.  

BRIDE. Senin karın değilim ben, çekil şimdi yolumdan.  

GIRL. Gören bir kadın, sanırım, senin gibi biriyle asla evlenmezdi.  (Synge 53) 

Görüldüğü gibi Doul çiftinin gözleri yalnızca aydınlığa değil, toplumun gerçeklerine de 

açılmıştır. Yaşadıkları toplumun kendilerine karşı tutum değiştirmesinin yanı sıra, gözleri 

açıldıktan sonra çiftin de birbirine karşı tutumu değişmiştir, çünkü artık birbirlerine yeni bir 

gerçeklikle bakmaktadırlar. Daha önce kör oldukları için köylüler tarafından yaratılan illüzyon 

ve onlara karşı duyulan hoş görü yok olmuştur. Birbirlerine karşı artık iç görüleriyle değil de 

toplumun gördüğü gibi fiziksel bir görüyle bakacaklardır. Bu yeni kazandıkları görüyle 

birbirlerini çirkin ve tahammül edilemez bulurlar çünkü birbirlerine bakışları sadece fiziksel bir 

algıya indirgenmiştir. 
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Nicholas Grene bu bilinç süzgecini kontrol duygusuyla özdeşleştirir. Bu durumu 

Martin Doul’un Molly Byrne’e kur yapması üzerinden açıklayan Grene, “Molly Byrne, Martin 

Doul’un kur yapması karşısında yarı-büyülenmiş bir haldedir…” (85) der. Molly Byrne’in 

tepkisini korkuyla karışık bir aşağılanma olarak değerlendiren Grene’in sözleri, Martin’in cüreti 

karşısında Molly’nin şaşkınlığını ifade eder. Burada Molly’i şaşkınlığa ve korkuya sürükleyen, 

Martin’in toplumsal konumunu düşünmeksizin Molly’e kur yapacak cesareti göstermesidir. 

Grene bu sahnede Molly’nin temsil ettiği toplumsal düzeni ve bu düzene tabi olan insanları 

kastederek “onlar derinden hissedilen ve kontrolsüz duygudan nefret eder” (85) diyerek 

hiyerarşik toplumsal yapıda kontrolün önemini vurgular. Martin’de ise bu kontrol duygusundan 

eser yoktur. Molly ile birlikte olmak istemiş ve toplumsal konumunu gözetmeksizin ona bu 

isteğini iletmiştir. Bu anlamda Doul çiftinin oyunun başındaki körlüğü sembolik olarak 

kontrolsüzlüğü, duyguları, bireyin iç dünyasını ve kişisel isteklerini temsil eder. Martin Doul 

körlüğü iyileştikten sonra körlüğünde toplumun kendisine gösterdiği hoşgörünün aynen devam 

edeceğini düşünür, çünkü Martin bu hoşgörünün yanında kendisiyle dalga geçildiğinin, ne 

yaparsa yapsın bir tehlike unsuru olarak görülmediğinin farkında değildir, çünkü kör bir 

bireyken onu kimse ciddiye almamaktadır. Bir bakıma toplumsal düzenden azat edilmiş bir 

şekilde yaşar. Bu yüzden Molly Byrne’e kur yapmakta bir beis görmez. Molly Byrne ise 

yaşadığı topluma adapte olmuş bir karakterdir, Molly için Martin Doul’un ona kur yapması akla 

hayale gelecek bir şey değildir. Grene’in bahsettiği yarı büyülenmiş hal bu yüzdendir ve bu 

sebepten Molly Byrne Martin Doul’u sert bir şekilde reddedecek ve sığınak olarak onunla 

evlenmeyi düşünen Timmy’i görecektir. 

Demirci Timmy bu oyunda toplumsal statükonun en önemli temsilcisidir. Martin Doul 

ne ise, Timmy tam tersidir. Karakterlerin sunumunda Synge, Timmy için “orta yaşlı, neredeyse 

yaşını başını almış ama güçlü bir demirci” (45) der. Toplumsal hiyerarşi Timmy için diğer 

karakterlerden daha önemlidir. İlk perdede Aziz, Doullar’ı tedavi etmeden önce kutsal suyu ve 
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pelerinini taşımaları için köylülere emanet eder. Aziz’in pelerinini alan Molly, Aziz henüz 

sahnede belirmeden Martin Doul’un yanına gelerek pelerini Martin Doul'a giydirir ve onunla 

dalga geçmeye başlar. Bu durumdan tedirgin olan Timmy, Molly Byrne’e “peleriniyle 

oynadığını görürse aziz ne der” (Synge 50) diyerek onu uyarır. Oyunun nihai otoritesi olan 

Aziz’in peleriniyle bile oyun yapılması Timmy’i endişelendirmeye yetmiştir ve bu onun 

hiyerarşiye olan bağlılığının bir göstergesidir. Timmy’nin güçlü bir insan olarak tasvir edilmesi 

toplumsal statükonun da gücüne işaret eder, ayrıca demirci olarak çalışması toplumda bir işlevi 

olduğuna ve bu topluma sorunsuzca eklemlenmiş olduğuna dair bir göstergedir. Oyununun 

sonunda yaptığı evlilikle de toplumun temel taşı olan aile kurumunu inşa eder ve topluma karşı 

olan aile kurma ödevini yerine getirir. 

Toplumsal yapının oluşma şekli, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan beklentileri 

Synge’in oyununun özünü oluşturur. Bireyin toplum içindeki pozisyonu ve toplumsal 

beklentilere verdiği bireysel tepkiler, bu karmaşık ilişki ağında bireyin karakterini belirler. Bu 

ilişki ağı içerisinde birey için kabaca iki seçenek vardır; ya toplumun kabul edilmiş 

gerçekliklerini sorgulamadan kabul edecek, topluma adapte olacak ve toplumsal statükonun bir 

kırıntısı olarak yaşayacak, ya da birey orijinal görüsünü, düşüncelerini ve tahlil yeteneğini 

yitirmeden öz benliğini koruyacaktır. Elbette ki bu iki seçenek katı sınırlarla çizilmiş değildir 

ve bireyin topluma adaptasyon sürecinde sınırsız seçenek vardır. Bu oyunda Synge’in ortaya 

koyduğu çatışma, bu sınırsız adaptasyon seçenekleri içinde engelli iki bireyin kendileri olarak 

kalma ve topluma adapte olmaya çalışma sürecidir. 

Mary Burke, Doullar’ın köylülerle yaşadıkları çatışmayı anlatırken, Hristiyanlıkta yer 

alan klasik aydınlık-karanlık sembollerinin ters-yüz edildiğini söyler. Burke’e göre;  

Martin’e aydınlık ‘bahşedilince’ –ki bu aydınlık körlüğünün tedavi edilmesini ve 

dinci-kapitalist düzene adapte olmaya zorlanmasını içerir- çalışma dünyasını, 
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mülkiyeti ve toplumsal düzeni ‘karanlık’ olarak yaftalar. Buna uygun bir şekilde 

Doullar güneş ışığını ve doğanın neşesini toplumdan kovulmak üzereyken fark ederler. 

(47)  

Burke’ün bu ifadesi iç görü ve fiziksel görü arasındaki farkı bir kez daha ortaya koyar. 

Toplumun Doullar’a “aydınlık” olarak dayattığı hayat tarzı, bu çiftin hayatına mutsuzluk getirir 

çünkü fiziksel görüyle tanıdıkları bu yeni hayata adapte olamazlar. Bunun tam tersine, çift 

karanlık yaşamlarında iç görüleri ve bireysel gerçeklikleriyle daha mutludur. Burke’ün 

ifadesiyle örtüşür şekilde Mary Doul da Aziz’in teklifini reddederken karanlıkla olan barışık 

hallerini ifade eder ve körlükle mutluluğu bağdaştırır. Aziz’in şifa teklifi üzerine Mary, “Bizi 

kendi halimize bırak aziz babamız ve yeniden insanlar tarafından mutlu ve kör olarak bilinelim” 

(Synge 50) der. Eğer ki modernizm ve modern tiyatronun bir özelliği de endüstriyel devrime, 

kapitalizme, şehirleşmeye, kurumsal yaşama ve toplumsal hayatın getirdiği yeniliklere bir tepki 

ise, Mary Doul’un ifadesi bu bakış açısının bir özeti gibidir. Bireye aydınlık olarak sunulan 

toplumsal düzen her kişinin iç dünyasında farklı tepkilere yol açmaktadır. Bu tepkinin kaynağı 

olan toplumsal müşterek bilinç, bu oyunda görme sembolü üzerinden izleyiciye aktarılmış olup, 

Mary Doul’un bu ifadesiyle kucakladığı körlük de bu müşterek bilinci baltalayan bireysel irade 

olarak sunulmuştur. 

Oyunun sonunda Doul çiftinin tercih ettiği körlük ve hatta sadece var olmaları bile 

toplumsal düzen ve kurumsal yapı için bir tehdittir. Mary Burke bu noktada çiftin evliliğinin 

kurumsallığını dahi sorgulamaktadır, çiftin evliliğinin yasal kilise nikâhı ile olmayabileceğini 

ileri süren Burke’e göre “Doul ismi (İrlanda dilinde dall sözcüğü ‘kör’ anlamına gelir) 

paylaşılmış bir soyaddan ziyade takma isim olarak anlaşılırsa, The Well of the Saints’de Martin 

ve Mary Doul’un yasal bir evlilikten çok, örf ve âdete dayalı bir birliktelikle bağlandıkları 

düşünülebilir” (49). Burke’un belirttiğiyle uyumlu olarak Doul çiftinin oyundaki duruşu, 
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bireysel-kurumsal, pagan-kilise, keyfilik-hiyerarşi çatışmalarında hep aynı özgürlükçü tarafta 

yer almaktadır. Bu sebepten Doul çiftinin oyundaki körlüğü ironik olarak düşünülebilir, çünkü 

Doul çifti köydeki diğer topluluğun sahip olmadığı bir iç görü ve bireysel bütünlük duygusuyla 

hareket ederler. Bu özellikleriyle kişisel özgürlüğün toplumsal statükoya karşı birer temsilcisi 

olan çift, bir anlamda köylülerin göremediği alternatif bir gerçeğe mazhar olurlar.  

Sonuç olarak bu oyundaki toplum ve birey arasındaki çatışmanın galibi Doul çifti, 

özellikle de Martin Doul’dur. Adaptasyon sürecindeki aydınlanma anında Martin Doul bu 

toplumun gerçeklerinin farkına varmıştır. Köyden kovulma pahasına da olsa bireysel 

bütünlüğünden taviz vermemiştir. Aziz onu tedavi ederek kalıcı bir görme yetisi 

sağlayamamıştır, ama Martin’in kendisine olan beklentileri anlamasına yetecek kadar bir görü 

kazandırmıştır. Burada, Aziz’in Doullar’ı tam bir tedaviye ulaştıramaması da önemlidir, zira 

kurumsal bir yapının nihai temsilcisi ve otoritesi olan Aziz’in başarısızlığı, toplumun bireyin 

özel alanına girme çabasındaki başarısızlığını da temsil eder. Bu başarısızlık oyunun sonunda 

Timmy ve Molly Byrne’in evliliği ile tazmin edilir, bir diğer ifade ile Doullar’ın başkaldırısıyla 

bozulan toplumsal düzen yeniden inşa edilir. Ayrıca, evliliğin toplumsal düzenin yapıtaşı ve 

yasal bir insan üretim kurumu olduğu düşünülürse, doğacak çocuk ve çocukların bu düzenin 

devamlılığını sağlayacağı da söylenebilir. 

Buradan hareketle toplumun da birey gibi yaşayan ve nefes alan bir organizma olduğu, 

kendini korumak için kendini oluşturan bireyler üzerinde bir otorite oluşturduğu ve bu otoriteyi 

korumak için kendi nesneleri üzerinde tahakküm kurma çabasına devam ettiği düşünülebilir. 

Toplumsal otorite var olmaya devam edeceği gibi öz benliğine düşkün bireyler de var olmaya 

ve kişisel alanlarını korumak için savaşmaya devam edecektir. Synge’in The Well of the Saints’i 

de izleyiciye bu karşılıklı mücadelenin örneğini körlük sembolü üzerinden sunarak, bu 

çatışmanın her iki tarafını inceleme ve irdeleme fırsatı verir. 
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Bu çatışmayı birey ve toplum arasında bir konum almadan sunan Synge’in The Well 

of the Saints’i döneminin ruhuna uygun bir üslupla sahnelemiştir. 20. yüzyıl dönümünde eserler 

veren ve gerçekçi bir üslupla İrlanda kırsalını sahneye taşıyan Synge’in diğer eserlerinde de 

İrlanda insanı duygusal bir abartıyla sergilenmez. Synge’in tiyatrosunda gelenekçi ve yalın bir 

anlatımla sunulan karakterlerin en dikkat çeken özelliği topluma ve zor hayat şartlarına rağmen 

var olma çabalarıdır. Bu anlatımlarda Synge’in üslubu genellikle yalın ve sadedir.  

Bu tezde eserleri incelenen yazarların diğer ikisinden Synge’i ayıran özelliklerden biri, 

Synge’in Dünya Savaşlarında yaşanan büyük trajedilere şahit olmadan hayatını tamamlaması 

ve eserlerini büyük savaşlar öncesi dönemde vermesidir. İnsanlık tarihinde en büyük 

trajedilerin yaşandığı I. ve II. Dünya Savaşları’ndan sonra yaşanan ağır travma medeniyetleri, 

sanatı ve sanatçının hayata bakışını değiştirmiştir. Bu devinim içerisinde değişmeyen 

olgulardan bir tanesi, bireyin toplumla ve toplumun bireyle olan mücadelesidir. Synge’in kendi 

döneminin ruhu ve sanat anlayışıyla anlattığı bu mücadele daha sonra farklı dönem ve 

akımlarda bambaşka teknik ve felsefelerle izleyiciye aktarılmıştır. Artaud’nun Kıyıcı Tiyatrosu, 

Brecht’in Epik Tiyatrosu, Beckett’in Absürt Tiyatrosu ve 20. yüzyılın sonunda Kane’in 

Suratına Tiyatrosu bu akımlardan bazılarıdır. Buradan hareketle, tezin ikinci bölümünde II. 

Dünya Savaşı sonrası akımlardan Absürt Tiyatro ve bu türün önemli temsilcisi Harold Pinter’ın 

The Room (Oda) adlı oyunu incelenecektir. Pinter’in sahne tekniği, yorumu, üslubu, kullandığı 

dil ve mizansen tarzı hemen her anlamda Synge’inkinden farklılaşırken, bireyin toplumla olan 

mücadelesinin ve kendi olarak kalma çabasının baki kalışı irdelenecektir. 
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III. BÖLÜM 

 

HAROLD PINTER’IN THE ROOM ADLI OYUNUNDA KÖRLÜĞÜN 

ABSÜRT TİYATRO BAĞLAMINDA VE TOPLUMSAL İDEOLOJİK YAPIYA BİR 

TEPKİ OLARAK İNCELENMESİ 

 

Bu bölümde Harold Pinter’ın The Room (Oda) adlı oyununda körlük sembolü ve bu 

sembolün absürt tiyatro bağlamındaki tezahürü inelenecektir. Rönesans ve Aydınlanma Çağı’nı 

yaşamış ve bütün bu ilerlemelerin sonrasında 20. yüzyılda iki Dünya Savaşı deneyimlemiş 

Avrupa toplumlarında, sosyal hayatı inşa eden bütün ezberler bozularak, toplumu ayakta tutan 

kültürel, siyasi ve ahlaki dinamikler sorgulanır hale gelmiştir. Fahir Armaoğlu’nun da belirttiği 

gibi “II. Dünya Savaşı tarihin gördüğü en yıkıcı savaşlardan biri olmuş, savaşın tesirlerini 

hissetmeyen hiçbir ülke ve toplum kalmamıştır” (419). Bu yıkımın etkisiyle, inanılan ve 

güvenilen din, töre ve birlik duygusu gibi birçok toplumsal değer anlamını yitirmiş, ideal formu 

değişmiş, bu değişim sanata ve dolayısıyla tiyatro sahnesine de yansımıştır. 19. yüzyıl 

tiyatrosunda “well-made play” şeklinde kurgulanan tiyatro geleneği Antik Yunan tiyatrosundan 

sonra ilk defa bu kadar yoğun biçimde yerini toplumun belirsizlik, terk edilmişlik ve çaresizliğe 

dayalı ruh halini yansıtan ve daha sonra absürt tiyatro olarak adlandırılacak olan, başı sonu 

belirsiz, hayatın beyhudeliği ve insan ilişkilerinin anlamsızlığı gibi temaları işleyen oyun türüne 

bırakmıştır. Dönemin ruhunu belki de en iyi yansıtan Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken 

(1953) oyunundaki “Hiçbir şey olmuyor, kimse gelmiyor, kimse gitmiyor, bu korkunç” repliği 

savaş sonrası Avrupa toplumlarının ruh halini özetlemektedir, çünkü I. Dünya Savaşı’nın 

üzerinden henüz yarım asır geçmemişken bu kadar büyük ölçekli bir travmanın tekrar 

yaşanması, insanların geleceğe ve bir şeylerin iyiye doğru evrileceğine dair umutlarını 

kaybetmesine neden olmuştur. 
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Bu sosyo-politik iklimde yazılan 1957 tarihli The Room, Harold Pinter’ın tek perdelik 

ilk oyunudur. Daha sonra yazacağı Doğum Günü Partisi (1958), Kapıcı (1960), Git Gel Dolap 

(1960) ve Eve Dönüş (1965) gibi oyunlarla İngiliz absürt tiyatrosunun en önemli ismi haline 

gelen Pinter, Ionesco ve Beckett’le doğan absürt akımını kendi üslubunda yorumlayarak daha 

sonra Pinteresque olarak adlandıracak sahne tekniğini yaratmıştır. Özellikle karakterler 

arasındaki iletişimin zorluğuyla dikkat çeken Pinter’ın sahnesi, kullanılan dilin ve diyalogların 

üst üste binen, tekrarlayıcı, kesik, suskun, anlaşılmaz ve tek taraflı olabilmesiyle de bilinir. 

Austin Quigley, Pinter’ın kullandığı dil ile ilgili görüşlerini iletirken onun kendi sözlerine de 

yer vererek şöyle der, “Hem erken hem de geç döneminde aynı şekilde, direk bir konuşma 

yerine dolaylı konuşma ya da konuşmayı reddetmesiyle tanınan Pinter, oyunlarına da yansıyan 

bu dil özelliğini ‘Sen ve ben çoğu zaman anlaşılmaz, tarifi zor, kaçamaklı, engelleyici, isteksiz 

bir şekilde sayfada gelişen karakterleriz. Fakat bu özelliklerden bir dil oluşur” (23) diyerek 

tanımlar. Pinter’ın oyununda iletişimi zorlaştıran bu durum absürt tiyatronun ve dönem 

insanının ruhunu, yalnızlığını ve sonuçsuz kalan iletişim çabasını da yansıtır. 

 Pinter’ın daha sonraki oyunlarında da çokça kullanacağı bir izlek olan bireyin 

yalnızlığı ve bir sığınak bulma isteği The Room’un da temel konusunu oluşturur. Rose karakteri 

ekseninde, bireyin toplumsal hayat içinde çektiği yalnızlığı, korkuyu ve hayata tutunma 

çabalarını anlatan Pinter, bu çabanın beyhudeliğini oyunun sonunda körlük izleği üzerinden 

aktarır. Oyunun baş kişisi Rose, kocası Bert ile birlikte bir apartmanın kiralık odasında yaşayan 

orta yaşlı, tedirgin mizaçlı, kendi yaşam alanını koruma ve yönetme çabasında bir ev kadınıdır. 

Hayatını bu alışılagelmiş tekdüzelikle yaşayan Rose’un düzeni, Mr. Kidd’in bodrumda onu 

görmeyi bekleyen siyahi bir şahıs olduğunu söylemesiyle alt-üst olur. Daha sonra adının Riley 

olduğunu öğrendiğimiz siyahi şahsı evine kabul etmek zorunda kalan Rose, Bert’in bu esnada 

gelmesi ve Riley’e vurarak onu devirmesiyle birlikte kör olur.  
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Riley ortaya çıkana kadar siyahi geçmişinden saklanan ve toplumun ırkçı tutumundan 

korunaklı bir alan yerine koyduğu odaya sığınarak kaçmaya çalışan Rose’un bu çabası, oyun 

boyunca yaşanan gerilimin ve absürt durumun kaynağıdır. Rose’un dışarıyı sürekli soğukla 

ilişkilendirmesi, yaşadığı odanın Rose’a sıcak ve güvenli hissettirmesi, odaya duyduğu aidiyet 

hissi ve bu odayı hiç terk etmek istememesi Rose’un bu odayı sığınak olarak gördüğüne işaret 

etmektedir. Siyahi geçmişinden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelerden bu odaya sığınarak 

saklanabileceğini düşünen Rose’un gerçekle yüzleşmesi ve akabinde kör olması absürt bir 

tepkidir. Rose’un körlüğüyle, Pinter antik çağlardan beri kullanılan körlük izleğini ters-yüz 

etmiştir, örneğin Rönesans tiyatrosunda Lear ve Gloucester gerçeği göremedikleri için kör 

olmuşlar ve ancak kör olduktan sonra kendileri ile ilgili gerçeklerin farkına varmışlardır. 

Rose’un körlüğünde ise durum tam tersidir: Rose siyahi geçmişinden saklanabileceği 

illüzyonuyla yaşarken toplumsal ırkçı bir gerçekliğin farkındadır. Bu farkındalıkla toplumun 

ırkçı tutumundan saklanmaya çalışan Rose, bu çabasının sonuçsuz olduğunun farkına varıp, 

toplumun ideolojik gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldıktan sonra kör olur. Rose’un körlüğü 

Oidipus gibi kendi hatalarının sonucu ve öz-kıyımla oluşan bir körlük de değildir, tam aksine 

yaşadığı topluma, ideolojik önyargılara ve bir çıkmaz olduğunun farkına vardığı yaşam 

mücadelesine verilen bir tepkidir. Rose’un körlüğü, bilincin ideolojik kavramlar neticesinde 

oluştuğu bir toplumda, bilincini kapatmak gibidir. 

John Fiske iletişim çalışmalarına ilişkin eserinde, ideoloji kavramına Marksist teori 

üzerinden yaklaşır. Marksist teoriye göre işçilerin ve proletaryanın burjuva ideolojisi tarafından 

yanlış bir bilinç düzeyinde tutulduğunu belirten Fiske, muktedir gücün kendisi için geçerli 

düzeni kurmak için her yolu deneyeceğini ve toplumsal bilinci şekillendireceğini ifade eder. 

Fiske, “Bilincimiz içine doğduğumuz toplum tarafından şekillendirilir, doğamız veya bireysel 

psikolojimiz tarafından değil” (173) diyerek, toplumsal gücün bireyin bilinç düzeyi üzerindeki 

mutlak hâkimiyetini vurgular. Fiske’nin önermesiyle uyumlu olarak Rose’un içinde yaşadığı 
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toplum da ırkçı ideolojik bir görüyle şekillenmiş ve bireylerin hayata bakışları bu minvalde 

biçimlenmiştir. Siyahi bir aile geçmişine sahip olan Rose’un oyun boyunca saklanma ve 

sığınma isteği de bu bilinç yapısının onun üzerinde yarattığı baskının neticesidir. Rose kendi 

zihninde siyahi geçmişini reddetmiş, adeta bir oto-sansür uygulayarak Bert ile beraber 

yaşadıkları odada kendine bir sığınak yaratmıştır, fakat Rose’un kurduğu konfor alanı oldukça 

kırılgandır ve Rose’un oyun boyunca süren tedirginliği finalde bir yıkımla sonuçlanır. Bu 

yıkımın sebebi, siyahi geçmişinin son bir sığınak olarak gördüğü odaya nüfuz etmesidir. Bu 

oda Rose’un siyahi geçmişini reddederek yarattığı illüzyonu temsil eder, Riley’nin gelişiyle bu 

illüzyon ve topluma adapte olabileceğine dair son umut zerresi de yok olur. 

Rose her ne kadar siyahi geçmişini unutmayı deneyip, yaşadığı toplumun ırkçı 

gerçeklerini görmezden gelse de, taşıdığı bu ağır yük, bu bilinçaltı baskı, oyunun başından 

sonuna kadar Rose ile birliktedir. Binanın bodrumunda bir haftadır onu bekleyen kör zenci 

Riley, Rose’un siyahi geçmişinin sembolüdür. Bu sembol psikanalitik açıdan incelendiğinde, 

bodrum imgesi ve Rose’un bastırılmış geçmişi daha da önem kazanır. Bastırılmış bilinçaltını 

nevroz olarak niteleyen ve bir savunma mekanizması olarak değerlendiren Kindler’e göre 

“Freud’un kişilik kuramında Ego’nun temel ilkesi gerçeklik ilkesi olarak kabul edilir. Freud’e 

göre, nevrotik davranışların temel nedeni, gerçeklik ilkesinden uzaklaşılmasıdır. Herhangi bir 

şeyden engellenen bireyde kaygı oluşur ve birey bu kaygıdan kurtulabilmek için savunma 

mekanizmalarına başvurur. Böylece ya söz konusu içgüdü bastırılmaya çalışılır ya da söz 

konusu içgüdünün yönü değiştirilmeye çalışılır” (19). Bu bağlamda düşünüldüğünde bodrum 

kat bastırılmaya çalışılan bilinçaltını temsil eder ve Riley’nin uzun süredir bodrumda 

beklemesi, Rose’un siyahi geçmişinden kurtulamayacağına işaret eder. Bodrum ve Rose’un 

odası arasındaki ilişki, Kindler’in bahsettiği psikolojik baskılanma ve gerçeklik arasındaki 

ilişkiyi yansılar.  Hemen oyunun başında Rose’un kendi odaları hakkında yaptığı olumlu 

açıklamalar da Rose’un bilinçaltını baskılayarak yarattığı illüzyonun göstergesidir. Rose’un 
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kendini kandırarak yaşadığını ve toplumsal normlara uygun hale getirdiği ruh halini özetleyen 

odaya dair yorumları oyunun hemen başında yer alır.  Bert’e kahvaltısını hazırlayan Rose bir 

yandan masayla ilgilenmekte bir yandan da odayla ilgili yorum yapmaktadır: “oda sıcak tutar, 

her şekilde bodrumdan iyidir… oda benim için iyidir. Demek istiyorum ki nerede olduğunu 

bilirsin…” (Pinter 42) Rose’un nerede olduğunu bilmekle kastettiği olgu, odanın kendisinde 

toplumsal bağlamda güven ve kabullenilmişlik hissi yaratmasıdır. Burada Bert’in partneri Rose 

olarak kendini iyi hisseder. Diğer taraftan bodrumu şiddetle reddetmesi, bilinçaltından nasıl 

kaçtığının bir göstergesidir. Bodrumun Rose’da yarattığı etki bilinçaltının ortaya çıkışı ve Sal 

olarak çağırıldığı siyahi geçmişine dönüştür. Bu yüzden bodrum fikri aklına geldiğinde derhal 

bir savunma haline girer ve “Bize bodrumu önerdiklerinde, doğrudan reddettim” (Pinter 42) 

diyerek bu fikri savuşturur. 

Burada modernitenin etkisiyle artan bireyselliğin bir yansıması olarak sanatın 

toplumun gerçeklerinden çok, bireyin iç dünyasına odaklanması gözlemlenebilir. Pinter’in bize 

sunduğu gerçeklik, Rose’un iç dünyasının dışa yansımasıdır ve dönemin ruhuyla örtüşerek, 

bireyin sübjektif dünyasına odaklanır. Gerçeğin toplumsal bir gözden yansıtıldığı erken Neo-

klasik dönem eserlerinden Samuel Richardson’ın Pamela (1740) ve Clarissa (1748) adlı 

romanlarında toplumsal bakış açısıyla bir genç kızın nasıl davranması ve davranmaması 

gerektiği ele alınır. Pinter’ın eseri ise Edvard Munch’un Çığlık tablosu16 (1893) gibi bireysel 

bir gerçeği haykırır. Varoluşçuluk felsefesi ile resim sanatının 20. yüzyıldaki serüvenini anlatan 

Leyla Varlık Şentürk de Pinter’in eserinde önümüze çıkan bu olguya, resim sanatı üzerinden 

açıklık getirir, Şentürk’e göre “Sürrealistler, Dadanın bireyselliğini daha da ileri taşıyarak, 

Freud'un psikanaliz kuramlarını benimseyip bilinçaltını, insanı yöneten gerçek dünya ve sanatın 

tek konusu olarak kabul etmişlerdi.” (159-160) Şentürk’ün önerdiği gibi, Pinter bize Rose’un 

                                                            
16 Edvard Munch Çığlık (1893) eseri halen Oslo Munch Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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iç dünyasını, bilinçaltı korkularını ve 20. yüzyılda bireyin gerçekliğini, yalnızlığını ve dirlik 

arayışını anlatmıştır. 

Oyunun başından itibaren Rose’un toplumun ideolojik önyargısını temsil eden soğuğu 

dışarıda tutma çabası, bireyin bu ideolojik yargılarla şekillenmiş atmosferde nefes alma çabası 

gibidir. Oyunun açılış cümlesi ile beraber izleyici bu atmosfere sokulur, bir yandan kahvaltı 

hazırlayan Rose, “İşte burdasın. Bu soğuğu dışarıda tutacaktır” (Pinter 42) der. Bir sonraki 

cümlede ise Rose’un yaptığı cinayet benzetmesi hem bu toplumsal sorunun korkunçluğunu 

ortaya koymakta, hem de ideoloji bağlamında ırkçı bakış açısının nelere yol açabileceğini 

göstererek, Bert’in oyunun sonunda işlemiş olabileceği cinayeti öngörmektedir.  

Oyun boyunca dışarının soğuk, içerinin sıcak olarak tasvir edilmesi, Synge’in The Well 

of the Saints’de kurduğu ve toplum-birey çatışmasını anlatan aydınlık-karanlık ikiliğinin bir 

benzeridir. Pinter toplumun gelenek, töre ve ön yargısını soğukla tasvir etmiş, bireysel 

bütünlüğünü korumaya çalışan bireyin sığınağını ise sıcakla sembolleştirmiştir. Yaratılan sıcak-

soğuk ikilemi Rose’un kendi yaratmak istediği hayali dünyayla, dışarı dünyanın acımasız ve 

soğuk gerçeklerini karşılaştırmasını sağlar. Bu bağlamda, oyun boyunca, soğukla temsil edilen 

toplumsal ideolojik ön yargı, evin sıcaklığı ile temsil edilen bireysel bütünlüğü tehdit 

etmektedir. İdeoloji bağlamında düşünüldüğünde John Fiske bu durumu şöyle açıklar: 

Ezilenlerin (sınıf, cinsiyet, ırk, yaş veya başka özellikleri nedeniyle) toplum içindeki 

deneyimi egemen ideolojinin, toplumsal ilişkilerine dair çizdiği resimle sürekli çelişir. 

İşte bu yüzden hegemonya zaruri olmakla beraber sıkı çalışmak zorundadır. Bir diğer 

ifade ile egemen ideoloji, kurduğu toplumsal düzene insanların rıza vermesini 

sağlamak için sık sık karşılaştığı direnişle başa çıkmalıdır. (176)  

Fiske’nin bahsettiği hegemonya daha önce Marksist teori bağlamında bahsedilen üst-yapının 

farklı bir şekilde ifadesidir. Nasıl ki üst-yapı alt yapıyı kontrol etmek için sürekli bir propaganda 

ve baskıya ihtiyaç duyuyorsa, topluma hâkim olan hegemonya da bireyi kontrol etmek için 
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sürekli bir uğraş içindedir. The Room’da Rose’un odası ise Fiske’nin bahsettiği direnişin 

sembolüdür. Oyun boyunca bu direnişi delmek isteyen karakterler Rose’a korku salacak ve onu 

tedirgin edecektir, örneğin bir oda bulmak için binayı gezen Sands çifti, bodrumdaki adamdan 

7 numaranın boş olduğunu öğrendiklerini söyleyecektir. 7 numara’da yaşayan Rose’u çok 

tedirgin eden bu haber, onun paniğe kapılmasına neden olur. Sands çifti bu haberi verip 

çıktıktan sonra Rose ne yapacağını bilemez haldedir; kapının kapanmasını izler, kapıya doğru 

gider, durur, sandalyeyi masaya geri götürür, bir dergi alır, bakar, geri koyar, sallanan 

sandalyeye gider, oturur, sallanır, durur ve sabit oturur. Rose’un bu ne yapacağını bilmez tavrı, 

odayı kaybedeceği korkusunun dışa yansımasıdır, çünkü Fiske’nin bahsettiği egemen ideoloji 

kapısına kadar dayanmıştır. 

Elizabeth Sakellaridou, Pinter’ın kadın karakterleri üzerine yaptığı çalışmada, Rose’u 

toplumsal bir arketip olarak görür ve toplumsal baskı sonucu kişilik bölünmesi yaşayan kadın 

imgesine, Pinter’in bazı kadın karakterleri ile beraber Rose’u da dahil eder ve inceler. Rose’un 

korkularını “varoluşsal” olarak niteleyen Sakellaridou, oyunun sonundaki körlüğünü ise “ahlaki 

korkaklığı için bir cezalandırma” (19) olarak düşünür. Burada ahlaki korkaklık, öz benliğine ait 

değerleri savunamamaktır, Rose’un kendi gerçeklerinin önüne koyduğu ideolojik toplumsal 

normlara boyun eğmesidir. Rose’un korkularını varoluşçu olarak nitelemek, varoluşçuluğun 

toplumun bireyi nasıl tanımladığına karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı düşünülürse doğru bir 

saptama olabilir. Siyahi geçmişe sahip bir kadın olarak, Rose’un toplumun kendisini nasıl 

tanımladığıyla ilgili korkuları vardır ve bu korkularından dolayı saklanış yolunu tercih etmiştir. 

Beyaz bir adam olan Bert’in eşi olarak siyahi geçmişini gizli tutabileceğini düşünen Rose’un 

saklanışı, Riley’nin ortaya çıkmasıyla sona erer ve bir bakıma siyahi geçmişi, toplumsal 

ideolojinin karşısında tüm gerçekliğiyle ortada kalır.  

Robert C. Solomon Varoluşçuluk (1974) adlı eserinde varoluşçuluğu kadın sorunları 

özelinde tartışırken, kadının toplumsal hayatta potansiyelini ve kendini gerçekleştirmesi ile 
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ilgili önermesinde şöyle der: “bu çatışmada kadınların tarihi bir yenilgisi vardır ve kadının 

kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için atacağı ilk adım öz-tanımlama olmalıdır” (312). 

Solomon’un bahsettiği çatışma ataerkil ideoloji ile kadınların varoluşsal hakları arasındaki 

mücadeledir. Bu mücadelede kadının kendini ataerkil ideolojinin gözünden değil de kendi 

kimliğine bir öz bakış yoluyla tanımlaması, ataerkil ideolojiye direnmenin ilk adımıdır. Rose’un 

oyun boyunca eksikliğini duyduğu şey, Solomon’un ifade ettiği şekilde bir öz tanımlamadır. 

Rose kendini toplumun gözünden tanımlamış ve buna karşı bir savunma mekanizması 

geliştirerek kendini bir odaya hapsetmiştir. Rose’un korkuları o kadar büyüktür ki kendine 

tanımladığı bu konfor alanının dışına çıkacak cesareti asla bulamaz. Ne zaman odayı terk 

etmekle ilgili bir düşünce ortaya çıksa Rose bu fikri, “Bugün Çarşamba. Ben asla dışarı 

çıkmam” (Pinter 51) diyerek derhal savuşturur. Sakellaridou’nun bahsettiği ahlaki korkaklık 

tam da budur; nitekim Rose kendini toplumun tanımladığı gözle görmeye alışmıştır. Rose’a 

göre kendisi, siyahi geçmişini unutmuş ve ömrünün kalanını bir deliğe saklanarak sessizce 

geçirmeyi hak eden bir kadındır, dolayısıyla bir hayalet gibi yaşamalı, hiç kimseye ve hiçbir 

şeye karışmamalıdır. Sands çifti Rose’un odasına kabul edildiğinde Mrs. Sands Rose’a Mr. 

Kidd’i iyi tanıyor gibi göründüğünü söyler ve Rose bu basit önermeden bile tedirginlik duyar: 

ROSE. Ben böyle söylemezdim. Aslına bakacak olursan, onu hiç de tanımıyorum. Biz 

çok ama çok sessiziz. Kendi işimize bakıyoruz. Ben hiçbir şeye karışmam. 

Yani, neden karışayım. Bizim odamız var. Biz kimseyi rahatsız etmeyiz. 

Tıpkı olması gerektiği gibi. (Pinter 47) 

Görüldüğü gibi Rose, geçmişini unutarak, hiç kimse tarafından rahatsız edilmeden yaşamak 

istemektedir, fakat Riley’nin gelişiyle beraber yarattığı bu sahte huzur çemberi dağılır ve Rose, 

ırkçı ideolojiyle şekillenmiş toplumsal gerçeklerle yüzleşir. Rose’un durumunda absürt olan 

şey, onun hem bu ideolojik toplumsal bakıştan saklanması hem de bu ideolojik atmosferi 

yaratan topluma dahil olma çabasıdır. 



69 
 

Rose’un saklanma ve toplum nazarında makbul bir kimliğe bürünme çabası, varoluşçu 

bağlamda Sartre’ın “kendinde-varlık”, “başkası-için-varlık” ve “kendisi-için-varlık” 

kavramlarına da örnek teşkil eder.  Varoluşçu düşünce bağlamında Husserl ve Heidegger gibi 

varlığı şekillendiren bir “öz” kavramını reddeden Sartre, bireyin düşünce ve tercihlerinin başlı 

başına bir bütün olduğunu savunur. Evrenin mutlak bir bütün olduğunu ve birey ve 

davranışlarının ise bu bütünlük içinde küçük parçacıklar olduğunu öne süren metafizikçi 

geleneği ters-yüz eden bu düşünce, bireyin varlık ve bilinç oluşturma sürecinde özerk olduğuna 

dikkat çeker. Sartre için bilinç oluşturma sürecinde “kendinde-varlık”, “kendisi-için-varlığa” 

giden yolda bir alt varoluş biçimidir, çünkü metafizikçi gelenekteki gibi bireyi bütün bir 

Kozmos’un parçası olarak görür ve dahası bireyin özgür varoluşundan ve tercihlerinden uzaktır.   

“Başkası-için-varlık” kavramına zemin hazırlayan “kendinde-varlık” bireyin varoluşunu 

toplumsal normlara göre şekillendirmesine sebep olur. “Kendisi-için-varlık” ise kendini bir 

bütünün parçası olarak tanımlamayan bağımsız ve özerk düşünce yapısını oluşturmuş bir bireyi 

temsil eder. The Room oyununda Rose’un durumu da “kendisi-için-varlık” olamamış bir bireyin 

trajedisidir. “Başkası-için-varlık” olarak yaşamını sürdüren Rose’un siyahi geçmişi, onu kendi 

ekseni olan bağımsız bir birey olmaktan alıkoyar. Toplumsal ırkçı normları kabul ederek 

kendini bu gerçekliğe adapte eden Rose, bu özelliğiyle Sartre’ın varoluşçu felsefesindeki kendi 

gerçekliğini yaşayamayan ve özgürlüğünden uzak “kendinde-varlık” kavramına bir örnek 

oluşturur.  

Rose’un içine düştüğü mağduriyetin hem kurbanı hem de müsebbibi olduğu 

söylenebilir çünkü Rose toplumun kendisine biçtiği rolü kabullenmiş, kendi öz-gerçekliğini 

reddetmiş ve bunun üzerine kendisine hayali bir gerçeklik yaratmıştır. The Well of the Saints’de 

Doullar’ın reddettiği toplumsal standartları kucaklayan Rose, kendi körlüğüne kadar uzanan 

yolun taşlarını döşemiştir. Burada Doullar’ın körlüğü ile Rose’un körlüğü arasındaki fark 

büyüktür. Doullar’ın körlüğü, taviz verilmeyen bireysel özgürlüğü temsil ederken, Rose’un 
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körlüğü, yaşadığı travma sonucu kendini kapatış, reddettiği geçmişinin onu bulması şeklinde 

yorumlanabilir çünkü Rose’un yaşadığı travma bir aydınlanma anıdır, saklanmaya çalıştığı ırkçı 

ideolojinin en yakınında acımasız bir şekilde ortaya çıkışıdır. Bert, Riley’i yere serip sahnede 

hareketsiz bıraktığı anda Rose’un kör olması, bir nevi miras devridir, siyahi geçmişini zorunlu 

bir kabulleniştir. Bu sahneyle Pinter bireyin öz gerçeklerini göz ardı edip, toplumsal bir bütünün 

parçası haline gelerek, “başkası-için-varlık” olarak ve saklanarak yaşayamayacağını anlatır.  

Rose’un saklanarak kendi gerçeklerinden kaçması ve onları yok görmesi, toplumsal 

anlamda ötelenmiş bir kişiliğin ne kadar öz benliğinden vazgeçebileceğinin bir göstergesidir. 

Pinter’in oyunlarında yaygın bir konu olan, kişinin gerçeklerden kaçıp kendini kandırması 

durumu farklı karakterlerde farklı şekilde vücut bulur, örneğin, The Caretaker (1960) adlı 

oyununda Davies, sözde Sidcup’ta bulunan evraklarına ve kimliğine ulaşmak için düzgün bir 

çift ayakkabı bulamamaktan şikâyet eder. Davies’in kendinden kaçışında kendine bulduğu 

mazeret bir çift ayakkabıdır. Öyle ki bu ayakkabıya ulaşamaması onun gerçek adını oyun 

boyunca bir muamma olarak bırakır. Davies onun adının “Bernard Jenkins” olarak bilindiğini 

fakat bunun tamamen yanlış olduğunu söyler. Asıl adının “Mac Davies” olduğunu iddia eden 

Davies’in kendi öz-kimliğinden kaçışı oyunun sonuna kadar sürecek ve oyun kapanırken 

Davies hala evraklarına ulaşmaktan söz edecektir. Kimlik karmaşası konusunda Rose’un 

durumu da Davies’den farklı değildir; nitekim Riley’nin gelişinden Rose’un reddettiği 

hayatında Sal ismiyle çağırıldığını öğreniriz. Sal ismiyle çağırıldığında Rose, Riley’e “Bana 

öyle seslenme” (Pinter 50) der. Elbette ki bu cümle hem kabulleniş hem de inkâr içerir ve 

Rose’un asıl kimliğinden uzaklaşmasını anlatır. İsim değiştirme benlik devşirmesini ifade eder. 

Robinson Crusoe, Cuma’nın adını koyduğunda kendince onu “batılı medeni standartlara” 

ulaştırmanın ilk adımını atmıştır, oysaki ona isim vermesi efendi-köle ilişkisinin bir 

başlangıcıdır. Rose da asıl ismini reddederek bir öz-devşirme yaşamıştır, onu öz benliğinden 
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uzaklaştıran dayatılmış toplumsal standartlardır. Rose yıllarca bir benlik devşirme yalanının 

içinde yaşamış ve Riley’nin gelişiyle yaşadığı bu sahte dünya dağılmıştır. 

Rose’un isim değiştirmesi birey ve toplum ilişkisi bağlamında büyük bir önem taşır, 

çünkü isim birey için dile girişin ve topluma adapte olma sürecinin ilk adımıdır. Kişi dil ile ismi 

sayesinde tanışır. Dil bireyi topluma tanıştırır, toplumu da bireye aşina kılar, toplumla birey 

arasında yakınlık duygusu oluşturur. Michel Foucault da birey ve toplum arasındaki ilişkiyi dil 

bağlamında incelerken şöyle der: 

Toplum da birey kadar eskidir. Aralarında konuşmayan insanlar hayal etmek, eli ya da 

ayağı olmayan insanlar hayal etmek kadar abestir. Dil, iletişim ve dolayısıyla insanlar 

arasındaki ebedî ilişki hem bireyin hem de toplumun en temel özelliğidir. Çünkü birey 

ve toplum birbirlerinden bağımsız olarak var olamaz. ( Biyopolitikanın Doğuşu 245) 

Foucault’nun bahsettiği bu kaçınılmaz ilişki dil ile anlam kazanır. Bireyin ismi de dil ile kendini 

tanımlama sürecinde ilk adımdır, bu yüzden Rose’un ismini değiştirmesi onun toplumla olan 

ilişkisini yeniden tanımlar. Rose ismini değiştirerek yarattığı bu yeni hayatında, toplumla 

ilişkisini beyaz bir adamın karısı olarak kurar, böylece kendini siyahi geçmişi olan bir kadına 

oranla daha güvenli hisseder. Sal olarak çağırıldığında Rose’un düştüğü dehşet, bu güven 

duygusunun kaybından ileri gelir. Foucault’nun bahsettiği birey ve toplum arasındaki 

vazgeçilmezlik ilişkisi ve bireyin toplumdan bağımsız var olamayacağı duygusu, Rose’un 

yalnız kalma ve toplumdan dışlanma korkusunu, siyahi kimliği ortaya çıktığında yaşadığı 

dehşeti açıklayan sebeplerdir.  

Riley, Rose’a Sal olarak seslendiğinde Rose bunu defalarca tekrarlayarak reddeder. 

Rose’un tekrarları ve iletişim güçlüğü bu sahneyle sınırlı değildir. Pinter oyunlarındaki klasik 

tekrarlamalar, duraksamalar, yanlış anlama ve anlaşılmalar bu oyunun da genelinde sıkça 

karşımıza çıkar. Rose merkezinde karakterler arasındaki iletişimi neredeyse imkânsız hale 

getiren bu durum, Rose’un geçmişini saklayıp tutunmaya çalıştığı hayatındaki yalnızlığına 
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işaret eder. Oyun boyunca Bert ile Rose arasında diyalog yok denecek kadar azdır, bu iki 

karakterin olduğu sahneler Rose’un monologları ve Bert’in sessizliği ile geçer. Bert’in yalnızca 

Rose ile değil oyundaki hiç kimseyle iletişim kurmaması, Riley’nin iletişim kurma isteği ile bir 

zıtlık oluşturur. Riley kendini ifade edebilmek ve Rose ile iletişim kurabilmek için günlerdir 

bodrumda uzanmaktadır. Tam kendini ifade etmişken Bert tarafından saldırıya uğrar. Bert’in 

beyaz, Riley’nin ise siyahi ve kör olması da bu iki karakter arasındaki diğer zıtlıklardır ve bu 

zıtlıklar oyunun sonunda Bert’in Riley’e saldırmasına zemin oluşturur. Oyunun sonunda 

saldırılanın, Riley sembolü üzerinden Rose’un siyahi geçmişi olduğu söylenebilir. İdeolojik 

bağlamda aydınlığı temsil eden Bert, Rose’un bireysel bütünlüğünü ve öz benliğini temsil eden 

karanlığa saldırarak onu devirmiştir. Synge’in oyununda toplumsal statüko nasıl demirci 

Timmy tarafından temsil ediliyorsa, burada da Bert aynı rolü üstlenmiştir. Bert, Riley’e sorgu 

sual olmadan saldırmıştır, bu yüzden Bert’in saldırısı sadece Bert’in Riley’e saldırısı değildir. 

Bert’in saldırısı çoğunluğun azınlığa, beyazın siyahiye, sağlıklının engelliye ve nihayetinde 

toplumsal ortak bilincin bireyin öz benliğine olan saldırısıdır.  

Bert’in Riley’e saldırısı yaşadığı toplumun ideolojisine inanmışlığın bir sonucudur. Bu 

saldırıda Bert’i motive eden güç, tezin başında irdelenen ideolojik toplumsal dinamiklerdir. Bu 

konuyu birey ve toplum bağlamında ele alan Henry Murray’a göre “her şahıs, tıpkı topluma 

anlam veren kültürel mitler gibi, kendisinin hayatına anlam veren kişisel bir mit inşa eder” (42). 

Bert de yaşadığı toplumun kültürel mitlerini, bir diğer deyişle ideolojik yanılgılarını, kendi 

yaşam miti haline getirmiştir ve zamanı geldiğinde bu mitleri kendi yaşam doğrusu olarak 

görerek harekete geçer. Kamyonetiyle yaptığı yolculuk dışında oyun boyunca ev içinde sakin 

ve pasif bir karakter olarak tasvir edilen Bert’i bu denli galeyana getirerek şiddete yönelten 

unsur yaşadığı toplumun geleneksel ideolojisinin ırkçı bir biçimde evrilmiş olmasıdır. 

Bert’in oyunun sonundaki saldırgan tutumunun yanı sıra, Rose ile arasındaki ilişkinin 

karı-koca ilişkisinden ziyade anne-oğul ya da efendi-uşak ilişkisi gibi sürmesi de dikkat 
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çekicidir. Rose’un oyun boyunca Bert’e ihtimam göstermesi ve Bert’in Rose ile diyaloğa dahi 

girmemesi, aralarındaki hiyerarşinin ve Rose cephesindeki gerginlik ve tedirginliğin 

göstergesidir. Martin Esslin de Rose’un bu tedirgin tutumuna dikkat çekerek şöyle der: “Bir 

yabancı olarak, nefret edilen yabancı kökenini gizleyerek, sahte bir görünümle Bert’in odasında 

yaşadığını bilmesi, Rose’un memnun etme çabasını, dış dünya korkusunu, açığa çıkma ve 

kovulma korkusunu açıklayabilir…” ( Pinter: a Study of His Plays 68) Rose’un Bert’i memnun 

etme çabası, onun kendini toplumun değer yargılarıyla yargılaması sonucunda yetersiz görmesi 

ve baskın sınıfın oluşturduğu ideolojinin etkisinde kendini tanımlamasına işaret eder. Esslin’in 

bahsettiği açığa çıkma korkusu da ideolojik ve toplumsal baskının ürünüdür, çünkü Rose’un 

tutunmaya çalıştığı bir kimliği kaybetmesi onun için hayati bir durumdur. Toplumsal baskı 

atmosferinde bireyin kimliğine tutunma çabasını Oidipus Rex ve The Room ekseninde tartışan 

Ayşegül Yüksel’e göre “Arzulanan kimliğin ve uzamın kaybı arasındaki ilişki, kişinin yok 

olmasını göstereceğinden dolayı önemlidir” (268). Yüksel’in yorumuyla örtüşür biçimde 

Rose’un arzuladığı kimlik yaşadığı odayla bütünleşmiş durumdadır ve bunu kaybedeceği 

korkusu karakter üzerinde bir baskı yaratır.  

Rose’un durumunda olduğu gibi, birey üzerinde öz-sansüre yol açan bu baskı, 

genellikle ideoloji baskın toplumlarda standart birey yaratma ve bireyden ziyade bu standart 

topluluğu ayakta tutma eğiliminin bir göstergesidir. Burada önemli olan baskıyı yaratan erkin, 

bireysel inisiyatifi hâkim ideolojiye zarar vermemek adına disipline eden çalışma şeklidir. Bu 

disiplin çeşitli toplumlarda farklı şekil ve ölçeklerde ortaya çıkar, ama bu disiplinde ortak hedef 

bireyin psikolojik ve fiziksel alanına dair baskı yaratmaktır. Michel Foucault bu disiplinin 

yönetici erk tarafından kurumsal hale getirilmesini şöyle tanımlar: 

Bedene işlemlerinin özenli denetimine izin veren, onun güçlerinin sürekli olarak tabi 

kılınmasını sağlayan ve onlara bir itaatkârlık yarar oranını dayatan bu yöntemlere  

“disiplinler” adı verilebilir. Disipline yönelik çok sayıda usul uzun zamandan beri 
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zaten vardır manastırlarda, orduda, aynı zamanda atölyelerde de. Fakat disiplinler 

XVII. ve XVIII. yüzyıl esnasında genel egemenlik kurma formülleri haline 

gelmişlerdir. (Hapishanenin Doğuşu 169-170)  

Foucault’nun bahsettiği “formüle edilmiş disiplinler” The Room oyununda, ırkçı toplumsal 

ortak bilinç olarak karşımıza çıkar ve bu disiplinin ne kadar etkili olduğu Rose karakteri 

üzerinden anlaşılabilir. Bu bilinç Rose’u bir odaya hapsetmiş, isminden, geçmişinden ve onu 

öz benliğiyle tanımlayan siyahi yakınlarından ayırmış, kendine yeni bir kimlikle ve sahte bir 

benlik inşa etmesine sebep olmuştur.  

Birey üzerinde yaratılan toplumsal baskı her durumda farklı sonuçlanır, örneğin 

Synge’in The Well of the Saints’inde Doullar’ın başkaldırısı ve kovulmaları ile sonuçlanan 

baskı, The Room’da Rose’un boyun eğmesi ve kaderini otoritenin temsilcisi olan Bert’in 

ellerine bırakması ile sonuçlanır. Yalnız Rose’un geçmişine dönük duyduğu terör duygusuyla 

beraber bu geçmişten kopamaması da söz konusudur. Burada Rose’un sallanan sandalyesi 

geçmişi ve bugünü arasındaki tutarsızlığı ve gel-gitleri gösteren güçlü bir semboldür. Bu kadar 

kısa bir oyunda Rose’un sadece sallanan sandalyeye oturması altı kez ve bu sandalyeyi 

sallaması beş kez vurgulanır. Daha da ötesi, Mr. Kidd, Rose’a sallanan sandalyeyi daha önce 

hiç görmediğini söyleyip, onlar geldiğinde sandalyenin odada mı olduğunu sorduğunda, Rose 

kesin bir cevapla “Hayır. Onu ben kendim getirdim” (Pinter 44) diyerek reddeder. Bu sözlerden 

de anlaşılabileceği üzere sallanan sandalye Rose’un geride bırakmak istediği ancak bir türlü 

kopamadığı geçmişidir. Sandalyeyi buraya getirmek zorunda kalmıştır, çünkü siyahi geçmişine 

dair silemediği izler Riley’nin bodrumda beklemesi gibi Rose’un bilinçaltında yer etmiştir. Bu 

sandalye geçmişiyle olan organik bağı temsil eder, sandalyenin ileri geri sallanması Rose’un 

geçmişi ile günümüz arasındaki gidiş gelişleri ve kopamayan bağı gösterir, bu bağ daha sonra 

yarattığı kimliğindeki gibi sahte olmadığından kolayca geride bırakılamaz. Rose’un bu 
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sandalyede sallanması, yaşadığı gerginliğin, tedirginliğin ve geçmişinin ona verdiği 

huzursuzluğun sembolüdür.  

Rose’un geçmişinden kaçmak suretiyle bu sıcak odada kendine yarattığı sahte huzur 

atmosferi, oyunun başından itibaren dağılmaya yüz tutmuştur, çünkü bu huzurlu ortam bir öz-

kandırmadan ibarettir ve bireyin orijinal varoluşuyla ters düşer. Walter Kaufmann da 

varoluşçuluğu incelediği eserinde bu öz kandırmanın bireyin öz benliğinde ortaya çıkışını şöyle 

anlatır: 

Söyleyeceğimiz, insan doğasının kendini inkâr etme olasılığıdır, fakat kendi 

evrenselliği içinde “öz-pazarlık” tavrını tartışmak söz konusu değildir. En iyisi dışsal 

olumsuzluğu içine yönlendiren insan gerçekliği ve böyle bir bilinç için gerekli olan 

kesin bir tavrı seçip incelemek. Bu tavır bana göre öz-yanıltmadır. (241-242) 

Kendini inkâr etme yoluyla yaratılan bu atmosfer gerçekliğe dayanmadığı için son derece 

kırılgandır, bu yüzden de odasına giren bütün karakterler Rose’un kendine yarattığı güvenli 

ortam için birer tehdittir. Bu davetsiz misafirler arasında Sands çiftinin özel bir yeri vardır, zira 

Sands’ler, Rose’un ve Bert’in yerine bu odayı işgal etmeye adaydır. Sands çiftine Rose’un 

odasının boş olduğunun söylenmesi ve Sands çiftinin odada takındığı tavır Rose’u çok tedirgin 

eder. Sands çifti oda hakkında şu görüşleri ileri sürer: 

MRS SANDS. Burası oturup sıcacık hissedebileceğin bir oda 

MR SANDS. (Odaya bakarak) Uygun büyüklükte, iyidir. (Pinter, 46) 

Sands çiftinin odaya alıcı gözle bakması, Rose’un huzura eremeyeceğinin bir göstergesidir. 

Sands çiftinin Hudd’ların yerini alma ihtimali, Rose’un varoluşçu sıkıntılarının evrenselliğini 

ve zamansızlığını gösterir, çünkü Rose’un durumu 20. yüzyıl Avrupa’sında var oluşunu 

sorgulayan insanın genel durumudur. Bu bitmek bilmeyen döngü yaşlı çifti yerinden etmeye 

aday olan Sands çiftiyle temsil edilir, zira yaşlı Hudd’ların yerine gelebilecek bu genç çift de 

varoluşçu sıkıntılar çekmekte ve hayatı sorgulamaktadır.  
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MRS SANDS. Seni dünyaya ben getirmedim 

MR SANDS. İyi, kim getirdi o zaman? Bilmek istediğim de bu. Kim getirdi? Beni 

dünyaya kim getirdi? (Pinter 48) 

Mr. Sands’in sorduğu soruların cevapsızlığı ve bu cevapsızlığın insan üzerinde yarattığı gerilim 

bu oyunun ruhunu oluşturan absürt tiyatro geleneği ile ilişkilendirilebilir. 

Martin Esslin The Theatre of the Absurd adlı kitabında Adamov’u ve onun absürt 

eserlerini incelerken The Confession (1943) kitabının açılışından şöyle bir alıntı yapar: 

Kimim ben? Kendi hakkımda tek bildiğim acı çektiğimdir. Eğer acı çekiyorsam, 

özümde bir sakatlık, bir uzaklaşma olduğundandır. Uzaklaştım. Neyden uzaklaştığımı 

adlandıramam ama uzaklaştım… Önceden Tanrı diye adlandırılıyordu. Bugünse bir 

adı yok.” (The Theatre of the Absurd 91) 

Adamov’un sözleri absürt tiyatro geleneğinde ve Pinter’in oyunu özelinde, insanın genel 

durumunu, yalnızlığını ve hayata anlam veremediği için çektiği acıları anlatır. Adamov’un 

anlatımında Sisyphus vari bir işkence olarak tarif edilen yaşama eylemi The Room oyununda 

da karakterleri esir almış durumdadır. Daha da ötesi bu varoluşçu krizin nedensizliği, sorunun 

çözümünü de imkansızlaştırır. Bu duruma dikkat çeken Paul Foulquie de nedensizliği absürt 

bağlamında tartışırken şöyle der: 

Biz, sorumluluk ve iç sıkıntısı duygusunun nedenini bulmaya ve anlamaya çalışıyoruz, 

bunu bulamayınca da anlamsızlık (absürt) var diye haykırıyoruz. Ama bu haykırışı, 

varoluşçular bizden çok önce koparmışlar: Bu duygular nedensizdir, yani bir nedene 

dayanmazlar ama bir olgu olmaktan da çıkmazlar, böylece işte bu olgular her şeyin -

dünyanın da, bizim de- anlamsızlığını belirginlikle açığa vururlar. (61) 

Foulquie’nin belirttiği nedensizlik çıkmazı, varoluşçuların hayatın anlamına dair sordukları 

cevapsız soruların bir özetidir. Bu varoluşçu anlamsızlık bağlamında, oyun içindeki 

karakterlerin ideolojik sebeplerle yaşadığı psikolojik ve fiziksel travma daha da absürt hale 
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gelir. Varoluşçuların özünü anlamlandıramadığı hayatın, ırkçılık ve sınıfsal ayrım gibi ideolojik 

hezeyanlarla anlamlandırılmaya çalışılması Rose ve Riley gibi bu ideolojinin kurbanı olan 

karakterlerin mağdur edilmesinin absürt bir sebebidir. The Room oyununda ırk ve sınıf olarak 

bu mağduriyeti hissetmeyen karakterler de ruhsal olarak aynı esaret duygusunu yaşamaktadır, 

nitekim Mr Sands’in bu dünyadaki varlığını sorgulaması ve kendini bir çıkmaz içinde 

hissetmesi bu varoluşçu esaretin 20. yüzyılın ikinci yarısında tiyatro sahnesindeki bir tezahürü 

olarak görülebilir. 

Bilinmezliğe dayanan bu varoluşçu esaret ve bireyin bu esaret içerisinde kendini 

bulma, tanımlama ve ifade etme çabası Pinter’ın birçok oyununda öne çıkan bir izlektir. 

Pinter’ın 1959 tarihli Birthday Party (Doğum Günü Partisi) oyunundaki körebe sahnesi de bu 

izleği takip eden sembolik bir örnektir. Oyunun baş kişisi olan Stanley’in kim olduğu, kimliği 

ve geçmişiyle ilgili birçok belirsizlik ve karmaşanın sahnelendiği oyunda, beş yetişkin 

karakterin bir odada körebe oynaması 20. yüzyılda bireyin kendini tanımlamaya ve ifade 

etmeye çalışırken, toplum içerisinde yolunu bulma çabasını ve tedirginliğini ifade eder.   

Yapılan bütün eleştiri ve tanımlar içinde absürt tiyatronun en çok öne çıkan özelliği 

beyhudeliktir. Bireyin yaşama anlam verme çabası ve bunun anlamsızlığı hem trajik hem de 

komiktir. The Room oyununda Rose’un çabaları ve bu çabaları sonunda yaşadığı korkunç olay 

da bu beyhudeliği örneklemektedir. Rose’un Riley’nin gelişiyle yaşadığı travma ve acı, 

kurmaya çalıştığı bu yeni hayatına dair ne kadar büyük umutlar beslediğinin bir göstergesidir. 

Toplumsal anlamda siyahi geçmişinden arınarak kendine kurduğu bu barınağın korunmasının 

Rose için hayati bir önemi vardır. Bu sebepten ötürü Riley’nin gelişi Rose için oyundaki en 

dehşetli andır ve Rose bu gelişi mümkün olduğunca inkâr eder. Mr Kidd’in Riley’nin onu 

görmek isteğini söylemesi üzerine Rose’un tepkileri şöyledir: 
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ROSE. Kim? Kimi göreyim? O kim? Onu görmek mi? Onu tanımıyorum. Neden onu 

görmeliyim? Tanımadığım birini görmemi mi bekliyorsunuz? Onu 

tanımıyorum. Size söyledim, bu adamı tanımıyorum. (Pinter 49) 

Rose’un Riley’nin gelişine art arda sorduğu sorularla verdiği ilk tepkisi endişesini 

yansıtmaktadır. Ayrıca, siyahi geçmişini reddetmesi, Elizabeth Kubler-Ross’un bireyin acıya 

verdiği tepkileri incelediği kitabı The Five Stages of Grief’deki önermeleriyle de paralellik 

gösterir. Ross’a göre beklenmedik, acı bir haber alan bireyde “inkâr, bir tampon vazifesi görür” 

(26). Rose’un bilinçaltında hissettiği toplumsal baskı o kadar büyüktür ki bu anlamda inkâr 

tamponuna ihtiyaç duyar. Ross’a göre acının aşamaları sırasıyla inkâr, öfke, pazarlık, depresyon 

ve kabuldür. Rose’un Riley’nin gelişine verdiği tepkiler de bu kalıbı izler ve son aşama olan 

kabullenme anında kör olur. Siyahi geçmişine ait kör adamın sahnede pasifize edilmesi ve 

Rose’un onun körlüğünü devralması hem bir kabulleniş hem de absürte boyun eğiştir. Rose’un 

büyük bir özenle sakladığı siyahi geçmişinin ortaya çıkması toplumsal ideolojiden 

kaçamayacağının göstergesidir, bu ideolojiyle savaşacak cesareti olmayan Rose’un Riley’i 

deviren Bert’e tepkisiz kalması şaşırtıcı değildir. Riley’nin ortaya çıkması, Rose’a ne 

geçmişinden ne de toplumsal ön yargılardan kaçamayacağını göstermiştir. Rose’un bu hayata 

tutunma çabası, toplumsal ideolojik gerçeklere karşı bir barınak yaratma isteği Godot’nun 

gelmesi gibidir. Dolayısıyla, Vladimir ve Estragon’un beklemesi ile Rose’un kaçışı aynı 

bağlamda değerlendirilebilir; öyle ki nasıl Beckett’in karakterleri beyhude bir bekleyiş 

içindelerse, Rose da beyhude bir kaçış içindedir ve bu kaçış oyunun sonunda yerini kabullenişe 

bırakır. 

Martin Esslin’e göre “Absürt Tiyatro zamanımızın (ifadesini soyut resimde bulmuş) 

edebi-karşıt hareketinin bir parçasıdır”(21). Elbette ki Esslin’in bahsettiği edebi karşıtlık, bu 

döneme ait birçok sanat akımının alışılagelmiş anlatımın dışında eserler vermesidir. Bu farklı 

anlatım, Pinter’ın sahnesinde dil kullanımının önceki dönemlerden farklı bir üslupla 
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sergilenmesiyle örneklendirilebilir, örneğin Pinter’ın oyunlarında kullanılan dilde ağır basan 

kesilme, duraksama ve tekrarların Rönesans, Neoklasik ve Realist tiyatrolarda yeri yoktur. 

Pinter’ın dil kullanımı gibi, Modern ve Post-modern resim akımlarında kullanılan çizgiler ve 

anlatım tarzı önceki dönemlerden ayrışır, örneğin Kübizm’de imgenin parçalanıp farklı açı ve 

uzaklıklardan tasviriyle yeniden birleştirilmesi resim sanatı için devrimseldir. Bu devrimsel 

dönemin farklı akımlarına ait, Kandinsky’nin Kaprisli Çizgi’si17,  Miro’nun Sürülmüş 

Tarla’sı18 Picasso’nun Guernica’sı,19 aynı zamanın ruhunu taşır. Görecelilik ve subjektif 

anlatım bu eserlerdeki felsefenin özünü teşkil eder. Pinter’ın oyunlarında ve The Room’da da 

durum böyledir; iletişim zorluğu ve anlaşılamama karakterlerin en çok öne çıkan 

özelliklerindendir. Her karakterin kendi dünyasında kaybolmuş olması subjektif bir anlatımı 

öne çıkarır. Toplumsal hayatın gerekliliği olan ortak dili bir türlü paylaşamayan karakterlerin 

diyalogları çoğu zaman kesintiye uğrar. Tekrarlamalar, duraksamalar ve kesilmeler subjektif 

anlatımın ve bireysel bakış açısının ön planda tutulmasının bir sonucudur, çünkü subjektif 

anlatımda belli bir standart yoktur, normlardan ve normalden uzaklaşmak da standart anlatımı 

bozmanın bir gerekliliğidir. Bu bağlamda Rose’un oyundaki hiç kimseyle düzgün bir iletişim 

kuramaması ve kendiyle iletişim kurmak isteyen Riley’i reddetmesi Esslin’in bahsettiği “edebi-

karşıt anlatımın ve soyut bir absürt çalışmanın” örneğidir. 

Katherine H. Burkman’a göre “Pinter’ın draması bir gizem atmosferinde gelişir. 

Hayatın dış yüzü gerçekçi bir şekilde detaylandırılırken, yüzeyin altındaki yapı karakterlerin 

yönelimi gibi muğlaktır” (3). Burkman’ın bahsettiği belirsizlik durumu absürt tiyatronun 

ruhuyla da örtüşür, çünkü absürt tiyatroda karakterler gerçeği ve netliği aramakta fakat bu 

kavramlara son derece uzak yaşamaktadırlar. Hep bir şey olacağı duygusu, absürt karakterleri 

sonsuz bir belirsizliğe mahkûm etmektedir. The Room’da Pinter’ın yarattığı gizem ve belirsizlik 

                                                            
17 Wassily Kandinsky’e ait Kaprisli Çizgi (1924) 2003’de Londra Christie Müzayede Evi’nde satılmıştır. 
18 Joan Miro’ya ait Sürülmüş Tarla (1924) tablosu halen Guggenheim Müzesi’nde sergilenmektedir 
19 Pablo Picasso’nun Guernica (1937) tablosu halen Madrid Reina Sofia Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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de oyunun tamamına ve tüm karakterlere nüfuz eder. Rose aslında kimdir? Bert onun kocası 

mıdır? Riley Rose’un babası mıdır yoksa babasının gönderdiği bir ulak mıdır? Mr. Kidd 

gerçekten de evin sahibi midir? Bert neden Riley’e ölümüne vurmuştur? Bu gibi sorular oyunun 

tamamında ve sonunda askıda kalır. Bu belirsizlik ve özellikle geçmişsizlik, modernizm 

öncesinde ve özellikle klasik dönem tiyatro geleneğiyle zıtlık içindedir, nitekim Yunan 

trajedilerinde kim kimin nesidir, hangi ailedendir ve ne yapması gerekir bunların hepsi oyun 

içinde veya başında izleyiciye aktarılır. Bunun sebebi Antik Yunan’da uyulması gereken bir 

dike olmasıdır ve koro gerektiği zaman uyarı yapan kolektif toplum bilinci gibidir. Bütün 

karakterlerden dikeye uyması ve hatta bir amaç uğruna ölmeleri beklenir, mesela Antigone ölen 

kardeşi Polynices’i gömmek için her şeyi göze alacaktır, zira dikeye göre ölülerinize dört başı 

mamur bir cenaze düzenlemek ve gömmek aile olarak sizin sorumluluğunuzdadır, aksi takdirde 

ölülerinizin ruhu huzur bulamayacaktır. Absürt tiyatroda ise karakterlerin genellikle şöhretli 

geçmişleri ya da toplumsal görevleri yoktur, büyük karakterler değildirler. İki büyük savaş 

görmüş, Tanrıya ve geleneklere olan inancı büyük oranda sarsılmış, kolektif toplum bilincine 

olan güvenini 19. yüzyılda bırakmış Avrupa seyircisi için sahnedeki karakterler kendilerinin 

yansımasıdır.  

Belirsizlik ve amaçsızlık absürtün göze çarpan özellikleriyken, güvensizlik duygusu 

ve güvenli bir barınak bulma isteği de absürt tiyatro karakterlerinde gözlenen bir izlektir. 

Güvensizliği takip eden şiddete Bernard F. Dukore de dikkat çeker, “Pinter’ın oyunları sıklıkla 

komik bir şekilde başlar, fakat psikolojik, fiziksel ve potansiyel şiddete –bazen değişen 

silsilelerle üçüne birden– dönüşür” (24). The Room’da şiddetin sahnede tezahürü çok 

beklenmedik bir anda ortaya çıkar, Bert’in Riley’e karşı ideolojik saldırısı, yaşadığı ideolojik 

atmosferi yaratan güce teslim olup iradesini bu gücün emrine sunmasıdır. Bert’in teslim olduğu 

ırkçı ideoloji, tıpkı diğer ideolojilerde olduğu gibi kendi doğrularıyla işler, nesnesi olan insan 
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ve diğer canlıların gerçekliğiyle ve doğasıyla ilgilenmez.  Foucault da ideolojik hegemonyanın 

bireyle olan ilişkisine dikkat çekerken şöyle der:  

Yönetim nasıl oluyor da kendi hedeflerine rağmen, idare ettiği nesnelerin ve yürüttüğü 

işlemlerin kendilerine has doğalarına karşı gelebiliyor? Nasıl oluyor da peşinde olduğu 

başarıya rağmen bu doğayı ihlal edebiliyor? Şiddet, aşırılık, istismar, belki evet, ama 

bütün bu aşırılık, şiddet ve istismarın temel olarak arkasında yatan, söz konusu 

hükümdarın kötücüllüğü değil. Bunun arkasında yatan, yönetim bu doğal kanunları 

ihlal ettiği sırada onları göz ardı etmiş olması. Göz ardı etmesinin sebebiyse 

varlıklarından, işleyişlerinden ve etkilerinden haberdar olmaması. Başka bir deyişle, 

yönetimler hata yapabilir. Bir yönetimin en büyük sorunu, o yönetimi kötü kılan şey 

hükümdarın kötü olması değil, cahil olmasıdır. (Biyopolitikanın Doğuşu 18) 

İdeolojik amaçlarla toplumu şekillendiren hegemonyanın, faşist rejimlerde olduğu gibi ırkçı ve 

ayrıştırıcı bir yönetim tarzıyla halkı ayrıştırması Foucault’nun bahsettiği yönetimin özelliğidir. 

Bu yönetim tarzındaki “şiddet, aşırılık ve istismar” daha önce bahsedilen “üst-yapıyı” ayakta 

tutmaya yöneliktir. Bu sebeple toplumu oluşturan yapının cehalet doktrini ekseninde 

şekillenmesi de üst-yapı açısından kaçınılmazdır, çünkü bilimsel gerçekler ırkçı ve faşist 

ideolojinin varlığıyla daimi bir çelişki yaratır.  Bu minvalde düşünüldüğünde Foucault’nun 

vurguladığı cehalet, The Room oyununda ırkçı ideolojinin, cehalet kavramı üzerinde 

yükselmesi şeklinde ortaya çıkar.   Bert’in ideolojik yanılgılarının temelinde toplumsal olarak 

kanıksanmış bu görüş yatar. Bu tarz ideolojik yanılgıların bireyin doğasıyla çelişmesinin sebebi 

de bilimsel ve bireysel gerçekliğe değil, cehalet kaynaklı dogmalara dayanmasıdır. 

Rose’un hissettiği psikolojik şiddetin sebebi de içinde yaşadığı toplumun ırkçılıkla 

şekillenmiş ve siyahi bir bireyin gerçekliklerinden habersiz olmasıdır. The Room’daki 

psikolojik şiddet ilk olarak Rose’un tedirginliğiyle kendini gösterir. Sahnede olmayan 

toplumsal baskının Rose’un üzerindeki etkisi ilk andan hissedilmektedir. İlk sahnede ve oyunun 
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devamında Rose’u hiçbir şekilde rahatlamış olarak görmeyiz, sürekli bir telaş ve endişe 

içerisindedir, günlük ev işleri ise bu tedirginliği bastırmaya yetmez zira Bert’in suskunluğu 

gerilimi bir adım öteye taşımaktadır. Bert’in suskunluğu Dukore’nin bahsettiği potansiyel 

tehlikedir, oyunun sonundaki fiziksel şiddetin sorumlusu olan Bert oyunun en başında 

sahnededir ve hiç konuşmaz. Bu suskunluk oyunun sonunda şiddete dönüşür ve nihayetinde 

Rose’un körlüğü ile sonuçlanacak olan travmaya yol açar. Absürt tiyatro geleneğinde olan 

şiddet tabii ki yeni bir şey değildir, nitekim tiyatro sahnesi kurulduğundan beri şiddet, çeşitli 

şekil ve ölçülerde sahnede yerini almıştır. Absürt tiyatrodaki şiddet ise sahnedeki bu 

sıradanlığın, bu bireysel bekleyiş ve korkunun doğurabileceği korkunç sonuçların bir 

göstergesidir. 

Sonuç olarak Absürt Tiyatro, sahne geleneğini bir daha eski haline dönemeyecek 

şekilde değiştirmiştir. Bireyin hayatın anlamsızlığı karşısındaki durumunu ya da anlam 

veremediği şeye beyhude bir anlam katma çabasını ve çaresizliğini aktaran bu gelenek, tiyatro 

sahnesinde daha deneysel eserlerin önünü açmıştır. The Room’da Rose karakteri üzerinden 

sürdürülen bu anlatım, bireyin ideolojik toplumsal gerçekler karşısındaki çaresizliğini körlük 

olgusu üzerinden sembolleştirmiştir. Synge’in The Well of the Saints’indeki kişinin 

özgürlüğünü ve bireysel bütünlüğünü muhafaza edebileceğine dair umut kırıntısı The Room’da 

yoktur. Doullar’ın körlüğü bireysel bütünlüklerini temsil ederken Rose’un körlüğü kaçmaya 

çalıştığı öz-benliğinin ortaya çıkışıdır. Doul çiftinin aksine Rose’un güvenip dayanabileceği tek 

bir kişi dahi yoktur ve Doul çifti için özgür bir tercih olan körlük, Rose için yaşadığı travmanın 

istenmeyen sonucudur. Bu bakımdan Rose’un körlüğü Oidipus’un körlüğüne hem benzer hem 

de ondan farklıdır çünkü Yüksel’in de belirttiği gibi her iki karakter de bir kimlik bunalımı 

sonucu kör olmuştur; fakat Oidipus’un aksine Rose’un körlüğü yaşadığı toplumun ideolojik 

baskısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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The Room’da körlüğün şiddet sonucu olarak ortaya çıkması ve siyahi geçmişi olan 

karakterler arasında devrolan bir sembol olması da önemlidir, çünkü devrolan körlük hem ırkçı 

ideolojinin gücünü hem de siyahi bireyle bu ideoloji arasındaki çatışmanın devam edeceğini 

gösterir. Bu çatışmada feda edilen Riley, ırkçı ideoloji karşısında savaşını vermiştir ve bu 

anlamda Rose’dan farklılaşır. Rose gibi saklanmak yerine toplumsal ırkçı ideolojinin karşısına 

çıkan Riley hayatı pahasına da olsa Rose’a siyahi geçmişine dair bir gerçekliği hatırlatmıştır. 

Riley’nin körlüğü Doullar’ın körlüğü gibi kanıksanmış bir olgudur. Tıpkı Doullar gibi Riley de 

istenmeyen azınlığın bir parçası olduğunun farkındadır ve siyahi geçmişine ve bireysel 

bütünlüğüne sahip çıkar. Rose’u beklediği bodrumun karanlık olması onu etkilemez, bodrumla 

ilgili bir şikâyetini de duymayız çünkü zaten kördür ve kendi öz-benliğiyle barışıktır. Rose ise 

bodrumdan yana çekincelerini sürekli dile getirir ve Sands çiftini oradan sakınmaya davet eder. 

Pinter’ın tek perde olarak sahnelediği bu ilk oyununda körlük sembolünü oyunun 

sonuna koyması ve Rose’un gözleri ile birlikte perdenin de kapanması mizansen bakımından 

önem taşır. Önce Rose’un gözlerinin kapanması, sonra ışıkların kapanması ve son olarak 

perdenin inişi resim sanatında kullanılan çerçeve içinde çerçeve tekniğine benzer ve sahnedeki 

kompozisyonun verdiği mesajı güçlendirir. İzleyicinin farkındalığını artırmaya yarayan bu 

teknikte mesaj, en içteki çerçeveden başlayarak verilir. The Room’da da önce Rose’un gözleri 

kapanır, sahne kararır ve sonra perde kapanır. Bir bakıma Rose’un gözlerine inen perde önce 

onun dünyasını sonra sahneyi karartır ve en son sahne perdesinin inmesiyle seyircinin gözü 

kapatılır. Rose’un körlük deneyimi içten dışa, bireyden topluma, sahneden seyirciye aktarılır. 

Pinter’ın oyunun sonunda yarattığı bu körlük devri, Riley’den Rose’a Rose’dan seyirciye 

sirayet eder, ideolojinin sebep olduğu körlüğü sahneden seyirciye taşır ve seyircinin 

farkındalığını artırır. Bu tezde incelenecek son oyun olan Blasted da seyirciyi farkındalığa davet 

etmenin ötesinde silkeleyerek sarsan ve sahne deneyimini çok farklı boyuta taşıyan bir oyundur. 
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Bu oyunda da ideolojinin kurbanı olan karakterler incelenirken körlük, birey-toplum ilişkisi 

bağlamında tartışılacaktır.  
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IV. BÖLÜM 

SARAH KANE’İN BLASTED ADLI OYUNUNDA KÖRLÜĞÜN KIYICI TİYATRO,  

SURATINA TİYATRO GELENEĞİ VE İDEOLOJİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

1990’ların İngiltere’sinde ortaya çıkan “in-yer-face” (Suratına Tiyatro) akımı, tiyatro 

sahnesinde daha önce deneyimlenmemiş derecede şiddetin her türlüsünü barındırıyordu. Aleks 

Sierz’in deyimiyle, bu akıma dahil olan “avangart yazarlar, yeni daha pervasız, saldırgan ve 

çatışmacı bir estetiğin öncülüğünü yaptılar” (15). Absürt tiyatrodaki gibi bir bıkkınlığın 

dışavurumu olarak değerlendirilebilecek olan bu akımda en dikkat çeken şey şiddetin grafik bir 

şekilde sahnede yer bulması ve oyunların seyirciyi kaçınamayacağı bir şekilde sarsmasıydı. 

Aleks Sierz’in tanımına göre Suratına Tiyatro, “seyirciyi ensesinin kökünden tutup mesajı 

alıncaya kadar silkeleyen oyunların tümü. Bir sansasyon tiyatrosudur; hem oyuncuları hem de 

seyircileri geleneksel tepkilerin dışına iter, sinir uçlarına dokunur, alarma geçirir.” (Suratına 

Tiyatro18) Bu dönem oyunlarında en korkunç yönleriyle sergilenen toplumsal hayat, küresel 

ve yerel ölçekte politikanın evrildiği durum ve bireyin bu korkunç koşullar karşısındaki 

çaresizliği, 21. yüzyıl eşiğinde umutsuzluğun trajedisini yaratmıştır. Özlem Karadağ’ın da 

belirttiği gibi bu dönem eserleri “ahlaki bir mesaj ya da tatmin yaratma amacı da gütmezler, 

dahası izleyicinin gerginliğini alacak bir katharsis yaratma arzusu da yoktur” (20). Bu denli 

şiddet dolu bir sahne geleneğinde seyirciye de bir rol biçilmiştir, zira seyirci daha önce hiç 

olmadığı ölçüde bir şiddet temsiline maruz kalarak üzerine düşeni yerine getirir ve suratına 

vurulan toplumsal gerçeklere şahitlik eder. Mireia Aragay’in ifadesiyle, “Suratına Tiyatro 

oyunların çoğu sergilendiği küçük alanlarda yaratılan rahatsız edici bir samimiyetle güçlü bir 

hatırlatıcı olarak dikkat çeker” (Introduction). Bu denli sarsıcı ve daha önce tecrübe edilmemiş 

bir sahne geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan Sarah Kane, on yıldan daha kısa sürede 

ürettiği oyunlarıyla 20. yüzyılın kapanışına damga vuran İngiliz oyun yazarlarından biri 

olmuştur. 
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Bristol Üniversitesi’nde drama eğitimi almış olan Sarah Kane, kısa zamanda Havaya 

Uçuruldu (1995), Phaedra’nın Aşkı (1996), Temizlenmiş (1998) Tutku (1998) gibi Suratına 

Tiyatro geleneğine damga vuran eserler üretmiş, son oyunu Psikoz 4.48 (2000) ise yazar 

hayatına son verdikten sonra sahnelenmiştir.  Bu tezde incelenecek üçüncü eser olan Sarah 

Kane’nin 1995 tarihli tek-perdelik oyunu Blasted, yazarın en çok ilgi görmüş ve eleştirilmiş 

eseridir. Oyun Leeds şehrinin pahalı bir otel odasında geçer. Başkarakter Ian gazetecidir ve eski 

sevgilisi Cate’i otel odasına çağırmıştır, Ian sürekli öksürmekte, sigara ve cin içmekte, kentteki 

yabancılardan, siyahilerden, engellilerden, kokudan ve diğer birçok şeyden şikâyet etmektedir. 

Cate’i oral seks yapmaya ve ilişkiye girmeye zorlayan Ian o günün gecesinde Cate’e tecavüz 

eder. Ertesi gün Cate duşa girer, bu esnada bir asker odaya gelir, elinde uzun namlulu bir tüfek 

vardır. Banyoyu kontrol eden Asker Cate’in kaçtığını görür. Otel odası bir havan topuyla 

vurulur. Savaş esnasında yaptığı ve kendisine yapılan acımasızlıkları anlatan Asker, Ian’dan 

yaşadıklarını yazmasını ister, Ian’ın onu reddetmesi üzerine ona tecavüz eden Asker, daha sonra 

silahını Ian’ın anüsüne sokar, Ian’ın gözlerini çıkarır ve yer. Dördüncü sahnenin başlangıcında 

Asker intihar etmiş yerde yatmaktadır, Cate odaya bir bebekle döner, fakat bebek fazla 

yaşamaz. Bebeği odanın zeminine gömen Cate yiyecek bulmaya gider, bu sırada Ian deliryum 

geçirir, ağlar, güler, mastürbasyon yapar, bebeği gömüldüğü yerden çıkarır, yer ve ölür. Oyunun 

sonunda Cate yiyecekle gelir, Ian mucizevi bir şekilde dirilmiştir, Cate onu besler, cin içirir, 

kendi parmağını emer, yağmur yağar ve oyun biter. 

    Bu oyunda körlük sembolüyle temsil edilen karakter Ian’dır. Ian’ın üçüncü sahnenin 

sonunda Asker tarafından gözleri yenilerek vahşice kör edilmesi onu incelenen diğer 

oyunlardaki körlükle temsil edilen karakterlerden ayırır, çünkü Ian fiziken kör edilene kadar da 

sembolik olarak kördür. Yaşadığı toplumun ideolojik yanılgılarına teslim olarak yaşayan Ian 

toplumun gerçeklerinden habersizdir. Teslim olduğu baskın ideolojinin reddettiği bütün 

gerçeklere gözlerini kapayan Ian yabancı, kadın, homoseksüel, engelli, siyahi, sosyo-ekonomik 
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seviyesi düşük ve azınlığı temsil eden bütün bireylere karşı bir düşmanlık besler. Ian, toplumsal 

ideolojik yanılgıların adeta vücut bulmuş halidir ve oyundaki şiddet tasvirinde hem etken hem 

de edilgen olarak resmedilen tek karakterdir. Cate karakteri ise hem bilişsel hem de fiziksel 

görü olarak oyunun başından sonuna görebilen tek karakterdir.  Cate, ideoloji bağlamında Ian’ın 

anti-tezidir. Ian’ın sırt çevirdiği ve reddettiği ne kadar toplumsal gerçek varsa Cate bunların 

tamamını kucaklar. Yabancı düşmanı, homofobik ve ırkçı değildir, engelli kardeşini sever, 

kendisine şiddet uygulayan Ian’ı oyunun sonunda besleyecek kadar özgecidir.  Cate’in oyun 

boyunca sergilediği tutum, Ian’ın temsil ettiği toplumsal ideolojik saplantıların, ataerkil 

sistemin yarattığı eril-saldırgan bir dilin, homofobik duruşun, yabancı karşıtlığının, bireysel 

silahlanmanın, toplumdaki engelli ve zayıf bireyleri yok sayan anlayışın karşısında bir 

manifesto niteliğindedir. Ian’ın Cate’e karşı bu kadar saldırgan bir tavır takınması ve Asker 

karakteri tarafından aynı saldırganlığa maruz kalması toplumsal ideolojik saplantıların yarattığı 

kısır döngünün temsilidir. Ian’ın şiddetin sınırlarını zorlayan bir şekilde kör edilmesi ise 

bireysel gerçekliğe sırtını dönüp, toplumsal ideolojik sanrılara kendini kaptırmasının sembolik 

bir bedelidir. 

İdeolojik körlüğün hem toplumsal hem de bireysel sonuçlarını şiddet ve yıkım 

tasviriyle sahnesine taşıyan Kane, ideolojik körlüğü şiddetin sebebi, fiziksel körlüğü ise 

şiddetin sonucu olarak resmeder.  Kane’in sahnede kullandığı şiddet, çağdaşı olan Jack Tinker, 

Irving Wardle ve Sheridan Morley gibi eleştirmenlerden birçok olumsuz eleştiri alsa da, 

Michael Coveney, Louise Doughty ve John Peter gibi eleştirmenler oyunla ilgili olumlu 

eleştirilerini sunarken, şiddetin amacına uygun kullanıldığını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, 

oyunun içerdiği şiddet unsuru tiyatro kuramcısı Antonin Artaud’nun 1938 yılında irdelediği 

şiddet kavramını ve şiddetin yazarın hedefine ulaşmasındaki işlevini anımsatır şekilde 

kurgulanmıştır. Artaud, şiddet ve seyirci ilişkisine dair fikirlerini şu şekilde açıklar: 
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 Ben, karşımda, şiddet sahnelerindeki kanın kendisine bulaşacağı, içinde bir olayın 

geçişini duyacak, olağanüstü olaylarda, düşüncesinin (çünkü, şiddet ve kan 

düşüncenin şiddetinin hizmetindedir artık) olağanüstü ve temel devinimlerini şimşeğin 

parıltısı gibi görecek bir seyirci isterim, onun dışarıda, savaş, başkaldırı ve rasgele 

cinayet düşüncelerine teslim olmayacağına bahse girerim. (75)  

Şiddetin düşüncenin hizmetine girmesi, Kane’in tiyatrosuna çok yakın duran bir cümledir, 

çünkü Kane’in sahnelediği şiddet, seyircinin ve tüm toplumun görmezden geldikleri şiddeti 

gözlerinin içine sokup, düşünce mekanizmalarını harekete geçirme amacındadır. Bir bakıma 

Artaud’nun edilgen seyirci istemeyişi ve seyirciyi etkin halde oyunun bir parçası haline getirme 

çabası Sarah Kane’in sahnesinde görülebilir. Bu açıdan bakıldığında Kane’in tiyatrosu bir 

görsel sunu olmaktan çıkıp seyirci için bir deneyime dönüşür ve bu bağlamda, Artaud’nun 

tiyatronun bir gösteriden ziyade seyircinin deneyimlediği bir olgu haline gelmesi düşüncesine 

ayna tutar.  Carlson, Artaud’nun tiyatro ve seyirci için tasarrufunu şöyle açıklar: 

Seyirciye gerçek hayatın acılarını ve endişelerini sahneleyen bir tiyatro ile sadece 

zihinsel değil, duyusal ve fiziksel yönden gerçek bir işlem operasyondan geçecekleri 

bir tiyatro vaat eder. Bu tiyatro büyülü bir deneyim olacak, sadece göze ve akla hitap 

etmeyecek, insan kalbinin en derin kovuğuna ulaşacaktır. (393)  

Carlson’ın ifadesine göre Artaud’nun tiyatrosu seyirciye tamamen nüfuz edip onda kalıcı bir 

etki yapacak şekilde işler. Bu bakımdan suratına tiyatro ve Kane’in sahnesi Artaud’nun 

tasavvurundaki sahne üslubuna uyum sağlar, zira Kane’in oyunları izleyici için temaşa olmanın 

çok ötesinde zorlayıcı bir deneyimdir.  

Kane’in sahnesiyle ilgili bu durumu Sierz,  Kane’in Blasted üzerine söylediği kendi 

sözleriyle aktarır: “Şahsen sarsıcı bir oyun olduğunu düşünüyorum, ancak merdivenlerden 

düşmek nasıl sarsıcıysa o şekilde; yani acı veriyor ve size kendi kırılganlığınızı gösteriyor” 
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(Suratına Tiyatro 122). Sarah Kane’in Blasted için sarfettiği bu sözler suratına tiyatro için genel 

bir durum olarak düşünülebilir, çünkü bu akımda seyircinin görüp de görmezden geldiği her 

şey onun gözüne sokulur. Bosna’daki savaşı televizyonda görünce kanal değiştiren, toplumdaki 

uyuşturucuya itilmiş gençleri görmezden gelen, kendisi üst sosyo-ekonomik katmandaysa 

kapitalizmin toplumda açtığı derin sosyolojik yaraya ses çıkarmayan, kendini rahatsız 

etmiyorsa sansüre, ırkçılığa, homofobiye, göçmen sorununa sırt çeviren insanın gözünü 

yumduğu her şey suratına tiyatroda izleyicinin gözüne sokulur. Bu seyirci için hem rahatsız 

edici hem de eşsiz bir deneyimdir, daha da ötesi sanatın hayata “ayna tutma” işlevinin de 

sınırlarını zorlamaktır. Sierz de bu konuyu şöyle ifade eder: “Gizli tutkuların ve canavarca 

eylemlerin halkın gözü önünde sahnelenmesi bizi hem iter hem de çeker. İzlemekten keyif 

aldığımız şeyin bize aslında kim olduğumuza dair hoş karşılamayacağımız bazı gerçekleri 

göstermesi ihtimali de her zaman vardır.” (Suratına Tiyatro 24) Sierz’in ifadesiyle uygun 

olarak, Antik Çağ’da Aristoteles’in ortaya attığı katharsis geleneği suratına tiyatroda bambaşka 

bir hal almıştır. Antik Çağ’da kahramanların, kralların, tanrıların hayatlarından ve 

düşüşlerinden çıkarılan ders, 20. yüzyılın sonunda seyircinin kendinden çıkardığı bir derse 

dönüşür, zira suratına tiyatroda, seyirci yaşadığı pembe dünyasından çıkarılıp kendini en 

‘aşağılık’ haliyle görmeye zorlanır ve seyirciye yepyeni bir katharsis deneyimi yaşatılır. 

Suratına tiyatroda bu kadar sarsıcı bir derecede şidddetin ya da Anthony Nielson’un 

Censor (Sansür 1997) oyunundaki koprofili gibi tabu sayılan birçok sapkınlığın sahnede yer 

almasının amacı sanatçının toplumu gerçeklerle yüzleştirme ve değişim talebini en sarsıcı 

biçimde ortaya koyma çabasıdır. Böylesine sarsıcı bir sahne üslubu kullanarak tiyatro sahnesini 

değiştirmek aslında izleyicide bir dönüşüm yaratma çabasıdır. Artaud tiyatrosunda da böyle bir 

çaba olduğuna dikkat çeken Carlson’a göre, 

Antonin Artaud kendinden sonraki tiyatro anlayışını etkilemek konusunda Brecht ile 

yarışır konumdadır. Artaud, tiyatroyu devrimin bir aracı, insanın varoluşunu yeniden 
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düzenlemek için bir vasıta olarak görmüştür. Tıpkı Brecht gibi Artaud da tiyatronun 

“geçici tatminler bulmak için geneleve gitmekten farkı olmayan” halinden, 

“insanlığının en saf arzularını gerçekleştirdiği” bir hale dönüşmesini 

savunmuştur.  (392)  

Bununla birlikte Artaud, tiyatronun insanı sosyal bir değişimden değil, insan ruhunun 

derinliklerinden beslenen karanlık, örtük arzularını ortaya çıkararak psikolojik bir değişimden 

geçirmesi görüşündedir. Adrian Morfee’de Artaud tiyatrosunda bireyin değişiminin sanatçı için 

odak noktası olduğunu belirtir, Morfee’ye göre Artaud’un tiyatrosu için “herkes bütün 

çabalarının sanat eyleminde bireyin kendini bulması ve hatta kendini yaratması adına olduğu 

konusunda hemfikirdir” (Introduction). Seyirci etkileşimi bağlamında Sarah Kane’in 

tiyatrosunda da durum böyledir, çünkü Sarah Kane’in oyunlarındaki vahşete ve umutsuzluğa 

rağmen yaratılmak istenen şey, insanın ideolojik baskılara rağmen taşıdığı, alternatif bir görüye 

dair umuttur. Kane, bunu şöyle ifade eder: “Umutsuzlukla ilgili ya da umutsuzluk duygusundan 

güzel bir şey yaratmak, bana göre, bir insanın yapabileceği en umut dolu, en hayat dolu şey” 

(akt. Sierz Suratına Tiyatro 118). Blasted oyununda Cate karakteri, Kane’in bahsettiği umudun 

vücut bulmuş halidir, nitekim oyundaki vahşetin, şiddetin ve saldırgan dilin karşısında oyun 

boyunca ezilen ve fakat oyunun sonunda ayakta kalabilen tek karakterdir, bir bakıma oyundaki 

geleceğe dair umudun ve değişimin bir sembolüdür. 

 Tiyatrosu’nun 1990’ların İngiltere’sinde oluşan suratına tiyatro geleneğine adeta bir 

ön manifesto niteliğinde olduğu söylenebilir. Artaud’nun tiyatro kalıplarından ve gelenekten 

uzaklaşılması ve bu anlamda sınırların zorlanması gerektiğini ifade ettiği manifestosunda, 

“etkinlik gösteren her şeyin bir vahşet olduğu, tiyatronun da bu son ve uç noktada geliştirilmiş 

eylem düşüncesiyle kendisini yenilemek zorunda olduğu” (77) düşüncesi ileri sürülür.  

Artaud’nun bahsettiği değişim, alışılmış geleneği tam bir terk ediştir. Bu terk ediş 20. yüzyılın 

ikinci yarısında tiyatro sahnesinin yanı sıra felsefe ve edebiyatın diğer alanlarında da kendini 
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göstermiştir. Kuram anlamında yapısalcılık ötesi gibi kavramların türediği bu dönemde dilin 

kullanımı da bambaşka bir hal almıştır. Roland Barthes bu değişen dil kullanımına Adamov’un 

tiyatrosunu örnek göstermiştir. Adamov’un kullandığı dili yapısalcılık ötesi bir yaklaşımla ele 

alan Barthes’a göre Adamov’un dil kullanımı simge ve karikatüre direnir (burada karikatür dilin 

durağan yapısına hapsedilmesi anlamında kullanılmıştır). Ayrıca, Adamov’un kurduğu dili 

deneysel ve sıradanlık dışı olarak niteleyen Barthes, bu tarzdaki dil kullanımının geleneksel 

yapıdan kopuşunu, “Adamov’un dilinin kökleri havadadır, dışarıda kalan her şeyin tiyatroya 

yararlı olduğu da bilinen bir şeydir” (82) diyerek açıklar. Bu söze dair dil değişimi suratına 

tiyatro geleneğinde sahne ve beden diline de yansımıştır, saldırgan bir dille beraber 

karakterlerin kurgu içinde yaptıkları da yeni ve devrimci bir anlatım şeklidir. Örneğin, 

Blasted’da Asker’in Ian’a tecavüz etmesi, gözlerini çıkarıp yemesi ve intihar etmesi, Ian’ın 

sahnede mastürbasyon yapması, dışkılaması ve bir bebeği yemesi seyirciyi sarsmanın ötesinde 

bir şok etkisi yaratır ve tiyatro sahnesini hiç olmadığı kadar saldırgan bir hale getirir. 

Suratına tiyatro sahnesinde kullanılan üslubun, söz ve beden dilini seyircinin kayıtsız 

kalmasını imkânsız hale getirip onu bireysel bir deneyime çağırması Artaud’nun sahnesiyle 

örtüşür biçimdedir, çünkü böylesine sarsıcı bir dil kullanılmasında Artaud ve Kıyıcı Tiyatrosu 

tam bir öncü birlik görevi görmüştür. Geleneksel sahneyi reddeden Artaud, tiyatrodaki temsil 

mantığının da subjektif bir deneyime dayanması gerektiğini savunur. Oyuncunun, metnin ve 

olay örgüsünün canlı kalması gerektiğini iddia eden Artaud, sanata bakış anlamında birçok 

kuramcı ve filozofa ilham kaynağı olur. Morfee’nin ifadesiyle;  

Tiyatro kavramının kendisini ele alan işlerinin yanı sıra 1960lı yıllardan itibaren 

Artaud ismi (sıklıkla Bataille ve Nietzsche ile birlikte) “özneye” dair köklü 

varsayımları sorgulayan ve bu yolla epistemolojinin temellerini sorunsallaştıran 

teorik, çoğunlukla post-yapısalcı okumalarıyla radikal bir aktör olarak anılmıştır. 

Artaud’nun teorilerine yazılarını adayan teorisyenlerin listesi bir tür yakın tarih 
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entelektüellerin yoklaması sayılabilir: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Julia 

Kristeva, Susan Sontag, Phillipe Sollers, Leo Bersani, bu isimlerden önce 

eleştirilerini sunmuş olan Maurice Blanchot ve bu teorilere çok daha az zaman 

ayırmış olan Michel Foucault. Bu teorisyenlerin Artaud’nun akademik 

geleneğini geliştirmede yadsınamaz bir etkisi olmuştur. Entelektüel 

provokasyonlarıyla Artaud eleştirisini bir düzene oturtarak başlatmışlardır.  Bu 

okumaların ortak noktası, Artaud’nun yazınında Soller’in “experince des 

limites” (sınırların deneyimlenmesi) diyerek tanımladığı özelliğinin ilgilerini 

çekmiş olmasıdır. Bu eleştirel teorisyenler Artaud’nun düşünce dünyalarında 

arayışta oldukları bir tür ötekilik deneyimini sunduğunu görmüştür ve böylece 

bir tür önyargı da ortaya çıkmıştır. Post-yapısalcı düşüncede özne, öz farkındalık 

ve iradeye sahip bir iç görünün kaynağı olmaktansa merkezden kopuk, 

tanımlanamaz, dilin meydana getirdiği, habis metafiziksel düşüncenin bir artığı 

olarak konumlanır, fakat farkındalıkla gelişen irade tam da Artaud’nun ulaşmak 

istediği noktadır….  (6-7) 

Morfee’nin belirttiği üzere Artaud’nun diğer düşünürler için bu denli etkileyici olmasında dil 

ile duygu arasındaki kopukluğu ifade etmesinin önemi büyüktür. Derrida’nın dili morfolojik 

sınırlarının dışında ve sonsuz değişken bir olgu olarak görmesi, Kristeva’nın eril dile bir 

alternatif yaratarak öz tanımını eril dili reddederek yapması ve Foucault’nun dili birey, toplum 

ve iktidar arasında siyasi ve değişken bir olgu olarak tanımlaması Artaud’nun dil anlayışıyla 

örtüşür.  Ortak dilin toplumsal bilinci ifade ettiği düşünülürse, bu dilden kopuş, Artaud’nun 

arayışına ve post-modern düşünürlerin sanatı kolektif mantık çizgisinden uzaklaştırma çabasına 

karşılık gelir. 

Mary Luckhurst de Blasted‘ı değerlendirirken Kane’in kullandığı dile dikkat çeker; 

Luckhurst’e göre “Kane’in oyunlarında olanlar bir şeyleri açıklamak ya da bir anlam ifade 
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etmek gayesi taşımaz. Uyuşmuşluk ve beraberinde değerlendirmeden yoksun bir dil 

kullanımıyla şiddetin dünyaya nüfuz edişi ortaya konulmuştur” (376). Eğer ki dilin diyalog 

kurulabildiği takdirde anlam kazandığı ve yakınlık çağrışımları taşıdığı düşünülürse, Sarah 

Kane’in şiddet içeren ve “değerlendirmeden yoksun” bir dil kullanması toplumsal iletişimsizlik 

bağlamında karşılıklı anlayış ve duygudaşlık yoksunluğunu simgeler. Blasted oyunundaki 

karakterlerin farklı yöntemlerle kendilerini ifade etmeleri buna bir örnektir; örneğin, Ian ve 

Asker’in kullandığı dil, şiddetin sahnede vücut bulmuş haliyken, Cate’in kullandığı dil nezaket 

ve özen dilidir. Karakterlerin dil kullanımı Kane’in oyunun başından sonuna kadar taşıdığı 

körlük sembolüne uyum sağlar. Sahnede Cate ile beraber yer alan iki karakter, oyunun başından 

beri sembolik olarak kördürler. İletişim kurmayı beceremezler, kullanabildikleri ortak dil 

şiddettir, Cate ise bunun tam aksine onların sahip olmadığı bir görüye sahiptir, oyunda bahsi 

geçen herkesle anlaşır, geçinebilir ve empati kurabilir, Cate’in anlayamadığı tek şey şiddet 

dilidir. 

Oyunun başından son anına kadar, Cate ve diğer iki karakter arasında zıtlıklar göze 

çarpar. Hemen oyunun başında Ian’ın kullandığı ilk cümleler olan “İğrenç kokuyorum”  ile 

Cate’in ilk cümlesi  “ne hoş” (Kane 3) tam bir zıtlık sergiler. Ian’ın kokması oyun boyunca 

tekrarlanır ve sembolik bir anlam içerir; zira Ian’ın kokması ideolojik kokuşmuşluğa gönderme 

yapar. Ian toplumun çoğunluğu tarafından kendine dayatılan her türlü ideolojik ayrımcılığı 

benimsemiş ırkçı, homo-fobik, saldırgan, mizojenist bir karakterdir. Oyun boyunca, Asker 

tarafından tecavüze uğrayıp, gözleri çıkarılıp yenilene kadar da bu ayrımcılığını sürdürür, bu 

sebeplerden ötürü de sürekli bir kokuşmuşluk hissi taşır. Bu sembolik kokuşmuşluk Ian yıkansa 

da geçmez, Ian’ın duşa girmesi Lady Macbeth’in sürekli ellerini yıkamasını anımsatır. Lady 

Macbeth’in cinayet suçluluğu ile yaşadığı psikolojik travma ve ellerinden geçirmeye çalıştığı 

kan izi, Ian için toplumun ona yüklediği ideolojik yanılgılardır. Ian bilinçaltında bu yanılgının 

farkındadır, zira toplumun ona yüklediği mesnetsiz ideolojik bakış açısından ve hayatı boyunca 
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dönüştüğü adamdan Ian da aslında memnun değildir. Henüz oyunun başında onunla 

evlenemeyeceğini söyleyen Cate’e, “Beni sevmiyorsun. Seni suçlamıyorum, ben de 

sevmezdim” (Kane 5) diyerek oyun boyunca sürecek olan öz hoşnutsuzluğunu dile getirir. 

Ian içinde yaşadığı ataerkil toplumun son derece kırılgan, basma-kalıp ideolojik 

fikirlerle doldurulmuş bir kuklası gibidir. Kendini klişeleri ile donatmış olan Ian’ın her hareketi 

ve sözü bu basmakalıp ideolojik çerçevede gerçekleşir; örneğin, Ian odaya girer girmez mini 

bardan kendine içki doldurur, daha sonra duşa girer, belinde bir havlu ve elinde bir tabanca ile 

çıkagelir, silahın doluluğunu kontrol eder ve yastığın altına koyar. Bu sahnede Ian’ın 

davranışları, televizyonda ya da sinemada defalarca gösterilmiş ataerkil düzenin sahibi sert, 

maskülen, hayata karşı umarsız beyaz erkek prototipini imgeler. İngiliz düşünür Laura Mulvey, 

sinema ve ego arasındaki ilişkiyi incelediği makalesinde bu konuya değinir: Mulvey’ye göre 

“Hollywood sinemasında baskın ataerkil düzenin diline erotizm kodlanarak görsel bir haz 

duygusu elde edilir… imgesel hafızasını kaybetmiş kişiler de buradan tatmin elde ederler” (59). 

Mulvey’in bahsettiği imgesel bellek bir öz bilinç kaybıdır. Topluma adaptasyon sürecinde 

bireyin öz bütünlüğünde bulunan değerlerden uzaklaştırılmasıdır. Bir başka deyimle ataerkil 

ideolojiye adapte edilmiş bireyin, sinema vasıtasıyla ve bu ideolojinin kodlarıyla tatmin 

edilmesidir. Mulvey’in imgesel bellek kaybına dair bahsettiği özne bu oyunda Ian’a karşılık 

gelir, çünkü Ian, hayatında kendi benliğine ait bir hafıza taşımaz. Taşıdığı hafıza, baskın 

toplumun ortak bilincidir. Ataerkil baskın düzen ırkçı olduğu için Ian da ırkçıdır, düzen 

homofobik ise Ian da öyledir. Bu basmakalıp düzeni takip etmek Ian’a kendini iyi hissettirir, 

Pakistanlı garsonu aşağılamak, Cate’in engelli kardeşiyle dalga geçmek Ian’da tatmin duygusu 

yaratır çünkü benliğini oluşturan ideolojik kırıntılar bu duygulardan beslenir.  

Ian’ın benliğini oluşturan ideolojik kırıntıların her biri farklı kaynaktan beslenir ve 

onun toplumsal gerçekler karşısındaki ideolojik körlüğünün sebebidir. Bu ideolojik kırıntılar 

kimi zaman ataerkil, kimi zaman ırkçı, kimi zaman din merkezli olabilirler fakat ortak 
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özellikleri bireyin gerçeklerle olan bağını kopartıp ideolojik bir körlüğe sebep olmalarıdır. Daha 

önce verilmiş olan Acar’ın ideolojik körlük tanımı Kane’in Blasted’ında Ian ile vücut bulur, 

çünkü Ian’ın ideolojik körlüğü toplumsal gerçeklerle alakası olmayan ırkçı, homo-fobik, 

mizojenist ve sosyo-ekonomik sınıf ayrımı gözeten ideolojik yanılgılar dolayısıyla oluşmuştur. 

Bu yüzden Ian kendini ideolojik klişeler içinde ifade eder.  

Ian’ın odaya girer girmez kendine içki doldurması ve oyun boyunca cin içmesi bir 

klişedir, nitekim bir Rus için votka, Alman için bira, Fransız için şarap neyse İngiliz için de cin 

aynı şekilde popüler bir alkollü içecektir. Maskülen kültürü temsil eden silah özellikle de 

kovboy filmlerinde sert erkeği temsil eden revolver kullanması Ian’ın klişelerinden bir 

diğeridir. Ian’ın lüks bir otel odası kiralaması ve onun ekonomik gücünü temsil eden para 

harcayabilme özelliği Ian’ı güçle ilişkilendiren bir diğer klişedir. Bu özelliklerden anlaşılacağı 

üzere Sarah Kane, Ian’ı basmakalıp bir karakter olarak yaratmıştır ve Ian bu klişelerin dışında 

hiçbir tavır sergilemez. Ian için İngilizlik, erkeklik, baskınlık, parasal güç, silah sahibi olmak, 

heteroseksüellik birer övünç kaynağıdır ve bunlara sıkı sıkı sarılır çünkü Ian öz güvenini de bu 

değerler üzerine inşa etmiştir. Örneğin, birinci sahnede Cate’e “kıyafetlerinden hoşlanmadığını 

çünkü lezbiyenlere benzediğini” (Kane 7) söyleyen Ian, Cate’in de onun kıyafetlerini 

sevmediğini söylemesi üzerine tamamen soyunur ve Cate’den ona oral seks yapmasını ister. Bu 

isteği reddedilince utanç içine giren Ian alelacele giyinir ve ilk olarak silahına sarılır; onu 

kontrol eder, boşaltır ve tekrar doldurur. Bu noktada Ian’ın silahı, fallik bir imge olarak Ian’ın 

zedelenmiş ‘erkeklik gururunu’ telafi edecek bir vekil nesne işlevini görür. Nasıl ki Bayan 

Dalloway’de Peter Walsh her tedirgin olduğunda çakısına sarılır ve bu fallik objede teselli 

bulursa, Ian da silahına sarılarak tedirginliğini, utancını ve hayal kırıklıklarını telafi eder.  

Bir diğer açıdan, Ian öz mevcudiyetine uzaklaşmış bir karakterdir. Bir anlamda 

ideolojik körlüğü tarafından tutsak alınmış olan Ian oyunun sonunda tecavüze uğrayıp, gözleri 

çıkarılana kadar bu tutsaklığından kurtulamaz. Beşinci sahnede ölmeden önce yaşadığı 
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deliryum anı Ian’ın ideoloji tutsaklığından arınma ayini gibidir, Cate yiyecek bulmak için 

çıktığı sırada Ian mastürbasyon yapar, kendini boğazlar, dışkılar, histerik kahkahalar atar, kâbus 

görür, ağlar, bebeği gömülü olduğu yerden çıkarıp yer ve rahatlamış bir şekilde ölür. Ian’ın 

ölmeden önce geçirdiği deliryum anındaki tavır ve hareketleri onun ideoloji tutsaklığından 

kurtulma, rahatlama ve bu tutsaklıktan özgürleşmiş olarak bir tatmin duygusuna ulaşma isteğini 

ortaya koyar. 

Varoluşçuluk felsefesinde kontrol edilemeyen vücut sıvıları bireyin öz benliğini ve 

özgürlüğünü temsil eder. Solomon’un da ifade ettiği gibi Sartre, bilincin vücut üzerindeki 

belirleyiciliğini reddeder (314). Vücut, varoluşun bilince tutsak olmayışını simgeleyen güçlü 

bir semboldür, örneğin Sartre’ın 1944 tarihli No Exit (Çıkış Yok) oyunundaki gibi, karakterlerin 

sürekli terlemesi, vücutlarının onları hapseden faşist rejime ve tutsaklığa karşı verdiği varoluşçu 

bir tepkidir. Bununla benzer şekilde Blasted oyununda Ian da dışkılayarak ve ağlayarak, içinde 

bulunduğu ideolojik tutsaklığa bir tepki gösterir ve rahatlamaya çalışır. Oyunun başından 

sonuna kadar ideolojik körlüğü yüzünden öz benlikten yoksun bir karakter olarak betimlenen 

Ian’ın mastürbasyon yapması ve bebeği yemesi, kendi öz-benliğine uzaklaşma durumunu yeme 

yoluyla ya da cinsel bir hazla tatmin etme çabasını temsil eder. Ian’ın bebeği yemesi yamyamlık 

sembolizmi bağlamında Maggie Kilgour’un önermesine de bir örnektir, Kilgour’a göre 

“yamyamlık eylemi öz-benlik ile ötekinin, sevgi ve saldırganlığın birleştiği, bedenin sembolik 

bir hal aldığı ve insanın nesnelliğe indirgendiği bir durumdur.” (Önsöz) İdeolojik sebeplerle   

öz benliğini kaybeden Ian, Kilgour’un önermesindeki gibi sembolik bir nesnelliğe indirgediği 

bebeği yemek suretiyle bir tatmin ve öz-benlik devşirmesi yaşamak ister. Bir bakıma, Ian’ın 

yamyamlığı, sembolik olarak kaybettiği öz-benliğinin başka bir benliği içselleştirmek suretiyle 

telafisidir. 

Ian’ın kendi eksikliklerini telafi etme yöntemlerinden biri de ideolojik hiyerarşi 

yaratma ve bu hiyerarşi sayesinde sahte bir güç duygusu yaratarak egosunu tatmin etmeye 
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çalışmasıdır. Ian’ın hissettiği güç duygusu sınıf, ırk ve ekonomi kavramlarına dayanır. Ian’ın 

kendini Cate ve diğer insanlarla karşılaştırma isteği bu güç duygusunu pekiştirmeye yarar; 

örneğin Ian, Cate’e bir işi olup olmadığını sorar ve ondan bir işi olmadığı yanıtını alınca “Hala 

vergi ödeyenleri beceriyorsun” (Kane 8) diyerek kendisiyle Cate arasında bir hiyerarşi yaratır, 

çünkü Ian lüks bir otel odasını karşılayacak kadar iyi para kazanmaktadır ve vergi ödemeyenleri 

toplumsal hiyerarşide kendinden aşağı katmanda görmektedir. Hiyerarşik ve sınıfsal düşünce 

tarzı Ian’ın hayata dair felsefesinin bir örneğidir ve aslında bu eril baskın şiddet toplumunun 

güç dengelerini belirleme şeklidir. Gramsci’nin “ideolojilerin maddi bir kuvvetle aynı enerjiye 

sahip olduğu” (337) önermesiyle de örtüşen bu durum, kendisini güçle ve parayla tanımlayan 

Ian için Cate’i parasızlık ve güçsüzlükle tanımlaması suretiyle bir hiyerarşi yaratır. Ian bununla 

beraber, Cate’in öğrenme güçlüğü çeken kardeşiyle kendi oğlunu karşılaştırır ve buradaki 

argümanını göçmenler üzerinden geliştirerek yeni bir ayrım daha yaratır. Oyunun ilk 

sahnesinde Cate, kardeşinin göçmenlerle iyi geçindiğini ifade eder; 

CATE. (Kardeşi ile göçmenleri kastederek) O bazılarıyla arkadaş. 

IAN.    (Cate’in kardeşini kastederek) Zekâ geriliği var değil mi? 

CATE. Hayır. Onun öğrenme güçlüğü var.  

IAN.     Yaa tabii spastik. 

CATE. Hayır öyle değil. 

IAN.    Oğlum öyle gerzek olmadığı için çok memnunum. (Kane 5)  

Burada Ian hem kendi sağlıklı oğluyla Cate’in engelli kardeşi arasında bir hiyerarşi yaratır, hem 

de Cate’in kardeşinin engelini göçmenlerle ilişkilendirerek bu hiyerarşiyi pekiştirir. Ian’ın 

yarattığı hiyerarşi, toplumun çoğunluğu ve ötekiler arasındadır. Göçmenler, işsizler ve sağlıksız 

bireyler Ian’a göre toplum için birer yüktür. Bu sahnede toplumun sosyal ve ekonomik olarak 
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güçsüz bir katmanını oluşturan bu bireyleri birbiriyle ilişkilendiren Ian, kendi ideolojik ölçeği 

çerçevesinde onların değersiz olduğu yargısına varır.   

Ian’ın ideolojik körlüğünün kurbanı olması ve daha sonra aynı ideolojiye sahip Asker 

tarafından kör edilmesi, Ian’ı tutsak eden ideolojinin sonuçsuzluğunu gösterir. Ian’ın buhranlar 

içinde yaşadığı ölüm ise ideolojik tutsaklığından kurtulmasını ve bir çeşit arınmayı temsil eder. 

Öldükten sonra üzerine yağan yağmurla sembolik olarak vaftiz edilen Ian, sahnede yeniden can 

bulduğunda eski saldırgan ve baskın tavrından eser kalmamıştır. Hristiyan-Batı geleneğinde 

vaftiz nasıl ilk günahı temizleyip bireyi arındırıyorsa, üzerine yağan yağmur da Ian’ı özüne 

döndürür.  Ian’ın kör olmasını takiben ölüp dirilmesi ve sembolik olarak arınıp özüne dönmesi 

Artaud tiyatrosunun ruhuna da çok uygundur. Morfee’nin Kıyıcı tiyatroyu açıklarken belirttiği 

gibi;  

Kıyıcı Tiyatro’nun amacı 1920’li yılların öz mevcudiyeti yazıya dökme projesi ile 

aynıdır ve Artaud’nun öncesinde geliştirdiği söylemde ötekilik düşüncesinin bir 

uzantısı olarak görülebilir. İki projenin hedefi de bireyin kendisini yeniden inşasında 

kullanabileceği aydetik bilgi birikimini sağlamaktır. Kıyıcı Tiyatro’da Artaud’nun 

başlangıç noktasını önceki teorileriyle vardığı sonuç oluşturur: öz mevcudiyet 

mümkündür. (70)  

Morfee’nin bahsettiği “aydetik bilgi birikimi” ve “bireyin kendini inşası” bu oyunda Ian’ın 

özüne dönüşüyle aynı şeydir, çünkü birey doğduğu zaman ideolojik doktrinlerle kirletilmemiş 

bir özü vardır. İdeoloji tutsağı olmuş bireyin kurtuluşu da bu öze dönüşten geçer. Oyunda Ian 

karakteri aracılığıyla Kıyıcı Tiyatro’da amaçlanan bu öze dönüş sergilenmektedir. Sanatçı ve 

öz mevcudiyet, Kıyıcı Tiyatro bağlamında gelenekten uzaklaşıp, sanatçı ile oyun arasında metin 

ve dili bile kaldırabilen adeta kutsal bir bağ oluşturma çabasıdır. Bu çaba hem bir arınma hem 

de dışarıdan gelecek, başta ideolojik, bütün etkilere meydan okumadır.   
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Kane’in ideolojik yanılgılar karşısında diğer bütün ideolojilerden kaçınarak eserler 

verdiğini Luckhurst de belirtmiştir. Luckhurst’e göre; 

Sarah Kane’in Blasted oyunundaki temel mesele acı ve travma ile tutkulu ve neredeyse 

patolojik bir özdeşleştirme ve beraberinde acıdan kaynaklı dehşeti kendi tarzı ile ifade 

etme arzusudur. Bu amaca ulaşmak için, İngiliz tiyatrosunun sosyal gerçekçi 

kesinliklerini ve siyasi doğruluk olarak tanımlanan yeni fikir birliğinin dindarlıklarını 

parçalamaya çalışan yazın uygulaması ortaya koymuştur. Oyunları, belirlenmiş 

kimlikler ve kategoriler adına ortaya konan siyasi çatışmalara tepki olarak her düzeyde 

ideolojiye karşı koymuştur. (373)  

Sarah Kane’in oyundaki yıkıcı güçler olan Asker ve Ian karakterinin karşısına anti tez olarak 

çıkardığı Cate karakterinin bu denli ideolojilerden arınmış adeta bebek saflığında bir karakter 

olması da Luckhurst’un verdiği örnekle paralellik gösterir. Oyunun başında Cate’in vejetaryen 

olarak betimlenmiş olması onun doğadaki bütün canlı türlerine olan saygısının bir işareti 

şeklinde düşünülebilir. Ian’ın aksine Cate yabancı düşmanı değildir hatta ülkesindeki 

yabancıları “kibar insanlar” (Kane 5) olarak tanımlar. Cate engelli kardeşini çok sever ve Ian’ın 

onu aşağılamasına müsaade etmez, bu anlamda Cate oyundaki bütün ideolojik saldırganlıkların, 

ayrılıkçılığın karşısında, bunun yanı sıra bütün koruyucu, gözetici ve birleştirici kavramların 

tarafındadır.  

Cate, bir bakıma, özen etiği kavramının bu oyundaki vücut bulmuş halidir. Ian’ın 

ideolojik körlüğü yüzünden göremediği bütün toplumsal gerçekleri görür ve bu farkındalıkla 

yaşar. Özen etiği kavramı Carol Gilligan’ın Kadının Farklı Sesi (1982) kitabında 

detaylandırılmıştır. Bu kurama göre hayata egemen olan ataerkil düzenin yarışmacı, ayrıştırıcı 

ve kısasa kısas ahlak anlayışını terk ederek, daha çok kadınlık değerleriyle birlikte anılan 

besleme, büyütme, koruma, bütünleştirme, iletişim ve empati gibi kavramları merkez alan bir 
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yaşam felsefesi önerilmektedir. Aslında bu kuram, kadının hayatta değer verdiği kavramların, 

erkeğin ve ataerkil düzenin değer verdiği kavramların önüne geçirme ve daha barışçıl bir 

toplum yaratma çabasıdır. Yeni bir toplum tasarısında özen etiğini eril odaklı ahlak 

anlayışından ayıran ilk öğe Kant’la başlayan Jeremy Bentham ve John Stuart Mill ile devam 

edip günümüze kadar ulaşan eril ve mantık odaklı ahlak anlayışını değiştirmektir. Kısasa kısas 

ahlak anlayışında olmadığı şekilde duygu ve empatiye de yer veren bu etik anlayışı ahlak 

teorilerine feminist bir alternatif ve eleştiri olarak değerlendirilebilir. Gilligan’a göre “Kız 

çocuklarının ve kadınların anlaşıldığı ve işitildiği yeni bir psikolojik kuram, kaçınılmaz bir 

şekilde, kadın yaşantılarını devamlı olarak gölgede bırakan ataerkil düzene bir meydan 

okumadır” (31). Sarah Kane’in Blasted‘ında Cate bu meydan okumayı gerçekleştirir ve oyunun 

sonunda ayakta kalan tek karakter odur. Diğer iki karakter Asker ve Ian ataerkil ideolojinin 

kölesi olmuşlardır, onlar için ideolojik sınırlar dışında bir alternatif yoktur, örneğin iki karakter 

de kısasa kısasçıdır ve aynı şiddet dilini konuşmaktadırlar. Asker otel odasının kapısını 

çaldığında konuşulan ortak dil kapıya vurma sembolü üzerinden vurgulanır: Asker’in gelişiyle 

beraber “kapı iki kere çalınır, Ian kapıya bakar kapıyı iki kere çalar, sessizlik, sonra dışarıdan 

kapı iki kere çalınır, Ian düşünür kapıya üç kere vurur, dışarıdan üç kez vurulur, Ian bir kere 

vurur, dışarıdan bir vuruş, iki kere vurur, dışarıdan iki vuruş” (Kane 34). Bu sahnede kapıya 

vuruşlar kısasa kısas mantığının temsili gibidir. İki karakter birbirine aynı ölçüde karşılık verir. 

İki karakter daha karşılaşmadan aynı dili konuşmaya başlamıştır. Dahası, Ian’ın Cate’e yaptığı 

muamelenin aynısını Asker de Ian’a yapacaktır. Cate üzerinde tam bir hâkimiyet kuran Ian, 

Cate’i aşağılar, küçümser ve cinsel olarak istismar eder. Askerin de odaya girdikten sonra 

yaptığı ilk şeyler Ian’ın anahtarlarını, pasaportunu ve kimliğini alıp yatağa işemek olur. 

Anahtarlar fallik bir sembol olarak Ian’ın eril tarafını, para gücünü; pasaport ise benliğini temsil 

eder. Yatağa işemekse yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi bölgeyi sahiplenip, üstünlüğünü ilan 

etme anlamına gelir. Ataerkil eril düzenin kısırlığını ifade eden bu döngüde sömürücüden daha 
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güçlüsü gelene kadar güç, baskıcı ve zulmedicinin tekelindedir, daha güçlüsü geldiğinde ise 

roller değişip aynı muameleye zulmedenin kendisi katlanır. Blasted oyununda Sarah Kane’in 

körlük sembolü üzerinden izleyiciye verdiği mesaj bu kısır döngü içinde yaşamanın ideolojik 

bir körlük olduğudur. Asker bu döngünün farkındadır ve bu döngüden çıkışı intihar etmekte 

bulur. Ian ise gözleri çıkarılana kadar kendi körlüğüne sebep olan ideolojinin bir parçası 

olduğundan haberdar değildir. 

Bu oyunda en baskın işkenceci Asker karakteridir. Ian Cate’e, Asker de Ian’a 

baskınlığını kanıtlama peşindedir. Bu döngüyü kırmak içinse Batı dünyasının medeniyet 

standartları haricinde bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Carlson’a göre “Modern toplumun 

kısıtlamaları, özellikle de Batı medeniyetlerinin ahlakı, tabuları, sosyal kurumları Artaud’ya 

göre evrensel zalimliği reddetmek ve baskılamak için verilen sonuçsuz çabalardır” (Carlson 

395). Carlson bu “medeniyet” kurumlarını Freudvari bir süper-ego baskısına benzetir ve bu 

baskılarla inşa edilen toplumlarda standart bireyler yaratma eğiliminin hâkim olduğunu ifade 

eder. Carlson’a göre standart yaratma girişimleri “Dionysian’ı tanımayan Apolloncu toplumun 

inşası” (395) için bir çabadır.  

Carlson’ın Batı medeniyetinin ahlaki, sosyal, ekonomik ve geleneksel kolektif bilinci 

olarak açıkladığı Apolloncu toplum, bu tezin başından beri her üç oyunda da karşımıza çıkan 

sahte ideolojilerle bezenmiş kolektif bilinçtir.  Bu kolektif bilinç, küçük ve büyük ölçekli 

toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir; örneğin The Well of the Saints’de kolektif bilinci 

Katolik Kilisesi temsil ederken The Room’da bu bilinç ırkçı toplumsal yapı olarak karşımıza 

çıkar. Blasted’da ise kolektif bilincin temsilcisi Ian, ataerkil, ırkçı, kapitalist, homofobik, 

şovenist ve üstünlükçü tavırlarıyla bütün ideolojik yanılgıların bir özeti gibidir. Bahsedilen bu 

kolektif bilincin ortaya çıkış şekilleri farklı olsa da hepsinin ortak noktası bu bilince sahip 

bireylerde ideolojik körlüğe sebep olmasıdır. İdeolojik körlük ise bu bilinci taşımayan 

azınlıklara karşı acımasız ve hoş görüden uzak bir tutum ortaya çıkarır, örneğin The Well of the 
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Saints’de Doullar alternatif bir yaşamı seçtikleri için kovulurlar. The Room’da Riley’nin 

saldırıya uğraması ve Rose’un kör olması ırkçı ortak bilincin eseridir. Blasted’da Cate’in engelli 

kardeşine yönelik aşağılama, Cate’in cinsel saldırıya uğraması, Ian’ın kör edilmesi, Asker’in 

intiharı hep bu ortak bilincin eseridir. Blasted örneğinde görüldüğü gibi ortak bilinç sadece 

azınlıkları değil bu bilinci taşıyan çoğunluğu da kurban etmektedir. Carlson’ın Dionysian 

olarak tanımladığı olgu ise toplumun kolektif bilinçaltını temsil eder. Nasıl ki eril toplumsal 

mantık kendi ideolojik çizgileri çerçevesinde bir dizge oluşturuyor ve bunun harici bireysel 

gerçeklikleri reddediyorsa, normatif değerler üzerine kurulu kolektif bilinç de kolektif bilinç 

altını görmezden gelir. İlk defa Carl Jung tarafından ortaya atılan kolektif bilinçaltı, insanı 

toplumun şekillendirdiğini savunan John Locke’un Tabula Rasa fikrini reddeder ve bireyin 

davranışlarının toplumsal deneyimler ve standartla sınırlandırılamayacağını önerir. Bu 

bağlamda Doul çifti, Riley ve Cate gibi karakterler Dionysiandır ve Apolloncu toplum yapısına 

birer tehdittir. Bunun tam karşıtı olarak da Timmy, Bert ve Ian gibi toplumun inşacısı ve 

koruyucusu olan Apolloncu karakterler tedirgin ve saldırgandır.  

Cate’in diğer karakterlerle oluşturduğu bir diğer zıtlık ise şiddetten uzak durması ve 

kin beslememesidir. Cate, karakter olarak, bu toplumsal çıkmazın karşısındaki bir çözüm 

manifestosudur çünkü Cate her koşulda iletişimin tarafındadır, karşıdakini anlamak üzerine 

kurulu bir hayat düsturu vardır. Toplumsal şiddet ve ideolojik kutuplaşma karşısında gerçek 

çözümü bir tek Cate görebilmektedir. Cate’in oyun içinde bu çözüm için sözlü bir önermesi 

yoktur ama oyundaki varlığı ve davranışları bir manifesto niteliğindedir. Ian toplumsal 

ideolojik saldırganlığın temsilcisidir ve gerçeklere kördür. Gerçeklere kör olması oyunun 

sonunda kör olmasına da sebep olacaktır. Oyunda şiddetin odağı olan Asker karakteri şiddet 

mağdurudur, eşine yapılanları Ian’a şöyle anlatır: 

ASKER. Onu arkadan becerdiler. Boğazını kestiler. Kulaklarını ve burnunu 

kopardılar, ön kapıya çivilediler.  
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IAN. Yeter. (Kane 45)  

Asker’in anlattıkları, Artaud’nun Kıyıcı Tiyatro bağlamındaki seyirci üzerinde yaratılacak 

etkiyi artıran ve toplumsal çatışmanın ürünü olan şiddetin, tiyatro sahnesinde tezahür etmesine 

bir örnektir. Toplumsal bir sorun olarak şiddet şiddeti doğurmaktadır ve bu şiddetin sahnede 

toplumsal bir sorunu irdelemek üzere yer bulması Artaud’nun tiyatro anlayışına uymaktadır. 

Artaud’ya göre Kıyıcı Tiyatro “çağımızın başlıca çalkantı ve kaygılarına yanıt veren konuları 

ve izlekleri seçecektir” (109). Bu sahnede Asker’in başına gelenleri anlatması ve akabinde aynı 

şiddeti Ian’ın üzerinde uygulaması toplumdaki şiddet sorununun nasıl kısır bir döngü haline 

geldiğini gösterir.  Artaud sahnedeki şiddetin amacını açıklarken “gerektiğinde kanlı olacak, 

ama bunu kasıt güderek yapmayacak” (109) diyerek şiddetin işlevsel bir amacı olması 

gerektiğini de açıklar. Kane’in sahnede sergilediği şiddetin amacı da budur. Blasted’da şiddeti 

yaratan ideolojik körlük ve bu körlük yüzünden işkence gören, gözleri oyulan, tecavüz edilen, 

intihar eden birey, seyircinin suratına karşı sergilenir ve ortaya çıkan rahatsızlık duygusuyla 

bir farkındalık yaratılır.  

Asker savaşta başına gelenleri ve eşine yapılanları anlattıktan sonra Ian’dan gazeteci 

olarak bunları duyurmasını ister. Ian ise “Bu kimsenin duymak isteyeceği bir hikâye değil” 

(Kane 45) diyerek cevap verir. Ian’ın bu sözleri onun için sonun başlangıcıdır. Asker’in 

duyulmak ve duyurulmak isteği bir iletişim çabasıdır, “Beni gördüğünü anlat onlara, beni 

gördüğünü anlat” (Kane 46) şeklinde ısrar ederek insanların bu şiddetten haberdar olması 

gerektiğini düşünür, fakat iletişim yolları kapandığında Asker’in elinde kalan tek şey kısasa 

kısas Ian’dan intikam almaktır. Ian’ın temsil ettiği ve savunduğu düzen, başına geleceklerin 

sebebidir, çünkü Asker de Ian gibi düşünmektedir, “onlara bize yaptıklarını yapıyoruz” (Kane 

46) diyen Asker,  oyunun başından beri Ian’ın temsil ettiği şiddet dilini tersine döndürüp Ian’a 

yöneltir.  Örneğin, oyunun başlarında Ian, Cate yanındayken sürekli silahıyla oynar ve silah 

hem bir eril övünç nesnesi hem de şiddeti temsil eden bir sembol işlevi görür. Askerle olan 
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münasebetinde ise bu eril nesne Ian’a karşı yönelecek bir tehdittir. Asker silahıyla önce Ian’ı 

esir alır, anahtarına ve kimliğine el koyar, silah zoruyla ona tecavüz eder ve son olarak silahını 

Ian’ın anüsüne sokarak onu emasküle eder. Ian’ın kör edilene kadar süren nefret söylemi ve 

şiddet içeren tavrı ve kısasa kısasçı yaklaşımının Cate ile nasıl farklılık gösterdiği yabancılar 

üzerine konuştukları diyalogdan anlaşılabilir:  

IAN. Bu benim işim. Bu ülkeyi seviyorum. Onun artıklar tarafından yok 

edilmesine izin vermeyeceğim. 

CATE. Öldürmek yanlıştır. Öldürmenin bir fayda getireceğine inanmıyorum. 

IAN. Öğreneceksin. Her zaman diğer yanağını dön bokuna hakları olduğunu 

düşünmelerine izin verip geri çekilmek olmaz, bazı şeyler bundan daha 

değerlidir ve bokluktan korunmalıdır. (Kane 30-31) 

Bu diyaloğun ortaya koyduğu üzere Ian intikamcı ve nefret doludur; kendine, ülkesine ve 

sevdiklerine yapılan kötülüğe aynı şekilde tepki göstererek sonuç alabileceğini düşünmektedir. 

Cate ise Ian’ın kendisine yaptığı kötü muameleye, cinsel istismara, aşağılama ve hakarete 

rağmen onunla iletişimi kesmemektedir. Oyunun sonunda Ian tamamen savunmasız ve muhtaç 

kaldığında onu besleyen ve şefkat gösteren kişi Cate’dir. 

Oyun feminist bakış açısıyla incelendiğinde Cate’in sahnedeki kucaklayıcı ve pasif 

tavrı kadın özgeciliğine bir örnek oluşturuyor gibi görünse de, Cate’in bu tavrı karakter 

bütünlüğünü koruması ve kendi ilkelerine dair taviz göstermemesiyle olumlu bir durumdur. 

Cate, Çehov’un “Sevgilim” (1899) öyküsündeki Olenka gibi girdiği kabın şeklini alan bir kadın 

karakter değildir. Cate kendine has bilinç yapısıyla diğer karakterlerin ulaşamadığı bir görüye 

sahiptir. Bu sebeple onun özgeci tavrı özen etiği çerçevesinde düşünüldüğünde olumlu, 

kucaklayıcı bir perspektifi ortaya koymaktadır. 
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Oyundaki diğer iki karakter ise Cate’in bu görüsünden çok uzaktır, örneğin Ian’ın 

öldürmeye dair Cate’e yaptığı açıklama, Asker’in ona yaptıklarını adeta haklıya çıkarır, çünkü 

Asker savaşta gördüklerini uygulamaya devam eder; bir bakıma oyunu kurallarına göre oynar, 

içinde yaşadığı ideolojik atmosferin gerekliliğini yerine getirir. Tıpkı Ian’ın dile getirdiği gibi 

“diğer yanağını dönmez” kendisine ve eşine yapılanların intikamını alır. Bu konuda Luckhurst 

ise farklı düşünmektedir, Luckhurst’e göre, 

İkinci perdede oyuna dâhil olan askerin daha önce nedeni olduğu zulümlerden 

bahsetmesi, Ian’a tecavüz edişini kesinlikle açıklamaz, bu sadece onun merhametsiz 

mantığını ortaya koyar. Kane’in konusuz başlıkları gibi diyalogları da kişisel 

zamirlerden yoksundur. Eylemler konulardan ayrılmıştır ve hiçbir şey kişisel 

görünmez. Parçaların bütünlerin gerçekliğini yerinden oynattığı bir dünyada Asker’in 

dar anlamdaki sözcükleri geniş anlamla kullanması, örneğin Ian’dan “kıç” şiddetten 

de “silah” olarak bahsetmesi endemik bir eğilimdir.  (376)  

 

 Asker’in Ian’a uyguladığı şiddete sadece tek yönlü bakan Luckhurst, Ian’ın aynı şiddetin 

savunucusu olduğunu değerlendirmez. Hâlbuki bu oyunda şiddet bireysel bir bakış açısından 

daha çok paylaşılan ortak bir zihniyeti temsil eder. Luckhurst’un “endemik” olarak tanımladığı 

Asker’in tavrı aslında şiddetin epidemik tarafını gösterir, çünkü Asker ve Ian şiddet sarmalında 

kendilerini kaybetmiş karakterlerdir. İdeolojik körlükleri yüzünden kendilerini bu sarmaldan 

kurtaramazlar. Asker ölene, Ian da kör edilene kadar bu gerçeği görmezler. Ian’ın kör edilişi de 

bu görmezliğinin bir cezasıdır.  

Ian’ın şiddetin sınırlarını zorlayan bir şekilde kör edilmesi, onun bir ölçüde 

değişmesini sağlar. Oyunun başından beri ilk defa birini önemsediğine ve özen gösterdiğine 

şahit oluruz. Dördüncü sahnenin hemen başında Cate girer, Ian kör bir şekilde otel odasındadır 
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ve Cate’e ilk sorduğu şey “kazandılar mı? Matthew’u gördün mü?” (Kane 48) olur. Tıpkı 

Asker’in yaptığı gibi Ian da hikâyesinin bilinmesini istemektedir. Bu sahnenin başında Cate’e 

sekiz kere “ona söyle” ( Kane 48-49) diyen Ian,  Asker’in intihar ederek son verdiği kısır döngü 

buhranını devralmıştır. Asker gibi kurtuluş yolunu intihar etmekte bulan Ian’ın intihar çabası 

da sonuçsuz kalınca cinnet geçirerek ölür. Ian’ın ölmeden önce geçirdiği deliryum, onun oyun 

sonundaki farkındalığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Oyunun başında kendinden 

emin baskın tavırlarıyla sahnede yer alan Ian, kör edilip içine düştüğü şiddet sarmalının farkına 

varınca kırılgan ve muhtaç bir kimliğe bürünür. Kör olduktan sonra Ian’ın Cate’den istediği ilk 

şey dokunulmaktır. Ian’ın bu isteği, körlük nedeniyle dış dünyaya uyumsuz hale gelen 

bedeninin daha insani değerlere ihtiyaç duymasıdır. Körlük nedeniyle uyanan iç görüsü onda 

insani anlamda bir desteklenme ihtiyacı yaratır.  Dokunulma isteği, güven ve konfor duygusu 

sağlayan, insanın en ilkel ve en temel gereksinimlerindendir. Bu istek oyunun başındaki kudretli 

ve kendinden emin tavırlar takınan Ian’ı ölmeden hemen önce bir bebek muhtaçlığına düşürür. 

Bu sembolik düşüş, Ian için ideolojik körlüğün yarattığı sahte güç duygusu atmosferinin de 

yıkılmasını temsil eder. Ian’ın düştüğü kırılganlık anı, Asker için hikâyesinin anlatılmasını 

istediği andır. Asker de tıpkı Ian gibi sahneye girdiği andan itibaren güç gösterisi yapma ve 

baskınlığını kabul ettirme peşindedir. Asker için Ian, ezen-ezilen döngüsündeki zalim ve 

kurbanlardan herhangi biridir, fakat onu farklı kılan gazeteci olması ve bu şiddet döngüsünü 

anlatabilme ihtimalidir.  Asker, Ian’dan bir gazeteci olarak başından geçenleri anlatmasını ister;  

Ian’ın bunu reddetmesi, Asker için Ian’ın gözlerini işlevsiz kılar çünkü Asker, Ian’ın gazeteci 

olarak gördüğü vahşeti ve şiddet döngüsünü anlatacağını düşünür. Eğer gazeteci gördüklerini 

yazmıyorsa ve dünya bu vahşetten habersiz kalacaksa, Asker için bu gözlerin bir anlamı yoktur 

ve bu gözleri çıkarmakta sakınca görmez, çünkü savaşta kendi karısının da gözleri oyulmuştur.  

Elbette bu oyunda şiddetin duyurulma isteği ya da bu şiddetin görülmemesi Bosna 

Savaşı’na ve orada yaşanan katliama bir gönderme olarak da algılanabilir. Jolene Armstrong’un 
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da ifade ettiği üzere “Foucault’nun, belirsiz ve tekinsiz olduğundan dolayı rahatsız edici melez 

mekân heterotopya kavramına bir örnek olarak, Blasted’da Britanya ile Bosna arasındaki 

mesafe bulaşıcı hale gelmiştir” (49). Bu ifadede “heterotopia kavramı” mekân karmaşası 

yaratmak suretiyle Kane’in seyircinin yaşadığı dehşeti artırmasını ifade eder, zira Ian’ın 

ideolojik körlüğünden dolayı göremediği gerçeklere Britanya seyircisi de kördür. 

Armstrong’un da ifade ettiği gibi Kane, Bosna ve Britanya arasında mekân karmaşası yaratarak 

izleyicinin farkındalığını artırmıştır. Avrupa’da 21. yüzyılın eşiğinde böylesine bir katliam 

olması, bu katliamın televizyonlarda yayınlanması ve bütün Avrupa medeniyetinin buna seyirci 

kalması şiddetin ne kadar içselleştirildiğinin bir göstergesidir. Suratına tiyatro kavramı da tam 

olarak burada devreye girer. Seyirciye, şiddetin ne kadar yakında olabileceği suratına çarpılarak 

gösterilir. 

Sarah Kane’in şiddet dilini kullanarak şiddeti eleştirmesi Artaud’nun tiyatro 

geleneğine de uygundur. Adrian Morfee’nin belirttiği gibi; 

Artaud tarzı metinler çok önemli kavramsal sıçramaların gerçekleştiği noktalarda dille 

pervasızca oynar, gerçek anlamı varoluşsal bir krize iter ve düşünce katmanlarının 

teker teker açıldığı yolda sınırsız metaforlu bir anlatıma izin verir... Artaud’nun 

yazısının verdiği rahatsızlık hissi Batı geleneğinin el üstünde tutulan düşünce yapısını 

ama özellikle de entelektüel emeğin terbiyeli ve ölçülü anlatım geleneğini bırakmayı 

reddetmesinden kaynaklanır. (12) 

 Kane’in tiyatrosunda da sahnedeki şiddet dilinin kullanımı böyledir. Kullanılan rahatsız edici 

dil, Avrupa seyircisinin alışık olmadığı bir dildir. Artaud’nun tiyatro sahnesinde 20. yüzyıla 

kadar kullanılan “sahne adabına” ve toplumsal normlara uygun yazım metotlarını sorguladığı 

gibi Sarah Kane de Avrupa medeniyetini sorgular, zira izleyicinin sahnede alışık olmadığı 

şiddet dili günlük yaşantı içerisinde o kadar kanıksanmıştır ki izleyicinin sarsılmaya ve bu 
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şiddetin nereye varabileceğinin hatırlatılmaya ihtiyacı vardır. Öyle ki İngiltere özelinde Avrupa 

medeniyeti, şiddeti kanıksamış, savunduğu ve temsil ettiği değerleri unutmuş adeta kitlesel bir 

kimlik bunalımı yaşamaktadır. 

          Ian’ın ölmeden önce yaşadığı cinnet anı, bu kimlik bunalımının ve tatminsizliğin 

göstergesidir. Oyun boyunca ülkesini savunduğu retoriğini kullanarak şiddeti savunan Ian’ın 

bu cinnet anını yaşaması, yaşamdan bir tatmin almak için gösterdiği çabalar, içine düştüğü 

ideolojik yanılgıların bir göstergesidir. Ölmeden önceki beyhude tatmin çabası da bu yüzdendir. 

Ian’ın öldükten sonra üzerine yağmur yağması hem oyundaki anlatımı daha soyut bir düzleme 

taşır, hem de oyun sonunda Ian’ın arınmasını ve yeniden doğmasını simgeler. Oyunun sonunda 

Cate ve Ian adeta bir anne çocuk ilişkisi içindedir: Cate, Ian’ı deliğin altına oturduğu ve 

ıslanacağı için azarlar, Ian’ı yedirir, içirir, kucaklar. Oyunun sonunda Ian ve Cate’in temsil 

ettiği değerlerden, sadece Cate’in temsil ettiği önemseme, hoşgörü, empati ve özen değerleri 

ayakta kalır.   

Ian’ın öldükten sonra dirilmesi, oyundaki şiddetin dayandırıldığı mantığın çöküşüdür. 

Tezin başında belirtilen eril ataerkil değerler sözde bir mantık dizgisi içinde kurulmuştur. “Bize 

yaptıklarının aynısını yapıyoruz” ekseninde evrilen bu mantık ilk bakışta adil gibi görünse de 

bu bakış açısı oyunda ve toplumsal düzeyde hiçbir çözüm sunmaz. Şiddetin dayandırıldığı 

mantığın çöküşü, bu mantığı yaratan ideolojinin de çöküşüdür. Sean Carney de Ian’ın dirilişine 

mantığın çöküşü bağlamında yaklaşır. Carney’e göre “Ian ölür, ama aynı zamanda ölmez de. 

Bu bir imkânsızlık anıdır. O ölür, fakat sonra yaşadığını farkeder, ya da en azından canlılığına 

devam eder. Bu olayların tekinsiz bir şekilde dönüşümüdür ve mantıksal olarak incelemeye 

direnir” (277). Oyunun sonundaki mantıksızlık, eril dizgenin anlayamadığı Ian ve Asker’in kör 

olduğu yeni bir görü şeklidir. Bu mantıksızlığın temelinde kısasa kısas yoktur, Cate’in oyun 

boyunca yaptığı gibi sonsuz hoşgörü, özen ve iletişim vardır.  Bu mantıksızlık yeni bir bakış 

açısıdır ve yeni bir Ian doğurur. Oyunun sonunda bu mantıksızlığın doğurduğu Ian’ın son 
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sözleri buna bir örnektir, oyunun başında elinde silahıyla şiddet saçan adam gitmiş, yerine 

dokunulmaya muhtaç bir adam gelmiştir ve ilk sözleri şiddet dolu olan Ian’ın son sözü, 

“teşekkür ederim” (Kane 58) olur. 

Bu oyunun sonunda ayakta kalan, Ian ve Asker’e anti-tez oluşturan Cate’in oyun 

boyunca parmağını emmesi ve kekelemesi, içinde yaşadığı eril-baskın şiddet toplumuna ayak 

uyduramayışının bir göstergesidir. Cate’in parmağını emmesi, Lacan’ın bireyin gelişimini 

psikanalitik açıdan imgesel, simgesel ve gerçek olarak üç dönem olarak tanımladığı teorisi ile 

de değerlendirilebilir.  Lacan’a göre 0-6 ay arası bebek annesine tam bağımlı olarak imgesel 

dönemdedir, 6-18 ay arası ise ayna evresi olarak da tanımlanan çocuğun kendisini dışarıdaki 

gözle tanımladığı simgesel evredir (95). Lacan’a göre bireyin kendini sosyal bir gözle 

tanımlayıp özüne yabancılaşması da bu dönemde başlar. Cate’in parmak emmesi de bu döneme 

takılıp, ideolojiler yoluyla şekillenmiş ataerkil topluma adapte olamamasını ifade eder.  

Kekelemesi ve parmak emmesinin yanı sıra Cate, “histeri” atakları da geçirmektedir. Henüz 

birinci sahnede Ian onu aşağılamaya başladığı sırada Cate kontrolsüzce kahkahalar atmaya 

başlar ve hemen akabinde bayılır. Cate’in bu davranışları Viktoryen dönemdeki kadın algısının 

bir parodisidir. Kadın üzerinde kontrol ve baskının olduğu Viktorya Dönemi’nde, kadının 

kontrol altında tutulması gerektiği ve “histeri” nöbetlerinin kadının zayıf psikolojisinin bir 

ürünü olduğu düşünülmüştür. Freud’a göre histeri bastırılmış dürtülerin ya da gün yüzüne 

çıkarılamayan duyguların sonucu ortaya çıkan klinik bir durumdur. (Psikopatoloji Üzerine 

1905) Freud’un önermesiyle uyumlu bir şekilde, kadına atfedilen sınırlayıcı ve baskılayıcı 

anlamları Charlotte Bronte’nin Jane Eyre (1847) romanı üzerinden irdeleyen Sandra Gilbert ve 

Susan Gubar da “salon ve tavan arası arasındaki gerilim”i ortaya koyan bu romanın, Jane Eyre 

ve Bertha Mason dikotomisi bağlamında “erkek diktasına boyun eğen hanımefendi ile isyankar 

deli arasındaki bilinç ayrılmasını keşfe çıktığını” (58) belirterek bu dikotomik kadın algısına 

dikkat çekerler. Cate’in oyun boyunca kahkahaları ve bayılmalarıyla sergilediği Viktoryen 
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dönem kadın parodisi, içinde yaşadığı topluma uyum sorununu ve bu atmosfere hâkim olan 

şiddet diline olan tepkisini temsil eder.  Bu açıdan bakıldığında şiddet dilinin köklü geçmişinin, 

ne kadar kanıksanmış ve genel geçer olduğu ve günümüze kadar ulaşan bu dilin, toplumsal 

hayatta zayıf olan bireyleri aynı şekilde mağdur ettiği görülebilir. Cate, bu mağduriyeti ve 

başkaldırıyı aynı anda bünyesinde barındıran bir karakterdir. Bir taraftan Ian’ın kurbanı olan 

Cate, diğer taraftan oyunda özen ve empati dilini temsil ederek bu düzene alternatif oluşturur. 

Blasted’da Ian’ın fiziki ve ideolojik körlüğü Cate’in temsil ettiği özen dilini 

anlayamamasından kaynaklanır. Asker ve Ian için şiddet dili hayatı anlama, kendilerini ifade 

etme ve iletişime geçme şekilleridir. Graham Saunders, Ian’ın tecavüze uğramasını ve kör 

edilmesini irdelerken Asker’in bu davranışlarını ölen eşiyle birleşme ritüeli olarak 

değerlendirir. Saunders’e göre Asker için, “hikâyesini anlatması, aşığının tecavüzünü ve kör 

edilmesini Ian’ın üzerinde tam anlamıyla yeniden canlandırması ve bunu intiharla 

sonuçlandırması, katledilen aşığıyla gerçek bir bağ kurmasının tek yoludur.” (Saunders 3) Bu 

sebepten dolayı Ian’ın tecavüze uğraması ve kör edilmesi sonsuz şiddet döngüsünü temsil eder. 

Şiddetten başka bir ifade ve iletişim görüsü taşımayan bu iki karakterlerden birisi ölerek diğeri 

de kör olarak sembolik olarak cezalandırılır ve etkisiz hale getirilir. 

Kör edilmenin getirdiği güçten düşme duygusu Ian için ölmekten beterdir, öyle ki 

böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğler ve intihar etmeyi dener. Körlük sembolünün gücünü, 

şiddetin temsilcisi bir karakter üzerinde göstermesi Kane’in toplumda şiddetin sistematiğinin 

görülmediğine ve anlaşılmadığına dair bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Bu sembolü 

kullanma şeklini bir röportajında Saunders’e değerlendiren Kane, bu sembolü gazeteci Ian’ın 

kastrasyonu temsilinde kullandığını ifade eder,  

Birisi bana ilk taslağı okuduktan sonra “Lear’ı okudun mu?” diye sordu ve sonrasında 

ben Lear’ı okudum. Lear’ı okuduktan sonra kör etmeyle ilgili teatral olarak çok güçlü 
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bir şey olduğunu düşündüm. Ayrıca Ian’ın tabloid basında bir gazeteci olduğunu göz 

önüne alınca bunun teatral bir kastrasyon olduğunu düşündüm. Elbette ki eğer bir 

gazeteciyseniz gözleriniz sizin ana organınızdır. Böylece onu hadım etmenin 

melodramatik hissettireceğini düşündüm. (akt. Saunders 4)  

Kane’in bahsettiği hadım etme ritüeli sadece Ian’ın gazeteciliğini değil aynı zamanda oyunun 

başından beri ataerkil ideolojinin motifleriyle ayakta tutmaya çalıştığı heteronormatif yapıyı da 

hadım eder. Kane, bu hadım sembolünü tecavüzle güçlendirerek Ian’ı emasküle eder ve onun 

sergilemeye çalıştığı güçlü, sert ve umarsız erkek imgesini dağıtır.  

Kör olduktan sonraki Ian’ın Cate’e olan muhtaçlığı daha da artar. Bu durum tezin 

ikinci bölümünde incelenen körlüğün bir sembol olarak hiyerarşi yaratma amacıyla 

kullanılmasına örnek olarak değerlendirilebilir. Oyunun başında Ian sahnenin mutlak 

hâkimidir. Silahıyla, sözlü ve fiziki şiddet diliyle, şiddete dayalı fikirleriyle Cate üzerinde 

mutlak bir hâkimiyeti vardır. Tıpkı Rochester ve Jane örneğinde olduğu gibi, Ian kendi 

belirlediği ve parasını ödediği bir mekâna gelen kadın üzerinde egemenlik kurar. Rochester ve 

Ian bu anlamda birçok paralellik gösterir, örneğin her ikisi de ataerkil düzenin baskıcı ve kibirli 

egemenliğini temsil ederler. Her ikisi de hayatlarındaki kadınlara psikolojik ve fiziki şiddet 

uygulamaktadırlar. Rochester’in Bertha Mason’ı tavan arasına hapsetmesi ve Ian’ın Cate’i otel 

odası gibi kapalı bir mekânda şiddete maruz bırakması eş zihniyetli davranışlardır. Her iki 

karakterin de kör olması, bu körlük neticesinde kadınlar üzerindeki iktidarlarını kaybetmeleri 

ve bu kadınlara muhtaç konuma düşmeleri, körlüğün yarattığı hiyerarşiye örnektir. Körlüğün 

getirdiği güç ve iktidar kaybı ataerkil düzenin ideolojik körlüğe dayalı bir dizge olduğunun ve 

iç görüden yoksun bu düzenin fiziki görüşe ne kadar bağımlı olduğunun sembolik bir temsilidir.  

Ian’ın körlüğünden sonra değişen hiyerarşik düzen aynı zamanda cinsiyet rollerini de 

yeniden tanımlar. Ataerkil toplumlarda aile, evde bekleyen pasif kadın ve dışarıda tehlikelere 
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göğüs gerip eve yiyecek getiren erkek şeklinde tanımlanmıştır. Ian’ın körlüğü kanıksanmış bu 

durumu da tersine çevirir. Ian kör olduktan sonra Cate dışarı çıkarak tecavüz edilme pahasına 

ekmek, sosis ve cin bularak geri döner. Bu durum şiddeti doğuran hiyerarşik düzenin silsile 

yoluyla yarattığı toplumsal sorunlara işaret eder. Bir anlamda kaybolan hiyerarşi toplumsal 

cinsiyet normlarını da yok eder ve izleyiciyi yeni bir algıyla tanıştırır.  

Ian’ın temsil ettiği düzen ve ideoloji körlüğü içinde kaybolup özünden uzaklaşması, 

Oidipus’un körlüğü ile de benzeşir. Her iki karakter gördükleri dönemde kendi gerçeklerine 

kördür. Tiresias saraya çağırılıp Oidipus hakkında gerçekleri açıkladığında Oidipus son derece 

hiddetlenir ve Tiresias’ın körlüğüyle dalga geçer, bunun üzerine Oidipus’un sembolik körlüğü 

Tiresias tarafından şu şekilde ifade edilir; 

TIRESIAS. Dinle beni. Benim körlüğümle dalga geçiyorsun değil mi? Sana 

söylüyorum ki her iki gözünle kör olan sensin: Hayatının sefilliğini 

göremiyorsun. (Sophokles 21)  

Tıpkı Tiresias’ın Oidipus’a ifade ettiği gibi Ian da kendi hayatının ve ayakta tutmaya çalıştığı 

sahte ideolojilerle bezenmiş düzenin sefilliğini farkedemez. Asker de Ian’la aynı zihniyeti taşır 

ama farkındalık açısından Ian’la aynı değildir. Asker savaşın içinden gelmiştir, savaşın ve 

şiddetin bütün acımasızlığına hem maruz kalmış hem de aynı vahşeti kendisi uygulamıştır. 

Asker savaşta uyguladığı vahşeti anlatırken Ian’a böyle bir vahşeti uygulama emri alması 

halinde ne yapacağını sorar, Ian’ın cevabı ise “hayal edemiyorum” (Kane 43) olur. Asker onu 

hayal etmeye zorlar ve bu sahne Ian’ın zorlanarak hayal etme çabasıyla sürer. Ian kendi 

konuştuğu şiddet dilinin ve saldırgan yaşam tarzının hangi boyutlara varabileceğini tasavvur 

bile edememektedir. Tıpkı Oidipus gibi kendi durumuna karşı tam bir bilmezlik ve inkâr 

içerisindedir. Oidipus bu gerçeklerin farkına vardığı zaman kendini kör edecek, Ian ise Asker 

tarafından kör edilene kadar bu gerçekleri anlayamayacaktır. 
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Ian’ın körlüğünden sonra değişen tavrı, onu bir kurban haline getiren eril değerleri 

terkediş ve feminen tarafa geçiş olarak da değerlendirilebilir. Elaine Aston bu konu üzerine 

düşüncelerini şöyle aktarır. “Kane sınırları kaldırarak bir anlamda onları reddeder, Ian bedeni 

nesneleşip, kör olduktan sonra daha önce Cate tarafından işgal edilen feminen pozisyona geçer” 

(84). Aston’ın bahsettiği feminen pozisyona geçiş bir anlamda ideolojik körlüğü terkediş 

anlamına gelir. Ian’ın bedeninin nesneleştirilmesi, ötekileştirdiği ve cinsel bir nesne olarak 

gördüğü Cate’in nasıl hissettiğini anlamasına neden olur. Ian’ın nesneleştirilmesi ile beraber 

gelen körlüğü ona alternatif bir görü sağlar, bu bir anlamda daha önce çizdiği keskin sınırların 

dışında bırakıp ötekileştirdiği bireylerle hemhal olma durumudur. Ian’ın körlüğü fiziksel 

görüsünü kapatıp yeni bir görüye ve algıya ulaşmasını sağlamıştır.  

Sonuç olarak Artaud’nun sahnesi ve tiyatro kuramı drama geleneğini ne kadar 

eleştirdiyse ve kendi dönemi için devrimci bir felsefe ortaya koyduysa,  Sarah Kane’in Blasted’ı 

da kendi dönemi için aynı şeyi başarmıştır. Sahnede şiddetin tasviri bağlamında, Sarah Kane 

sınırları bir kez daha aşmıştır ve tiyatro sahnesi bir daha asla aynı olmayacaktır. Cinsel ve 

fiziksel saldırının bu kadar açık ve suratına anlatımı, Aristoteles’in Poetika’sı ile de bir noktada 

örtüşür. Poetika’da Aristoteles tiyatro sahnesindeki asıl karakterin önemli ve büyük bir şahıs 

olması gerektiğini, çünkü büyük karakterlerin düşüşünü izlemenin seyirci üzerinde yaratacağı 

etkiyi artıracağını ve katharsis hedefine daha etkili ulaşacağını savunur. Kane’in sahnesinde 

büyük karakterler, önemli kişiler yoktur, ama burada seyirciyi dehşete düşüren şiddetin 

gerçekliği, yakınlığı ve ölçeğidir. Aristoteles’in tasavvurunda büyük karakterlerin kullanılarak 

seyirci üzerinde yaratılacak etki, Kane’in oyunlarında seyircinin şiddete en yakından şahit 

olmasıyla elde edilir, zira Kane’in oyunlarında terör duygusu seyirciye en yakından ve sınır 

tanımayacak bir şekilde aktarılır. 

Blasted oyununda terör duygusunu zirveye taşıyan imge, Ian’ın Asker tarafından 

vahşice gözleri emilerek kör edilmesidir. Bu anlamda Ian’ın körlüğü şiddetin tasviri 
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bağlamında kilit bir sembol niteliğindedir. Körlük sembolü sayesinde Kane, Ian’ın ideolojik 

körlüğüne vurgu yaparak hem bu ideolojik körlüğünden dolayı Ian’ı cezalandırır hem de 

körlüğüyle beraber ona yeni bir görü sağlayarak oyunda Cate’in temsil ettiği özen ve saygıya 

dayalı bir zihniyete yakınlaştırır. Körlük sembolü üzerinden Kane’in seyirciye aktardığı 

şiddetin varlığı, büyüklüğü ve çözümün aciliyeti Sarah Kane’in sahneye dair en önemli endişesi 

ve beklentisidir. Blasted oyunuyla şiddetin tasvirini yeni bir boyuta taşıyan Kane, bu 

beklentisini bir terör estetiği ve körlük sembolü çerçevesinde sahneye taşır. 
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SONUÇ 

Bu tezde körlük sembolü ideoloji ve birey-toplum ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. 

Bu kapsamda, körlük sembolünün 20. yüzyılın farklı dönemlerinde sahnelenen üç oyunda nasıl 

ortaya çıktığı gösterilmiş olup, bu sembolü ideoloji ve birey-toplum ilişkisi ağında irdeleyen 

akademik çalışmalar incelenmiştir. Her üç oyunda da bu ilişkinin bireysel ve toplumsal hayata 

etkisi, karakterler ve olay örgüsü bakımından tartışılmış olup, bu bağlamda körlük sembolünün 

Modernizm öncesi dönemle arasındaki farklar ve benzerlikler ortaya konulmuştur. Metin 

analizleri yapılırken, The Well of the Saints’de Doul çiftinin “duymak” yoluyla yarattıkları 

illüzyona neden olan ideolojik yapının onları başta mutlu, “görmek” imkânı bulduklarında ise 

ürkek, yabancı ve aslında birer kurban haline getirişi gösterilmiştir. Görmek ve körlük 

arasındaki yaptıkları tercihte körlükleri bireysel bütünlükleri ile sembolleştirilen Doul çiftini bu 

tercihe sevkeden toplumsal dinamikler, ideoloji bağlamında incelenerek tartışılmıştır. The 

Room’da ideolojik yanılgıların Rose’u nasıl korkak ve sürekli tedirginlik içinde yaşayan bir 

birey haline getirdiği gösterilmiş olup, körlük sembolünün bu ideolojik baskıların sonucu 

şeklinde ortaya çıkışı izlenmiştir. Blasted’da Ian’ın içinde bulunduğu ideolojik yanılgılar ve 

kendini güvende hissetmek için başvurduğu yolların onu nasıl saldırgan ve güvensiz hisseden 

bir birey haline getirdiği incelenmiş, ideolojik ve fiziksel körlüğünün onu teslim alan ideolojik 

yanılgılar sonucu ortaya çıktığı gösterilmiştir. Sonuç olarak bu karakterlerin içinde yaşadıkları 

toplumun birer ürünü oldukları varsayımından hareketle, toplumun ideolojik saplantılarının 

bireyi kurban haline getirmesinin körlük üzerinden bu oyunlarda nasıl temsil edildiği 

gösterilmiştir. 

Tez kapsamında incelenen bu oyunların her birinde toplumsal ideolojik yapıyı ve bu 

yapının üstünlüğünü temsil eden karakterler vardır. İdeolojik körlüğe teslim olmuş bu 

karakterler, farklı uzam ve zaman dilimlerinde ortaya çıkan ideolojik yanılgıları aynı zihniyetle 
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savunurlar. Bu karakterler The Well of the Saints’de Timmy, The Room’da Bert, Blasted’da ise 

Ian olarak karşımıza çıkar. Timmy, Bert ve Ian’ın ortak noktaları ataerkil düzeni ve toplumsal 

baskıyı temsil etmeleridir. Her üçü de toplumsal ideolojik sanrıların birer karikatürüdür. Bu üç 

karaktere bakıldığında ortak noktaları orta yaşlı, beyaz ve erkek olmalarıdır. Bu özellikleriyle 

toplumda hüküm süren baskın ideolojiyi ve çoğunluğun kör inancını temsil ederler. Örneğin 

The Well of the Saints’de Timmy, Katolik mezhebinin katı ilkelerinin ve buna bağlı toplumsal 

birlikteliğin en ateşli savunucusudur. Aziz bir yana, onun cübbesiyle bile oyun yapılmasına hoş 

görüsü yoktur. Oyunun sonunda, toplum ortak bilincinin temel yapısı olan aile kurumuna adım 

atacak kişi de Timmy’den başkası değildir. The Room oyununda Bert ise nadiren konuşmasına 

rağmen odanın sahibi ve mutlak hakimidir, odadaki yaşam alanı Bert’in bakım ve konforuna 

uygun olacak şekilde düzenlidir, Rose ona sürekli hizmet etmektedir. Oyunun sonunda azınlığın 

temsilcisi Riley’i şiddet kullanarak etkisiz bırakan ve Rose’u dolaylı olarak kör eden de 

Bert’dir. Bert, Riley’e saldırarak Rose’un geçmişiyle ilişkisini koparır ve bir anlamda kendi 

statükosuna dışarıdan gelecek bir tehdidi bertaraf eder. Blasted’da ise Ian’ın yabancı 

düşmanlığı, homofobisi ve engellilere karşı faşist tutumu, muhafazakâr toplumsal yapının birey 

üzerindeki baskısını temsil eder. Her üç karakter de içinde yaşadıkları toplumların geleneksel 

olarak ya da eril düzen baskısıyla edindikleri ideolojik yanılgıların birer savunucusudur. Bu 

tezde incelenen oyunlarda körlük sembolünün sahnede yer alma şekli de incelenmiştir. The Well 

of the Saints’de hali hazırda oyunun başında sahnede olan körlük olgusu, incelenen diğer iki 

oyunda bir travma sonucu ortaya çıkması karşılaştırılarak incelenmiştir.  

Bu karakterlerin ideolojik körlüğü, bireysel inisiyatifi teslim alan ve bağımsız 

düşünceyi çoğunluğun çarkları arasında ezen, kültürel bir olgudur. Kültür çalışmaları üzerine 

olan eserinde John Storey, kültürün ideolojik bağlamda birey ve toplum üzerindeki işlevini 

sorgular. Storey’e göre “ideoloji, güç sahibinden, boyun eğme gerçekliğini saklar: baskın sınıf 

kendini sömürücü ya da baskıcı olarak görmez ve belki daha önemlisi ideoloji, güçsüzlerden de 
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boyun eğme gerçekliğini saklar: boyun eğen sınıf kendini sömürülüyor ve baskı altına alınıyor 

gibi hissetmez” (3). Storey’in önermesi, bu tez kapsamında incelenen üç oyundaki karakterlerin 

bir kısmıyla uyum sağlamakta bir kısmıyla ise tezat oluşturmaktadır. Öyle ki Ian, Blasted 

oyununda baskıcı, şiddet uygulayan ve toplumsal ideolojik yanılgıları destekleyen bir karakter 

olsa da içinde bulunduğu yanlışlığın ve çıkmazın içten içe farkındadır. Ian’ı terk etmeyen 

sevilmediği duygusu ve kendinden iğrenildiği hissi, oyun boyunca defalarca tekrarlanır. Bir 

diğer deyişle, Ian içinde bulunduğu ideolojik yanılgılara ne kadar bağlıysa, bilinçaltında bu 

yanılgıların sonuçsuz ve yanlış olduğunun da o kadar farkındadır. Diğer taraftan The Room 

oyununda Rose sömürüldüğünün ve ideolojik olarak baskılandığının farkında değildir. Kendine 

yarattığı küçük sığınakta toplumun ideolojik ön yargılarından arınmış halde yaşadığını 

düşünmektedir. Bu yüzden Riley’nin gelişi Rose için bir aydınlanma anıdır. Riley’nin 

gelişinden sonra, Rose artık siyahi geçmişiyle yüzleşmek ve toplumun ideolojik baskısını 

hissetmek durumundadır. The Well of the Saints’de ise Martin Doul bu farkındalığa gözleri 

açıldıktan sonra varır. Gözleri açılmadan önce topluma dair kurduğu hayaller, gözlerinin 

açılmasıyla beraber sona erer. Bu farkındalığın ardındansa yeniden iyileştirilmeyi reddederek 

toplumsal statükoya meydan okur. Sonuç olarak her üç oyunda da birey ve toplum arasındaki 

baskı ve direnç denkleminin bireyin inisiyatifine göre değişebildiği söylenebilir. Birey 

ezildiğinin farkına vardıkça kendi benliğini toplum bilincinin önüne koyar ve bu inisiyatif, 

toplumsal baskıya karşı bir duruş olarak anlam taşır.  

Bireysel inisiyatifin toplumsal ideolojiye karşı koyması ve körlük sembolünün bu karşı 

koyuş ile olan ilişkisi de oyunlarda farklı şekilde tezahür eder.  The Well of the Saints’de körlük 

kavramı ideolojiye karşı bir sığınaktır, bireyin bütünlüğünü koruyabileceği ve toplumun 

mantıkçı bakışından kaçabileceği karanlık bir dehlizdir. Oyunda toplum, Doul çiftini 

saklandıkları bu dehlizden çıkarır ama çiftin toplumda kendilerine dair beklenti olan toplumsal 

hiyerarşiye duhül zorunluluğunu anlaması ve bireysel bütünlüklerini koruyabilecekleri 
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karanlığı tercih etmeleri çok uzun sürmez. Körlüklerindeki bağımsız, kaygısız ve özgür 

yaşantılarını toplumsal hiyerarşiye dâhil olarak kaybeden Doul çifti, yeniden bu düzene dâhil 

olmayı, körlük ve kovulma pahasına reddederler. The Room’da Riley’nin körlüğüyse, 

bastırılmış bireysel bütünlüğün simgesidir. Bu oyunda Rose, geçmişini unutup, bireysel 

bütünlüğünden vazgeçmiştir. Toplumun ideolojik baskısından saklanarak kaçabileceğini 

düşünen Rose, kendine yarattığı sığınakta mutlak bir tedirginlik içinde yaşamaktadır. Riley’nin 

ortaya çıkışı ve Bert tarafından bertaraf edilişi, Rose’un ırkçı ideolojiden kaçınmak için 

yarattığı sığınağın yok olması anlamına gelir.   Rose artık geçmişiyle yüzleşmek, onu 

kabullenmek ve dahası Riley’nin körlüğünü devralarak öz benliğine yabancılaşmasının 

sonuçlarına katlanmak durumunda kalır. Blasted oyununda Ian’ın körlüğü ise teslim olduğu 

ideolojik körlüğün cezası olan bir sembol olarak karşımıza çıkar. Ian oyun boyunca bireysel 

gerçeklikleri görmezden gelerek toplumsal ideolojik yanılgılardan oluşturduğu egosunu ayakta 

tutmaya çalışır. Daha zayıf karakterlere, azınlıklara ve toplumun dışlanmış bireylerine sözlü ve 

fiziksel saldırı Ian’ın egosunu destekleme çabasıdır. Ian bu insanların gerçeklerine kördür ve 

sadece toplumun dogmaları çerçevesinde düşünebilir.  Oyun sonunda Asker tarafından kör 

edilmesi ise bu gerçekleri görmemesinin bedelidir. 

Bu tez kapsamında incelenen her üç oyunda körlük sembollerinin kullanım şekli kendi 

dönemlerine ait sosyo-politik olaylar ve toplumsal ruh haliyle de örtüşür; örneğin, The Well of 

the Saints’de körlük hali hazırda sahnede olan naif ve kendi dünyalarında yaşayan bir çifte has 

bir olguyken, Pinter’ın The Room’unda psikolojik ve fiziksel şiddetin bir sonucu olarak ortaya 

çıkar. Sarah Kane’in Blasted’ında ise son derece korkunç ve travmatik bir şekilde ortaya çıkan 

körlük sembolü, 20. yüzyıl sonunda sanatçının ve toplumsal ruh halinin geldiği noktayı temsil 

eder.  
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Bu oyunlarda dilin kullanımı da körlük sembolünün belirmesi gibi örnek bir dizgiyi 

izler ve 20.  yüzyılın başında, ortasında ve sonunda tiyatro sahnesinde dil kullanımı 

farklılaşmasına bir örnek olarak, her üç oyunda bu farklılıklar gözlemlenebilir. Synge’in The 

Well of the Saints’inde kullanılan gelenekçi dil, realizm ve dönemin ruhuyla uyuşmaktadır. 

Açık, duru bir anlatım, kesintisiz diyaloglar ve en basit karakterlerin bile kullandığı kusursuz 

dil dikkat çeker, örneğin Martin Doul’un oyun içindeki tasvirleri ve kullandığı dil, kırsalda 

yaşayan kör bir dilencinin sahip olamayacağı kadar güzel ve lekesiz bir anlatıma sahiptir. 

Absürd tiyatro geleneği kapsamında incelenen Pinter’ın sahnesinde dilin akıcılığı ve düzenli 

hali bozulur. İki büyük savaş travmasını adeta dil kullanımıyla sahnesine taşıyan Pinter, bireyin 

yalnızlığını, çaresizliğini, iletişim kurma çabasını ve bu çabanın beyhudeliğini yansıtarak 

dönemin ruhuna ayna tutar.  Synge’in diliyle bu anlamda farklılaşan Pinter’ın tiyatrosu ve dili, 

20. yüzyıl sonu Sarah Kane’in tiyatrosunda bambaşka bir hale dönüşür. Sarah Kane’in 

Blasted’ında dil, Pinter’ın The Room’una göre daha akıcı hale gelir, ama bu dil içerik olarak 

son derece saldırgan bir üslup içerir. Kane’in dilindeki bu saldırgan üslup, oyun boyunca 

eleştirilen ve sahnelenen şiddetin bir parçasıdır ve Artaud’nun önerdiği “yeni dil” kavramıyla 

uyuşmaktadır. Artaud’nun Tiyatro ve İkizi başlıklı kitabının önsözünde Bahadır Gülmez’in 

belirttiği gibi “Artaud yeni bir sahne dilinin arayışı içindedir” (Önsöz) Gülmez’e göre Artaud, 

“insan gövdesinin gizemli anlatımlarını, var olmanın kozmik yasalarını, ayinlerin 

görkemliliğini, karabasanları, sanrıları, vahşeti, sahnenin fiziksel dili olarak adlandırdığı bir 

çerçevede tasarlar” (Önsöz) Sarah Kane’in sahne dili de böyledir, insanlığın karabasanı olan 

savaş ve şiddet dilini hem sözel hem de fiziksel olarak, sahnenin tamamına ve seyircinin 

iliklerine işleyecek şekilde geliştirir. 

Kimlik sorunu ve ideolojinin bireye kimliğini kaybettirme çabası her üç oyunda ortaya 

çıkan ortak kavramlardır. Kimliğin yitirilmesini ifade edebilmek için kimliğin nasıl 

tanımlandığını belirlemek ilk şarttır. Aleks Sierz’e göre “Britanyalı kimliğinde güç ve bölge, 
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sınıf ve ırk hiyerarşisi içinde tanımlanır… Britanyalı kimliği, otoritenin dünyayı daha alışılmış 

bir yer haline getirdiği varsayımına dayanır” (Rewriting the Nation introduction) Sierz’in 

ifadesi Britanya toplumları geleneğinde güç ilişkilerinin sınıf ve ırk ayrımı gözetilerek 

geliştiğini ve bu durumun geleneksel olarak kanıksandığını dile getirir. Aleks Sierz’in bu 

ifadeleri, The Well of the Saints, The Room ve Blasted oyunlarında en açık şekilde ortaya çıkar. 

Bir İrlanda oyunu olan The Well of the Saints’de İrlanda Katolisizmini merkeze alan bir 

toplumsal güç ve bunun bileşenleri hiyerarşi tanımlaması yapar. Aslında temel olarak her üç 

oyunda da hiyerarşi belirleme mantığı aynıdır.  Güç ve bölge sahipliği, toplumu oluşturan 

çoğunluğun ideolojik egemenliğine dayanır. Bu egemenliğin örneği, The Room’da Bert, Blasted 

oyununda ise Ian tarafından temsil edilen ırkçı ve baskın toplumsal yapıdır. Bu yapının baskın 

bir hiyerarşik düzen yaratarak bireyin kimliğine tehdit oluşturması her üç oyunda da görülebilen 

bir izlektir. 

Bu hiyerarşi denkleminde, her üç oyundaki karakterlerin kendi kimliklerini nasıl 

tanımlandıkları da sorunsallaştırılmıştır. The Well of the Saints’de, Martin ve Mary Doul gözleri 

iyileştirildikten sonra birbirlerini tanıyamazlar, çünkü o zamana kadar birbirlerini toplumun 

onları tanımladığı şekliyle hayal etmişlerdir. Toplumun yönlendirmesi ile oluşan bu fiziki 

aldanış o kadar ileri boyuttadır ki Mary Doul gözleri açıldıktan sonra kendini bile tanıyamaz. 

MARY DOUL. (gözleri açıldıktan sonra kendini farketmeye başlar) Bana bazılarının 

söylediği kadar güzel değilim, saçlarım, büyük gözlerim, beyaz tenim. (Synge 

54)  

Doul çifti birbirlerini karanlık dünyalarında, toplumun ideolojik ışığından uzakta tanımışlardır. 

Bu yeni “aydınlık” dünyalarında, toplumun gözüyle birbirlerine bakmak onlara zulüm 

gelmiştir. The Room’da Rose’un kimlik bunalımı da Doullar’dan farklı değildir. Rose kendini 

toplumun gözünden tanımlamış ve siyahi geçmişe sahip bir birey olarak saklanması ve kendini 
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koruması gerektiğini düşünmüştür. Bu yüzden Riley tarafından asıl adı olan Sal olarak 

çağırıldığında, “beni öyle çağırma” (Pinter 50) diyerek tepki gösterir. Rose’un bu tepkisi Ian’ın 

Asker’e verdiği tepkinin bire bir aynısıdır. Asker, Ian’ın kaldığı odaya girip mutlak hâkimiyeti 

ele geçirince, Ian, toplumsal ideolojiyle inşa ettiği egosunun bir anlam taşımadığının farkına 

varır. Önceden odanın mutlak hâkimi ve baskı unsuru kendisiyken şimdi yerinde Asker vardır 

ve bu sahnenin hemen öncesinde aşağılayıp tecavüz ettiği Cate’in yerine kendisi geçmiştir. 

Asker, Ian’a adıyla seslenince Ian’ın tepkisi de “beni öyle çağırma” (Kane 39) olur, çünkü Ian 

ne olduğunun, daha doğrusu ideolojiyle inşa ettiği kimliğinin farkına varmıştır. 

Raymond Williams’a göre ideoloji “gerçek ve bilimsel bilgilerle yalanlanabilen, 

asılsız bir inanç sistemi, yanlış fikirler veya gerçek olmayan bilinç algısıdır” (48). Bu 

önermeden yola çıkılarak bu tez kapsamında incelenen her üç oyunda bireye dayatılan ideolojik 

kavramların nasıl  “asılsız bir inanç sistemine” dayandığı gösterilebilir, zira her üç oyunda da 

bireye dayatılan toplumca kabul görmüş olgular, kendi kendini bertaraf eder ve geçersiz hale 

getirir. Blasted’ın ilk sahnesindeki Ian’ın ırkçı tavrı buna bir örnek olabilir. Cate ve Ian otel 

odasına henüz gelmişlerdir ve Ian odanın penceresinden bakarak,“Bu şehirden nefret ediyorum. 

Kokuşmuş. Ortadoğulu ve Pakistanlılar ele geçiriyorlar” (Kane 4) der. Şehrin mülteciler 

yüzünden kokuşmuş olduğunu iddia eden Ian, oyunun devamında defalarca kendi 

kokuşmuşluğundan bahseder. Ian’ın kendisinin dillendirdiği kokuşmuşluğu, asılsız ırkçı 

söylemlerinin kendi kendini bertaraf etmesi şeklinde düşünülebilir.  The Well of the Saints’de 

ise Doul çiftinin, toplumsal ideolojinin vücut bulduğu Aziz tarafından iyileştirilmesi ve 

sonrasında bu şifanın körlüklerine kesin bir tedavi getirmeyip yeniden kör olmaları, toplumsal 

ideoloji için bir işlevsizlik sembolüdür. The Room’da ise Rose’un kendi siyahi geçmişinden 

kurtulma çabası ve bu çabanın “asılsız bir inanç sisteminden” kaynaklanması, ideolojinin 

işlevsizliğine bir örnektir. Bu işlevsizlik, oyunun sonunda Rose’un ideolojik olgular üzerine 

kurulu bir atmosfere uyum sağlama çabasının hüsrana dönüşmesiyle ortaya çıkar.  Riley’nin 
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körlüğü sembolünde siyahi geçmişinin, Rose’a devredilmesi, onun gerçeklerden kaçarak 

yaşayamayacağını temsil eder. Rose’un oyun boyunca kaçışı ve bu kaçışın oyun sonunda 

hüsranla sonuçlanması, Sisyphus’un bir kayayı dağın tepesine yuvarlaması ve sonuçta bu 

kayanın aşağı yuvarlanması gibidir. Bu örneklerde görüldüğü gibi, her üç oyunda da ideolojinin 

yanılgısı ve işlevsizliği farklı olay örgüleri içinde vurgulanmış ve sahneye taşınmıştır. Bu 

yanılgıların bireyin öz-bütünlüğüne ve kişisel özgürlük alanına bir tehdit oluşturması da bu 

anlatım içerisinde yerini almıştır. 

Bireyin alternatif gerçekliği, sanatın tarihiyle beraber bilinen bir kavram olsa da, bu 

kavram modernizmle beraber zirve yapmıştır. İzlenimcilik, Dışavurumculuk ve Kübizm gibi 

modern zaman felsefeleri hep bu alternatif bakış açısının ve bireyin subjektif gerçekliğinin 

hikâyesini anlatır. The Well of the Saints’de bu alternatif gerçeklik, duyular üzerinden izleyiciye 

aktarılır. Görme ve körlük ikilemi üzerine kurulan oyunun başında Doul çifti kördür, herkesin 

gördüğü bir toplumda körlük onların eksikliği, duyma duyguları ise alternatif gerçeklikleridir. 

Bu oyunun açılış sahnesi boyunca, duyma duyusu görme duyusuna bir alternatif olarak 

gösterilir. Martin Doul, karısının neye benzediğini bilmese bile sadece sesini duyarak portresini 

çizebilir. Aynı zamanda Doul çifti sahneye girenlerin ayak seslerinden kim olduklarını anlarlar. 

“Yoldan biri geliyor” ve “Molly Byrne’in önde yürüdüğünü anlarım”(Synge 47) diyen Martin 

ve Mary Doul, girecek karakterlerin kim olduğunu da izleyiciden önce bilirler. Henüz Molly 

sahneye girmeden Martin,  “Gelen Molly Byrne olmalı” (Synge 47) der.  Aynı sahnede Timmy, 

kör karakterlerin dokunarak edindikleri bilgileri “sizin gibilerin ellerinde bilgelik vardır” 

(Synge 51) diyerek açıklar. Bu örneklerden anlaşılacağı gibi toplumun kendine görme yoluyla 

sağladığı bilgileri, Doul çifti duyarak sağlamaktadırlar. Burada duyma sembolü alternatif bir 

görüyü temsil eder. Toplum tarafından göremedikleri için dalga geçilen Doul çifti, kör oldukları 

için keskinleşen duyuları sayesinde oyundaki diğer karakterlerin ötesine geçebilen bir görüye 

sahip olurlar. Bu bağlamda Synge, duyma sembolü üzerinden Doul çiftinin alternatif 
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gerçekliğine ve bu gerçekliğin gücüne işaret eder. Bu gerçeklikle alternatif bir görü yaratılırken 

aynı zamanda bireyin toplumsal statükoya karşı duruş fikri de sembolleştirilmiştir. 

Birey ve statüko arasında yapılan seçimin, edebi metinlere yansıma şeklini Carlson 

aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir: 

Camus dini temel alan ve bireyi temel alan toplumların tarihi arasında bir sarkaç etkisi 

olduğunu söyler. Yunan ve Rönesans yazarları kahramanlarını dünya düzeniyle 

çatışma halinde resmeder fakat her iki gelenekte de bireyin hakları ve mantık galip 

geldiğinde trajedi biter. Modern zamanlarda birey, mantığı, bilimi ve insanlık tarihini 

tanrısal bir konuma getirmiştir ve bu tanrı “kaderin maskesi” altında saklanmaktadır. 

Birey, bu yeni tanrıdan kopmaya çalışmaktadır ve bu çelişkili durum bir kere daha 

trajediye gebedir. (399) 

Carlson’ın belirttiği düşünceleriyle paralel olarak, modern zamanlarda bireyi toplumsal 

statükoya bağlayan din merkezli ideolojik kavramlar giderek değerini kaybetmiştir, fakat 

toplum yapısı itibariyle her zaman dinin yerine koyabileceği yeni ideolojik kavramlar üretir. Bu 

kavramlar bazen dinle aynı minvalde, bazense bağımsız olarak hareket ederler; örneğin, 

Blasted’da Ian’ın ırkçılığının dinle bir alakası yoktur, aynı karakterin homofobisi ise karakter 

dindar bir kişi olmadığı halde toplumun dini ideolojisinden kalan bir mirastır. Carlson’ın yeni 

bir trajedi olarak nitelendirdiği kavram, toplumların dinden koparken bilim ve mantığı 

kullanması, fakat bilim ve mantık çerçevesinde birey bütünlüğüne ve özgürlük alanına yönelen 

ideolojik baskının devam etmesidir. Bu bağlamda toplum içinde çoğunluğun hegemonyası ile 

birlikte dönemin şartlarına göre hegemonyanın dinamiklerinin değişiklik gösterdiği 

söylenebilir. 
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Bu tez kapsamında incelenen oyunlar ışığında birey ve toplumsal ideoloji zıtlığı 

bağlamında, felsefi ve sanatsal olarak bireyin, toplumun ve sanatçının, bakış açılarını nasıl 

geliştirdiğine dair fikirler üretilmiştir. Bu anlamda toplumsal ve bireysel gerçeklerin çoğu 

zaman çatışma içinde olduğu ve toplumsal ideolojinin bireyin özgür düşüncesini baskılama 

eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Bu çatışma ya da baskının her iki tarafına ait fikirler, sanat 

tarihinde ve birçok sanat disiplininde karşımıza çıkmaktadır. Buna Pieter Bruegel’in İkarus'un 

Düşüşü Sırasında Bir Manzara eseri ve Edvard Munch’un Çığlık tablosu iki farklı bakış açısı 

olarak örnek verilebilir. Bruegel’in tablosunda tabloya adını veren İkarus’un düşüşü öylesine 

absürd bir şekilde resmedilir ki İkarus tabloda neredeyse yoktur. Tabloda huzurlu bir ortam, 

tarlasını süren bir köylü, hayvanlarını otlatan bir çoban ve uzaktan bir şehir manzarasıyla 

beraber denizde duran gemiler resmedilmiştir. Büyük sanatçı Daedalus’un oğlu olan İkarus’un 

düşüşü ise, bir geminin kenarında, vücudu suya girmiş ve sadece bir bacağı görülecek şekilde 

tasvir edilmiştir. Bu manzara ile bireyin kendi dünyasında yaşadığı travma ve acıların toplum 

nazarında çok az karşılık bulduğu, çünkü toplum için önemli olanın kendi kurduğu düzenin 

inşası ve devamı olduğu anlatılır. İkarus gibi büyük bir karakterin düşüşü ve yaşadığı acılar bile 

toplumsal düzenin devamını etkilemez. Bireyin kendi dünyasına ait gerçekler toplumsal 

fotoğrafta kendine çok az yer bulabilir ya da bulamaz. Munch’un Çığlık tablosu ise bunun tam 

aksini iddia eder. Çığlık’ta sanatçının ifade ettiği bireysel sıkışmışlık ve anksiyete, sadece bireyi 

değil tüm ortamı ve doğayı kapsamıştır. Sanatçının bireyin yaşadığı bunalım hissini ifade ettiği 

amorf şekiller sadece tablonun ana figürü olan bireyi değil, tüm ortamı ve doğayı kapsar. Bu 

tabloda, bireyin kendi gerçekliği toplumun gerçeklerinden önemli olduğu, çünkü kişinin algısı 

ve hissettiklerinin toplumdan ve ortamdan bağımsız olarak şekillenebileceği ve bireyin 

dünyasında psikolojik kırılmalar yaratabileceği anlatılır. Bu tezde incelenen oyunlarda bu 

kırılmalar körlük sembolü üzerinden incelenmiş ve bu sembol The Well of the Saints’de bireyin 

iç dünyasını koruduğu bir sığınak, The Room’da reddedilen benliğe dair bir miras, Blasted’da 
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ise gerçekleri görmek yerine ideolojik hezeyanları tercih eden karakter için bir ceza olarak 

sunulduğu gözlemlenmiştir.  
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ÖZET 

Bu tezde John Millington Synge’in 1905 yılında yayımlanmış The Well of the Saints 

(Azizler Kuyusu), Harold Pinter’in 1957 tarihli The Room (Oda) ve Sarah Kane’in 1995 yılında 

yayımlanmış Blasted (Havaya Uçuruldu) adlı oyunlarında temsil edilen körlük olgusunun bir 

sembol olarak sırasıyla realist tiyatro, absürt tiyatro ve suratına tiyatro çerçevesinde, ideoloji ve 

birey-toplum ilişkisi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.   

İlk bölümde körlük sembolünün edebiyatta ve sanatta temsilleri Antik dönemden 

çağdaş döneme dek incelenmektedir. Oyunların detaylı analizine geçmeden önce modernizm 

ve etkileri, tiyatro sahnesi ve genel sanat bağlamında tartışılarak bu dönemin önemli bir özelliği 

olan sübjektif anlatıma dikkat çekilmektedir. John Millington Synge’in The Well of the 

Saints’inde körlük sembolü bireysel bütünlük ve toplumsal normlar arasında bir seçim olarak 

görülmekte ve gerçekçi tiyatro akımı bağlamında incelenmektedir. The Well of the Saints 

incelendikten sonra aradan geçen yarım yüzyıl ve iki Dünya savaşının tiyatro sahnesine etkisi 

tartışılmakta ve II. Dünya Savaşı sonrası atmosferde absürt tiyatronun ortaya çıkışı 

incelenmektedir. Harold Pinter’ın The Room oyununda körlük sembolü absürt tiyatro ile 

ilişkilendirilirmekte ve körlük sembolü oyunun sonunda belirse de bu sembolün kör olan 

karakter yoluyla sahneye nasıl hâkim olduğu tartışılmaktadır. Ayrıca, The Room oyununda 

körlük sembolünün toplumsal ideolojik yanılgıların bir sonucu olduğu gösterilmektedir. Bu 

tezdeki son çalışma olarak, Sarah Kane’in Blasted oyunu suratına tiyatro bağlamında 

incelenmektedir. Şiddetin sahnelenme şekli, bireyin ideolojiyle şekillenmiş toplumsal normlar 

tarafından boyun eğdirilmesi ve korkunç derecede bir şiddetin sonucu olarak ortaya çıkan 

körlük sembolü bu oyun bağlamında tartışılmaktadır. 
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Bu tezde incelenen her üç oyunda da bireyin hayattaki durumu, toplumsal normlara 

rağmen bireysel bütünlüğün korunması ve hayata tutunma çabası, körlük sembolü ve yan 

anlamlarıyla birlikte ana izlek olmuştur. Buna bağlı olarak son bölümde üç oyun, körlük 

sembolünün kullanımı, dil, dönem ve belli tiyatro geleneklerinin etkileri bakımından 

karşılaştırılıp kıyaslanmış ve bireyin toplumsal normlar karşısındaki mücadelesinin zamandan 

bağımsız bir olgu olduğu sonucuna varılmıştır. Her üç oyunda yer alan körlük temsiline 

dayanarak, bu çalışma bireysel bütünlüğün ve kişisel alanın ideolojik toplumsal normlar 

tarafından işgal edilmesi ve hâkim düzen tarafından baskılanması durumunda  bireyin hem fail 

hem de kurban olarak fiziksel ve psikolojik olarak yıkım yaşayacağına işaret eder. Bu bağlamda 

söz konusu oyunlarda yer alan körlük temsilinin birey ve-toplum arasındaki sosyokültürel ve 

politik çatışmaları ortaya koyan sembolik bir araç işlevi gördüğü söylenebilir.  

Anahtar Sözcükler: 20. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu, Körlük, İdeoloji, Birey ve Toplum, John 

Millington Synge, Harold Pinter, Sarah Kane, Realist Tiyatro, Absürt Tiyatro, Suratına Tiyatro.  
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ABSTRACT 

This thesis aims to analyse the representation of blindness in John Millington Synge’s 

The Well of the Saints (1905), Harold Pinter’s The Room (1957) and Sarah Kane’s Blasted 

(1995) on a symbolic level in the context of ideology and the relationship between individual 

and society within the framework of the realist, absurdist, and in-yer-face theatre respectively. 

In the Introduction, the representation of blindness in the literary and artistic 

imagination is explored from Antiquity to the contemporary period. Before offering an in-depth 

examination of the plays, modernism is discussed in the context of art and theatre stage and the 

use of subjective narratives, as a prominent feature of the period. In John Millington Synge’s 

The Well of the Saints, blindness is regarded as a symbol of choice between personal integrity 

and social norms within the framework of the realist theatre. Following the analysis of The Well 

of the Saints, the impact of a half century and two world wars on the theatre stage is debated, 

and the rise of absurdist theatre is examined in the context of post-World War II. In Harold 

Pinter’s The Room blindness is associated with absurdist theatre and although the symbol 

appears at the end of the play with the protagonist going blind, the state of blindness functions 

as a dominant element in the play, implying how blindness symbolically emerges as a 

consequence of social ideological delusions. The last chapter of the thesis examines Sarah 

Kane’s Blasted and in-yer-face theatre, exploring the depiction of violence, subjugation of the 

individual by the ideologically shaped norms of the society, and the emergence of blindness as 

a consequence of gruesome violence.  

In all of the three plays the individual’s condition, protection of personal integrity and 

survival efforts in the face of social norms are taken as the main concern along with blindness 

and its connotations. In the Conclusion, all three plays are compared and contrasted in terms of 

the use of language and the representation of blindness in relation to three major theatre 



136 
 

traditions with which each play is affiliated. Drawing on the representation of blindness in these 

plays, this study points out that if individual integrity and personal space are invaded by the 

ideological social norms and dominated by the prevailing order, it generally culminates in the 

physical and psychological destruction of the individuals regardless of their roles as the 

perpetrator or the victim. Viewed in this context, it could be stated that the representation of 

blindness in these plays serves as a symbolic medium that unearths the sociocultural and 

political conflicts between the individual and society. 

 

Keywords: 20th Century English Theatre, Blindness, Ideology, Individual, Society, John 

Millington Synge, Harold Pinter, Sarah Kane, Realist Theatre, Absurd Theatre, In-Yer-Face 

Theatre. 
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