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Ö N S Ö Z 

Bugün üniversitelerimiz de okutulan Edebiyat ve Çeviri 

deralerinde işlenen konunun özelliğine göre ve konunun yazım 

sahibi, ister yazar, ister şair veya bir tiyatrocu olsun 

birçok farklılıklar ve güçlükler ortaya çıkmakta. 

Farklılık ve zorluğun yazarların çeşitlilik gösteren özellik

leri ve konuyu işleyenlerin, Hzellikler1 tanımamaktan gelen 

boşluklarla oluştugunu sanıyoruz. 

Çalışmaya başlarken, araştırmaya konu olan yazar nasıl 

verilebilir? diye uzun uzun düşündük. Belli bir yöntem ve 

proğram dahilin de ver1lebilecegi muhakkaktı, anc~k nereden 

ve nasıl başlayacağı önemıiydi bizim için. 

Tiyatro hakkında bazı kısa bilgileri verelim, böylece yazarın 

tiyatro alanında hangi teknikiere başvurduğu, bu tekniklerden 

hareketle ana temanın tespiti için hangi konuların bilinmesinin 
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gerektiği bulunabilsin ve tiyatro alanında çalışmak isteyen 

araştırmacı arkadaşlara faydalı olabilsin umudu ile bu fik

rimizi yazılı hale getirmeyi uygun bulduk. 

Dürrenmatt•ın bütün tiyatro eserlerini incilemedik, 

değişiklik arzetmeyen ama konu ve Çeşit yönünden tanınması 

gereken oyunlarını vermeyi daha uygun bulduk. Başka bir deyiş 

ile bütünden örnek alarak gittik konunun Uzerine. 

Friedrich DUrrenmatt, Türkiye'de öyle pek tanınan bir yazar 

değil onu ancak belli çevreler tanıtor. Tanıyanların iÇinde 

Germanistik Eğitimi yapanlar onu ayrı, Edebiyatçılar ayrı ve 

Tiyatrocular daha ayrı biçimler de görüyorlar. Biz bütün bu 

görüşleri birleştirmeyi denedik. 

Almanca üzerinde çalışan araştırmacı ve bilim adamlarımızdan, 

Dürrerunatt üzerine tam anlamı ile eğilen yok denebilecek 

kadar az. Yazarımızın hAl! hayatta olmasının nedeni büyük gibi 

geldi bize. Nedense bizde, inaanın değeri öldükten sonra anla

şılıyor. Oysa Dürrenrnatt, Türk Okuyucuau'na uzak kalınamalı, 

çevirileri ile tanıtılmalıdır. Dürrenmatt, bizden yazarıara 

benziyor, o;):ay örgüsünü -bazen- bizim ülkemiz de kuruyor. 

bazı eserlerinde de türk isimleri kullanıyor. Bize bir hayli 
t 

yakın. Yüklü mesajlar verme alışkanlığı olan yazarı, araştır-

maya iten motif bu oldu bizde. · 

çalışmamız da sadece bu boşluğu -çok küçük de olsa- doldura

bilmek istedik, bunun iÇin çeşitli yayınları inceledik• diğer 
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yazarlar üzerinde Çalışan araştırmacıların vardığı sonuçları 

kontrol ettik, bü küçük çalışmanın ilerde aynı konu üzerinde 

inceleme yapacak araştırmacılarımıza, Çok basit bir uygulama 

örneği olabilmesine, bir mum ışıgı kadar aydınlık vermesine 

dikkat etmek için azami gayreti göstermeye çalıştık. 

Günümüzün insanı, bildikleriyle yetinmeyen, hızla değişen · 

koşullar da kendini yenileyen, hür, insancıl, hoşgörülü, top

lumuyla bütünleşmiş, kendi kişiliğini geliştirirken başkaları

nın gelişmesine de çalışan toplumsal bir varlık olma durumun

dadır. !naan, içinde yetiştiği .Çevrenin ürünüdür ve benzer 

şartları paylaşanlar, benzer biçim de düşünUr. Uluslararası · 

kültür alışverişinin artmas1, insanların birbirlerini daha 

iyi anlamalarına, ortak yanlarını bulmalarına, evrensel barı

şın oluşmasına ve birçok sorunun çözümlenmesine katkıda bulu

nur. Bu sebeblerle yeni çevirilerin ve tanıamayan yazarların 

gün ışığına çıkarılması ~ere~nektedir • 

.Araştırınanu.z da 1 her türlü yardım ve kolaylığı gördü

gümüz, yüksek ~ikirlerine sık sık müracaatta bulundugumuz, 

konunun sınırlandırılmasında bizleri yönlendiren, kaynak tami

nin de gereken ilgiyiigösteren, yeni yollara sevkeden ve araş-
1 

tırnıanın kontrolunun yapılma.sın da emeği geçen~ Ege Universite-

si Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevli

lerinden Sn. Doç.Dr. Gertrude DURUSOY hanımefendiye, Milli Eği~ 

tim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Proğ

ramlama Müdürü sn. Mustafa BEN'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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Kültürel Yayımlar Daire Başkanlıgı Şube Müdürü Sn. Halil Bey'e, 
. .1-

Başbakanlık Basılı Eserler V~ Yayımlan Daire Başkanlığı sn. 

Personeline, Milli Egitim Bakanlığı Başmüşaviri Sn. Faruk Bey•e, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tercüme Eserler Dairesi Başkanlılı 

sn. Fersoneline, TRT Yurtdışı Yayımlar Daire Başkanlığı Sn. 

lersoneliııe, TRT !zmir TV :Proğram·yardımcıları ve DenetÇilerine, 

Milli Kütüphane eski müdiresi Sn.Dr. MUjgan CUM~UR ve Sn. Nimet 

!PEK'e, Ankara Alman Kültür Merkezinden Sn. Brigl;tte ÖZSOY'a, 

Aynı Merkezin di~er ·· personeline, !zmir Alman Kül tür Merkezi 

yetkililerine, Cumhuriyet Gazetesi Arşiv şb. Md. personeline, 

Hürriyet Gazetesi !stanbul ve !zmir Bürolarında çalışan per

sonele, ayrıca bizleri bu aşamaya getirebilmek için üstün 

çabalar sarfedeni Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı 

Diller Bölümü Başkanı Sn. Hocam Prof.Dr. Nevin SELEN hanımefen-

. diye, danışman hocamAlman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Bölüm 

Başkanı Sn.Doç.Dr. Zeki CemilARDA beyefendi'ye, arc..ştırmanın 

şekil yönünden uygunluğu konusunda ders aldıgımız hocam sn. 
Prof.Dr. !hsan ERKUL beyefendi'ye, Selçuk Universitesi Edebiyat 

Fakiiltesi ve E~itim Fakültesi Almanca Bölümü Qğretim Görevli

lerine bu satırlar da teşekkür ve minnet ifadelerimizi dile 

getiı:mek istiyoruz. Ayrıca TUr k Tiyatro sanatçıları Zeki ALASYA 

ve Metin AKFINAR ile Nejat UYGUR'a verdikleri değerli bilgi

lerden dolayı teşekkürlerimizi eunuyoruz. 
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Araştırmamızdan elde edilen sonuçların, Dürrenmatt 

konusunda ortaya çıkan bazı güçlük ve kayıpları gidermea1 

ve bu konu üzerinde Çalışma yapacak araştırmacılara yardımcı 

olabilmesi en büyük temennimizdir. 

İzmir, 15.9.1987 KAmil FİDANCI 
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"Brecht'in ölümünden beri; 

Almanca konuşulan Tiyatro•nun, en önemli yetene~i 

Dürrenmatt•tır ••• " 

Siegfried KIENZLE 



B i r i n c 1 B ö 1 U m 

TİYATRO tlZERİNE 

D U Ş U N C E L E R 

Tiyatro ne<iir, nasıl gelişmiştir, şu an ki durumu 

nerededir, amacına ulaşabilmiştir, tekniği nasıldır? 

Bu sorulara, edebiyatla ilgilenenler çogu kez muhatap olmuş

lardır mutlaka •. Burada~ uzun uzadıya'tiyatronun·tanımı~ı ve 

onun kendine has dünyasını Çizecek değiliz. Ama istiyoruz ki, 

bu konuda ki değişik fikirleri yansıtabilelim ve konuya bakış 

açısını biraz uaha genişletebilelim. · · 

Tiyatro, bir çogunluk sanatı oldugu iein, çevrenin 

siyasal ve kültürel özellikleri onun gelişimini etkilemiştir. 

Bu etkiyi diger sanat dalları için de söylemek mümkündür. 



Ancak, tiyatronun önemli bir özelliği; diğer sanat dalıarına 

göre çogunluga daha yakın olması ve aktüelliğidir. 

Tiyatronun yaşamayı becerebilmesi, bugünün yaşamını yine bugü

nün insanına göstermek zorunda olmasıyla doğru orantılıdır bir 

bakıma. "İ<;;inue bulunduğumuz medeni toplum yapısı insanları 

küçük veya büyük tiyatrolar iÇinde hapsetmeye son derece elve

rişli. Çünkü kurumlar ve o kurumların çevresinde örülmüş olan 

hayat tarzı, yaşamayı ancak belli kurallar çerçevesinde yürüt

memizi mümkün kılan bir bilet vazifesi görüyor." (1) 

Tiyatro, seyircisine yönelirken içinde bulunduğu dünya

nın ve yaşamın gerçeklerin!, anlatmak ve doğrularını gösterip 

yorumlamakla görevlidir. Çünkü tiyatro bir hayat bilimidir. 

İnsanın özünü araştırırken, düşünce ve kültür tarihinin devam

lı degişen biÇimlerine, siyasal ve toplumsal gelişirolere sıkı 

sıkıya baglı kalır. Çünkü insan yaşamının temel sorunu·ancak 

böyle kavranabilir. "Kalabalıklaşma, kitleleşme, çağın belli 

başlı problemlerindendir. özellikle sanayi devriminden sonra 

büyük şehirlere akımın başlaması, iş merkezlerinde toplanma, 

içtimal ve iktisadi yapıda büyük değişiklikler meydana getir

miş, eski statik içtimal düzeni alt~.lst etmiştir." (2) 

(1) ~~mt~29ZEL, zor Zamanda Konuşmak, İstanbul, Ocak, 1984, 

(2) Gustave Le BOK (Çev.Selahattin DEMİRKAN), Kitleler 
Psikolojisi, İstanbul, 1976, s. 14. 
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lJürrenmatt ise, ,"Tiyatro Problemleri" adlı eserinde 

tiyatro anlayışını şu şekilde dile getirir: 

"Bana göre sahne, teorilerin anlatıldığı, dünya görüşlerinin 

dile getirildiği bir alan olmayıp, kendisiyle oynayarak imkan

larını öğrenmeye çalıştığım bir alettir. Elbet benim piyesle

rimde de bir irıancı, bir di.A.nya görüşü olan insanlar vardır, 

Bir sürü budalanın portrelerini ı.;izmeyi ilgi çekici bulmam. 

Piyes bunların ne dediklerini anlatmak iÇin yazılmaz."(3) 

Demek ki Dürrenmatt, inancı, inançlı olanlara vermektedir.Zaten 

tiyatro da olmak ta bir bakıma görmeye şartlanıjmış bulunanı 

görmeK degildir. Çünkü olmak, görmenin anlamı içinde bulunanı 

görmektir. "••••• sanatçıya, edebiyatçıya ve düşünüre düşen 

Çok önemli bir yük vardır. O da, eserini ortaya kayanın, önce 

eserinin kabul görülebilir olup olmanasını değil, yaptıkları

nın sahici dayanaklara sahip olup olmadığını gözetmesidir."(4) 

Oynanan eserin dogru kanıtıara dayanması seyirciye nasıl veri

lebilecektir, bu bir anlamda bilinebilir. Ama önce onu ikna 

edebilmek ve sonra verilmek istenen mesajı anlatmak gerekir. 

Çünkü çogunluğu etkileyebilmek oldukça zordur. "Kitlelerin mu

hakeme yoluyla mutlak surette tesir altına alınamayacakları 

söylenemez, fakat onların kullandıkları ve onlar üzerinde 

( 3) 1friedrich DURRENr<JATT (çev. Zahide GÖKBERK), Fizikçiler, 
!stanbul,.·Aralık, 1964, s. 4. 

(4) ÖZEL, s. 85. 



tesir yapan deliller, mantık bakımından o derece aşağı 

göı·U.nür ki, yanlız benzerlik i tibariyle muhakeme sıfatı 

verilebil1r."(5) bunun zorluğunu bilen tiyatro, seyirciyi 

sahneden uzaklaştırma yollarını aramaktadır. 

Dürrenmatt ve Brecht'te de bu arayışları görmek mümkündür. . ' . 

"••••• geleneğe, geleneksel trajedi ve trajedi kahramanı 
' 

anlayışına yönelttikleri eleştiriler, absurd edebiyatı ol

duğu kadar mutlak estetiğe dayalı edebiyatı redetmeleri, 

trivial sanat biÇimlerine sempati duymaları, karakterler ve 

tutkulardan çok, olaya ve durumlara önem vermeleri, seyirciyi 

mesafesiz bir özlieştirme eğiliminden koruma ~abaları ve bunun

la ilgili olarak bazı yabancılaştırma ve nesirleştirme tekni-

gi gibi."(6). 

Topluma hitap eden, ona yeni fikirler veren tiyatr~yu 

yine Dürrenmatt kabul etmemektedir.Uretici bir tutum vermekte 

aciz görür tiyatroyu. Onun gücü sadece_seyirciye bir şans ve

rebilir. 'çünkü, seyircinin tiyatroyu "bir ahlak kurumu gibi" 

görmesini ister. Adnan TURANİ konuya daha'değişik bir açıdan 

yaklaşmış ve1 "Bireyin i~giei, eski, dar çevresinden tüm evre

ne doğru genişleMiŞ ve hayatı -anlamadı~ı bir sürü izlenimler, 

dliş~nceler ve montajlar yıAını ile- çevrilmiştir. Birey, git~· -

tikÇe artan şekilde, sonuçlarını değerlendiremeyeceği bir 

(5) Le BON, s. 70. 

(6) Gürsel AYTAÇ, çagdaİ Alman Edebiyatı,Kültür Bak.Ya. Ankara, 
Temmuz, 1983, s. 4b • 



hürlüğe kavuşturulmuştur. Bu nedenler, toplumun dengeli düşün

me ve yaşama koşullarını olumsuz olarak etkilemektedir." (7). 

Dürrenm.att, .acaba "ahlak kurumu" anlayışından yola çı

lcarak katı bir kötumser veya esnEık bir nihilist mi olmuştur? 

Seyirciye <:)ncak "şanstt verebilecek bir tiyatro anlayışı,, dün

yayı ve iÇinde bulunduğu kargaşa ile duygusuzluğu düşünerek, 

sonunda dini bir yazar mı olmuştur? Hayır diyoruz bu düşün

ceye. Çünkü onun kötümserliği savaşların etkisiyle oluşmuştur. 

Bu arada her türlü eylemden vazgeçmiş bir İsviçre'li olup 

çıkmıştır. O yıllarda i<sinde bulunduğu durumu şöyle açıklar;, 
' 

"•••.•• savaşta iken kendi içimize kapanmıştık, _asla ülkemiz

den dışarı c:sıkmıyorduk~.Ve ben her zaman sanatçı olmayı is

terdim •••• •" (8). Bu i<sine kapanıklık,. sadece DUrrenmatt• ta 

değil, toplumlarda da kendini göstermiŞI.Şimdilerde de adeta 

bir "Çağ hastalığı" haline gelerek;.kişileri gelecekleri üze

rinde korkutucu bir endişeye sürüklemiştir. Bütün bunlara 

ragnıen; "••••• insan var oldugu günden beri • • • • • iki şeyle 

ugraşmıştır•.Kendisine biran'aneler zinciri yaratmak ve 

bunların faydalı tesirlerini aşınınaya uğradıktan sonra yıkmak. 

Kökleşmiş bir an'ane olmadan medeniyet olmaz. Bu an'anelerin 
(9) 

yavaş yavaş değiştirilmemesi halinde de teraı..:ki meydana gelmez•" 

(7) Adnan TURAN!; ~ağdaş Sanat Felsefesi, Varlık Ya. İstanbul, 
Ocak,l974, e. le. . · 

(8) Literarische Wahnssatt, Interwiewa mit F.DURRENMATT, G.Sim
merllng und Chr. Schmled, München, 1982,. Bkz. a. 210~ · · 

(9) Le BON, s. 87. 



Yarattıgı medeniyetten korkan insanın hayatı da bugün iÇin 

tiyatrolara ana konu olmuştur. 

!.ö. 534 yılında, ilk dramatik yazışmalarla tiyatro'ya 

adım atıldığını görüyoruz. Atina'da bir yarışma düzenlenmiş ve 

Ikarya'lı Thespis birinci olmuştur.Daha sonra satir oyunları 

ortaya çıkmış, mizah a~ısından güçlü olan trajedi "keçilerin 

türküsü" anlamında arkasından gelmiştir. 

"İlk dönemlerde korodo ki oyuncular teke derileri giyerek oyun 

alanına çıkıyorlardı. Ayrıca Yunan Tanrıları'nın-Çevresindeki 

yabancı güçler teke ayaklı satirler olduğu için "keçi türküsü" 

adı verildi." {10), buna rağmen Antik Yunan Trajedisi'nin ilk 

kez tanınıını, Aristoteles "Poetika" isimli eserinde yaptı. 

"••••• tragedya ahlaki yönden ağırbaşlı, başı ve sonu olan, 

belli bir uzunluğu bulunan bir hareketin taklididir. 11 (ll) 

Aristoteles, trajedinin seyirciye acıma ve korku duygularını 

aşılamasının gerektigini böylece, "ruhun tutkulardan arınaca-

gına" inanıyordu. Tabii seyircinin, kahramana ve onun kaderine 

semp3. ti d uyması ve onunla yakınlık kurması şartıyla.". •''• •• tra

jedi kahramanı ahlak yönünden iyi olan ve mutlu bir durumdan 

acı verecek bir duruma düşen kimse ••••• " (12) idi ona göre. 

Güruih-Ceza ikilisi, efsanelerden alınan konularda sürekli işle-

nen kavraınlaıdı bu dönemlerde. 

(lO) özdemir NUTKU, Dün a Tarihi-Ba 
Yüz;Eıla Kaa.ar, Remzi stanbul, 

(ll) y.a.g.e s. 33. 

(12) a.g. e. s. 33. 
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Başlangıç (Prologos), Gelişme (Epeisodion), Sonuç 

(Eksodos) bölümlerinden oluşan Yunan trajedisin de, Koro, 

sahneye Çıkarken ve gelişme bölümlerinde ş'arkı söylerdi. 

Dini inançlar daha sonr~ trajediyi komediye çevirdi. 

1.ö. 427 yıllarında Aristofanes'in ilk oyunundan önce ortaya 

Çıktı.(l3). "Trajedi insanların agırbaşlı ve ciddi yanlarını 

gösteriyorsa, Komedya da coşkun ve gülünç yanlarını dile 

getirirdi." (14). 

Bu dönemde hiciv belirgin bir özellikti.Herşey bir ka-

rikatiir anlayışı iÇinde ele alınıyor, taşlanması r,ereken her 

türlü çarpıklıkta güzel bir konu oluyordu.Koro, maskelerin 

kullanımı, şarkı ve dans, trajedi de bulunan bazı özellikler

le hemen heıııen aynıydı.Sadece yapı biraz farklılık arz ediyor

du. Genel görünüşü sergileyen, Giriş bölümü; gürültülü ve gü

lünç hareketlerle sahneye gelen koro (Parodos) ile başlıyor, 

birbirine zıt iki oyuncunun tartışmaları {Agon) ile devam 

ediyor, koro ile. seyirciye verilen mesajlar ( Parabasis) •ın 

yanında Bitiş bölLı.mü geliyordu. 

Eski Yunan Komedisi hiçbir zaman belli bir Çizgi üzerinde ol

mamıştır. Bu gevşek doku, Aristofanes'in işine -kişi, kurum ve 

siyasi tutumlara saldırdığı için- yarıyordu. 

(13) Genellikle, Komedinin Aristofanes ile başladığı varsa
yılır.Ancak bu uaha önceleri ortaya Çıkmıştır. 

(14) NUTK."'U, s. 42. 
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Dürrenrratt'ın Aristofanes'e hayranlığı ise; onun, po

litik ama eyleme dayanmayan güldürüler yazdığı ve geçmişe ait 

konuları, seyirciye, onu saramak için trajedi olarak vermedi~ 

~indendir.Aristofanes, gelenege bağlı, tutucu düşüncelere sa

hip, yani edebiyat ve sanatta ki yeniliklere karşı, yeni olan 

he.rşeye tepki gösteren bir yazardı. Komedi konusunda ilginç 

fikirleri olan Aristoteles ise şöyle der; "Komedya, ••••• or

talamadan uaha aşağı olan karakterlerin taklididir, bununla 

beraber komedya, her kötü olan şeyi de taklit etmez, tersine 

gülünç olanı taklit eder, ve bu da soylu olmayanın bir kısmı

dır. Zira gülün~ olanın özü, soylu olmayışa ve kusura daya

nır. ••••• nasıl ki kemik bir maskenin, Çirkin ve kusurlu 

olmakla birlikte acı veren bir ifadesi yoksa ••••• ~ (15). 

Komediden a~ılmışken söz, bizim komedyenlerimizden 

~ek.! AL1' SYA ile yapılan bir röportajı vermek istiyoruz; 

" ALASYA- Komedi olayını iki açıdan det:,erlendirmek gerek. Biri 

"evrensel kemik" diger! ise "ulusalkomik" • Normal gitmekt•, 

rutin yür~mekte olan bir olaya herhangi bir yerde müdahale 

euerseniz, yani elli defa sandalyeye oturan adamın ellibirin

ci defada sandelyeyi altından çekerseniz ve adam yere oturur

sa, bu insanları güldürür. Dünya'nın her yerinde insanlar ak

saklıklara ve garipliklere gü~liyorlar. Bizim seçtiğimiz yön, 

·evrensel kornigl, ulusal komikle birleştirmektir.Çünkü bir 

(15) HUTKU, s. 44. 
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"durum komiğiu bir "hareket komiğin bir de "lAf komiği" 

vardır. Bizim ulusal kocniğimiz de hareket ve ltlf komiği önde 

gelir. Ulusal komik, Türkiye'de yaşayan bir insanın olaylara 

'für.k:iye'de taşıdıgı bilgilerle baktığında gülebilmesidir. 

Biz ulusal ve evrensel komigi birleştirerek bir sentez, yani 

bir olay ortaya çıkarmak istedik. ·Biz bütün dünya insanları

nın güldügü olayların altı.uı. çizdiğimiz kadar, bizim insanı-

mızın da güldugü olayların altını. çiziyoruz." (16). 

Komediye İngiliz Tiyatro eleştirmeni Woddy ALLEN'in 

yaklaşımı ise şöyle; Komedinin yüzeysel, komedyenlerinse 

yüreksiz olduklarını düşünüyor ve "İnsan sahneye çıktığında 

hiç bir şeyi, hiç kimseyi görmez. Ama eğer gıda pazarından 

bir şeyler satın alması gerekiyorsa, Önünde aşması gereken 

bir zorluk vardır. Başkalarına hiÇ gLtÇlük çıkarmayan, ancak 

komedyen i<;in sorurı haline gelen bir çok şey vardır •. Bu onla

rın şakacı yönünü körükler. ••••• Komedinin amacı; insanları 

güldürmek. r·1ümkün olabildiği kadar fazla iıısanı güldürmek. ,. 

Araya kü<;ük bir mesaj sakarıarsa boşa gider, hi<; olmazsa 

rahatsız etmez. Ama temel amaç seyirciyi gözleri yaşarıncaya 

kadar güldürmek." (17) • 

Dürrenmatt•t~ komedi anlayışı ise alışılınışırı dışındadır._ 

"BiÇimleme" ve "Somutlama" komedide ön planda gelmelidir.Zaten 

( 16) )Yı:trı~~ı .r,a,~~~, Kurulu, "Kül tür Bakanı. Olsam", YANKI HAFTALIK 
. llAB~R 1)Eıı:G-ls1, s. 84l~Mayıs-1987), !stanpul, s. 50. 

(17) CumhuriyetHaber Servisi,ııweady Allen" "Der S;eie~el de 
bir röportaj", GUMHUR.İYETGAZE1'1!:~1, 8.~2317{13.1 .I~m7) 
"s. 12. 
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bu düşünce, trajedinin anlamı ile ortaya çıkmıştır ona göre. 

"••••• trajedi, en disipl1nli sanat türü olduğundan biÇimli 

bir dünyayı şart koşar. Komedi ise biçimlenmemiş, oluşmakta 

ya da yıkılmakta olan, yani bizim dünyamız gibi toparlanmak

ta olan bir dünyayı. Trajedi mesafe ilkesini aşar, komedi ise 

mesafe yaratır." (18). Friedrich Dürrenmatt'a göre Trajedinin 

de bazı gerekleri vardır. "Trajedinin gerekleri, suç, yokluk, 

ölçü, sorumluluk ve kuşbakışı gibi kavramlardır. Beyaz ırkan 

bu son dansında, yani Çağımızın kötülüklerinde, suç ve sorum

luluk bile yoktur. ••••• Gerçek böyle kimaesizdir." (19) 

Düı:-renrna tt Komedisi 'nde "buluştt vardır, "buluşt• diye 

tanımladıgı ifade <le ise grotesk vardır.Çı . .ırıki.i grotesk, tiyat

ro teorisinin özü, esas noktasıdır, mesafesizilk kavramını ge

tirai~i i~in, çagdaş sahne otunlarında bir vasıtadır. 

"Grotesk, mesafesizliğin yanında aevilir, mesafeaiz olmakla 

ortaya <;ıkmıştır çünkü. ••••• Çağdaş parçalar yazılı.:r.,zamanı 

ağlar. Grotesk alışılmışın dışında bir atildir, birdenbire 

ortaya çıkan resim gibi •••••" (20) ancak grotesk bir amaç 

değildir.Bu çogu kez bir vasıtadır. Tıpkı yorumsuz bir ça~ 

gibi, bir zananı gösterir gibi, kandililinden verilen mesajdır. 

{18) Friedrich vURRENMATT (Çev.Gürsel AYTAÇ), Babil'e Bir 
Melek 1niyor, Kültür .Bak. Ya. Ankara, Ekim, 1985, s. 3. 

(19) Otto Jl'ıANN, Geschichte des deutschen Dramas, A. Kröner 
Verlag, Stuttgaı·t, 19b3, Bkz. s. 623. 

(20) Jan KNOPF, .F. 1Jürrenmatt Autoreİıb~cher, C. H. Bech'Verlag 
München, 197b, Bkz. s.l3b. . 
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Dürrennıatt, zamanın korkunçluğunu sahnede gösterıneyi her 

zaman bir temel anlayış olarak görmüştür. Ayı:·ı.ca geleneksel 

fikrin getirdiği taklit anlayışını. rededer. 

"Bir çok kez, seyirciyi tiyatro da çağının gerçekleriyle yUz

leştirmeyi aramıştı.r.Grotesk ile seyirciye sunduğu karşıt 

tablm, gerçeğin alışılmamı.ş modelini oluşturan çarpıklıklar 

ve ürkütücü olaylardı.r." {21) Ancak Dürrenmatt, günümüz insa

nına realiteyi göstermemiştir. Çünkü o insanların, vicdanıa

rına seslenmeyi, insanlık iÇin aykırı. olan tUm doktrinlere 

tavır almalarını, realite hakkında kafa yermalarını istemek

tedir. Ahlak, suç ve ceza ana konuları. oluşturmaktadır belki 

ama, eserleri temelde yanlış anlaşı.lmamalı.dır.Bakı.nız sorumlu

luğu seyirciye nasıl yüklert "Dünya ve bu dünya demek olan 

oahne, benim iÇin, oldugu eibi benimsemaniz ama, tinünde tes

lim olmamanız gereken bir devdir. J!~elaketler, yüklü. bir bil

mece gibidir. Dünya insandan büyüktür. İster istemez çok kor

kutucu bir kaL·akteri vardır, ••••• kendimi bu tehd.idin dışı

na çıkarmaya ne hakkım var, ne de buna gücüm yeter." {22) 

Çünkü. Dürrenmatt doğada mutlak olana !nanmaz, ona göre her 

zaman geçerli olan yasal bir yol yoktur.TesadUf ve özgürlUkı 

fikirlerinin da asıl kaynağı. bu inancın temelindedir. Seyirci

nin dikkatini, ahlakın azalan direııcine, kendine kandı.rma fel

sefesine yöneltir. "Dünya'y.ı düzeltmek isteyen, mükemmelliğe 

(21) KNOPF, Bkz. s. 82. 

(22)DüHRl:i:Nir!ATT (Çev. Zahide GÖKBERK), s. 5. 



doğru büyük bir özlemle Çabalayan olumlu kişilere DUrrenmatt, 

Don Quijote tipleri der ki bunların güçsüzlüklerinden ve 

buna aldırmadan ortaya çıkışlarından dolayı gülünç hatta 

kaçıktırlar." (23). 

Trajedi konusunda Woddy ALLEN'in görüşlerine dönmek 

istiyoruz.Ona göre trajedi; "••••• gerilimden kaçmaz, heye

canı i<; ine sindiı:·ir. Bu çok daha tutarlı. Komedi de sorun 

aynen kılır •••••• Komedyen, sorunlara gülüp geçmeye çalı

şır. Seyi:ı:ci de birlikte güler, ama sorun aynen kalır. ••••• 

l3ir t.nıjedi seyrettit:,irnde heyecanlanı:yorum, bir süre etki

sinden kurtulamıyorum, eve gittigirnde düşünüyorum." (24). 

Trajedi ve komik unsurunun bileşinıinden Groteskin 

ortaya <;ıktıgını biliyoruz. 

GeliŞim süreci boyunca tiyatro, Roma ve Grek Tiyatroları'nın 

etkisinden kurtaramamıştır kendisini. KostUm ve maskeleriyle. 

degişik tiyatro yapılarıyla, koro ve müzikleriyle genelde 

aynı etkileri taşımıştır. 

Klasik döııeınde ki tiyatro yapıları ile ''orkestra" kavramı 

oturmuş, Hellenistik dönem ile sahne kavramı ortaya çıkmış, 

ve nihayet Roma dönemi ile, bugün kü sahnelerin ilk biÇimle

ri şekillenmeye başlamıştır. (25). Bugün bile Tiyatro, tekniği 

kostüm ve maskesi, koro ve oyuncusu ile topyekQn eski Yunan 

Tiyatıosu•nun birbirinden ayrılmayan unsurlarına benzemektedir. 

(23) AY'l'AÇ, s. 462. 

(24) Bkz. Dp. (17). 

(25) .Bkz. EKi'l ve EK: 7 arası 



Romantizm de tiyatro, aydınlanmayı aşmış tiyatro 

teknigirıe yeni gelişmeler getirdi. Fon perdeleri (perspek

tifi kü~Ultmek iÇin), tarihsel gerçekiere uygun bUyük ve 

süslü kostliınler, havagazı aydınlatmaları ile yeni bir çok 

imkanlardı bu gelişmeler. Seyirci sayısının artmasıyla da 

tiyatro yapıları loca ve balkon gibi mimari ayrıntılar ve 

ölçü karmaşasına girdi. 

Yirminci Yüzyılın, ikinci yarısından sonra tiyatro, 

baş döndürücü bir hızla gelişmelere ayak uydurmaya başladı • . 
Bu tiyatro da, öyle yüzyıllara seslenen akımlar yok. Kendini 

haya tJ.n temposuna gör·e ayar lıyor. Bu arada yazarlar ve sanat

':;ılar da toplumda meyda,na gelen büyük değişiklikler ve siyasi 

hayat.ta ortaya ÇJ.kan yeni gelişmelerden, çeşitli yönlere da

ğJ.lmaya baçıladılar. "Kimisi bu degişen dünyadan kork.ıı duyma

ya, kimi değişen dünya ile kendi arasında bir uyum sağlamaya, 

kimi yabancJ.laşmanın içinde kendini gerçekleştirme çabasına, 

kimi simgelere sığınrrıaya, kimisi bütün değerlere tanımamaya, 

başka bir bölümü de sürekli toplumdan kaçmaya başladı. ı>egi-

şen dünyaya uyma ~aba. sına girenlerde, biliınsel es tetiği temel 

olarak aldılar.~ (26). 

nu yüzyılda sanat, çatışma ve uzlaşma i~indedir. Buna uyrnayan

laı:· ise bagırıısız bir yazar olarak kalmayı yeğlemektedirler. 



" • • • • • Bağımsız eser, sanatçının kendi hukuku 11• birlikte 

doga i~inde yanlız kalışına, çevresine,hiçbir bağnazlığa dUş

meden baktıgına işaret eU.en veaikalardır, Kendine sipariş 

veren olmadığı iÇin, konularını istedi~! t:·ibi seçınektedir." (27) 

Bu yüzyılı kasıp kavuran, çok Şeyleri değiŞtiren iki 

büyük Dünya Savaşı, bazı yeniliklere engel oldu, Tiyatro ise 

önceden getirdlgi Ger~ekçilik ve Karşıt Gerçekçilik temelin

de ki eğilimini devam ettirdi.GerÇekÇilik giderek topluma 

girdi ve bilimsel bir gelişim süreci içerisinde yoluna devam 

etti. Diğeri ise.; simgeciliği ile, dışavurumcu, gelecekçi, 

ger~eküstücü tavırları ile kişiye yönelmeyi tercih etti. 

"Kitle içinde kaybolan ferdi varoluşu içinde kurtarmak iste

yen Existantializm ortaya çıkmış, daha sonra birey üzerine 

eğilmiş, buradan individualizme geçmiştir. ••••• sonunda çok 

paradoksal bir oluş ortaya çıkar. Kendi varoluşunu yaşamak 

isteyen, bu defa topluma kaLŞ.l düşmanca bir tavır takınmaya· 

başlamıştır.n (28). 

Berthold BRECHT'le Dünya Tiyatroları, bazı yeni kavram

lar kazandı.BHECHT, ftslup ve ortak bir Stile gidilmesini isti

yordu.Ama Dürrenmatt ona bir anlamda karşı çıkmıştır; 

"Her büyük tiyatro devri, belli bir tiyatro formu, belli bir 

(27) TURAN!, s.53. 

{ 2ö) Le BO .d , s. 15 • 



tiyatro stili ortaya konulabildiği iÇin mümkün olmuştur. 

Piyesler de bu forma göre, bu stil !~inde yazılmıştır •••••• 

Bugün böyle ortak bir stil artık kalmamıştır. Bugün kti ti

yatro bir yandan bir müze, öbür yandan da bir denemeler· 

alanıdır. öyle ki, her piyes yazarının yeni bir stili, yeni 

yeni meseleleri vardır. Bugün artık.stil genel bir şey değil, 

şahsi bir şey olmuştur. Daha doğrusu bugün artık stil diye 

bir şey yok, stiller var. Genel olarak bugünkü sanatı karak

teriendiren de budur." (29). 

Brecht'e bir noktada karşıdır Dürrenmatt, ancak top

lum ger~egini somut biÇimlerle vermek, yaşayan tablolarla 

göstermek, seyredenleri gerçekler üzerinde düşünmeye ve yar

gı vermeye çekmek, yozlaşmış toplum düzenini değiştirme dog

rultusuna yönelmeyi ytne Brecht'le gelişen Epik Tiyatro ile 

gerçekle~tirebilmiştir. Epik. Tiyatro bu yüzyıl ile gelen bir 

yen:.l.liktir. Bu yenilik daha a'iıklayıcı, tarif edici özellik

lerinin yanında, bol projeksi)on ve a~ıklayıcı korolardan 

oluşuyordu.Basit olmayan bir teknikle (oyuncu ve rol arkadaşı) 

arada ki mesafeyi kor·uycr, <;eşitli durumları seyircilerin 

ele~tirilerine imkan tanıyacak yeni bir görüş açısına soku

yordu.Ternel örnekler oeçmek, yani konu bulmak ta o kaJ.ar zor 

degildi. ırer olay konu olabiliyordu, çünkü asıl olan olayın 

ciddi bir biÇimde yorumlanabilmesiydi. 

( 2 ~) DÜRRENMA TT (Çev. Zahide GÖKBEHK), s. 4. 



"Epik Tiyatrocular, yeni konuların, yani günümüzde 

alabildigine gerginleşmiş toplumsal sınıf çatışmalarına iliş

kin pek karmaşık süre<;lerin yeni yöntemle sahnede kolay can

landırılabilecegini, çUnkü. toplumsal olguların nedensellik 

ilişkisi iÇerisinde ancak epik yoldan yansıtılabileceğini 

ileri sürmekteydi." (30). 

Epik Tiyatro, bir anlamda herkesin sanatçı olmayı gerektirme

diği, Köşebaşı Tiyatrosu'na benzetilebilir. Açıklamalar ol

dukça azdır ve dolaysız anlatımdır. Bu dolaysız anlatıma se

yircinin sık başvurdugu koro ve projeksiyon da yardımcı olur. 

"Epik Tiyatro, temel örneğini köşebaşından, ••••• alabildi

gine yalınkat (dogal) tiyatrodan, araç ve amaçları pratik ve 

dünyaya yönelik toplumsal bir girişimdan alır. Bu örnek ise, 

tiyatro oyunları gibi;(kendini anıatma i~;güdtisü), (yabancı 

yazgılarırı benimsenmesi), {ruhsal yaşantı), {oyunlaştırma 

dürtüsk), (hikaye etme istegi) v.b. etkenlere borçlu deAil

dir varlığını." (31). Erwin PİSKATOR {32)'un Epik Tiyatroyu 

bulduğu söylenir. Brecht sadece onu geliştirmiştir. Ancak 

esas olan konunun verilişinde ki özelliktir, şunun veya 

bunun bulmuş olması önemli değildir.Bunu Türk Tiyatro sanat

çısı Nejat UYGUR şu şekilde açıklar; 

(30) Berthold BRECHT {~ev. Kamran ŞİPAL), ~pik Tiyatro, Say 
Ya. !stanbul, 1~81, s. g. 

(31) 

(32) 

y.a.g.e. s. 18. 

1B93-1~66 yılları arasında yaşamış Alman Tiyatro yönet
meni ve politik tiyatronun temsilcisi.Tiyatroya getirdi
~i, sahne oyunlarında filmden,projeksiyondan yararlanma 
gibi yenilik1er1e bilinir. 



11 Epik tiyatro da, dramatik ögeler, dramatik tiyatroda da 

epik ögeler vardır. Dramatik özellik, konunun gerçek anlam

da bir merkezde toplaıması ve tek tek parçaların birbirine 

sımsıkı baglanmasıdır. Konunun belli bir.ÇoıJkuyla verilişi 

ve birçok güçler arasında ki her tUrlU çatışmanın özellikle 

vurgulanması Dramatik b~r yapının belirli özelli~idir." (33) . . 

Teknik geliçıneler tiyatroya girmiş, projeksiyon~an da 

alabildigina yararlanılmaya başlanılınıştı bu dönemde. Bu ışık 

teknigi; dekorun şekillenmesinde, oyuncuların kişileştirilme

sinde ve doğaüstü güçlerin ifadesinde kullanılıyordu. Tiyatro 

bu özellikleriyle, alabildigine ögretici bir dinarnizrole işe 

başlamıştı. Petrol Krizi- Enflasyon-. Savaş Sonrası- Aile

Açlık- Toplumsa;l Çatışmalar- Din- Tefecilik v.b. gibi konu

lar oyunların içine girmişti. 

Koro, seyirciyi bilmedlgi sorunların içyüzU üzerinde 

aydırıla tıyor, "arka planlar"' ın su yüzüne Çıkmasıyla, insan 

davranışları eleştiriye konu oluyordu. Böylece yanlış ile 

dogru davranış arasında ki fark ortaya serilmeye çalışılıyor

du. Bu, kirli Çamaşırların artaya dökülmesi aşamasında tiyat

ro, filozofça konuşmaların savaş alanı haline geliyor, dünya

yı açıklanıaya C:;alışıı·ken onu değiştirmek arzulanıyordu. 

(33) Bilg~ler, "Hanedan" ci,; lı o~nun !zmir' de sergilenmesi 
arıında 21 Tenımuz 1987 günü tiyatro sanatçısı Sayın 
Nejat UYGUR ile yapılan görüşmemizde derlenmiştir. 
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Dördüncü. Duvar ( 31) 'ın ortadan kd.lkmasıyla, anlatıcı, 

açık t:3eÇik kewlisini gösteriyor, bir yanda arka plan, başka 

yerlerde aynı zamanda ge~en olaylara bilyUk pankartlar üzerin

de sey.rciye ha tJ.ı·la tılarak, sahnede ki olaylar karşısında bir 

tav ır takınH-ası saglanıyordu. Bun ... ı. gö:ue Tiya trenun yapısı ı 

Dramat1!'- Tiyatro ~a 

-Eylemlerle ($alışJ.lır 

-Telkinle iş görUlUr 

-seyirci olaya karıştırılır 

-Seyirciye yaşantı sunulur 

-seyirciye duygu verilir 

-seyirci aksiyoma karıştırılır 

-Duygu egemenuir 

-insan bilinendir 

-1~şUnce varoluşu yönetir 

-İlgi son bölümdedir 

~pik Tiyatro da 

-Anlatırra başvurulur 

-Kanıtlarla çalışılır 

· -seyirci olay karşısında 
tutulur 

-seyirciye dünya görUşU 
verilir 

-Seyirciden yargıya 
varması istenir 

-seyirci gözlemleyicidir 

-Akıl ustündür 

-1usan inceleme konusudur 

-Toplums~l varoluş 
d.Uş~nceyi yönetir 

-İlgi oyunun yürüyüşü 
:ızerindedir 

-OrganiK biL· bLiyUme vardıı· 

şe.Klindedir.t-iüzik unsurunda ise : 

-Montaj teknigi kullanılır. 

Dramatik t•1Uzik 

- Metni pekiştirir - Metni yorumlar 

- ~Uzik yardımcı ögedir - Muzik ileticidir 

- liuh durumu anlatılır - Davranışı verir 

(34) JJörui.uıc,~ Duvar: Dog<:tlcı tiyatronun ortadan kabul ettiği 
biı deyim.Buna göre, ~n sahnede ki kavie dördUncU duva
ı:·ı ol w; turur. .Bu hayali olan me.K~n ayrımayla, oyuncunun 
rolUnU oyna.rken, seyircinin etKisinde kalmaması, varlı
g.ını cl.ikka. te almanıası geı·e.ıttigi belirtilir. 



- Metni oluşturur - Metni varsayar 

- t:e tni sUsler ... 1\~etne tav .ır tak.ınır • 

. Paul fiUHCHA.i:W' ın ''Yaşlı .Kauının Ziyaı:·eti" ve •• Beşinci Frank" 

ta ki mU.zik, daha dot;.ruau opera iki türü de kapsamaktadır. 

Dekorlar da ise; projektörlerle kıyamet sahneler!, gök

ten inen rı:elekler, kötu durumlar gösteriliyor, sahnede ki olay 

lar ki.irŞısında alınan tavırlar a~ırıkça gösteriliyordu. 

"Sahne banatları, banat yapıtının seyirciye iletiminde yeni 

bir biçim geliştirmek gibi bir fedakarlık karşısında bulunu

yor. Seyircinin küçü.k eaptaki itiı:azlarına rağmen, ayrıca 

ambargo koymaktan ve türlü e)eştiriye kulatıarını tıkayarak, 

seyiı:·ciyi ardına tahı.p sih'üklernekten vazgeçmek zorunda ••••• 

ins;uıların toplum içinde birarada yafJanıalarına ilişkin eahne

leı:i o türlLl sergilamesi gerekiyor ki, hem sergilenen olay

lar, hem sergileyiş bi~imi bakımından seyirciyi eleştiren, 

yerine göre i tira4:;laı:· yönel ten bir tu turn takı.nnbilsin, hatta 

onun böyle bir tutum tuıunması şekillendirilebilsin." (35) · 

Olaylax·ın f)eyirciye, şaşJ.rtıcı ve yatlırgat.ıcı özellikler 

i;;inde sunulacagı aıwıktı.r. Demek ki tiy<ı. tro, dünytıyı yorumla

maktan ~ok onun iyileştirilmesi i~in daha degiŞik bir dBneme 

girmelidir.Yani bugu.n iÇin tiyatıo,"ciddi denemelerden geçiyor 

(35) Bilgiler; Tiya. tro sana t'a ı. ları. Zeki ALASYA ve Metin AKPI
NAR ile 27 Ha.zira.n 1987 tarihinde "DELİLER .. adlı. oyunun 
seıt?:ilenmesi sırasında, İzmir' de kendileriyle görüşmek 
.suretiyle derlenmiştir. 



denilse pek ya.nlış bir ifade kullanılmış olmaz. "..... çünkü 

seyirci, gunlı..ık: c;alışmalar·ından bi tkin dUşmUş, tUrlU toplum

sal sUrtüşmelerde sinirleri gerilmiş ve yo11gun. ·Karşınızda 

böyle bir gU.rQh var. Bu seyirci, bir yolunu bulup, kU<;ük dün

yasından kenuini dışarı atmış, tiyatroya gelerek ••••• bir . 

ka·*a.k gibi koltuga otuı·muştur. Biı:' ka~aktır, ama bir müşte

riliir aynı zamanda. Kaçıp t1ya tı:oya sıgındıgı gibi, bir başka 

yer~e se~ebilirdi kenuine pek~l4 ••••• " (36}. 

Epin Tiyatrünun getirdiği bir başka yenilik te Yabancı.

laştırrna Teknit?,i'dir.Yabancı.laştırma Efekti olarak ta bilinir. 

Nedir o halde bu teknik? 

l'-:edeniye t o kadar ilerledi ki, üç ka tl ı. bir apartmanın ·birinci 

katında ''turan insanın ne oldugunu, yaşadı.{tı.nı ve hatta öldü

gunü bile bilmiyoruz. O ka.:ar yabancı.laştık birbirimize. 

TiyatLo da, bir olayı. ve karakteri, onu esas halinden, bilinen 

tanınan, akla yatkınlıgından sıy.ırı.p almcık ve aeyi:rcide hayret 

merak uyandıvıcaK bir hale sokmaktır. Bu da seyircinin~ olayla

rın asla dee;iştirileıneyeceı:::.i, kaderlerine kapalı., tümüyle çare

siz insanlar gibi kabul etmemelerini saglayarak, olayı, kişi

leri ve tarihleri sürekli ülrrıaktan yoksun nesneler Bibi canlan

dırm:.ı.larını saglayacaktır. DUrrerımatt• ta bu görUlür. Olayların 

gerisinde ki olayları. sahneye koymak, yani tarihi örnekleri 

bir sansUrden teÇirmek gibi. 

(36) Bkz. Dp. (35). 



Yabancılaştırma Efekti*nde oyuncu, rolUnU sokakta .rast

lanılan herhangi birinden !arklı hale eetirir. Seyircinin 

dikkati, tanımlanan nesne Uzerine <;ekilerek ona ilginÇlik 

kazandırılır.t~ontaj ile verilerı baz.ı örnekleri aravtırmamıza 

konu olan DUrrenmatt'ın bazı eserlerinde de smkça görU~ü~. 

Claiı·e'nin protezleri (Yaşlı Kadının Ziyareti), Romulus'un 

tacında ki altın yapraklar (BUyUk Romulus), Kasa ve Tabut 

(Beşinci .Frank), NolekLÜ'Un tanımı, keman sesleri (F'izi.kÇiler) 

r-.ıelee:,in kanatları, şehir Çöplügü (BabLl' e Bir ·Melek lniyor), 

Y-Efektine verilebilecek örneklerden bazılarıdır. 

Bir bakıwa bütün sanat kollarında nesnele:ı·i ayrı bir havada 

vermek, alışılmış ilişkiler i~,-inde ki yerlerinden koparıp 

almak, alıntılar, çeşitli monta.jlar, ışık oyunları, bazen de 

r·1üzik unsuru hep Y-Efektine başvuruldu~unun göstergesidir. 

Bunun yanında Y-Efekti araştırma sahalarında, film, mUzik, 

tarih ve felsefe alanlarında da kullanılan bir tekniktir • 

. f<loder'n toplumlarda yabancılaçma; insana ilişkin anlamların 

yitirilmişlibidir bir bakıma. insana anlamlar bulmak iÇin 

Y-Te.knigine başvurmak gereKir, c;ünkü insan bilinen bir değer 

degil, bir inceleme konusu olmalıdır.Dünya•nın ideolojik ve 

rndddi kıyafetinin ardında ki ger~eb.i. ögretrcek için, tiyatro 

seyircinin sahneye olan bagımlılığını koparmak zorundadır. 

reyirciden bir algılama ve duy,_u ortaK.lıgı beklenilmeden, 

uzaklık ~e yansıtma aynı anda verilebilmelidir. Seyirciyi göz

lemce duruma sokmak gerekir, yani Y-E.fekti seyirci ile sahne 
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arasında olmalıdır.Aynı. zamanda da sahne ile oyuncu arasında 

bulunmalı, ı;;ahnenin iae sadece bir oyun yeri oldugu vurgulan

malıdır. Duyt.uıar canlandı.rılmadan, eğilimler gös terilmeden, 

oyuncu ile rolO. arasına sokulmalı, oynanan rol ile yer arası

na yerleştirilmelidir. Keza toplumla ilgili, toplum üzerinde 

fikir verebilen, Müzik Jest'! de bu arada işlenilmelidir. 

Epi.i\: Tiyatro ve Y-Efel<.t.ı. U.zerirıue bu kadar durduktan sonra, 

şimdi yine Tiyat!O nıaceram.1za, fikir've gelişmelere geri döne

lim. 

Korneoi savaş sonrasında, buruk, çok ciddi ve zaman zaman 

nisteıik" bir tutumla toplumun yanlış yanlar.l üzerinde durdu. 

Bazıları ele~tirileri gUldUrU yoluyla, dilerieri de hiç bir 

sorunla UBraşmadan saüece gUldürmeyi amaç edindiler.Grotesk, 

Komedi de; -fantazi ve eerçegi göstermek iÇin- realiat tutu

nıu~ıctan yavaş yavaş uzaklaş tırı.lı.yordu. Trajik açıdan daha belir

gin bir hal almaya l>aşlamıştı. 

Tarihsel oyunlarla, dışavurumculuk ve izlenimcilik or

tadan ki;ilktı.Bu tür· oyun yazarları., özelliklerine göre yöne

lim göstermişlerdir. Bu yol ile, politik sorunlara, gUniin eleş

tirileı·ine, pı..;ıiko-analize ve şiirli bir dünyaya kapılar açıl

nu.ştı.1'arihsel oyunlar genelliKle, I. ve II. Dünya Savaşı. 

arasırıda oldui<:~a il€,1 s örmüş tilr. 11. Dünya savaŞ.l yıllarında 

tiyt:ttro adeta durdu. Varlı.gını, cepheye -Moral Takviyesi-

olsun diye gönder·digi, kaba çizgili gUldUrüler ve ka,bare tUrU. 
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müzikli oyunlar ileı pasif bir şekilde sürdü.rmeye çalışt.ı. 

Ayrıca, sa.\TaŞla ortaya ~ıkan yeni devlet y(Snetirnleri tek dUze,. 

birtakım yasaklarla dolu ve renksiz bir hayatı getirdi. 

Savaş sonu tiyatrolar da, ırk ayrımı, diktattlrlük, dar görüŞ

lUlUk oyunlara konu olmaya başlamıştı. Bu devirde ki tiyatro; 

-ödenek ayrılrrıadı~ı iÇin- daha <;ok bir gişe tiyatrosu olmak

tan ö·teye gidemedi, üstelik gerilerneye de başladı. Tam anıa

nayla ih·tiyarlık dönemini yaşıymr_du.ıı Bu kuşak kendilerinden 

öncekilerin getirdi~! her şeye, deliŞik biÇimler de saldırı

yoıdu." (37). 

Ger~;ek~ilik a.tcım.lna yönelen tiyatro da, dram şekillenmiş. yö

netmen kavramı, özgUz· sahne ve simgelere sıAınan oyunlar orta

ya çıkn,aya başladı. 

Bizde neler oluyordu peki bu dönemler de? 

Tanzimat ile batıya a~ılan Osmanlı lmparatorlugu~nda, 

tiyatro yenilikler. e sahne oldu. Meddah - TO.lda t ve Orta Oyun

ları biÇim ve tei<.nikyUnden yeni bqyutlara ulaştı. 

İlk Türk Komec11si 1 brahim Şinası • nin yazdıgı ''Şair Evlenmesi" 

iai. Bunun yanınua ilk trajedi denemeleri 1866 yılında Ali 

Haydar Pey'in Uç bölümdön oluşan sergLizeşt-i Perviz ve iki 

bölumlUk "İKinci Ersas" ile başlamıştır • 

. Bu dönemin w.:ı.nzum eserleri, daha Çok Şiire yeni bir yön vermek 

i~in yazıldıe;ından, dramatik gelişimi satt,layacak hareketlilik

ten yokeundu. Tarih unsuru ön planda tutuluyordu. 

( 3'7) NU11KU, -2-, s. Bkz. 24 5 • 



Burada; "sanat" sözeugüne bag lı olarak, görüş ve .düşün

celer in, zaınana bat,lı., tar·ihi ve anlık sanat uygulamalarıyla, 

canat kavraın.ı.nı. donduran görüşleri vermeye çalıştı.k.Ama bunu 

taıı.arnen bir, eleştiri uzak.lıgı !~inde dile getirmeye çalıştık. 

"Edebi eleı;;tirinin bir tanımlamasını yapmak onun edindigi 

aı:<:3Sları ve kullandı.gı yöntemleri önceden belirtmek demek 

olurdu ••••• edebi e)eştirinin eski ve çagdaş eser yaratıcıla

rını aydınlatmak, a~Sıklamak ve onlara değer biçrnek için ince

lemek oldugunu söylemekle yetinelim." (38). !nsanlar tiyatro

ya gidiyorsa, görduklerinin önüne katılıp sürüklemek, gördük

leriyle bUyülenmek, dehşete sürüklerımek, yüceltilmek, merakla

ra konulnnk, heyecanıara kapılınak, oya.la.nnıak, hürriyetlerine 

kavuş tuı'UlMJ.k, coşkulara i tilmek, selatTıete çıkarılmak, içinde 

yaşadıklrirı. zamandan ~ekilip götlir~lmek istediklerinden gider

ler.nunla..r bir bakıma, seyircinin bekledigi şeylerdir.Demek ki 

sanat, biı. bakıma ka.ışısı.nda ki insanı hafifletmek, Çekip yü

celere ç·ıkarmakla e:,örevli. ~tTiyatrodan çıkmamış bulunan kişi, 

meridyen ve paralel ölçUleri !~inde bir dünya görür, bu dün

yanın iktidarları, mekanizmaları., manivelaları vardır. Tiyat

roda ki a~ıam i<.;in kurallar, kurumlar ve bunlara bağlı vakıa

lar gerçektir ve gerçek oldukları kadar anlamlı.dırlar. Tiyat

roda ki kişi bUtün boyutlarını. bilir, çünkü sadece sınırlı. 

boyutlardan haberdardır. Tiyatronun, tiyatro oldugu ancak 

(3b) J.C. CAHT..ıAUl-J.C • .r·!LWX (Çev. Ayşe Hümeyra ÇAK~'LA.KIJI), 
Edeb1 Ele!itiı·1, Kültür Bak. Ya. Ankara, Temmuz, 1985, 
s. s. -· 



_._ 
tiyat.r·odan ç-ıkınca anlaşılır." (39). Et;er tiyatro bunu bece

remiyorsa, ya tiyatro degil veya bir yerlerinde bUyük noksan

lıklar var demek istiyoruz. 

Bu bölumde tiya ·&;ro ve bazı tiyatro terimleri ile 

tiyatro tarihine kl.sa oir gezinti yapmak istedik.Bununlaı 

a.ıaştırınamızda ee~Secek olan bazı tiyatro kavramları da bu 

bölüme bakılmak suretiyle uaha anlaşılır bir hale gelebile

cektir dUşOneesini iopatlamaya çalıştık. 

(39) ÖZEL, s. 12). 



1 k i n c i Böl U m 

D U H R E N M A T T ' I N HA YA T I, E S E R LE R 1 

V E ~ E V 1 R 1 Ö R N E K L E R 1 

Bİ Bİ NCİ KI SIM 

Hayatı ve Eserleri 

S.l. _ _JIAYATl VE E~EHLh!i!. 

Alman dilinde eser veren, ÇaSdaş tiyatro yazarı, 

5 Ocak 1~~1' de Bern'e baglı Konolfingen' de, bir protestan 

ralıil.Jirıin oglu olaruk. dogdu. Orta öt)reninıini Benn' de gördük

ten Bonra, ZU.ı·ich' te felsefe-edebiyat ve tabii bilimler 

okudu. Uzunca bir süre resim, tablo ve grafikle ilgilendi. 

Kierkegaard, Aristofanea, Trakl ve Heym gibi ekapreetyoniat

leri ohumuştur. Kendisini edebiyata vermesi 1947' 11 yıllara 

rastlamaktacı ır. 



ll k o.vurıu, •• Ynzılıdır .. NJjle Yazıldı - Alın Yazısı'*, 

bunu ''K tsr Adnrrı", ''HUyu k Romulua", "Bay MiaBiseipi' nin 

Ev 111 .1 lı 1.'', '' YfHıill. KtHllnırı Ziyareti", "Fi~ikÇ ilertt, "Çift", 

nrı . .-.~ı.lıınl Jıı,..rık", "OUktaşiu, ''Duruşma Oeoee1", ta.kip etti. 

ttyın·l'.ll,i ve Oe.l.ladı" • '':_iehir", "Yemin", "ŞUphen, "'Yunanlı bir 

J<ız A raıııyur'', "li'riedrich Schiller", adlı romanları bulunan 

Fr1Pd rt ch rıurrenma tt' ın oyunları. ve romanlarında ele aldı~ı. 

kişiler, gulUnt.: dururnlardan kurtulmaya çalıE;Sırlar. 

~eşitli ainen~ ve tiyatrolar iÇin senaryolar hazırlamış, filme 

aJ.ııı:1 n eser·lerirıin re jieöı:lütı,Unu yapmış tır. 

\ı e çi tl i lılı(ı yo üyuıılu.t:.l da bulıuıan DUrı·emrıa tt • .Ln bu ala. nda ki 

en uııl\Ueri ı 11 .b:l}egiıı Otil~~.eai Uatılne Uavau, '' Strani tzki ile 

Ulut:>ul Kahrarı.arı'', "HerkUl ile Augiae' ın Ah.Lrı.'', nG e ce Konuş

rr.aları" dır. Ayr.LC&.J "E·ila tue" • "Nihiliat", n Bozukluk-Bozgun", 

"Diı,ııa tn i~ Hir 1nuanla r, ec e Konuşmalaı:·ın, "Ray Korbes tavaiye 

ediyor", "We1.:l uozf'~tnnine Hareket", "Sonbahar da geç vakitler" 

••'J'n.ıınln. dn Vırttani•, '"l'unel", 11 Tiya.tro l'rohlemleri", "Tiyatro 

f'~'n. .~H ı alfüA r 1 ve KorıuQrıınları" ad lı eserleri de bulunmaktad.Lr. 

C1tlıU b1x· !Jekftı• hastası olan J>ılrr.erımatt, U.lkemize son 

olıHHk, l~Ulf.'HI'iatau'da kendisine verilen "~~iv.ah ÖdülU Töreni" 

ne katıld.ıkt.un oonrıı, 3 Haziran 19U7 tarihinde gelmiş ve has

talı~ı neueuiyle geri dönnıuştür. Yazarın son· yazacal~ı. konu 

"'Yargı\; ve Celladı."n da oldugu eibi Türkiye'de geçecektir. 

G t.mocıll1~1ıı n.laya u.lı.nır yanlarını. bir masal ha.vaaı.yla veren 

biiyUk tiya t;rocunun -cevap yazınamasına ra~;rrıen- adresini ilgi-



lenen araştırmacılara verrnek istiyoruz. 

"Fr1edr1ch DUrreumatt, .Pertuie du Sault 34, 2000 Neuchatel 

CH - Schweiz." 

Yazarı.mız halen, Bern yakınında ki Neuchatel kantonunda 

hayatını sürdurmektedir. 



İKİNCİ KISIM 

çeviri örnekleri 

lJurrenma tt' ın 19~6 yılında yazdı.b.ı., U<; perdeden oluşan 

bir traji-kumedisidir. Oyun, sergilend181 yer~erde yazarını 

dünyu ~a.pınua bir lme kn.vuç:turmuştur. 

Olaylar, Orta Avrupa'nın herhangi bir yerinde bulunan 

G~llen adınaa kuçUk bir Şehirde ge~mektedir. Herşey bu şehir de 

ba~;lar, bu ~ehiı·de gelişir ve yine bu şehir de nihayet bulur. 

Harube gibidir bu şehir. " ••••• "G ülle" İsviçre dilinde "Gübre 

Çu.kuru" a.rılarrıı.na gelmektedir. Harabiyeti iae, ~agımızın an•ane

vi deeerlerl ve eokimiş dU~enidir." (1) Yani GUllen şehri 

aaJ J.nda hA.r:yorde bulunan bir sernboldUr. 

(1) Eü~·.ar Nl·:IS, Köni r Erltıuterurı en 
• DUı·nmrna.tt, Der llesuch der alten 

Bayreuth, l9ci2, Bkz. e. 43. 

:Friedrich 
ag, 



ıı!l~İNC t PEHDJ<~ ı 

Sahne Güllan şehrine dogru aÇJ.lı.r. " ••••• C ar binası 

sesalsdir, suyu kesik, yolu kapall. bir şehir, duvaı·da peri

şan halde bir seyahat planJ., pasll. bir makas, tabelasJ.nda; 

"G i.t·1ş Yauak" ibaı:ea1 bulunan biı.· kapı. Ortada çok kötü bir 

Cadde. Solda, cwıplak. kiremitli damlarJ., yırtılmıŞ duvar ilan

ları ve penceresiz damlarJ.yla, duvarlarıyla kilçUk evler. BeŞ 

ba..anmız nda nı, bir bank ta oturmaktadırlar. Gök gürtil tUsüne 

benzer bir sesle, soldan sat?,a dogru bir tren e:e~er." (2) 

Haınburr - rıeapel seferini yapan "Gudruntt Ekapresidir bu. 

11.27 de ki Venedik - Stockholm Ekspres! "Raeende Röland" da 

gelmektedir. Ancak Ekspresler Güllen ielaayonunda -Beş yıl 

önceki e-ibi- durmarnaktadırlar. AÇll.k, !şsizlik, İflas eden 

ııockrııanıı ve \~!agnerwerke şirketleri yUzünden şehiı·, adeta 

bitkısel hayata girmiştir. Hatta Unlü şeh.i.r mUzesi bile Uç yıl 

önce AmeriKa'ya satılrnJ.ştır. Şehir adeta harabedir, ancak bir

~ok bzellikleri de yok degildir. PUÇUNCU- Eskiden bir kültUr 

şehriydik •••• fKıNCi~ Ulkenin en iyilerinden biri• • • • • • 

Goethe burada geoeledi, ••••• Bruhrna bir kuartet kompoze etmiş

ti, ••••• Dorthold Schwarz tabaneayı burada buldu ••••• " (3) 

Anılan bu özellikleLi ile şehir, önemli birini misafir etmeye 

hazıı·.ltuını~ık tndl.r. OnlU bayan milyarder Claire Zacha.nasaian. 

---------·------------
(2) Jirioı1rich DURm•:Nf'·ATT, D~r Beı3UCh deı· al'ten Daılıe, Arche 

Verld~, ZUrich, 19L6, Bkz. s.9. 

(3) y.a.g.e. s. ıo. 
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Bu misafir Glillen şehrinin tek umududur. ÇUnkU; "DİH!NC!- Er

rr.eni ııc trolleri Şirk.e ti, Bu tı. Demiryolları., Kuzey Yayıncılık 

Şirketi ve lionkong Eglence t•1erkeeleri onundur." (4) BUtUn bun

ların yanında Kaf!ingen'de bir Yetiınhane, başkentte bir Huzur

evi kurmuştur. GUllen halkı. Claire'nin kendi şehirlerine de 

yardım yaııaca.gı umudundadır. 

:ıc=uaı·lıklar yiipılmış, bir yLizUnde kı.rrrıı.zı renkte "Hoş

geldin KHlri" diger ylizunue "Hoşeeldin Claire Zachanaasian" 

yazılı. bez afi~ler hazırlanmaktadır. (,). Gençlerden oluşan 

.koro ~·arkı söyleyecek, sporcular milyarder kadının şerefine 

piramit yapacak, kötü durumda olmala.rı.rıa ra.gmen gece, katedral 

aydınJa tı.lacaktı.r. Bu plan Belediye Başkanı., .Fapaz, ö~re tmen 

ve ııaci~·. r:emuru tarafınuan yapılmaktadır. Ve tabii Claire • nin 

gen~·lik sevgilisi Alfred Ill'<ie vardır bunların iÇinde, ona 

önenili bir ~öı·ev uüşrrcuş tür. Şehrin yararına bir vakıf kurmaya 

ikna etiecektir Claire'yi. Belediye Eaşk.:arıı. Ill'e Çok nazik 

davrauırıak tadır. •• riepimizirı kaderi sizlere baglı., siz eskiden 

onunla sevgiliyd.iniz.· ••••• Uzun zamandan beri G ı..ıllen" in önem

li ı.cıhsiyetlerindensiniz. ••••• Sizi benim halefim olarak tak

dim edecegim."{b). 

~ehir halkı, -yardım ugruna- Claire•nin kötü özellikleri

ni bile inkar etmekte, herşeyde onu methetmenin yollarını 

( 4 ) llkz • Dp. ( 3 ) 

( 5) T.<kz. FK IJi~R : Ek : 5 

( 6) DU i\1\l!:m~r~ TT, Bkz. s. 12-14. 
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aramaktadır. KötU olan öğrencilik yı.lları, çok iyl, olarak 

görJlmüş, polisleri taşlaması -suçluyu koruduğu için- , hayır

sever, adaletsever, ha.tta bir inşaat iş<;iai olan babası 1,.1n 

bile, şehrin mirrarı, Unvanıarı layık görUlmüştUr. Bu arada; 

"••••• yaklaşan trenin korkunç fren seeleri. BUtUn yUzler bay

ret vEn1c1 bır şaşkınlıkla o tarafa döner." (7) Güllan'de dur

mayan "ilasende Roland•• trenidir bu. Zaten misafir ı. 13 Kalber

sta.tlt 'l'reni ile beklenmektedir. Ancak tren neden durmuştur? 

CLü.r.:·e gelmifJ tlr, ancak Güllerı halkı onu tanırnamaktadırlar. 

11 Sat,dan Claire zachanassian. e;elir. 62 ya~larında, kızıl 

sa~lı., inci geruanlıklı, muazzam altın bilezikleri olan, acaip 

zerafetiyle tuhaf biridir. Arkasında koruyucusu Boby, 60 yaş

larında, Siyah eözl~klcr1yle 1 siyah bıyı.klı, ince uzun, iri 

yapılı yedinci kocası, tam techizatlı balık takımıyla onu 

ttıkip etırır.ktedirler." (B) 

Clai.ıe'rıin ilk sözU "-l:u.ru3ı Güllen mi?" olur. 11'ren, bu kad.ı

rıın "lmuat .E'reni" ni kullanmtisıyla aurmuştur. Bundan dolayı 

Şeftren bir u~ıkls.~a· beillen;ektedir. Onun a~.ıklama beKlernesi 

Claire'nin unıurunaa degildi:c.Ill :;ıaşırınış, uykudan uyanmış 

gibidir· adeta, a~zımlan sa.dece "Claiı:·e" sözu <;ıkar. BUtUn 

şehir·tie panik ba.~laırıış tır şimdi, c.;ünkU koro daha haz.ır değil

dir, <;alınacak <;;anlr:ır, belediye başkanının ceketi,pirami t ya

pacak jiırıwınt1kçiler v. b. hiçbiri hazır degildir. 

(7) VJHREN~·~A'l'1', s. 14. 

( 8 ) N .ı<:t S , s • 15 • 



Şeftren de a<,;ıklarrıa beklerneye devam etmektedir.Claire ona 

dört bin ver·ir. DU tUn şehir hayretler içindedir ve daha sonra 

bu parayı ona bagı.şlar. Belediye Başkanı Şeftren'in kulaAına 

birşeyler fıeıldar. kadının gerçek kimliğini ~ğrenen Şeftren 

özür diler ve trenin, şehir gezia1 bitene kadar kendisini 

beJüeyebilecegini uile söylerken şehrin gtlrülmeye değer yerle

rini üe tavı.31ye edeı·. Ancak Claire· gi trneleı·i emrini verir. 

Eı>:ir verir, ~ünkü Claire tren yollarının sahibeeidir. 

~.'ren do bulunan ~azeteci: ve basın nıensupları .kendisine ha tır

la tı lır <3.ma C la ir e' nin ş iındilil<: bunlaı:a ihtiyacı. yok tur. Bu 

arada; "ikinci, Belediye Başkanının ceketini getirir. Beledi

ye baçk..a.nı. va kur bir bi<,; imde Claire' yi do{i;ru il erler. 1'abelacı 

ve üt\rdüııcu. bankı.n Uzeı·iuden bez a.f'içi kald~rırlar "Hoşgeldin 

C lu lı· e Zt:ıchanasai.. yazıııaktadı.r. T<-JJJel<iCJ. yazıyl. tamamla.yama

mıfi tır daha." ( ~). 

Tren yavaş yavaş hareket eder. Belediye BaşkanJ. tam 

konuşmaya Laşlar, hızla gidenin trenin gtirUltUsU yüzünden 

birşeyler anlaşılmaa. Claire: ••Teşekk~r ederim, Belediye 

BEilf.!Kanı, guzel bir konuşrııaydı" ( 10) der • tavrından uzun konuş

ma~ır iatemedlgi bellidir. 

Claiı'e ile Ill eski sUnlerinden sözederler, Claire bu arada; 

sol ayagı.nı bir o tonıo bil kazasında kay be ttiğini ve takma ba

cagı oldugunu anlatır Ill'e. Şimdi onu yedinci Kocası ile 

( 9 ) DU lU\ E: Ni-'lA TT, Bkz. e. 11. 

(lO) a.g.e. e. 18. 
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tanı~tırmak istemektedir, bır t~tUn tlıccarıdır yedinci koca. 

J<cıo şarkı söylemeye başlamış, çanlar çalmaya öevam etmekte

dir.Belediye Başkanının ikiz çocukları Claire'ye reverans 

ya.paı. kan, polis memuru da emrinde oldugunu belirtmiştir. 

Papız' la tanıştıı-ılır Cl.a.ire. Onunla 'ölUm cezası' üzerinde 

konu~ur. Ulkede her tUrlij ölUın ceza~ının kaldırıldıAını söy

leyE:Hl l&paza. Claire • nin sözleı'i hayli ilgin'$ gelir; "- Belki 

tekrar yU~Urlu~e girer." (ll). 

Claire, ayaBında ki pı·otezden dolayı iyi yUrüyememek

teliir. Bunun iç; in, elektrikli sandalyede <:ıl time mahkum edilmiş 

ı\merikn r~,ı.nhattan'dlln Loby ve Toby adında iki gansteri kefalet

le kuı'ta.rarak bu işe memur etıııiı;;ıtir. "CLAIRE- Şehirde beni 

taşıyın Lo by ve '1.1oby ••••• ilk önce Konradeweiler ormanın da ki 

.Peterache'nin Samanlıgına. Al.fred ile eski aşk. yuvamızı ziya

ret etmek istiyorum. Bu arada tabutu Goldenen Apostel'e taşı

yın ı" emrini verir. Clai'- e ya.u.nda kıymetli bir ta.but, bir 

kara panter ve iki kU~ü!c, şişm:Jtn,y~ışlı auam getir·miştir • .Bu iki 

auam <"ı ynı ~ayları oeraber r;oylerrıektedir. Ko by ve 1'oby 'dir isinı

leri.J.olif:de blr h; .. ,yll konuı:uı·ıar. 

"ler~eal~ uebıçım. ıstasyonun ön cephesi ve evlcr yu

Karıy~ı kaldırılır. YuKarıdan ~Şa6ı ~ogru sarKan ve uzerinde 

"'."ola.enen 1\J.'Oatel" yazan bir lok<1nta levhası; altın kaplı bir 

havaı·i rıeul'i..o ort.at,a :.~essız.-,e d.ut·:;:akta ve nmblemler. Yokolmuş 

----.. <--~-------.. ----
~ll) ntJı:wr;rWflf'l', s. ~ı. 
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bir ltika. HerEJey tozlu, dat..ınık, ka pet lı, çUrUk. ve alçıları 

dökülım.i.ş bir halde. Bavul taşıyıcılarının bitmez tükenmez 

ge~sişi. ~···~ Heleuiye I:aşkanı ve Öğretmen ön plo.nda, sağda, 

içki bUiesinin yarıında oturmaktalar." (12) ve şehrin iyiyeş

tirilmeui yolunda komı•iurken, tt(.lt;f\.ı::;Tt~b;N- üzel odada bir tabut. 

Vi k ka te d eter. • • • • • i~ura.da uzunca k:alacaga benzer." , "BELE

Dl Y.r.· H ~.~r~ANJ- liU.nya. cwapındn bir kadının acaip halleri var ... 
' ' 

( 13) Clair·e' yi de Çekj.~ tirmektedirl er. Ögretıııen, ••..... siyah 

elbiseleriyl~ onu görUnce, ••••• hay(:ı tın iplerini elinde tutan, 

eskl Bon;a. Kader j'A.nrı<:aeı Parze ve Klotho, aklimt:.t geldi .. (14) 

diyerek, Cla.ire ve 111'1, Shakespeare'nin Rorneo ve Juliet'ine 

benzetiı·. Hu araüa lna.ire 'nin gezisi sürmek te ve lll' e kendisi 

ile ge~en eek:i anılarını a.nlatnıakta.dır. 

-·-.. ---------~----

t 1«::) DU HRbN !"iA T1', s. 

(13) a.g.e. Hkz. s. 

t 14) KL01'HO : t';eua' la, Themis'in kızları olan kader tanrıça.la
.r.ı. roira•ıarı.. n biri. Adl., bUkrıı(:;k-dokurııak anlaml.na.*$elen 
Kl() tho, hayat ipliğini büken tanrıça sayılırciı.. (.~) 

H>IH.A : Pay yada puy veren anlamına gelir •••••• lnean 
o .. rıa kanu.r:ı.d.:.n do~ar ı.:.oe,mttz kader onun ömür ipligini 
bukmeye koyulur, ••••• t-:oira her inaanın ipliğini büker 
uurur, ı::ı~u~n biı·i:ıde l-c.eser, o anda insan olUr. (' •) 

1:'/,H~.b (fAH<.;AE) : ıwnıa dininde kader ve tilUmti simgeleyen 
tanrı•i;a.lar •••••• ilk zam 1nları P<.irze, do~uma da bakan 
bir tanrı~a eayl.lır, sonra yunan etkileri pekleşınce 
tionı:-:.t.lı.la.r U<ı; 1'a.rze olrtut:.Un<t, birinin doguır.ıa, ikincisinin 
ov lerıweye, U.ıwü.ncusıinun ölLrne baktıtına 1nanırlardı. ( • • ' ) 

~·), (") 1 ~"'), Azı·a . .l!.fiHAT1 t:1tolo~1 Sözlu~~· Hemzi 
Kitabevi, lst~nbul, 1~84 1 s. 1~4, a.~~b, s. ~~9. 



••c.L.- Kırkbeş yıl önce buzullarııı kestiği bu kayalıklarda 

öbU~~rdük. Bu çalılıkların ve fundalıkların altında, sinek 

mantc.ı.rlar.ı. ile yosunların arasında seviQirdik. Hen daha on

yedisinde ve sen yirmisinde bile de&ildin. Sorıra seni Matbil

de Blumhaıd•lu kU~uk dükkanı iÇin, ben de yaşlı. ermeni Zacha

nassian ile mi)yarları i~in evlendı.m. O beni Hamburg genel

evin de bulau." (15) Bu konuşmalar devam eder.Bu arada lll, 

Claire 1 nin ellerirande fildişinden yap.ılmı.o protez oldu~unu 

b~renir. Claire'nin acı.kn~aı üzerine, hepsi 'Goldenen Apos

tel' de yeı·lerin1 alı.rlar. Yemek öncesi, Belediye Eaşkanl. 

bir konuşma yapar, daha önce not etti~i ovgU ifadeleridir 

bunlar. Claire bol bul alkışlan.ır. Claire'de bu övgü ifadele

rine ilgin<; bir konuşma ile karş:ı.l.ık: verir. Şöyle der Olairet 

"Oüllen şehri i'lin .t:ıeşyt.ız Milyon, her aileye eş.lt olarak 

dagı tılmak LlZet·e de ayrıca .Deşyuz Milyon. • •••• Yanlız bir 

şartla.." llb) • .Herkes adeta ölum aessizligi i<;1nde,.hareket

eiz oylece k.alakalrıııetır. Claire devam ederı "••••• Sizlere 

Bir Milyar verecegı~ ve bununla. adaleti satın alacagım." (17) 

Sessizlik sürmektedir, bundan hiçbir şey anlamamıştır çünkU 

uüllen halkı • .Beleciiye ~aşkanının ••Adalet satın alınamaz." 

sözUne Glaire, "Herşey satın alı.nır,u cevabını. verir. 

şart uç;ı.k.lanmıştı.r, Yemek salonu adeta bir mahkeme 

salonunu andırmaktadır eımdi. lk! Ş1Şrr~n kör ortaya Çı.kar ve 

4 5 yıl once, y.:.irg;ı.c;; Ho ı er' in başkanlıt,s:ı.nda kl u Babalık .lJavası" 

(1~) 

(16) y.a.g.e. Bkz. a. ''' 

(17) y.a.g,e. Bkz. aynı. yerde. 
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iÇin a~ı.lun mıthk.emtıy.L anlatmay, •. başlarlar. 

Ill'in, ülaire ile yaşadı~ı bir aok macerasından çocugu olmuş

tur, bunu redeuen lll, iki yalancı şahit oularak1 gerçe~in 

inkarı i~in yalan yere yemin ettirm1V ve mahkemeyi kendi lehi• 

ne c;evix·mesini bilrniştır. Hayatı boyunca bu ik:i şahidi arayan 

ı.;laire, bunlaruan bırini Kanada'da di~erini ise Avustralya'da 

bulmuş, onları hadımlaştırarak, gözlerini kör ettirmiştir. 

lll'den olan çocu.ıt ancak bir yıl yaşamış, daha sonra da Claire 

Kendini satan bir fahişe olmuştur. Bir d1z1 evlilikten sonra, 

eQler.lnı...eu kalan şırketlerle zengin olmuş, şimdide uUllen'e 

bu ha.k.aı.z adaleti satın almaya gelmiştir. Adaletın betteli ise 

olc.J.ukc;a ugıı·d.ır; "~ayet b1rı Alfred lll'i olai.a'ürse, UUllen 

i._in oir milyür.n (ldJ. Adaletin oedell Bir milyardır ama. ••• 

Urt.alı.x.ta olUm sessizJ.igi hakımuir • .Karısı lll'e sarılır • .bu 

aıaaa ~eleuıye va~kanı Claıre•ye hitaben şöyle der; "Bayan 

ııacnanasaian, Avrupa'dayız ve daha dinsiz degiliz. Tekli.t'1ni

zi tn.illen şehri adına, lnsanlık adına ltedediyorum. Kan lekele

ri ile yaşamaktansa, .seve seve fakir kalırız ... (19) Bu sözler 

Uzerine ortnlı~ı çı.lgınca bir alkış tufanı kaplar ama bu alkış

lar Cla.ire' nin kar•~Jrlı ve donuk ifadesi ile son bulur. Bu aynı 

zamanıla perdenin de son sözüdür. "Bekliyorum." 

llk perae de Lenel olarak Claire ve retakatçileri ile 

uüllen halkı.nı.n sefaleti ve raşantı.ları sergilenir. 

{ lti) DU RRl:iNt-:.\ l'l' 1 Hkz. s. }5 • 

(19) y.t.J..g.e. Bkz. aynı yerde. 
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u HiÇimi bozulımı~· eti{!, vuı.renma tt iÇin vageçılmez bir 

gb~teri prensibidlr. Claire, her tarafı protez olan, vUcutça 

bi ı· fm.kazu.ır, bunduıı dolayı hep başkalarıyla evlenmektedir. 

Oyunun ak.ı~ı iÇinue bile yedinci kocadan, dokuzuncusuna kadar 

ilerleyecektır." l2v). 

Durrenmatt, cla1re 1y1 bu perde de gerek fiziki yönden 

gerek ruhsal yönden bir hayli anlatmıştır. Jazarımız Claire•ye 

seçti&i soyauı•n da bile bakınız neleri göz onunde tutmuş. 

Hans B8.nz1ger şöyle a~ıklamaktadır; " ••••• I •. ,.uünya Savaşı •nın 

Manyetik ~ilah uzmanı Basil (Zacha)rorf•tan, Unlü O(nass1)s 11n 

canlanan hat.ıralarından, ingiliz devlet adamı ve en zengin 

petı·ol maı;_;;netlerinin sahibi calouste Sarki s Gulbenk:{ ian) • dan 

meydana gelmiş bir isiın olarak farzedebiliriz." (21) 

Yaşlı. kadın.ırı eahı.p oldugu mal varlı.gı ve yerleri, re

fa.k.atınde t;.elenler ile, birinci perde de hemen hemen Dünya 

Devletlerı 'nin gonlü .:::.t.ll.nm..ı.ştır. 

Hir.Lnci .l;'erue, ulusl.J.ra:r·aal. bir tua:r· g.ıoinir adeta. 

(20) utto r'!A.NN, veachichte des dautsehen Dramas, A. Kröner 
verlag, stuttgi.lrt, l9t>), Bkz. s." 623. . ·. . 

(21) Kd,rl t;CIIMll:lJ, .tı·rieô.rıch JJ: Ht(Eı'ıMA'l''!'. Der Besuch der al ten 
~ame, ~r!fi~j!!Ün~n u~a Dokumente,-~hll1pp-Reclam, 
Jull, Stutte.- ı:·t, 197,, .Hkz. s. 3. 
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i.KlNOİ P~RV.E : 

Bu perde üUllen şehrinin bir bölumUne do~ru açılır. 

"••••• Ar.Ka pları.ua •uold.enen Apostel oteli•. ••••• Sagda bir 

tabela, Alfred. Ill•in.Dü:tkanı.. Kirli bir tezgah ve eski mallar-
' ; 

·1a aolu bır ~af. Vükkana birisi giruiglnde, işitilebilen ama 

çok zayıf· bir çun sesı duyulur. Solda bir tabelaı Polis. 

!çe:rde tele1'onlu bir tahta masa ve ilci. ;sandalye. Vak1 t sabah

tır. Roby i)e Loby soldan, agı.zları.nda sakız oldugu h·:ılde 

bir <;elenk taşıy rak gelmekteler. ••••• lll, dUkkanı.nı.n pence

resinden bakmaktadı.r. Kı.zı. diz çökmüş yerleri süpürmektedir. 

O~lu a~zı.na bir sigara alı.r." (22) Ill, kı.zı. ve oğlu ile 

sohbet etmektedir. Birazdan hem kı.zı., hem de oglu iş bulma 

umudu ile evden ayrılırlar. Bu arada Zachanaasian'ları.n kal

dı.gı. yerln balkanundan gitar sesi gelmektedir. lll'in dükkanı

na ilk müşteri gelmiştir. Pahalı bir sigara alır"Yazını.z%" 

diye.t·ek. "arkada balkondan, sabahlığı ile Claire görünür. 

••••• Bir oparatı ezbere okumaktadı.r, parça biraz vals•den, 

birazda çeşitli milli marşlardan oluşan bir paçavra gibidir." 

(23) Az sonra bir gitar melodisine geçerler. 

Ill'in uükkanına gelen mUşteriler artmış ama hepsi "YazınızJ" 

demektedirler. Claire sigara ve viskisini içerken sağa, sola 

bakmaktadır. Aynı anda MBalkonda, sekizinci koca görünür. lri, 

(22) DURR~NMATT, Bkz. s. 39. 

(23) y.a.g.e. s. 41. 



ince-uzun, kızıl sakallı bir film artistidir. Claire'yi 

öper." (24). 

Yoksul olan GUllen halkı'nda tuhaf ş~yler olmaktadır. 

Herkes ayağında sarı. ayakkabılar ile dolaşmakta, pahalı şey

ler almakta ve yazdırmaktadı.r. lll~ hesabı nasıl ~deyecekle

rini düşünmektedi:r bunların. Polise gitmeye karar verir, çU.nkU 

t:laire•den korkmakta ve bunların onun başının altı.ndan çıkmış 

olabileceğini düşürunektedir. Polise gider gitmesine ama, o da 

bu modaya fazlası ile uymuştur. Dinlemez bile onu. 

Hu arada, Claire yanında getirdlgi Kara Panteri salmış, 

bütün şehri aya~a kaldırmıştı.r. GUllen halkı. bu panteri öldür

me hazı.rlı.~ı. iÇindedir. 

Kara I'anter, Ill'i sembolize etmektedir, lll iÇin yaklaşmakta 

olan ölürnUn habercisidir. 

Belediye Başkanı'da bu refahtan payını. almıştı.r. lll, duydu~u 

korkuları ona da açar ama nafile, üstelik Belediye BaŞkanı. 

ona "Hayal görüyorsunuz, iftira bunlar" der. Kilise de çalan 

çan'lara varıncaya dek hemen herşey yenilenmiştir. Papaz ile 

konuşmayı. dener lll bu kez • .Papaz, Ill•e gerçeği şu şekilde 

dile getirir; " Kaçı ıayı.fı.z; Hriatiyan ve dinsiz. Kaç, UUllen

de ihanetin çanları. çalı.yor. Kaçı burada kalarak bizi şeytana 

uydurma ... (~5) • .Panter, garip bir tesadüf, lll'in dükkanı 

(24) DÜRR.t!;NJVıAT1', a. 43. 

(25) a.g.e. s. 57. 
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önünde öldürülmüştür ve gitarıardan matem havası işitilmek

tedir. ~ ••••• Sahne yine ilk perdede ki gibidir. istasyon. 

Duvada ki seyahat planı yenidir. Birde güneş ışıklarıyla 

pırıl pırıl parlayan bUyük bir tabela~ "GUneye seyahat edin!" 

• • • • • Arkada, evler arasında bir·· kaç vinç seÇilmektedir, yeni 

dam ve çatılar görünmektedir. Geçen trenin deli eden gürültü

leri. ••••• Arkadan lll elinde eski bir valizle, saga sola, 

bakınurak gelmektedir. lll, bir an duralar ve öylece kalır." 

(26). Avustralya'ya gidecegini söyler Ill, ancak yine GUillen• 
. 

l~ler peşini bırakmaktad~rlar. ~ren. gelir. GUllen Şehri hep 

bir ağızdan " !yi yolculuklar, daha iyi bir hayat. Bol şans." 

(27) demektedirler. Hepsi lll'in etrafını sarmışlar, onun 

trene binmasini engellemektedirler. lll yere çökmüştür. Tren'de 

bu arada hareket etmiştir. Güllan'liler lll'in trene binmesini 

engelledikten sonra onu sardıkları çemberi açarlar. Ill kendi 

gerÇeğini, "Mahvoldum, bittim" (28) şeklinde dile getirir. 

Bu sözler, ikinci perdenin son sözleridir. 

lll'in bu sözıerinde, gerçeği kabullenme ve kaderine 

razı görünrne vardır. 

Bu perdede hemen bütün Güllan'liler yeni, sarı ayakkabılar 

giyınektedir. "••••• refahın gerçekmesiyle ortaya çıkan hırs .. 
ve kıskançlığın bir işareti." (29). 

Kara panter, lll'in Olaire tarafından söylenen eski adıdır. 

(26) VÜRRENMATT, Bkz. s. 47. 

(27) a.g.e. s. 5Y. 

(28) a.g.e. s. 61. 

(2~) Bkz. Dp. (8) de a.g.e. e. 45. 



Bu sözde tuhaf olan anlam, sembolik bir paralellik iÇinde 

verilmiştir. Hayvan avı, adeta bir satariye dönüşmüştür, 

Ill'in avı olmuştur. 

Belediye Başkanı, Polis ve Papaz·•ın ifadelerinde 1 ahlak ve 

inandıkları de~erlerln satın alındıgını görmek mümkündür. 

Kabul ettikleri tüm gerçekleri ··inkar etmişler ad ta I ll • i . bir 

çmcuk gibi avutmasını bilmişlerdir• Tam anlamıyla a~ırlı~ını 

koyan, iktidarın pençeai haline gelen Claire 1 nin tutumu, bir 

taraftan paranın yoldan Çıkarıcı gücünü, bir yandan da zayıf 

ama kötü olmayan Şehrin, ahlaki de~terlerinden kopuşunu ~ız

landırınış, varlık ve refahın anlamsızlığını ve korkunçluğunu, 
alaycı bir şaka ile vermiştir Dürrenmatt. 

Çan'lar sık sık Çalmıştır bu perdede, Bu sesler, 'perde 

boyunca yaklaşan bir ölüm tehlikesinin habercisi olmuş, daha

sı kimin iÇin çaldıgını belli etmiştir.' Eli kulağında bir teh

likenin, erken ikaz haline gelmiştir, çan sesleri. 

ÜÇÜNCÜ PERDE : 

Petersche'nin Ahırındayız, "Solda, Claire tahtırevanın 

Uzerinde hareketsiz. oturmaktadır, üzerinde beyaz nişan elbise

si, yüzünde peçe vardır. Tam solda bir garson, u.zakta bir sa

man arabası, eski bir fayton, ortada küçük bir fıÇı.ve hasır 

yer sergileri. Yukarıdan, eski paçavralar sarkmakta, Çürümeye 

yüz tutmuş <,:uvalların yanısıra dev gibi bir örümcek ağı yayıl

maktadır." (3u) Öğretmen ve Doktor'da iştirak ederler bu dekora 

~ 30) DURRENfo~ATT, Bkz. s. 65. 



Claire•nin gen~lik anılarından sonra esas konuya gelirler. 

lll ve para. Öğretmen• "Bayan Zachanassian, kendinizi bizim 

yerimize koyunuz. Bizi zor bir duruma soktunuz. ••••• Bu 

acıklı fedakarlık neden? Faranın yüzünden mi? " diyerek Güllen 

ve Uüllen halkını anlatır. (31). Claire için bUtUn bu anlatı-

lanların bir anlamı yoktur. uğretmen devam ederı "••••• kalbi 

kırık bir kadınsınız. Bizden mutlak bir adaleti istiyorsunuz. 

Bu ha.linizle, antik çagda ki tanrıça Medeia•yı (32) anımsatı

yorsunuz." (33). Claire•yi hiç bir söz ikna etmeye yetmemiştir. 

"Sagda, ön planda lll'in dükkanı, görulabilen yeni tabelası 

ile. Yeni, gıcır gıcır bir tezgah, yepyeni bir kasa, raflarda 

kıymetli mallar. • • • • • Tezgahın arkasında Bayan Ill." (34)• 

lll Ailesi' nde de yenilikler vardır, Güllen 1 de ki ''refah mo

dasına" onlarda uymuşlardır. Ulaire'nin düğün şenlikleri de

vam etmektedir. Müşteriler gelmekte ve iyi mal almaktadırlar. 

Hessam, Alfred'in resmini ııapmış ve .Bayan Ill'e "yatağın Uze

rine asarsınız" diyerek hediye etmiştir. Dükkanın üst katından 

ayak sesleri gelmektedir• 

üüllen şehrine basın mensupları da gelmişlerdir. !ll ve cıairet 

nin eski a~klarını konuşurlarken, lll'in de nerede olduğunu 

öğrenmeye c,;alışmaktadırlar. Yeni deri ceketi ile evin oğlu gelir. 

(31) DÜRRENMt~TT, Bkz. s. 66. 

(32) HEDE!A : Efsanenin ve tragedyanın kadın kahramanları ara
sında en güçlü, en Çarpıcı bir tiptir. Kişiliği ve serü
veni hemen her çağda zamanın g~rüş ve e~ilimlerine göre 
yorumlanarak edebiyata ve sanata konu olmuş ve olmaktadır. 
Yerine göre egzotik ve ilkel karakteri üzerinde durulur, 
yerine göre de seven ve hor görülen, özverisi karşılıksız 
kalan, yabancılık, itilmişlik, kıskançlık duyan birkadının 

./ .. 



l 
1 

Oldukça havalıdır, birazdan da evin kızı Ottilie elinde, bir 

tenis raketi olduğu halde içeri girer. Öğretmen epey iÇmiş ve 

Güllen şehri'nin gerçekleri anlatmak ister ancak tepkiyle 

karşılanır. 

Ill, yukarıdan aşağı gelir bu arada. Basın mensupları hemen 

harekete ge~erler, iatedikleri onun elinde bir balta ile res

mini ~ekmektir, Bunu ger<:;ekleştirirler. 

ögretmen, lll'in karşı koymasını, savaşmasını ister halA, ama 

lll'de bu direnç kalmamıştır. Şöyle derı "Claire•yi Şimdiki 

duruma getirdim. ••••• Güllen için ne yapabilirim? Suçsuzluk 

rolü? Hayır, hepsi benim !Şim ••••• 81z bana yardım edemezsi

niz, ben kendime bile yardım etmekten acizim, " (35) !ll uzun 

süre düşiinmüş ve suçunu kabullenmiştir. Öğretmen de çıkar gider. 

Dükkan ve ailesinde ki de~işikliklerin farkındadır Ill. Beledi

ye :Başkanı, kendisinin durumunun görüşUlmek üzere "Goldenen 

Apostel" de bir toplantı yapılacağını söylemek üzere Ill'e 

gelmiştir. Pasın, TV ve Jdlm Yapımcıları da orada olacaktır. 

Bu mesajları getiren Belediye Başkanı ayrılır. Bayan !ll ve 

çocuklar çok şık kıyafetler iÇindedirler. Bunlar Ill'in haya

tı boyunca gerçekleştirmek istediği ama başaramadığı şeylerdir. 

dramı canlandırılır gözümüzün önünde. (') 

(') Azra ERlMT, Mitoloji öözlüğü, Remzi Kitabevi, !stanbul, 
l~H34, s. 219. 

(33) DUrmtNMATT, Bkz, s. 68., 

(34) y.a.g.e. s. 69. 

(35) a.g,e. s. 77. 



Hepsi birden, oğlunun yeni mouel arabasına binerler. lll, 

belkide son defa görecegi yerleri gezer, ailesiyle. Orman 

yakınından Şehre geri dönerlerken; "••••• Sagdan, Roby ve 

Toby, üstünde alışılmış elbiseliri bulunan Claire olduğu 

halde gelirler. Yanlarında dokuzuncu koca da vardır. Nobel 

ödülü sahibi, iri yarı, kı.r<;ıl sakallı., ak saÇlı.dı.r." (36). 

Claire'de Konradsweiler ormanına gelmiştir. Karşılaşırlar. 

Otururl;:ır, Olaira onu yeni eşi ile tanıştırır ve kısa bir 

süre ondan söz ederler. Yine eski anılar, ikiside suskundur 

şiırıdi, bu suskunlugu gitar melodisi doldurmaktadır. !ll, ölü

me hazırdır, ona teşekkür bile eder tabut ve çelenk için. 

Herşey anlaşılmıştır, Claire Ill'i Capri'ye gömecektir.Ill'e 

son sözü; "••••• Senin aşkın yıllar önce öldU. Benim ki ölme

di ama artık yaşamıyor da •••••" {37) olur. 

Vedalaşarak ayrılırlar. 

Goldenen Apostel'de toplantı. başlamıştır. "••••• Bir 

tabela, "Hayat Ciddi- Sanat eğlencelidir" ••••• Güllen'l~ler 

yeni elbise ve frak giymişlerdir. Her yerde foto muhabirleri, 

gazeteciler, kameramanlar vardır." {38)Bası.n mensupları ve 

ajanslar haberi n.'3.klen vermektedirler. Basından gerçek saklan

ma~tadır, olayı. onlar 'Vakıf Yapımı' olarak bilmektedirler. 

Belediye Ba~kanı, ogretmen ve lll kısa konuşmalar yaparlar~ 

(36) DJlmLNr1.ATT, Bkz. s. 85. 

(37) a.g.e. s. uB. 

(38) y.a.e.e. s. 89. 



Daha sonra oylamaya geÇilir. Belediye Başkanı, "Kim v~tida

nında, adaletin gerç~kleştirilmesini istiyorsa, .elini kal

dırsın (l)" (39) der, lll dışınd~ herkes elini kaldırmış

tır. Claire vakfı kurabilecektir, artık ı Burada yapılan oy

lama, "Para için değil, vicdan! sorumluluk ve adalet iÇindir". 

Aynı oylama, vicdanları rahat etsin diye yinelenir, çünkü bir 

suçlu gibi yaşamak istememektedir Güllen Halkı. 

Bu arada basın mensuplari yemege davet edilir. Ayrıca 

'Goldenen Apoatel' in bah<;esinde bir de çay servisi yapıla

caktır. çay i<;in bahçeye geçilir, önceden hazırlanmıştır bu 

senaryo. Herkesin çıktığından iyice emin olunur, ışıklar 

söndürlilUr ve insanlardan oluşan bir geçit yapılır. Salonu 

sadece ay ışıgı aydınlatmaktadır şimdi. 

"••••• geçitin sonunda, Şık beyaz gtlmleği ve geniş kırmızı 

kuşa~ı ile bir jimnastikÇi durmaktadır ••••• " (40). 

Fppazı çagırır, Belediye başkanı. Bu arada Ill''e de bir siga

ra verir. Papaz gılnah çıkartmaya gelmiştir.· Ancak lll, kor

kusunun olmadıgını söyler. Papazın "Sizin için dua edeceğim", 

sözüne Ill; "Güllen i~:;in dua edin." (41) der. Papaz artık 

<;ekilir. lll'in de zaten sigarası bitmiştir. 

"••••• sahnenin ortasına yavaş yavaş gelir, sırtını. halka 

döner ••••• suskun insanların oluşturduğu geçite yavaşça 

gelir •••••• HU yıgın birden kapanır ve Ill dizleri üzerine 

doğru uUşer." (42). Herşey bitmiŞtir artık, ortalık aydınlanı.r, 

( 39) Dl.J.HRENr~ıATT, s. 93 • 

(4u) y.a.g.e. s. 95. 

(41), (42) aynı yerde a.~6. 



gazeteciler ve di~erleri gelirler. Bu arada doktor da, 

bir elinde steotoskopu ile gelir. Doktor, ölüm seb.bine 

»Kalp Sektesi" teşhisi koya.ı:ık:en, Belediye Başkanı da, 

»sevinç ve heyecan" teşhisi üzerinde durrrıuştur. 

Claire gelir, Capri'ye·· gitme emrini verir.Ill 11 tabu

ta koyarlar. Belediye Başkanını çağırır ve 'Çek' diyerek 

ugrunda cina~et işlenen ka~ıt parçasını uzatır. 

nlJünya - Mutluluk ve son" herşey bUyle son bulur.Koro, bolluk 

ve refah uzerine övgü okumaktadır şimdi. · 

Tren gelir, Claire refakatindekiler binerler. Gülleu -

Roma seferini yapan tren beraberinde bir de ceset olmak 

kaydıyla, ilginç yolcularını alır götürür. 

"Eserin traji-komik özelliği, karşıt ilerleyişli 

iki gel1:;;1nıe dayanmaktadır. ••••• biri iriiş; öteki yükse

liş gösteren iki Çizgi sonuçta birleşir. Bunu saglayan da 

serveti sayesinde, bir grek trajedi kahramanı meselA. Medea 

gibi mutlak, müthiş olmayı başaran, dünyanın en zengin kadı

nıdır. Eserde ayrıca imajlar ve motiflerde antik Yunan tra

jedisinin konularını hatırlatır. Kader ve Mahkeme, suç ve 

Ceza, intikam ve Kurban." (43). 

Oyunda, dikkat edilirse Alfred !IJJ'in dışında kimse

nin adı. yoktur. "Belediye Başkanı., ögretmen, Papaz" veya 

sadece "Birinci, İkinci" vardır. 

(43) Gürsel AYTAÇ, S(ağdaş Alman Edebiyatı~ Kültür Bak. Ya. 
Ankara, Terrımuz,l~83, s. 467-468. 
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Dürrenmatt burada, kitlelerin anonimliAini ve Bireyci tutum

ların kayboluşunu gt>stermiŞtir. GUllen Şehrinin bağlantı.sı.z

lı.gını ve varlığın terkedilmesini, herşeyin dağınık, yırtık 

ve paramparça oldugu bir dekor anlayışı ile vermiştir. 

Gülleu halkı, hep istasyonda toplanmaktadır, kalplerinde 

taşıdıkları bir umut vardır. istasyon, özlenen degerlerin 

sen duragıdır bir bakıma. 

Orman gezintilerinde, Y-Efekti'ni alabildiğine kullan-

mıştır lJUrrenmatt. 

Anlatım ve oyuncuların ifade tarzları, Aristot~les'in şekli

ne ~ok yakındır. çunkü Aristoteles; "1. Ahlakın yol gösteren 

ilkesi mutlak iyi değil, ama pratik iyidir, yani davranışlar

la elde ediJ:en iyidir, insan bunun sonucu olarak mutlak ile 

anlamlandırılır. 2. D~tUn ahlaksal durumlar istemle elde 

edilir ve bir kararla yöneleceAi yolu bulur." (44) diyerek, 

tiyatro seyircisinin bu ayrıntıda birleşmesini ist•r. 

Oyunlarının birçogunu, !sviçre gerçegi Uzerine kuran 

Dürrenmatt, Güllenliler'den oluşan bu toplulukta İsviçre'yi 

anlatmıştır bizlere.Bu durumu Alman Sosyolog Theodor ESCHEN

BURG şu şekilde tespit etmiştir; "••••• Drama Ill ve GUllen• 

liler arasında ge~mekte. Yaşlı kadın sadece imkan dahilinde 

olayların motoru durumunda. Güllenliler'den oluşan toplulu

gun konusu, !sviçre ve insa:nlarının karakteridir • .Kim VUrren-
ı 

matt!ın !svi<;;reli Karakteri~nin değişmeyeceği konusunda 

( '14) özdemir NUTKU, Dünıa Tita trosu Tarihi-Başlan~ıcından 19. 
Yüzyıla Kadar, Hemzl Ki bevl, Istanbul• 198 , s. 52. 



şüpheye dUf}erse, en iyilerinden olan bu eseri, onun aklını 

başına getirir." (45). 

Gerek 'Yaşlı Kadının Ziyareti' nde ve gerekse diger oyunla

ı·ında~ !sviçre sUrekli vurgulanmış, otuna mekan olmuştur 

adeta. "Dürrenmatt•ın ne dereceye kadar la-.ıic;reli özellik

leri sürdUrülebileceği pek kestirilemez ama, herşeyden l:Snce, 

yazarlıgının ilk yıllarında Eksprestyonistler'in etkisinde 

kaldığı bilinir. Bu eti:l, insan yüceliğinin soyutluluAu, 

politik dokunulmazlık,. yeni bir çağ iÇin umut, içki kullanma

ma, genel b1r çöküşim sesi, yeni bir insan tipi, gibi konu

larda sürekli et!<:isini aürdiirmektedir." (46) Bu etki, uzun 

sürmedi gerçi, <,;Unldi DUrrenmatt yeni araştırmalara, daha 

aktüel olana yöneldi. Politika ve özellikle savaş sonrasının 

getirdiği ekonomik kriz iyi bir konu olamaz mıydı? 

nl949'dan sonra. !sviçre, (tıpkı. savaş yıllarında ortaya çık

mış yeni bir Ulke gibi) dünya politikasının itilafları. üzerin

de yönetiliyordu. •nunya KomUnizm' i olarak ifade bulan ve 

Avrupa ile !sviçre dahil heryeri tamamen tehdit eden ekonomi, 

herşeyi nötr hale getirmişti." (47). Yeni baş gösteren buhran 

ve savaş sonrasının ekonomi~ krizleri ayrıca son derece bed

bin insanlar yığını, Dürrenmatt•a ana konu olmaya başladı ve 

bunda üa epeyce bir yol kat•etti. 

(4?) Elisabe·tn-Brock SULZER, ".Friedrich Dürrenmatt", Monografi, 
HLmchen, 1'978. 

(46) Jan .K..NOP.F, ..t!'riedrich· Dü.rrenmatt AutorenbUcher, Bech V., 
München, 1976, Bkz. s. 13. 

(47) y.a.g.e. Bkz. s. 29. 
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İsvi~re' li uza.klıgı i~irıde dünyanın birtakım Çirkinliklerini 

eserlerinde anlatmaya devam etti. 

"••••• Şimdi.ki lJU.nya. İtila!ı, kimseyi ikna edemeyen bir bu

nalım i~indedir. Ucuz bir kötümserlik ve kayıtsız bir iyim

serlik heryerde esen hava. Dünya'nın bugün içinde bulundugu 

şu durumda, en güzeli -tehlikeli ·de olsa- tekrar yazarlığa 

brı.şlaınak.u (48) diyerek umudunu 'yazarlık yapma .fikri ile', 

dile ~etirmlştir. 

J ıü.rrenrna tt 'Yaşlı Kadının Ziyareti' nde, kişilerin 

dtinya t~brü~lori, aaplRntıları ve özlemleri dogrultusunda, 

ruısıl birbirlerine karşıt bi~imlerde yorumlandıklarını göster-

miş tir. ı.ro p.lurnun • sa tın alınabilen' ahlakı ile, dünyanın bazı 

anlaşılmaz sırları anlam bulmuş, bu arada insanın duygusuz-

ıusu sadeee taslak halinde sunulmuştur. 

Esorler.Lnde kalabalık bir oyuncu kadrosuna rastlıyo

ruz, azda olsa hemen hepsi sahneye geliyor ve oyuna katıla

biliyor. Şehir, toplantılD.r, koro, oraya buraya koşuşturan 

insanlarla sahne tam bir curcuna havasına giriveriyor. 

"Pir romancının eserlerinde ki karakterlerin sayısı ve çeşit

leri arttıkça onun kendi kişiliği de belirsizlik kazanır ve 

a.nluşılma.sı e,ü<a:leşir." (4~). 

\4-0) Elisabeth,-Brock SUL~l~R, Thea.ter ~chriften und R~den, 
t:.urich, 196b, ııkz. s. 81-cs2 0 

(4:J) H.wEt.r.~;K-A.WAlllil'~N ~Çev. A~met Edip UYSAL), Edebitat 
Biliıuinln Tenıelleı·ı, Kul tur Bak. Ya. Ankara, Ara ılC, 
l"Y2.).s.-IT7-. ----
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!maj, sembol ve metafor unsurlarının bol kullanıldı-

t:;.ıda.n söz etmiştik. Bir olayın insan zihninde ki temsilini, 

bir arıının geçmişe ait duygu ve düşüncelerini, yeniden yara

tılmış bir suret'in, Claire Zachanassian ile imajlandırıldı

gını, ayrıca GUllen halkı ile genelde bulunan bazı özellik

lerin seınbolleştlgini görmek mümkün. Ayrıca GUllen şehri ile 

yine; hayat ve ülkenin paramparça olduğu herhangi bir yer 

seınbolleştirilmiştir. 

Naude ve şekil unsurunun birleşerek, bir düşünce halini aldı

gı ve oyunun esas anlamının verildigi yer olan Metafor'da 

Clairo ve nıra ugrunn cinayet işleyen insan topluluğu baş

roldeuir. Ji'ikirleri, takma uzuvları, ihtiras ve anıları ile 

Claire oyunda başrolU oynayan kişilerden biridir. 

''D<•.r, k·ı~Uk bir tarafsızlığı Dürrenrrıatt, oyunun tonu'n-

da belirler ve ruhi canlılığı aymrır. Berthold Brecht'in 

ei,ilimleri gibi yuvarlak ifadeleri bölmez. Dtlrrenınatt•ın stili 

daha ~,Yok Sternhelm'ın 1'elgraf Stili'ne daha yakındır." (50) 

Buna örnek olarak Birinci ~erde'de geoen, istasyonda oturan 

adarnların !wnuşma larını gös te re biliriz." BİRİNCl- "G udrun" 

E:kspresi, tıamburg-Neapel. iKINC!- 11.27 uRasende f{oland" geli

yor ••••• ÜÇÜNCÜ- Geberdi. VÖHViiNCD- Bütün şehir" (51) gibi. 

Film haline de getirilen ve insan vasıflarına kötUm

ser bir balnQın a tıldJ.~ı bu Uç perdelik trajik komedi, ilk 

ke~ 29 Ocak 1956 yılında Z~rich'te seyirci önUne sunuldu. 

------------·-------
(50) Otto rrANN, Geschichte Des Dautsehen .D:r.·amas, Alfred 

Kröner V., Stuttgart, 19b3, Bkz. s. 624. · 

(51) l•riedrich VÜhHENi''ATT, l.Jer Besuch der alten Dame, Arche V., 
Zurich, 1966, s. 9-10. 



~. 2. BABİL'E BİH MELEK İNlYOR 

.lfriedrich DUrrenm?-tt•.ın 1953 yılında yazdığı, üç per

deden oluşan bir nesir komedisidir. Babil Kulesi üzerinde ·ça

lışmak eski bir plan<lı.(52). 

Bu kulenin inşa sebebi iizerinde <,;alışmak, ortaya çıkardığı 

eserin amacı olmuştur. "Düşüncelerim ve rüyalarım yıllar boyu 

bu motif etrafında dolaştı. Daha gençligimde bununla ugraşma

ya başladım. sonunda babamın kUtüphanesinde, lıünya Tarihi üze

rine yafalmış monol~.ra.filerin mavi-beyaz bandın ·da durduğunu 

göı:uüm. JJ;-.ı.lıil ve Ninova. HUyala.rJ.n e;erÇekleşrriesi güçtür. 

Asla. duygusuz olmadım, yok olan, batan bir dtinyayı onaylemak 

ve kendine has bir dünya inşa etmenin etkisi, beni kendine 

çe it t i • '' ( 5 3 ) • 

llil<mei olmaktan, kötil bir durama dUşrnek istemeyen 

insanoglu, adeta tanrı katından gelen luttıflara bile yüz 

çevirmekteliir. Verilmek istenen asıl motif te budur zaten. 

(~2) Yedi .ı<.atlı, doksan metre yUksekligindedir. Babil halkı 
bu kulenin bir e:Jinin de, aynı bi<;iınde, toprağın altın-
da Liev·am ettigine inanıı.·dı. '1'evra t' ta, •rufan dan sonra 
Nuh'un ogulları Sina'ya yerleşmiŞler, burada kendilerine 
başı göKlere e.r·işen bir kule ile, Şehir yaptırmak istemiş
lerdir. Ancak inşaat devam ederken Tanrı onların dilleri
ni kar· ış tırııu.ş, oradan bU tü n halkı yeryüzüne dağıtmıştır. 
P.abil Kulesi efsanesi, bütün dillerin bir tek kaynaktan 
dogmuş oldu&una işaret sayılmış, delil olarak bile ileri 
ıJürülmüştUr • .nu inan<,; bugUn bile devam etmektedir. 

( 53) Friecirich DJHHT•:NP·1.A TT, Komödien I, Arche V., Zürich, 1957, 
Bkz. s. 252. 



BİRİNCİ PERDE ı 

Alaylı, nükteli, mizah dolu fikirlerin saçıldıgı 

Babil'e Bir Melek 1niyor, şu şekilde başlar; 

"Önce en önemli olan yerden başlayalım. Bu, gerçi kornedimizin 

oyun alanı degııdirı ama onun yanlızca arka planını teşkil 

eder. Herşeyin üstünde uÇsuz bucaksız bir gökyüzü •••••" (54). 

Dürrenmatt oyuna böyle küçük bir anlatırola başlamıştır. Sahne -

açılışının ilk konuşmaaıt Mele~in dünyayı liziki tanımlama

sıyla başlar. Melekle beraber tanrı katından Kurrubi adında 

bir kız da indirilmiştir. Melek ona, "tanrı tarafından bir

kaç dakika önce, hiÇlikten yaratıldığını" (55) söyler. 

Amaçları, insanlara gitmeksir bu garip konukların. Kurrubi 

insanı sorar öğrenmek için , ama melek te bu konuda az bir 

bilgiye sahiptir, Çünkü insanı birkaç bin yıl önce dinlediği, 

bir konferanstan tanımaktadır. Kurruhi'nin dünyaya geliş se

bebini açıKlayan Melek; "İnsanların en degersizi dilenciler~ 

dir. n (56) diyerek, onun kaderinin de 'Akki' adında bir 

dilenci olduğunu söyler. "••••• Yaratılan herşey iyidir ve 

iyi olan her şey mutluluktur." (57) diyerek ona kaderini 

açıklar. Yazarımız Dürrenmatt•ın bir Protestan olması Kaderci 

(54) DUBB~NMlıf, Komödien I, Zürich, 1957, s. 167. 

(55) a.g.e. Bkz. s. 168. 

(56) y.a.g.e. s. 169. 

(57) aynı yerde. 



., .... 
Felsefe ve mutluluk arasında ki ilişkinin yorumlanmasına 

etki etmektedir. "Mutluluk, ••••• iyi yaşamak anlamındadır • 

••••• iyi yaşayış, bir açıya göre dinsel, öteki açıya göre 

bireysel, bir başka açıya göre tolumsal, bir yaşayı.ştır. 

Bu ilkelere göre, kökten bir karşıtlık ortaya çıkmaktadır. 

Dıştan bir bakışla mutluluğun tanımında anıaşmış görünen . 

bu açıyar gerçekte, mutluluğa büsbütün başka anlamlar ver-

mektedirler." (58). Kaderinin ne olduğunu ögrenen Kurrubi ile 

melek, uaha önce yanlarında tatirdikleri haritaya sarınarak 

yatarlar. 

"Sagdan ~ebukadnezar gelir. Henüz daha genç bir·adam, 

hiç te antipa tik degil, biraz sa.f'ça ••••• " ( 59). 

Kral ülkesi üzerinde, yeni'görevler·üzerinde.konuşur, sosyal 

bir devlet kurma dileğindedir. Ba.şvezir'in bu dilege getir

diği yanıt ilginçtir; "Çöküş devrelerinde krallar hep sos

yal düşünürler, rnajesteleri" (60). 

özel teşebbüsten yana o.lan Kral, tacir, aracı ve bankerierin 

sayı_sının artrnasını, işlerin kötüye· gitmesine yorumlar. 

Bu kusursuz devlet idealinin iç-inde, neler yatmaktadır neler. 

Hatta dilenciler ülkede, vergi toplama işlerinde çalışmakta

dırlar, ancak Akki adında ki dilenci istedikleri gibi çıkmamış, 

yapılan tüm işkencelere ragmen, hala dilencilik yapmaktadır. 

(58) Orhan HANÇERL!OaLu, Başlangıcından Bugüne Kadar Mutluluk 
Düşünces!1 Varlık Ya. Istanbul, Haziran, 1973, s. 288/89. 

(59) DURRENMATT, s. 170. 

160) a.g.e. s. 171. 
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Kral, sorunu iusancıl yollardan halletmek iatediginden, dilen

ci kıyafetine bürünmüş ve kendini bu idealinden dolayı olgun 

biri gibi görmeye başlamıştır. Şöyle der Kral; "Kusursuz bir 

ülke kurmak ••••• için nelere başvuruyorum. Biz iktidar peşin

de koşmuyoruz. MUkemmel olan şeyin gereksiz yanı joktur. Ama 
' 

bir dilenci gereksizdir ••••• " (61). 

Maiyetine birtarafa gizlenmeleri emrini verir. Melek ile kız 

uyanrnışlar, kıyafetinden ötürü Kral•ı Akki sanmışlardır. 

Kral onları görür ve kendisini Ninovalı bir dilenci olarak 

tanı tır. Melek buna hayret eder, çünl·~ü haritasında bir dilenci 

vardır. Kral'ın gazabı meleğin hayret! yanında hiç kalır, çün

kü istihbarat Bakanı ve Saray Coğrafyacısı'nı astıracaktı*· 

!şte tambu sırada; "Soldan üstü başı lime lime, kızıl sakal

lı yabancı biri gelir ••••• " (62) bu adam doltruca Fırat nehri 

kıyısına oturur. Kral ona Akki olup olmadığını sorar. Aldıgı 

cevap ilginç ve düşündürücüdür. "Adım hiç urourumda degildir. 

Bir dilencinin hiçbir şeyi olmaz, ne parası, ne adı.. KA.h böy

le, kAh şöyle çagrılırım." (63) Bu açıklama~ara bir de Kral 

olabilmenin ço kolay oldugunu ekl'y~rek, Nebukadnezar•ı aciz 

ve aptal olarak niteler. (64). Kral dilencilikten vazgeÇmesi

ni ögütler ama Akki durumundan memnundur. Bir bahse girerler. 

Eğer bu yarışı kral kazanırsa, Akki devlet hizmetine girecek, 

(61) DtlR!INMAf~, s. 172. 

{62) a.g.e. s. 173. 

(~3) y.a.g.e. s. 174. 

(64) a.g.e. s. 177. 
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Akki kazanırsa, kral dilencili~ yapacaktır. 

Onlar için ilk müşteri iki işç,!dir. Akki bunlara çok sert bir 

çıkış yaparak, .işçi şerefi ve sömürüden bahseder. Bu gözüpek 

davranış ona iki bakır para kazandırmıştır. Eşek sütü satıcı.sı 

gelir birazdan, kral para alamamı.ş, .ama Akki iyi bir provakas

yon ile bir gümüş para ve· iki şişe sti t almış tır •. · Sokak kadını. 

~abtum, Banka şefi derken Akki bir çuval altın toplamış~ır. 

Bu sıradaı "Sağdan üç asker esir kral Nemrud'u sUrükleyerek 

getirir.-Nemrud kral kıyafetindedir." (65) !şte bu kralı kaza

nan yarışmanın da galibi olacaktır. 

Nebukadnezar, esir kralı almak iÇin askerlerin kulağına kendi 

kimligini açıklar, ancak kı.yafet değiştirdiği için askerler 

ona inanmadıkları gibi, bir topuz darbesi ile onu yere serer

ler. Akki hemen_gelir ve askerlere -bilmeden- onun gerçek 

kral oldugunu söylerken) kendini de Başvezir olarak tanı.tı.r. 

"••••• bu böyledir, gerçegi bir başkasının agzı.ndan duymak, 

bizi rahatlatır, en inanılmaz olaylar bile ••••• başkalarında 

şekil alır. Ona inanmak zorunda kalırız, Çünkü gerçek, bizden 

uzaktır o anda. • • • • " ( 66). 

Ortada iki e:_e.r·çek vardır şimdi. Akki ask.arleri etkilemiş ve 

hele kralın onlara yapacagı işkenceleri anlatınca, Nemrud' 

teslim almıştır. Yarışma bitmiş ve kral hayretler içinde onun 

(65) DURRENMATT, s. 182. 

(66) Jean DUVİGNAUD (Çev. Semih TİRYAK!OdLU), Sosyolojiye 
Giriş, !stanbul, Haziran, 1975, s. 58. 



galibiyetini kabullenmiştir. Akki ona, "Hiçbir zaman kendi

nin kral old~unu iudia etmeyeceksin. Yalan sanılır. Ama 

başka birinin krallıeını her zaman iddia edebilirsin." {67) 

diyerek ona d1lenc1lig1 anlatır; "••••• insanların merhame

ti u~runa paçavralarıa·gezeriz, hürriyete ihtişam verrnek 

iÇin hiç bir yasaya uymayız.~ •• ~ altında uyudugumuz k6prU 

kemerlerini de batmıŞ zenginlerin ev eşyalarıyla doldururuz, 

kl batış devirlerinde herşeyin dilencinin elinde son buld~u

anlaşılsın." (68)~ Sokak kadını Tabtum ile Akki yemege gider

ler.Onun gitmesiyle Kurrubi ile melek ortaya çıkar ve UstUn

de bulunanları ~ıkararak krala g~rUnumler. Kraltın gczleri 

kamaşınıştır adeta. Kurruhi ona tanrl. tarafından gönderildigl

ni söyler. Kral ona bir dilenci ile yaşamaya layık olmadl.gl.nı 

söylerse de kız bunu kabul etmez. Melek kızın yanından ayrı

lır. Kral 'Tanrı Lfttfunu• istemernekte ve nankörlUk etmekte

dir. "••••• Tanrı her~ese ihtiyacı olduıu şeyi vermeyi ne 

zarran ögrenecek? " (69) diyerek baLırır. Kızın onu öpmesi ve 

sevdig1n1 s~ylemisi ile kızı ayaklarının altına alır. 
1 

rıu arada Akki gelmiştir • .Kral kız ile Kral' ı değiştirmeyi 

tekli! eder ve degı.şirler. 1 Tdnrı Ldt.f'u' bir altın, iki gümUş 

paraya gider. Kral esir kralla, Akkl de Kurrubi ile ayrılır

lar. Akki 'yi on gün veril.ir 1 dilencili8i bırakınası için, akel 

halde cellad tarafınuan boynu vurulacaktır. 

Bu tehdit aynı zamanda birinci perdenin de sonu olur. 

(67) DÜRRENMA TT~ s·~ 187". 

(6.§) a~g~e: ·s·. i87~ 
'· ' .. .. . ' 

(69) a. g. ·e~ s. 192. 



İKİNCİ PERDE : 

Fırat Nehri kıyılarında köprülerden biri ve gökyüzü 

ile bu sahnenin perdesi açılır. 

"Orkestra ••••• hehri temsil eder. Köprü arkadan sahneye .. doğ

ru bir kavis çizer, ••••• Çaprazlamadır. " (70). 

Çevre de tam bir karışıklık vardır. Büyük Babil şehri, Akki"

nin ~vi, lahitler, rölyefler, otomobil lastikleri, eski eşya

larla tam bir üretim merkezi gibidir burası. Fıdat•ta yıkanan 

cüzzamlılardan tutun da, sabıkalı hırsız ömer ve Yusuf'ta 

buradadır. "••••• Akki ile Kurrubi soldan gelirler. Her ikisi 

de yırtık elbiseler içindedirler. Akki'nin sırtında bir Çuval 

vardır. " (71). Dilenip geldikleri altın, gümüş, bakır, inci 

v.b. gibi tüm değerli şeyleri suya atar Akki. Çünkü bu dav

ranış ona göre; "Dilenerek kendini yüksekte tutabilmak için 

tek çalışmadır." {72) böyle yaptığı ic;in dünyayı zenginlik

ten kurtarabilece~ine inanmaktadır, çünkü israf bUyi~ işler 

yapmaktadır. Kendi yaşamının gayesini; "Bu dünya da yaşanama

yacagı için, bu dünyan1n sırtından gec;inmeye karar verdim ••••• " 

(73) diyerek özetler, bu arada Kurruhi'nin Ninovalı Dilenci'yi 

sevdiğini de öğrenebilmiştir. 

Dürrenmatt, dünyanın yaşanabilir olmadığını her fırsat-, 

ta vurgulamıştır. Tıpkı dilenci Akki'nin konuşması gibi. 

(70) DÜRRENMATT, s. 195. 

(71) a.g.e. aynı yerde. 

(72) a.g.e. s. 196. 

(73) a.g.e. s. 197. 
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"Dünya korkunç ve anlamsızdır. BUtUn bu anlamsızlığın. kor

kunçıugun ardında, bir anlam bulunabileceği umudu, ancak, 

hiÇbir şeye aldırmadan, yine de sevebilenlerden yanadır." (74). 

Yemek hazırlıgı vardır Akki'ler de. 'Bu' sırada terini silerek, 

Folis Nebo gelir. Bu polis itaatkart yasa, 'y6netmelik ve kural

lara son derece bağlı biridir. 'Akki'nin ft!cra ve İflas Daire 

şeflie>i" ne atandığını bildirmeyegelmiştir. Ancak, devletin 

mükemmelliğinin aptal memurlarla gerçekleşebildi~ini savunan 

Akki bu teklifi red'eder. Polis Nebo'ya hayat hikayesini an

latır bu sırada polis Nebo'da konuşmaya başlamış ve şehrin 

bütün erkeklerinin Kurruhi'yi karşı. ilgi duydu~unu s6ylemiş

tir. Herkes Kurruhi için şiirler bile yazrnaktadır, bunlar 

arasında Polis Nebo bile vardır. Bu sohbet sırasında hemen 

herkes oraya toplanmış, kadınlar "Bu kızı kovunı " diye bağı

rırken, erkekler ona kur yaparak "O bizim" demektedirler. 

işte bu karışıklık son safhaya geldiğinde; "Gılgamış büstünün 

üzerinde melek belirir ••••• " (75) herkes korkudan yere kapan-
\ 

mıştır. Melek bu kalabalığı "neşeli" diye nitelemiş. Kurruhi'-

yi de mesud görmüştür (76). Kalabalıgın birden manevi duygu

ları kabarmış, Kurruhi'den hacet dilemektedirler ve hatta onu 

kraliçe yapmak isterler. Kız bu teklifi geri çevirir, bunun 

( 74) Friedrich DÜRRENl"'ıATT, Grieche sucht Griechen, ZUrich, 
1955, Bkz. s. 137. 

(75) DÜFRENMATT, Kornöd.ten I, s. 202. 

(76) a.g.e. Bkz. s.2J9. 



üzerine halk, Akki'yi Fırat nehrine atmaya kalkar. Akki'de 
t 

halkın isteğini kabul etmiştir. Onun esas yerinin kralın yanı 

oldugunu söyler. Kalabalık kızı alır ve gider. 

"Soldan orta yaşlı, zayıf, uzunca, resmi siyah elbiseli bi~ 

adam merdivenler~en inmektedir." (77) Cellad'dır gelen, 

Uzun süre konuşurlar cellad i~e Akki, bu arada Ninovalı Dilen

ci'nin Kral olduğunu öğrenmiştir Akki, Celladlık-Dilencilik 

ve Bürokrasinin şerefine kadeh kaldırırlar. Akki'nin asılması 

hazırlıkları gerçekleşmi~tir, son arzus~da Akki bir antikacı 

dükkanından söz eder •. Cellad bununla pek ilgilenmiştir. 

'Herkesin bir fiatı' olduğunu iyi bilen Akki, celladın zaafını 

değerlendirmiştir. Celladlık mesle~ine karşı antikacı dükkanına 

pazarlıga girişirler ve Akki kazanır •. Akki celladdır şimdi. 

"Dünya•ya dayanabilmek için, zayıf olanın onu iyi tanı

ması gerek ki, ölüme götüren bir tehlikede son bulan bir·yolda 

körü körüne yürümesin. Kuvvetliler kuvvetlidir ••••• kahraman

lıklar anlamsızdır •••• ~· Bu· dünya da güçlli olan kimse, ne hoşu

na giderse ona saldırır ••••• Aptal gibi davran, o zaman çok 

yaşarsın.!çerden saldır.·." (78) Bu sahne, Akki'nin dünyayı 

böylesine yorumlaması ile son bulur• 

UÇÜNCtt PERDE ı 

Bakalım, bu perd.e de Dürrenma tt, bize nasıl bir dekor 

hazırlamış; "•~••• lüksü, inceliği, eksiksiz oluşu gibi, 

(77) DÜRREN~~TT, s. 213. 

(78) a.g.e. s. 221. 
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hayvanı bir barbarlı~ı da kendili~inden anlaşılır• En yüksek 
- . 

kül ttirün ortasında bir parça zenci vahşeti gösteriyor• •.•• • 

kraliyet fetih ordularının kanla boyanmış·fetih flamaları• (79) 
. ' -

Esir kral Nemrud ise, Nebukadnezar' ın ayakları .al tınd~<:ona . . . ( .. \ ·,·: ~.·: . . ' .... 

merdiven vazifesi görmektedir, Bu perde de kralXurrubi'nin 
• • ' ~ • :·~ • .' • • J •• ~ 

aşk.ı. ile yanıp tutuşmakta, onu seven·. herkesi ölüme mahkum . 

etmektedir. "Sol arkadan, züppe giyimlibir budala _dans edip, 
.t , ... ,, . 

gülerek ve ip atlayarak sahneye.çikar ••••• " (80) Bu-hilkat 

garibesi kral'ın "Oğlum" dedi~i ve 'kimden oldugu belli:oıma

yan, dahası Nerıutud ile,işledigi ortak bir gUnahı.n meyv!sidir-. 

Nemrud1 "O~lumuz, iktidarın mirasçıs.ı. •. ıtimin oBluoldu~unu 

kimse bilmez. İkimizde sarhoş iken annesinet yanaşnu.ştık." (81). . . ,·. •' . .:. 

Cellad Akki gelir ve kralA o gün. asılanları arz .·_eder~7,Akki 'nin 
' . :•· ·.~ . •. ' . 

de dilenmeye son verdi~ini söyler. Kral'a göre· artık, ::insanlık 
:~t. 

belirli biÇimler almaya başlamıştır' sırada şai:i:ler ve . tealog-

lar vardır. l3aşteolog Utnapiştim ile konuştuktan'sonra belli 
'" 

olacaktır bunların durumu, şairler de sonraya bı.rakılir. 
! •. 

Baştealog kurnaz biridir ve kralın zaafının Kurrubi ol~uaunu 

iyi bilmektedir. Konuşmasını buna göre .. ayarlar, asılmaktan da 
' . . . . ' . ,. ~ . ' 

böylece kurtulmuş olur. Onunla evlenmesi gerekt~~ine.inandıll.nı 

söyleyen utnapiştim; "••••• sen tanrının sana_l~tfunu_bahşetme-

(.79) DÜRRENMATT, s. 223. 

(80) a.g.e. s. 225. 

(81) a.g.e. aynı yerde.·. 
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sini, kendi deliliginle mahvettin." (82) diyerek, şair, 

nesirci ve drcı.mcıların asılması gerektiğini ifade eder. 

Başvezir koşar adımlarla içeri gelir ve, melegin şehir par

kında olduğunu ve bir ağaçtan öbürüne geçerek, hindistan cevi

z! topladıgını (83) söyler. Bu altada halk saraya doğru, kral 

kız ile evlensin, diye ayaklanmıştır. Kurrubi en sonunda içe

ri alınır. Nebukadnezar, Cellad•ı şayet kız kendisini sevml

yorsa öldürmesi için talimatlandırır. Kızın gönlünün Ninovalı 

Dilenci'de olduğunu öğrenen kral yüzünde bulunan maskeyi çıka

rır, Kurrubi hem Nemrud'u ve hem de Nebukadnezar'ı tanır ve 

bayılır. Ayıldığında, kendisinin ~ir dilaneiye ait olduğunu 

söyler. Kral dilenci olmayı red'etmektedir. Bunun Uzerine 

Kurrubi; "••••• sevdigim bir insandın, şimdi ise korktuj!um 

bir hayaletsin." (84) diyerek, tekrar onun dilenci olmasını 

ister. Kral cellada, kızı çöle götürUp, öldürmesi emrini verir. 

Akki ile Kurrub!. şaşkın kalabalığın arasından geçerek çöle 

doğru yola koyulurlar. UzgUn Kral; " Kurrubi'ye ikt!darım 

!Çin ihanet ettim" (85) der. Burasının çevirisi Gürsel AYTAÇ' 

ın kitabında şu şekildedir; "Ben kızı. ikt!darım iÇin ele 

verdim" (86 ). Eksprestyonistlerin ki gibi bir son va.rdır bura

da dikkat edilirse. 

azüntü, isyana dönuşmüş, kralın öfkesi ve inadı Babil kulesi

nin yap_lış sebebi olmuştur. Kral, bu kule ile beddualarının 

(82) 
(83) 

(ö4) 

(85) 
(86) 

DURRENMATT, s. 228. 
a.g.e. Bkz. s. 230. 
a.g.e. s. 235. 
a.g.e. s. 249. 

Friedrich lJtlF:RENJ.VIATT (Çev. Gürsel AYTAÇ), Babil' e Bir 
~elek 1niyor, Kültür Bak. Ya. Ankara, Ekim, 1985, s.İ26. 



tanrıya ulaşacağını sanmaktadır. J{ral iÇin herşey bitmiş

tir, çUnku halk herşeyi yerle bir etmiştir. 

"Karanlık kulisler yukarı kalkar. Sonsu~ bir çöl, belli belir

siz ••••• " (87). Kurruhi ile Akki gidiyordur ve kıs sevdiği, 

kaybettiği dilenciyi arıyo~dur, Akki ise; "Ben se hal4,var 

olan bir dünyayı seviyorum, bir dile~ciler dünyasını, mutlu

luk ve te~like yönünden.eşsiz, rengarenk ve vahşi ••••• aşmak

ta olduğumuz fırtınanın ardında uzak+arda, şafak karanlı~ın

da uyanan, ışığın gümüşünde buharlaşan yeni bir ülke uzanıyor, 

yeui ••••• vaadler, yeni türkülerle dolu" (88). 

Akki'ni~ öldüramediği Şairlerden biri de uzaktan onları takip 

ediyordur belki de kimbilir ? 

Tüm Babil'! etkileyen Kurrubi ile dilenci Akki'nin, 

Nebukadnezar•ın kanunlarını hiçe sayan davranışları ilginçtir. 

Keza, bu dekorun i<ı;inde; Kurruhi'nin yaşadığı zor anlarda, or

taya çıkıp, birden bütün ilgiyi kendisinde toplayan bir Melek 

vardır. "Akki, tam bir insandır, servetin mutluluk getirmedi

ğine inanan biridir, ancak dilenci olduğu için insanların en 

değersizidir de. Ama güçlüdür. Dürrenmatt burada, Hofmannsthal' 

ın 'Pi..ı.yük Dünya Tiyatrosu'nda ki gibi, parçayı yanlız parabo

lik olarak işlememiş, aksine sadece tiyatroya özgü olan neşeyi 

zengin kullanımlarla verirken, fikrin ciddiyetini de şüpheli 

bir biÇimde bırakmıştır." (89). 

(87) DÜRBENMATT, s. 250~ 

(88) a.g.e •. s •. 251. 

(89) MANN, Bkz. ·s. 620-621. 



Kusursuz devlet idealinin taşlandığı eset' de, köprU 

altında oturan bir dilaneiye devlet tarafından verilen iyi 

bir iş ve maaşı Durrenmatt'a öz~U, esprili bir l?uluş olarak 
1 

ele alabiliriz. Gerçi şair ve sofistler ile politikacılar da 

bu buluştan gerekli payı almışlardır. Dürrenmatt•ın adeta bir 

tiyatro dehasıdır, Babil•e Bir Melek !niyor. 

"Son derece karmaşık manevi ve sosyal konular, ~h~e olayıa

rına ve sahne etkinliği olan diyaloglara_dönüştür~lmUş •• ~··"(90 

Ana teması bakımından hayli ilginç olan bu nesir komedi, bas~t 

ve alışılmış bir oyun degildir. "Tanrı ıntfuna uğrayan insanın 

çaresizligini işleyen manevi bir oyun, iktidarla ~anrı ıatfu

nun bagdaşmadığını gösteren bir komedi, dilencinin krallığını 

ortaya koyan felsefi bir eserdir." (91). 

Dünyatya ne kadar kötümser baksa da Vürrenmatt, oyunda 

ki melek te onun kadar iyimserdir. "Bu güzel yıldız ••••• •• diye 

başlar söze hep. Dürrennıatt acaba, dünyanın :·tamam.en,yi tiril

medlgine olan umudunu, bu melekle:miLdileı:.getirmiş:t~r~;? ? 
.. • r- ' ' • .; • •.•• 

Oyunda Nebukadnezar ile Newxud arasında sürekl~ bir tabure 

olma degişimi vardır. Dürrenmatt burada tarihi d~nüşUmler1n 

adeta robot gibi mekanikleşmiş olduğu~u gösterir. Bu degişim, 

Kralın çaresizliğe yönelen tavrı ve gerçekte, halkın ne istedi 

ğini bilmemesinden ortaya çıkmıştır. 

(90) Gürsel AYTAÇ, Çağdaş ••••• ·, s. 466. 

(91) a.g.e. aynı yerde. 



"Kitlelerin psikolojisini anlamak, onları idare etmeyi bilmek 

demek de€,11 ••••• fakat hi<; olrr.a2ea tamamen onlar tarafından 

idare olunmamak isteyen devlet adamlarının, sermayesini teş

kil eder.'' (92) Nebukadnezar bu sermayeden yoksundur. İyi bir 

idare ve devlet yöneti ile Babil'! mutlu sarıır. 

J):Jrrenma tt bu gelenek~ l tavrında !av içre Sanat Tarihi' nin etki

sinin tamamen iı;indedir. •• Savaşsonu Isviçreli kendi içine kapaaJıt 

dı. Dıştan gelen bilinçli baskılar, açık davranışları gerekti

riycıdu. Dürrenınatt bu dar çevreyi 'Darkafalı lık' olarak tanım

ladı. !svi<;re•nin dar ka,alı kUltUr şartları, kUltür değişimi

ne Çok buyük bir engel yaratırken, mantıklı insanlar, resmi 

ş rtlar.'.t baglı !svi<;re'nin düşmanııgı alt.lnda ki aktif şart

lara, adeta mahkum olmuştu. !sviçre büyük evlatlarını isteme

diği gibi, artık onları sırtında da taşımak istemiyordu. Hatta 

onlara düşmanca bir duygu bile beslemekteydi." (93). 

Ortak yazı nslnbu, yani bir tarafını !svi~re'ye baglama 

egilimiıli DU.rrenma tt ~ok sık uygulamıştır. 

Dlir.r·e:nına tt' ın tiyu tro anlayışını, yazar ve şai.t· !smet ÖZEL' in 

ti_y.ıtro tu.nı,nına berızetebiliriz bir bakıma. "'l'iyatro, zamanı 

ve ıuek~nı ka. et-ı mahsusla kı.sı tlanmış, olayların akışının, belli 

ölçJlere baglamııış oldugu bir ciüzendir." (94). 

(92) Le :EON, Kitleler ••••• , s. 27. 

(93) Paul NiZON, Diskura in der Fnee. AUfsatze zur Bchweizer 
Kun&t, lsern,-IÇ)?o, Bkz. s. 115. --

(94) ÖZEt, Zor Zamanda ••••• , s. 121. 



Durrenmatt QslQbu gizlemiş, bir kaç küçük makyajla• 

mat rötuşlarla, sosyal bir olayı, bir miti, oyun haline 

getirebilmiştir.Gayet net ve açık bir şekilde verdili efsa

neyi, kesin Çizgilerle kurmuş, tek durumları genişleterek, 

olay zincirinin sürükleyiciliğini önlemiş ancak, zengin bir 

ifade nslubu ile sunmuştur~ 

"Yazar, Çağrışim ve·değerlendirme yapabilme ve başından geçen 

ayrı ayrı olayları bir bütun halinde sunabilme özelliklerine 

sahip bir uzmandır. O işini Kelirnelerle görür ••••• kelime, 

sadece açık ve tek bir anlam taşıyan bir işaret degildir. 

O hem kendi başın~ bir deger taşıyan, hem de bunun ötesinde 

başka şeyler temsil etme kabiliyeti olan bir semboldür. Hatta 

o sırf sesi ve kağıt üzerinde ki görünüşü bakımından bile 

önem taşiyabilir." (95). 

Babil'e Bir t:elek !niyor, 1953 yılından bu yana hemen 

her yerde ilgiyle okunmakta ve oj.nan:naktadır. 

(95) Bkz. Dp.{49) s.ll5. 



~. 3. BUYÜK RO!VIULUS 

Dürrenmatt•ın, zamanı adeta sınırladığı, dört perdeden 

oluşan, 1949 yazılmış bir koınedisidir B;iyük Romulus. 

Zamanı sınırladığını, yani o zamanda geçeceğini söylemiş bu 

oyun için Dürren:;ıa tt; •M. S. 4 76 senesinde 15 Mart sabahından 

16 r-:ıart sabahına kadar" ( 96). 

i··:ekan da yine sınırlı, yani olaylar sadece geçecek demiş, o 

yer Homulus 1un Campania'da ki köşkü. 

Anılu.n saatler ue süv-ari komutanı Spurius Titus Mamma, 

neredeyse çatıayacak olan atı ile imparatorun köşküne varma-

sı ile birinci perde başlamış olur. sahne de dekor aynen şu 

ş eki ldedir; ". • • • • irnpara torwı çalışma odasına gd:rmr. • • • • bura-

sı boş ve terkedilmiş gibi ••••• Badece bir kaç sandalye vardır, 

onlarda kırık dökü.ktürler. Duvarlar da Roma Tarihi'ni alialeyen 

devlet adamlarının, dlişünürle.r·in, şair ve edipleriH sayg.ı uyan

curan büstleri. Hepsinin de yüzlf~ri biraz mübalağalı, ciddiyet 

içinde ••••• " (97) Bu uekorun içinde sanki ondan bir parçaymış 

gibi duran iki ihtiyar uşak vardır.Pyrarnus ve Achılles adında 

ki bu iki uşak Iavia'dan gelen kumandana -protokol icabı- ran

devusunun olup olmadığını sormaktadırlar~ 

( 96) Friedrich DÜIWENrlATT, Komödien I, Romulus der GroBe, Are he 
Verlag, Zürich, 19~7, s. ll. 

(97) a.~.e. s. 9. 



V<:ı.lcti yoktur komutanın. Drestes şehrinin iyi durumda olmadı-

gını söylerse de, iki uşak ilgilenmemektedir• Spurius Roma 

lmpara. to:r lut, u' nurı <sökrııekte oldut;unu söyler ama iki uşak buna 

l.rıanrııarnaktadır. Başrııabeyrıci ve İÇ işleri Bakanı'ndan izin al

madığı sürece komutan irnparatorla t;örüşemeyecektir. Silvari ko

mu tanı ar tık isyan edecek duruma gelmiş tlr; '~ Talihsiz Ro mal 

lki uşak, senin yıKılınana sebeb oluyor!'' (98) diyerek dışarı 

çıkar. Nihayet !nıparator Romulus e_örünür; "'Sırtında erguvan 

renkli toga, başında yaldızlı defne yapraklı taç. Majesteleri 

elli yao\?ın üzerinde, sakin ve rahat bir e;örünUşdedir." (99). 

Ayın 15'i olup ulmadıgı norar, olumlu cevap üzerine günün öne

n•ini; u Devlette kl tt.i.m mernurla.ra maaş ve ücret verilmesi gerek-

tisi" ~100) şeklinde aÇl.klar~ :Maliye Bakanı' nın kaçtıgı habe

rine aldırmayan Romulus onunkıllı bulur ve der ki: "Akıllı 

adam. BUyUk bir rezaleti gizlemenin en iyi yolu, ufak bir re-

zu.let uahneleıııektir~ I<. endisine 'Va tan Kurtarıcısı' ünvanı 

verilsin!" llOl). Kendi borçlarını ödemek içln de başında ki 

defne yapraklı ta.cınüan, iki yaprak koparır. Aşçıya verecek

tir bu parayı, çUnkU devletin en önemli adamı ona göre aşçıdırt> 

uzunc;~. sUre tacını inceler. otuzaltı yaprağı bulunan tae' da, 

şiırıui sauece beş yaprak v:ırdır. 

--·-----------------
( :Jü) }riedrich DUiiHEt·L":\'1."1;, .-Romulus dier GroBa. Ungeschichtliche 

histariselle t<oınödle, 1Jiogenes Verlac, Stuttfart, l980, 
-s·~ --4ü-. ----·---------

\Y)),- (lUü) ,- (101) Di.iRh.~~rH,_.\T'r, Komödien I ••••• ,s. 13. 



Kahvaltısını isteyen majeste, herbirine ayrı ayrı ve en önem

lı isimleri verdigi tavukları sorar. Augustu,, Tiberus, Odoake 

Julius Süli.lesi, Flaviuslar, Marc Aurel, Vomitian, Orestes, 

varacalla, Philipius Araba, Julius Nepos ve l:ıomulus gibi Roma 

Tarihi'ni alialeyen komutanlar, tanınmış aileler, şehirler ve 

büyük isimlerdir bunlar. Arada bir de bu tavuk düşkünü inıpara

tor bir lO.tuf gibi verdigi bu ünvaııların yanında, tavukları'da 

-yurr.urtlamadıkları iÇin- ölüme mahkO.m da edebilmektedir. 

içişleri Bakanı :rulluis Hotundus gelene ka11ar, yumurta

lardan konuşulrnuştur. ~ihayet, süvari komutanı Spurius•~ gel

diği haberi imparatora. ulaşmıştır, ama bu kadar yolu at sırtın 

da gelen komutanın bu başarısını •sportif' olarak görür ve bol 

ünvanıardan birini verir • Şövalyelik tİmranı •. Gelen haberci

nin önemine deginen İÇişleri Bakanı'na Romulus'un cevabı il

gin<;tir; "Haberler asla dünyayı yerinden oynatmas. Dünya'yı 

artık degiştiremiyeceğimiz olaylar yerinden oynatabilir, çünkü 

haberler geldiğinde zaten herşey olup bitmiştir. Haberler 

dünyayı yanlızca telaşlandırır. Bundan dolayı haberlerden 

mtimkün oldu~u kadar kaçın~ak gerekir." (102) 

Herşeyi önceden sezebilen,.ona göre herşeye razı olabilen, 

hazırlıklı olabilmeyi ögütleyen bir cevaptır bu. Romulus bura

da kendisine ve olaylara tam teslim olabilme yetene~ini göster 

miş, alabildiğine sogukkanlı davranışlarla tam bir deli rolü 

(102) DÜRHBNHATT, Komödien I ••• ,., s. 16. 
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oynamıştır. "Çogu kez dayanışma gerektiren ödevler karşısında 

tek başına yUkümlülük altına giren bireylerdir bu deliler ve 

Dürrenrna tt' ın se m pa tiai iş te onlara karşıdır." ( 103). 

Antikacı Apollyon görünür sahnede. Onu beklemektedir 

Roınulus. İskenderiye'de bir müzayede ye katıldığını söyleyen 

Antikacı'ya Romulus; ''!skenderiye'de ki müzayedeyi, !torna !m• 

paratorlugunun tasviyesine tercih ediyorsun demek? " (104). 

Antikacı büstleri inceleyedursun, İmparatoriçe Julia görünür. 

;;abah ki gelen haberi veı:rnek için gelmiŞtir ve kendisini 

'tülletin Anası' gibi gördügti iÇin bu hakkı kullarımak istemek

tedir. Romula'un cevabı ilginÇ-gülünç ama dü.şü.ndürücüdür; 

nnen de bu 'Hilletin Babası' olarak muhtemelen Homa'nın son 

iHip&ratoruyum ve işte bu sebebten de Dünya ~arihinde oldukç.a 

berbat bir yer alacaii;ım. Ne olursa olsun, beğenilmeyecegim 

kesin olarak. Ama bir nokta cia şanıma leke sürdUı·mem. Benim, 

bir adamı uykusunda ve lü.zumsuz yere rah<.ı.tsız ettiğiı:'i kimse 

ı:..öyleyer.ıeyecek." (105). :;;imdi Prenses Rea'da sahneye gelmiştir. 
' 

.Kahval tıya oturur doğruca. Hamulus ona bir yumurta verir. 

Frensesin tiyatro çalıfitıe;:ını bilen Romulus ona; "•·••• Komedi 

çalış, bizim durumumuza uygun ••••• bizim gibi sonu gelenler 

-----------------
( 103 J CUi.rsel AYTAÇ,· Çağdaş Alman· Ed e bi ya tı, Kül tür Bak. Ya. 

An.K:ara, Temn!uz, 19cl-r;-s. 46~. 

(104) DÜRRElWATT, .. Komödien I ••••• , s. 16. 

(105) a.g.e. s. 18. 
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ancak komedi den anlar." (106) diyerek, ı~. inde bulunduklarl. 

durumun çok kısa bir kritiğini yapar. 

Savunma Bakanı Marea'in geldiği arzedilir, ancak ~omulua onu 

kabul etmez, yemekten sonra kabul edecektir. Ancak bu defa 

emir-komuta zincirinde (1) değişiklik olmuş, imparatoriçe 

Julia onu huzura kabul etmiştir. Romulus karısına alaycl. bir 

ifade ile; "Bugün yine fazla savaşçısın, sevgili karl.cığırn" (10 

der. Nares, Homa•nın durumunun iyi olrnadıgını ve (Julia gibi) 

s~vari komutanının uykudan uyandırılmasını ister. Komutanın 

huzura kabul edilip edilemeyecegine bir karar verilecek lke9, 

Alman Hüki.imdarı•nın adını verdiği Odoaker adlı tavuğun aynı 

gün içinde, üçüncü kez yumurtladığı haberi ge~ir. Homulus, 

"••••• tabiatta böylesine bir uyum yoksa, Dünya'da aa nizarn 

yoktur" (108) diyerek, Almanların Pavia 1 yı zaptettiğine karar 

verir. Bu kehanet doğru çıkmış, gerçekten Pavia şehri düşmüş

tür. Hiç bir şey umurunda değildir, antikacı ile pazarlığa 

devam etmektedir Romulua. Julia, -miras oldugu için- büstlerin 

satılmasına karşı çıkmaktadır. Bu sırada Doğu Roma !mparatoru 

~eno, iltica istemiyle Romulus'a gelmiştir. Romulus onu kabul 

etmiştir, iltica isteğini -protokol gereği- ezbere okumasını 

istemez, çünkü bunlar Homulus'a göre süslü hitaplardl.r. 

(106) D0HRENMAT11
, !2mödien I ••••• , a.l9. 

{107) a.g.e. aynı yerde. 

(108) a.g.e. a. 20. 



Homulus, ~eno•ya refakat edenleri de r~mese kapattırmıştır. 

Hep birlikte sofraya otururlar. Zeno, -kültürlerin! kurtarmak 

için- birleşmeleri gerektiğini söyler.· Romulus'un soğukk:anlı

lığı ve ilgisizligi karşısında; "Hayretler iÇindeyim. Dünya 

alevler iÇinde batıyor, siz burada soğuk nükteler savurmakla 

rrıeşgtllsUnüz. Hergün binlerce insan ölüyor, sizlerse dalga 

ge~iyorsunuz." (109). Orjinal kitapta, yukarıda ki, söz konu

su cümleye r<:-:ı.stlanılamamıştır. Daha önce belir·tilen, kitabın 

yeni basımlanmnın ger~:tekleşmesinden ortaya çıkan bir sorun 

olarak kabul ediyoruz. 

Zeno Germen tehlikesine karşı birleşme fikrini empoze etmek 

istemektedir • .Homulus yine ilgisizce bu teklifi kabul eder. 

Bu fikre olan inancını da; ~Bütün varlıgımla ••••• Eski Haş

metimize ••••• Tarihin bize verdiği vazifeye" (110) şeklinde 

yemin ederek dile getirir. Ancak Zeno'da, Romulus'ta ve Julia' 

da ne yapacaklarını bilememektedirler. En iyisi slogan fikri

dir. Propoganda ile götürmek istemektedirler bu işi. German

lar'ın nyaşasın Hürriyet ire Kölelik Düzeni" sloganına karşı 

"Yaşasın Esaret ve Tanrı" fikrini ileri sürer ~eno. ttomulus'a 

pek parlak gelmez bu fikir, çünkü tanrının kendilerinden yana 

olup olmadığını bilmemektedir. Zeno başka bir slogan söyler, 

"Kahrolsun keyfi idareJ yaşasın Adalet! " tir bu yenisi. 

Romulus bunu da beğenmez; "0 da olmaz. Daha pratik, gerçek

leşmesi mümkün bir parola düşünüyorum. Mese14;'Yaşasın 

(109) Friedrich .UÜRRENNATT (Çev. Vural OLKU), Bü,ük Romulus, 
Kültür Bak. Ya., Ankara, Eylül, 1985, s. 2 • 

(110) DURR.i!.NMATT, Komödien I ••••• , s. 24. 



Tavukçuluk: ve 'tarım ı n {lll). Bu slogan Uzerandıt konuşulı:rıadal1 

Marea, Germanların ~oma•ya yUrüdUIU haberini getirtr. Zeno 

kaçmaya karar verir ve hatta Apollyon•dan da biraz ava!l~ bile 

ister. caesar Rupf adında bir pantolon ima.latçısında~_ge].~n 

bir mektup. haberi ile Romulus ilgilenir. Zengin olmak, ze_ki 

olmaktır, Romulus'un aklı batında adam ded1A1 tipler 4e bun

lardır. Hemen pantoloncuyu kabul etmeleri emr1n1 verir. 

ncaser Rupf soldan gelir, çok şişman ve çok şıktır •. 

Zeno•yu imparator zannedip dolrudan do&ruya ona gider •••••. 

elinde antik tarzda geniş kenarlı bir seyahat şapkası vardır •. " 

(112), •. Adam, konuşmasına, 1stikbal1n pantolonlar da. o.ld\lAU, 

tezini aavunmakla başlar. Paranın verdili bir ~hatlıkla da 

şöyle der; "Önce Roma lmparatorıuıu•nu şöyle bir sa~ın ala

yım, diye dUşUndUm" (113). 

Kafasının uçması pahasına söyledili .bu sözler, Romulus.•u baya-

· Aı· keyiflendirrniştir. Onu şövalye yapmaya biJ:e niyetlenir. 

Ancak pantoloncu duvunmuş ve Roma tmparatorluQu'nun satın alın-. .. 

maya degmeyece~i kararına varm:ı.ştır, belki kra.liyetl.e bir or

ganik baA dUşünebilir tezini sürer. Onun parolası da •organik 

.. Düşün, sonra batarsını• şeklindedir. Germanlar•ı on milyona 

ltalya•cian çıka.rtabilece.kler1n1 söyler V~l •.GUnUmUz de herkes 

satılıkt:ı.r, majesteleri~" {114) der. 

(lll) DtlRRENf,ATT, JComödien ı •.... , s. 25. 

(112) a.g.,e. s. 27. 

(113) a.g.e. e. 28. 

, (.il4). a.g.e. s. 29 •. \, 



Burası, DUrrenmatt• ın 'Yaşlı Kadının Ziyareti', • Fizikçiler• ,

'Beşinci Frank•, 'Babil'e Bir Melek lniyor• adlı oyunlarında 

ortak kullandı~ı bir mesajın söylendili yendir. Keza,_OAsar• 

ın, iş hayatını anlattılı bölümde de 'Beşinci Frank' ve 'Fi

zikçiler• le büyük benzerlikler vardı~. 

Caser namualu bir dolandırıcıdır. Germanlar•ın İtalya'dan 

çıkaracakt~r, ama bunun bedeli, Prenses Rea'dır. 

Julia bu evliliği onaylarnıştır, ancak Romulus -beklenilenin 

tam tersine- buna karşı çıkmaktadır. Burada Romulus büyük bir 

aktivite göstermiş ve pasifkahramanlık roltınden birdenbire 

sıyrılıvermiştir. Dürrenmatt•ın hep verdiği mesajı, burada 
• 

Romulus•a aöyletir; "Biz dünya değiliz. Yanlızca anlayamadıgı 

bir dünya karşısında aptallaşan taşralılarız." _(115). 

Rea•nın evliliğine karşı ilk tepki Zeno•dan gelir. Bu ~anki 

bir protestodur. "Senin gibi bir adam Roma imparatoru olmama

lıydı." (116). Sahneye uşaklar girmiştir, satılan büstleri 

almak için. Julia hiçbir şey yapamadığını söyler Romulus•a. 
' 

Onun verdiği cevap düşündürücüdür; "Dünya Tarihi'ni rahatsız 

etmek istemiyorum, sevgili Julial " (117). Sabah yemeginin 

kaldırılmasını isteyen Romulua, süvari komutanını görür, 

onun Pavia'dan getirdiği mesajı bile almaz ve kQmutana hita

ben; "Rçma çoktan ölmüş. Sen kendini bir ölüye kurban ediyor

sun. Bir gölge uğruna çarpışıyor, çökmüş bir mezar iÇin 

(115) y.a.g.e. s. 31. 
(116) a.~.e. s. 31. 
(117) a.g.e. aynı yerde. 

\ 
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yaşıyoraun. Git de uyu, , kumandan. !çinde yaşadı.gırnız gün, 

senin kahramanlığını yapmacık hale getirdi." (118) der • 

.Bu sözlerin nihayetinde ihtişamla kalkar ve dışarı. çı.kar. Bu 

perdenin son söztinU, tıpkı. başta ki gibi yine sUvari komutanı. 

aöyler;·"Roma imparatoru olacak alçak&·"·(ll9). 

!KİNCİ PERDE : 

Birinci perde de son sözleri söyleyen .komutan, bu per

de de, yorgunluğunu belirten ifadelerle yine ilk sözleri söy

ler, Sahne dekoru tam bir virane halini almı.ştı.r. 

Aşçı ve Zeno görUnür birara, bir haberci·germanların Roma'ya 

girdiği haberini getirir. Arşivler yakılmaktadır. Her tarafta 

tavuk gıdıklamaları., yumurtalar, köşktin ötesinde Prenses Rea• 

nın tiyatro dersleri, havuz yanında Do~u Roma İmparatoru'nun 

ilahileri ile tam bir kaos ve başıbo.zukluk vardır. 

Bu arada kimse gü.rül tü yapmamaya ö.zen göstermektedir, Çünkü 

majeste Romulus uyumaktadır. Bahçede savunma bakanı Marea 

strateji konusunda ki fikirlerini anlatmakta iken; 

"Müthiş gıdıklamalar. Soldan, perişan, lime lime olmuş bir 

kılıkta Amilian görUnUr. Bir deri bir kemik, yüzünde. renk 

diye bir şey yoktur. Başında siyah "bir kuk:uleta vardır." (120) 
1 

Xmilian•ın ilk sözü; "İmparatorun Campania'da ki köşkU bura-

sı mı?" (121) olur. Dürrenmatt, kendi yazdıaı el notlarında 

burada ki espriyi şöyle anlatır; "••••• lmilian nasıl oynanma

lıt Günlerce, belki haftalarca arka yollardan yürUyerek, yerle 

(118) - (119) DUhRENMATT, s.32. 
(120) - (121) a.g.e. s. 36. \ 



bir edilmiş şehirlerden geçerek gelmiş ve .sonunda, irn~arato

run, aslında tanıdığı, bildiği evine ulaşmıştır, ama so~ar; 

1 !m para torun Campania' da ki köşkü ,burası . nu.? • diye. .:Bu 

cümlede köşkün -ki hükümet merkezi vazifesi görüyor- ltUmes 
~ ' . ~ 

haline gelmiş ve perişan bir vaziyette düşmüş olması karşısın-

da duyulan, inanılmaz hayret, hissedilmezse bu soru retorik 

bir soru olacaktır." (12f). 

Amilian•ı tanımamışlardır. O da kendini bir hayalet olarak 

tanı tır. Vural ULKU tarafından çevirisi yapılan. 'Büyük Romu

lus' adlı eserde 45. sayfadan, 46. sayfanın bir bölümüne ka

dar, Komödien I, adlı kitapta rastlanmamıştır. Daha' önce be

lirtilen se be bl ere bağlamak istiyoruz. ( 12J). · 

Hatta Frenses Rea bile onu tanıyamaz •. Yine yaza.rımız el not

larınd~; •• ••••• Aynı şekilde sevgi~isine heyecan.ve endişeyle 

•sen kimsin?' diye soruşunda, kızı gerçekten unutmu~, tanıya

mamıştır, yanlızca bu insa~u. birzamanlar tanımış· ve .sevmiŞ 

olduğunu sezer. nmilian, Romulus'un zı dı bir tiptir. Onun 

kadert, insan! açıdan görUlmelidir, adeta imparatorun göz

leriyle." (124) • İsminin sol elinde olduğunu söyleyen Amilian 

ona etine girmiş yüzüğünü gösterir. hea onu tanır. !m~lian 

onun dövüşmasini söyler. Dürrenmatt•ın buraya getirdi~! 

açıklama şu şekildedir;"•••••. Romulus o lekelenen subay şerefi 

yaldızının altında, iktidarın .bin,le.rc.e defa çamura bulanan 

(122) DÜRRENf4ATT, s. 78. 
(123) Bkz. Dp.(l09} da ki açıklama. 
(124) y.a.g.e. aynı yerde. 



kurbanını görür. O llmilian•ı, esir edilen, işkence gt;ren, 

bahtsız bir insan olarak ciddiye alır. Kabul et~edi~i şey, 
. ' 

'git,.bir bıçak bul1' talebi ve vatan yaşasın diye sevgili-

nin satılmasıdır. Yarattığım şahısların, herbirinde ki ineant 
'' 

yön, rol~ üstlenen tarafından keşted1lmel1d1r, aksi takdirde 

temsil edilemezler. Bu sözlerim bütün tiyatro eaerlerim iÇin 

geçerlidir." {125). Nihayet Jlmilian hepsi tarafından tanıllml.f

tır. Savaşça önerisi rededilir. Bu sırada pantoloncu Cllsar, 

gelmiştir. Roma'nın kurtuluşu .için getirdi~! fikri birkez de 

!milian•a söyler. llmilian, Rea•dan kendisini seviyorsa, onun

la evlenmesi gerektigini söyler. Onların ellerini üst üste 

koyar ve; "••••• Altın bir dananın başına imparatorluğun baka

ret çelengi oturtuldu. ÇtinkU devrimiz, inaaniıla karşı inanıl

maz tecavüz karşısında, muhabbet tellallığının adeta fazilet 

haline geldiği bir devir" (126) ifadelerini kullanır. 

Roma'nın kurtulduğu aöylenirken, Romulus görünür. llmilian•ın 

onu karşılaması çok acı, küçümseyicidir. "Hoşgeldin iyi yemek

ıerin ve öğlen sıcagında Çekilen mutlu uykuların imparatoru! 

Selam sana, tavukların sezarı ve yumurtlama sahalarının stra

teji dehası, yaşasın, askerlerin 'Küçük Romulus• adını verdigi 

hükümdarl" (127). llmilian karakter canlandırmaktadır. Oyunda 

baştan beri giden Romulus'un disiplinsizliğine, 'Küçük Romu

lus' gibi ters düşen bir isim verir. 

(125) DURRER~~TT, s.78. 
(126) a.g.e. s. 44. 
( 127) a.g. e. · aynı yerde. 



Romulus, ltemilian'ı tanır ancak aC:Syledi~i stszlere karşı 
' f 

tavrı son derece sakindir. Ondan ülkesini anlatmasını is~tr. 

lternilian anlatımJLnda vahşeti yaşatamıştır •. Ba.Şın,da ki kuk.ule

tayı çıkarır atar. çok şeylerini kayb~ttiği gibi, kafaderisi~. 

ni de ka~betmiştir. Rea haykırarak ona·~arJ.lır, ancakllmilian 

onu, pantoloncu Rupf'a gC:Snderi~. Romulus birden ayağa kalkar, 

çünkü bu evlilige Yarşıdır. Ancak Rea onu dinlemez ~ile. 

Arşivler yanmaktadır, etraf simsiyah dumana bürünür. Perde 

nmilian•ın sözleri ile nihayetlenirı 

''Bu im para tor yın k edj;lmelil " . ( 12~). 

UçUNCU PERDE : 

Yoğun geçen bir günün ardından gece olmuştur, köşkte. 

Mek~n; Romulus'un yatak odası. Romulus ve iki vef'akAr·uşağı., 

karısı Julia gelene kadar sohbet ederler. Julia, Sicilya'ya 

kaçarak, oradan Germanlar'la mücadele etme fikrindedir. 

Romulus bu fikre yanaşmaz, zaten ona gtsre dünya kaybedilmiş

tir, onu yeniden ateşe vermek anlamsızdır. 

Bu fikirler ile Romulus ve Julia, evlendikleri güne kadar 

gelirler, tabii bazı gerçeklerle. Romulus1 "••••• Seninle im

parator olmak için evlendim ••••• ben asil Roma ailelerinin 

birinden geliyorum, sen ise imparator Valentinianus ile bir 

esir kadının gayr-ı meşru kızışın. Ben seni meşrulaştırdım, 

sen de bana taç giydirdin." (129) Karısının ihtiraslarını. da 

(128) DÜRRENMATT~ s. 46. 
(129) a.g.e •. s. 49. 
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dile getiren Bomulus, imparatorluğunun gerçek fikrini 

açıklar; "Ben ihtirastan .değil, mecburiyatten imparator .. 

oldum. Sende hedef olan ben de vası ta idi.•.,,." ( 130} Onun 
• • 1 ' ' • 

açıkladığı imparatorluk fikrine, Julia'da birşeyler ekler; 

"••••• Yirmi senelik iktidarında yemekten., içmekten, uyu~k

tan, oturmaktan ve tavuk beslemekten başka bir şey yapmadın. 

Köşkünden bir kere bile ayrılmadın, başkentine bile gitmedin. . . ' ' . .~ 

••••• Nero•nun megalomanyak1ıAında ve Ca~acal1a'nın çılgınlı

gın da, senin tavuk ihtirasından daha büyük bir siyasi olgun

luk görmek mümkün;,, Senin a~dında tembelliğinden başka . bir . şey· 

. yok•" (131);,_ Romulus•a göre ·imparatorluk bir beladır. ·.· 

"Romulus' ta tarihi etlerolerin red di~ derinlemesine b1r te.tkik 

sonucu ortaya çıkmış ve bu aynı zama~da Romatnın. Yargısı 

olmuştur•" (132 ).;,, 

!şte bu gerçeği geç anlayan Julia; "Alayc::ı ve obur şar1atan 

rol tl. oynadın, sadece bizi sırtımızdan vurmak için •. ,. •.• . Sen 

Roma • ya ihanet ettin ı. " ( 133) İhanet sözcüt:.iine Romulus karşı 

çıkmıştır• "Hayır; ben Roma'nın yargıcıyım•" (134) Çevirisi 

Vural ÜLKÜ tarafından yapılan ki tap ta i. söz ·ko~usu yerı. 

"Hayır, ben Roma ·hakkında hüküm veren bir. ya~e;ıc . .ı:m" · ( 13~ ) 

şeklindedir, anlam aynı olduğu için bir başka sC:Syleyiş şekli 

kullanılmıştır• Julia çıkar, uşaklar tekrar girerler~ Biraz-

dan Rea'da odaya gelir. Kızının ~ntoloncu ile evlenınesini 

(130) 

(131) 
(132) 

(133) 

DÜHRENMATT, s. 50. 
a• g. e.~ aynı yerde • 
Jan KNOPF, Friedrich Dürrenmatt 
Mlinchen, 1.976 t.· Bkz. s. 67. 
DÜRRENMATT, s: 5l. 

. . 
Autorenbüche~ •. Bech V• • 

./ 



istemeyen Romulus ile kızı evlilik ve lmilian Uzerine soh

bet ederler. Romulus kızına; • ••••• Vatan ya para ile kurta

rılacak, ya da mahvolacak. Ya korkunç bir kapitalizmi, veya 

müthiş bir felaketi seçecegiz.n· (136)• · 

Dil ile oynamasını <;ok iyi bilen Dürrenmatt, bu cümle de yete

neğini göstermiş, <;evirmenleri zor durumda bırakmıştır. 

"Dürrenmatt, Romulus'un bu sözlerinde türkçe de ifadesi aynen 

mümkün olmayan bir kelime oyunu yapmıştır ... (137). 

Romulus kızına devlet üzerinde ki fikirlerini de anlatır. Rea 

ayrılır oradan. 

Bu arada r.omulus, kızı ile konuşurken odasına siyah 

pelerinlilerin girdiğini görmüştür. Bunların hepsi odaya 

gizlic~ ve değişik arzularla·girmişlerdir. 

ftmilian•ı Çağırınakla işe girişir Romulus. Elinde ki kadehin 

ayna vazifesi görmesi ile onun odaya girişini farketmiştir. 

Daha aonra !ç1şler1 BaKanı Tullıus Rotundus yatağın altından, 

zeno ve Mabeyncisi dolaptan, divan~n altından Marea ve bir 

asker, dolaptan süvari komutanı, bir başka yata~ın altından 

bir mabeynci, aşçı ve uşaklar çıkar. Kadro tamamdır~ .Bu kadro 

. {134) DÜRRENMATT, s. 52. 
(135) Friedrich DUHRENMATT (Çev. Vural tlLKtt),. BU~Uk ReMu1us, 

Kül tür Bak. Ya., Ankara, Eylül, 1985 1 s. G • 
(136) DÜRRENMATT, s. 53. 
(137) DÜRRENMATT (Çev. Vural tlLKU), s. 71. 



Romulus'tan birşeyler koparmaya gelmiştir. Birşeyler kopa

rııkan onu da yargılayacaklardır. Hepsinde birer hançer 

·Vardır ve bunları pelerinlerin altında: saklamakta;dırlar. Bu 

olanlar Romulus•u etkilemiş, vakur bir halde onlara; •. •·• •• 

Siz işiğırnda otoaşan kelebeklerden, kaybolduğum zaman kay

bolacak gölgelerden başka bir şey değilsiniz.h (138) diye-

rek, hayatı pahasına bu cesareti gösterir. Onu, ~milian 

takdir etmektedir, en azından diğerleri gibi bir sahte kah

raman olmadıgının bilincindedir. Bundan.dolayı, Sezar'ın 

hakkını. ait olduğu yere vermek için, onun isteğini yerine 

getirecektir. Amilian ona, "Kendini nasıl temiz~ ~ıkaracak

sın? · 1mparatorluğuna ihanet etmekle suçlanı.yorsun.". (13-9) der. 

Romulus, ona gerçeklerle iner; "Ben imparatorluğuma ihanet 

etmedim, Roma kendisine ihanet etti. Hakikatı biliyordu, ama 

zorbalıgı seçti, insanlık hakkında fikri vardı ••••• zulm~ 

seçti. İki türlü aşağıladı kendisini, hem kendi önünde; hem 

de hükümranlığına giren halklar önünde ••••• Roma gücUnU 

kaybetti, sallanarak dolaşan bir ihtiyara benziyor şimdi, ona 

daha borcunu ödemedim, çünkü cinayetlerinin cezasını çekme

mişti ••••• Biz başkalarının kanını. dökmüştük, şimdi artık· 

kendi kanımızla ödeşmamiz gerekiyor ••••• Dürüst olalım, aramız

da bir fiske yalan, bir karış riya olmasın. Siyah pelerinleri

nizin altında ne gizlediginizi ••••• Çok iyi biliyorum ••••• 

savunmasız birine gittiğiniz! sandı.nız, ama beri şimdi size 

{138) DÜF~REd•iATT, Komödien I ••••• , s. 60. 
(139) a.g.e. aynı yerde. 

·, 
' 



\ 

-e ı-

hakikatın pançeleri ile aaldırıyorum ••••• HUcuma uğrayan ben 

değilim, ben size hücum ediyorum, suçlanan' ben de~ilim, si-zi 

ben auçluyorum ••••• Haksız olduğuma inanıyorsanız, öldürün 

beni! Kendimizi savunmaya hakkımızın olmadığı bir hakika~ " 

ise, o zaman da gidin Germaıilar'a teslim olun.•t (140) · · · .·.' · 
. . 

Bu konuşma, onlara yaramamış, gerçegi kabullenmemişlerdir. 

DUrüstlük bir anlamda onlar iÇin değildir, çünkU. 

"Hepsi han<;erlerini çekip Romulus'un üzerine yürür. lmpara

tor hareketsiz ve huzur içinde oturmaktadır. Hançerler .tam 

o.riun Uzerinde birleşir., Aynı anda ···~· muazzam bir haykırış 
bir dehşet çığlığı duyulur. 'Germanlar galiyorl'" (141) Bu 

çığlık hayat kurtarmıştır. Sahte kahramanlar, esas savaşıla

cak olandan korkarak panik iÇinde kaçarlar. Uşaklar iÇeri 

girmişlerdir, sapsarı kesilmişlerdir korkudan. Romulus'un 

son emri şudur# "Germanlar gelince hemen içeri alt" (142) 

DöRDONca PERDE ı 

zaman devrini tamamlawış, artık sabah olmuştur. uşaklar, 

Roma Devleti'ne yaptıkları hizmetleri anlatmaktadırlar birbir

lerine. Romulus gelir; "Hayret, her taraf ne kadar sakin. 

Her şey terkedilmiş gibi, bomboş ••••• Kızım Rea nerede?" (143) 

diye sorar. Aldığı cevap pek hoş degildir, çünkü Rea, Amilian, 

. (140) DÜRRENMATT, a. 60-61 • 
(141) a.g.e. s. 62. 

(142) a.g.e. aynı yerde. 

(143) a.g.e. s. 64. 
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Julia, lçişleri Bakanı, Mareşal,.Aşçı ve digerleri, Sicilya'ya 

bir sal ile giderlerken, denizde boğulmuşlardır. Romulus buna 

üzülemez bile. 

İlk perdeye bir dönüş Qlmuştur, sanki, Romulus yine tavuk ve 

yumurtalardan bahseder. Kahvaltısını _ederken, uşaklar gelir ve. 

pantoloncu casar•ın evinde iş bulduklarını ve burada hatırala

rını yazmak i'stedikleri için, işten ayrılacaklarını söylerler. 

Romulus,. tacından son kalan iki altın defne yapra~ını da onla

ra vererek, serbest bırakır. Bu arada Germanlar gelmişlerdir, 

hatta onlardan biri .. içeri girmiŞtir. 

"••••• hareketleri serbesttir 1 hiç bir şeye aldırmaz bir ha

vası vardır. Kendisini gayet üstün hisseder ••••• ara sıra et-

rafına bakınıp, notlar almaktadır. Kıyafeti: üzerinde bir pan

tolon, hafif ve oldukça geniş bir ceket ile, geniş kenarlı bir 

seyahat şapkasıdır. Belinde ki kılıcı hariç, savaşçı bir hava

sı yoktur ••••• " (144 ). · Romulus onu; " ••••• karşımda kıyafet · 

değiştirmiş, bizanslı bir botanik uzmanı var zannediyorum." (145: 

diyerek tanımlamıştır. German'da ona; "Ben de Romalılar•ı 

başka tUrlU tasavvur ederdim. Hep yiğitliklerini işitmiŞtim, 

ama kaçmayan bir tek seni gördüm." (146) diyerek onu .takdir 

eder~ Bu German'ın yumurtalar ilgisini çekmiştir, sözü tavuk 

ve yumurtalar üzerine getirirler. Karşısında konuşan adam 

German hükümdarı Odoaker'dir ve Romulus bunu öğrenince memnun 

{144) Dlif~ENMATT, Bkz. s. 67. 
{145) a.g.e. s. 68. 
(146) a.g.e. aynı yerde. 
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olur. ~u arada Odoaker•in heyecanlı ye~eni içeri girmiş, 

olmayacak bir şey olmuştur. German htikürndarı, yeğenini Romu

lus'un öntinde,diz <;öktürrnüştür. Bütün gariplikler burada ol

muştur, çünkü öldürülmeyi bekleyen Romulus•a bütün German 

halkı tab! olmaya gelm.iştir. 

Hükümdar Odoaker, savaştan nefret etmektedir. Bir idealist 

olan yeğeninden çekinmektedir. Tab! olma kararını, German 

hükümdarının Romulus'un köşkünde bulunan casusu •bius•un 

verdiği haberlerden sonra almıştır, Odoaker. 

Bütün bunlara rağmen, Romulus öldürÜlmeyi istemektedir, çünkü 

yaptıgı işlerin değeri ancak o ölürse ortaya çıkacaktır. 

Hükümdar ise bunu iatememektedir. Ona; "Seni emekliye sevkede

cegim" (147) der, ama Romulus pasif olmayı istememektedir. 

Romulus emekli olurken, Odoaker'i de !talya Kralı ilan edecek-

tir. Romulus yine anlamlı ko~uşmalara başlar. "••••• ben kader 

roın oynamak istedim, ·sen se kaderinden kaçmak istedin ve şu 

anda ikimizin de kaderi başarısız politikacılar olmak oldu. 

Dünya'yı avuçlarımızdan yere bırakabiliriz sandık ••••• Ben 

Homa'nın idam hükmünü verdim~ rnazisinden dehşete düştü~üm iÇin, 

sen Germanya'nın idam hükmünü verdin, geleceğinden korktugun 

için ••••• Acele edelim. Ama bir defa daha, son kez komedi oy

nayalım ••••• ruh, madde inaanını.yenmiş gibi yapalım." (148). 

!ki hükümdar da, sonuçlarına katlanmak kaydıyla, eski sorum-

(147) DÜHRENf-1ATT, s. 74~ 
(148) a.g.e. s. 74-75. 



luluklarına geri dönerler. Romulus, bir ibret olarak, koskoea 

bir imparatorlugun nasıl bir hiç olduAunu askerlere gösterir 

ve Odoaker• i İtalya kralı olarak ilan eder. -Kendi emeklililine 

razı bir şekilde; "Evet beyler, Roma !mparatorlugu1 nun varlığı 

böylece sona ermiŞtir." (l49) diyerek, başı önünde, Roma•nın 

kurucusu Kral Romulus'un btistü koltuğununaltında a~ır adım-· 

larla çıkar. 

Perde, bir başka perde açılıncaya k~dar, inmiştir artık. 
. . . ~ ' 

Romulus esprisini, yazarırnız DUrrenmatt, kendi el not

larında şu şekilde anlatır bizlere; "Romulus, yirmi sene deli 

roln oynar, fakat etrafındakiler bu saÇmalığın dayandığı me

todu keşfedememişlerdir. Yarattığım figürler, şahıstan gidi

lerek temsil edıLlmelidir. Sözlerim hem oyunculara, hem de 

sahneye koyucularadır ••••• Ayrı bir zorluk ta Romulus•u oynaya

cak oyuncu iÇin söz konusudur. Seyircinin hemen sempatisini, 

kazanmaması gerektigini, bu zorluğu kastediyorum. Bu söylen

ınesi kolay, belki ·de ulaşılması hemenhemen imkansız bir şey

dir, ama taktik olarak daima akılda tutulmalıdır." (150). 

Dürrenmatt•ın burada ki a~ıklaması., bir anlamda 'Epik Tiyatro' 

nun oyuncu anlayışı. ile ba~daşmaktadır. "••••• Oyuncunun 

seyirciyle olan ilişkisi doğrudan doğruya. olmalı ve belli bir 

bildiriyle seyirci karş.ı.sına çı.kmalıydı. Oyuncu, hem kendi 

(149) DÜFRENMATT. Bkz. s. 77. 
(150) a.g.e. Bkz. s. 78. 
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kişiliğini unutmadan bir rold oynayacaktı, ama roldeki kişi 

olınayacaktı. Dramatik Tiyatro'da oyuncu kendi kiŞiliğini de 

rolnn içinde eritiyordu, epik tiyatro da ise oyuncu, kendi 

kişiliğini rolnn yanına koyuyordu. Böylece 'dramatik tiyatro da 

rolün duygusal baskısı seyirciyi bUyalerken, epik tiyatr~ da 

rolün duygusal baskısı kayboluyordu." (151). 

Yaz<:ırıuıız, Romulus • la ilgili açıklamalarına devam eder 1 

"••••• !mparatorun gerçek kişiliği ancak üçüncü perde de orta

ya çıkmalıdır. Birinci perde_ de kumandanın 'Roma imparatoru 

olacak alçakl', ikinci de Amilian•ın .tbu 1mpar~tor yok edil

meli!' sözleri havada ~lmamalı, kavranmalıdır. Romulus, UÇUncU 

perde de dünyayı yargılarken, dördUncU perde de dünya Romulus'u 

yargılar. Nasıl bir insan portresi Çizdiğime çok iyi dikkat 

edilmeli; Alaycı, rahat, insancıl, doğru ama·iŞin sonunda son 

derece fn.tursuz ve perva.s.ız hareket eden·, başkalarından da 

kesinlik ıstemekten çekinmeyen bir insan, planJ.nl. kendi ölümü

ne töre hazırlayan tehlikeli bir adam; bu imparator ve tavuk 

yetiştiricisinin,· bu deli kılıgında ki dünya yargıcının kor

kuD.Ç yönü budur. Kaderinin trajik tarafı ••••• emekliliğ~ sevk 

edilişindedir, ama o, bunu da kabul edecek anlayışa ve bilge

liğe sahiptir ve onu bUyük yapan da s~dece budur." (152). 

Romulus•un imparatorluğu tasviye etme fikri, 2. Dünya Savaşı 

sonrasında geniş anlamlara gelebilecek bir konuydu; "çtinkU, 

iç mülteciler, üc;üncü kraliyette Faşizm genişlerken, çok 

(151) NUTKU, -2-~ s. 175. 
(152) DÜRRENMATT, Bkz. s. 78-79. 
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anlamlı roller oynamışlardı ••••• onun Romulus•u bütün eylem-. 

leri redetmiş, duygusuz bir kahramanlıkla boşluğa do~ru 

koşmuştur." {153). 

Tarih! kitaplar da Roinulus;'batıda Roma Krallı~ı'nın sonu'ıteya 

'Batının Çöküşü• başlıkları altında verilmiştir. Romulus'ta 

güç ve ölümü bir arada görmek mümkündür. Batının çökUşünU, 

Dürrenmatt 1952 de yazdığı dramlarında şu şekilde formülize 

etmiŞtir; "Rahatsız değildim, ol~adım da, ancak yine de durumu 

tasvir ettim" {154) 

Dünya'nın akıl almaz bazı sırları Dürrenmatt•ta anlam 

bulm~ştur Çoğu kez. o, bazen insanlı~ın duygusuzlu~unu göste

rirken, bu tasayı da şu şekilde göstermekten Çekinmemiştir; 

"Dünya Tarihi'nin ortasında duruyoruzı Tıpkı karanlık Ortaça~~ 

ın sonuna gidiş gibi. Yaptıklarımızın yanında yarattıklarımızı . . -

dUşUnün; Otuz Yıl Savaşları, Taht Kavgaları, Yedi Yıl Savaşları 

Devrimler, Napolyon, Almanya-Fransa Savaşı, I.DUnya Savaşı, 

Hitler, II.Dünya Savaşı, Atom Bombası, III. IV. V •. VI. VII. 

VIII. IX. x. XI. XII.Dünya Savaşları, bizden önce ama, sisli 

bir gelecekte duruyor. Beyler ve Bayanları Orada gerekli olan

lar, çocuklar ve Cenazelerdir." {155). 

Iurrenmatt•ın tesadüfleri sadece, oyunu kolaylaştıran bir 

(153) 
{154) 

(155) 

KNOPF, Friedrich ••••• , s. 17. 
Elisabeth-Brock SULZiR, "Theater Schriften und Reden" 
Fingerübungen zur Gegenwart, ZÜrich, 1952, s. 45. 
Friedrich DÜRRENMA'r.T, Komödien II und frühe Stücke, 
Arche Verlag, Zürich, 1959, Bkz. s. 41. 
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imkan ve vasıtadır.Bu imkan ise, dünyanın değişikliklerine 

karşı, düzenin parçalanması ve insanların bilinçsiz varlık

larına karşıdır. Duyguların da dünyayı doğrulayan Dürrenmatt, 

onun içinde yaşadısını iQpatlarnıŞtır. Ona göre1 

"Dünya, kendinden destek alınan değil, aksine kozmik ve meta

fizik bir düzensizliğin sürekli tehdit ettiği, insanı bir 

dUzendir." (156). 

Romulus•un korktugu geçmiş ve Odoaker'in korktuğu gelecekte, 

tarih ve zaman durmuştur Dürrenmatt•a göre. "Dünyanın feth'edi

lebileceğine, yeni bir insanlık tarihine, daha ·ıyi bir dünya

ya yönelebilinecegini insanlar·düşünmeye başladığında, yani 

buna gayret gösterdiklerinde, tarih durur. Burada geçmişte ki 

cinayetlerin bir görtintüsU değil, daha iyi bir gelecek vardır~ 

(157). Tarih1 oyunların esprisini, oyunun yanlızca bir sahne de 

geçtt~ini, ancak bir kopya olmadığını, onun sahne dışı bir 

başka zaınanda,tanımlandığını vurgulayan Dürrenmatt•a göre, • 

geÇmiş ve gelecek sahne figürlerinin elindedir. Oyunu onlar, 

bir bakıma Kendi tarihinin akışı·iÇinde tanırlar."(l58). 

Dürrenmatt, güç sahibi olıranın yozlaştırıcı etkisini Romulus• 

ta göstermiş, ölümün varlığını adeta hisaettirmiştir. Bu duygu 

ile bir şeyler yapmaya kalkan Julia, Jtmilian, Rea, C!lsar ve 

diğerlerinin yapt~kları işleri, günlük işler gibi basit bir 

biÇimde göstermiştir. Sonucun ölürr. oldugu yerde, birşeyler 

(156) KNOPF, Bkz. s. 1$}. 

(157) a.g.e. s. 21. 
(158) a.g.e. s. 22. 



yapmanın gülünç va gereksiz ol~uğunu, acı bir alay konusu 

şeklinde Romulus'la göstermiştir Dürrenmatt. 

. . 
Epik özelliğin bazı yerlerde, cömertçe kullanıldığın1 

görmek mümkün. Dramatik özellikler de yok degil, Romulus•u 

izlesaydik şunları pekalA söyleyebilirdik: 

Dramatik Tiyatro Seyircisil 

- Evet, bunu ben de yaşadım. 

- Ben de böyleyim. 

- Eh, tabii bir şey. 

- Bu hep böyle gideceğe benzer. 

- Zavallının durumu yUrtkler 
acısı, çıkar yol yok. 

- sanat bu iş te·, ne kadar doğal. 

- Aglıyanla aglıyor, gülenle 
gülüyor insan. 

Epik.Tiyatro Seyircisil 

- Bak bunu düşünmemiştim. 

-Ama öylede yapılır mı? 

- Çok garip, inanılır 
gibi değil. 

- Eee, yeter artık ama. 

- Durumu yürekler acısı, 
çıkar yol var, görmüyor. 

- &~nat bu işte, ne kadar 
şaşırtıcı. 

- A~layanın durumuna gUlüy 
gülenle aglayor insan. 

çağdaş düşünce sistemiyle paralellik iÇinde yazan 

Dürrenmatt, dili çok ustaca kullanmış ve kendine has bir t~knik 

geliştirmiştir. Tipler de kullanılan motif'ler bol. 

İnsanın evrensel sorun ve kaygılarını, yeni ve alışılmışın 

dışında bir eğilimle önümüze çıkaran Dürrenmatt•ın, bu oyunda 

deneyel bir yazar olma özelliğini görmemek mümkün değil. 



~. 4. BEŞİNCİ FRANK 

Dürrenmatt•ın 1959 yılında yazdığı ve yeraltı dünya

sının karanlık i~lerini, iflas eden banka görünümüyle veren 

bu eser, içiçe ondört bölümden-oluşmuştur. 

Bir bakıma Beşinci Frank operası için yazılmış librettodur. 

Operasını Paul Burkhard•ın yazdı~ı bu eserde DUrrenmatt, bir 

Ganster Bankası•n da paylaşılan kollektif bir kaderi işler. 

Shakespeare iÇin modern bir isnat olarak yakıştırılabilir, 

ancak Berthold Brecht asldbuna tamamen teratir. 

"Shakespeare*nin _Kral Dramı, monarşinin tarihidir. Beşinci 

Frank'ta bir firmanın tarihi (Hikayesidir) dir.Burada da, 

i insanların hiyeraşi de kıymetlendirilrneleri gibi bir durum 

sözkonusudur. Gerçi v. Frank, kötü bir bankerdir, tıpkı kötu 

hükümdar Uçüncü Richard gibi. Her ikisi de.Canavar, her iki

si de bir canidir. Yanlız V. Frank, korkaklığından bir cani 

ve özel durumlarda bir canavar kesilir. Huzur bulduğu ruhu

nun dünyasına, iyi bir Mozart oyuncusu Heydrich gibi olmak 

için, sıAınır." (159). 

Dürrenmatt bu eserde de, insan ruhunun macararı seven, 

serüvenci, uyumsuz yönleri ile toplumda uygulanan yaptırım 

güçlerinin gülünçlUklerini birbirlerine kenetlenmiş bir halde 

sunar, seyirciye. Dünya'nın saçma gidişi canlandırılır ve; 

( 159) DÜRR.l!:NMA TT, Komödien II. • • • • , :Bkz. s. 281. 
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'bu gidişe bir son vermek iateyen yok mu?• kabilinden seyirci 

eyleme yöneltilir. 

Banka personel şefi Egli'nin tören giysileri iÇinde, perde 

önüne çıkarak, adeta bir ~enerik gibi, açıklamalar da bul.un

duğu bölümle oyun başlar. 

Sheakespeare Kahramanları Gibi : 

Açılış bir hayli ilginç konuşmalarla başlar, burada 

günümüz insanının durumu, kralı, zengini, fakiri ile anlatı

lır, dünyanın gidişatı ve hayatın rezaletlikleri operanın 

ruhuna uyularak devam ettirilir. · 

"••••• Onun için yürekli olmaya çalışın da, bunca para ödeyip 

girdiğiniz bu tiyatro da, acıklı güldUrtisünU seyredin özel bir 

bankanın•" .(160) Bu tUr !fadelerin nihayetinde perde açılır. 

(161). Sahne de oyun~ kendisi ~ibi tuhaftır. Rihtımda sabah 

saatlenidir. Bağda U~erinde 'Gulllaumanin Kahveai' yazan ve 

önünde üç masa bulunan bir kahve, solda küçük bir otel ve geri 

planda özel bir banka. Bir taşra kentinin özel ve eski mahalle

lerin de rastlanılabilen, cephesi bir eski ve yıpranmış bir 

,yapıdır. Sevimli ve sıcak bir görünüşü olan bankanın çok modern 

görünümde ki kapısı, sanki ruhlar tarafından açılıyormuş gibi 

(160) DURhENMATT, Komödien II ••••• , s. 5. 
(161) Benzer anlatım tarzını günümüzde, hemen hemen her oyunla

rında gösteren Devekuşu Kabare Tiyatro Grubu uygulamakta. 
n • • • • • Ne c:· kadar normal-anormal veya, ne kadar anormal
normaı:varsa'buraya toplanmış, hiç insan ••••• lira verir
de bu sıcak ta bunaya toplanır mı? Deli olduğunuz nere
den belli olacak? •• " 'DEL1LER' adlı Komedi. 24 Temmuz 1987 
lzmir-Fuar/Manolya Bahçesi. z. ALASYA. M. AKPINAR 

' '. 



kendiliğinden açılıp kapanmaktadır. Bir çilingir olan Pauli 

ve kadın terzisi Heini adında iki gencin tanışmasıyla bölüm 

başlar. 

· BüY!ik Dümen ı 

Yoksul' gençlerdir ikisi de. 1$4-eri yoktur, bütün yaptık

larl. Şey, rıhtımda aylak aylak oturmaktır • .Bu arada HainAluzun 

süredir (zengin. olma umudu ile) özel bankayı g6zlemekted1r. 

Bankaya giren müŞteriler ve mal varlıklarını ölrenmiştir. Pauli 

ye banka müşterileri hakkında'bilgi verirken, birdenkafasında 

uzun süredir planladığı •bankaya memur olma' fikrini açar. 

İlk Önce bankaya memur olarak girecek ve daha sonra bu bankayı 

soyacaklardır. Pauli Çilingir olduğu iÇin bu iŞ kolay.olacaktır 

Heini'de sosyal bir kompleks vardır ve herşeye özenti duymakta-

·dır. Pauli 1yi de.bu işe ikna eder, çünkü buradakilerin karnı 

tok ve ceplerinde para vardır.· Bundan dolayı soygun fikrinin 

temelini Heini; " •••• • Onun için Tanrı Adaleti adına·:\ duruma.. el 

koymaya hakkımız var." (162) Şeklinde belirtir. 

Dürrenrnatt burada herkesin içinde olan ve insa!'vasıflardan 

•zengin Olma• isteğini açıkça ortaya koymuştur • .Pauli ye Hein&• 

nin bu konuşmalarından sonra -sanki onları duyuyormuşcasına

bankanın'kapıaı açılır ve1 "••••• Altmışinda, kıranta, ense 
' 

· · 'kulak yerinde, sinek kaydı traşlı, gözünde çerçevesiz.bi~ 

(162) DÜRRENMATT, II., s. 203. . 
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gözlük bulunan, iki dirhem bir Çekirdek giyimli• (16}), oyuna 

adını. veren .Beşinci ]'rank görünür. Do~ru onların yanına gelerek 

kendisini 'lnsanlık Dostu J.!'rank 1 olarak tanı tır. 

Burada öyle büyük bir tesadüf ve şans (l) vardır ki, Frank on

lara imrendiğini, aradığı adamları. bulduğunu ve kendilerine 

mutlaka iş imkanı tanınması gerektiğini söyleyerek; " ••••• şu . 

dürüst, saygıdeğer kurumumuz, içten ••••• gençler arıyor ••••• 

Sizi·· hemen işe alıyorum. Ticaret hayatı sizi pişir~p tam adam 

edecek. Borsalarda yuğrulacak, kasalarda çelikleşeceksiniz. 

l Sermaya içinde en güzel e ği tim!. göreceksiniz" ( 164) .ifadeleri 

ile onları işe alır. Bu arada kendiside ölmeye gittiğini söyle

yerek onlardan ayrılır. Heini ve Fauli o kadar şaşkınd1rlardır 

ki, Heini sevinçten uçarken PaUl! düşUncelidir. Paul!, Tanrı'nı 

adaletini gösterdigini'söylemektedir. 

Bankanın öriUne. kara bir tül inmiş, sadece kapısı·açıkta kalmış

tır. Mesainin başladığını söyleyerek, bankaya dogru giderler. 

Böylece perde kapanır. Projeksiyon ile·ara başlıkların perdeye 

yansıtılmasından sonra yeni bölüm başlar. 

(163) Friedrich DURRENMATT (Çev. Tahsin SARAÇ), V. Frank, 
Kültür Bak. ya., Ankara, 1979, s. 10. 

(164) DtlRRENMATT, II., e. 204~ 

' ' 



Atalara Doğru : 

Perde zamanın akşam olduğu saatlere doğru açılır. 

Frank aile mezarlığında koro, ölüm marşından ilk dizeleri söy

lerken bir .tabut gelmektedir. Frank ölmüştür (1). Karısı Otti

lie, Frank•ı uzun bir konuşma ile meth'eder. Bölüm koronun oku

duğu methiye ile sona erer. 

Bu bölümde banka personelinin tümü seyirciye gösterilir. Paul! 

de vardır tabii burada. 

' ' ; . 
Yalan-Dolan, 'Kapkaççılık : 

ölUnün anısına verilen tören yemeğiyle başlayan·bu·bölüm

de Pauli işten ayrılmak istediğini söyler. Arkadaşı Heini orta

larda görünmemektedir. Polise haber vermeyi teklif eden banka 

müdürü Eockmann, aslında olayın iÇyüzünü de ber~berin de geti

rir, oyuna yaklaşım burada sağla.nınıştır artık. 

F·rank' ın karısl. Ottilie, polisle Pauli 'nin gerçekten işi olduğu

nu söyleyerek -nazıl ve nereden ö~rendiği açıkl~nrnadan- Pauli' 

nin bankayı soymaya niyetlendigini ve bunun için bir anahtar 

yaptırdığını söyler. Pauli bu zarfı yutmuştur ve hiÇ itiraz 

etmeden yaptığı anahtarı verir. Ottilie'nin bankayı soyacaaı 

konusunda ki tüm yorumlarını çaresiz kabul eder. Aslında bu 

itiraf, zaten banka personelinin istediği ve beklediği bir 

durumdur. Pau)i geri dönülmeyecek bir yolda, oldutunu anlamış

tır artık. &rkek bir haldel "Bir ganater Çetesimisiniz siz?• 

(165) diye sorar. Sorusuna beklediği cevabı personel müdUrU 

( 165) DÜRREN.trlATT, II., :Bkz. s. 208. 
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Egli vermiştir. Olumlu bir cevaptır bu. Paul! yıkılmıştır 

adeta, çünkü burası bir batakhanedir. Ottilie gurur duyarak 

şu sözleri söyler, "••••• Bankamızın en büyük gururu şu; biz 

şimdiye kadar·tek dü~st ve namuelu iş yapmadık. Oatelik bunu, 

dürüstlü~ü dillere destan, polisleri örnek bir kentte başardık 

biz."(l66). Pauli pişmanlık içindedir. Heini'nin ne oldu~unu 

öğrenmek isteyince olay karışır. Çünkü Ottilie, azönce ölüm 

töreni yapılan :ıı·rank' ı çağırır. Evet o karşısındadır. Onların 

sadece bir erkek cesedine ihtiyaçları vardır. Heini 1n1n sonu 

belli olmuştur artık. Kazançlarını güvence altına almak için 

bankatı tasviye edeceklerdir. Bunun için bankanın sahipleri 

sıra ile ölmekte ve bir ·başka 'yerde, bir başka isimle yeniden 

ortaya çıkmaktadırlar. Tasviye sonu tUm banka personeli kaybol

makta ve tabii tüm borçları devlet ödemek zorunda kalmaktadır. 

Fauli onlara •Katiller• diye bagırır ama bu onların umurun da 
J 

bile degildir. Pauli'yi tekrar işe alırlar, yeri saymanlıktır. 

Ona.mesleğinde öğrenmesi gereken şeyleri anlatırlar. 

"Beşinci ]'rank - İlk defa sahte bir çek düzenle. 13tSckmann - Bir 

hesap açığı örtbas et. Egli - Bay Cohn'un tahvillerini Çevir. 

HAberlin - Şöyle egri yola bir gir. Kappeler - Piyasaya kalp 

para sUr~ Schmalz - Hele bir adam öldür de altından kalk!""(l67) 

diyerek bilmesi gerekanıere devam eaerlerı • Ne dolaplar döndür

düğümüzü, ne vurgunlar vurdugumuzu, ne şantajlar yaptığımızı, 

(166) DÜRRENMATT, II., s. 2Q8. 
(167) a.g.e. s. 210. 



ne voleler vurduğumuzu, ne dUmanler çevirdiğiru.zi, kimleri. 

atlattığımızı ••••• ne .Y:o~~uzlara yataklık etti~imizi.'' (168) 

bütün bu sözlerle Pauli'nin bilmesi gerekenler bitmiştir. Ne 

çok şeydir aslında ••• 

suçlarımızdan Önceki Sabah : 

. Bu bölümde personel birbirini bolca Çekiştirir. Banka 

memuresi Frieda, Emperyal Oteli'n de geçirdi~! geceyi anlat

maktadır. Egli hepsi~! iğnelemektedir. Haberlin, kendisini 

yargılar ve hapishane hayatı~a duydugu özlemi dile getirir. 

Bu sırada Egli, onu kilise de görmüştür, fena halde saldırır; 

"Geçen pazar seni kilisede.;-gördüm. ~en kendini ne sanıyorsun· 

ulan? Bak, bu son uyarım olsun. Vicdanında ki bir sürü kara 

lekeyle kilisiye gidiyor, utanmadan ~anrıya yakarıyo~ ve ilA

hiler söylüyorsun. Hem de şu 'Tanrımız en saglam kalemizdir' 

il4hisini ••••• Sen kendini ne sanıyorsun? Müdür mü, yoksa 

personel Şefi mi? •• (169). Ayrıca kendisinin rahatça kiliseye 

gidebileceğini söyleyen Egli için namuslu olmak bir tehlikedir. 

Bütün bunlarla beraber, hiç değilse banka tasviye edilineeye 

kadar, ganster olarak: kalmaya ikna e~er. 

Onun bu iknası ile bu bölüm biter. 

(168) DURRENMATT, II., s. 211. 
{169) a,.g.e. ·,~ki!;. s. 215. 



Sevmenin Bedeli ı 

Bu bölüme.· açılan perde kalkmadan önce, Eöckınann perde

nin önünde, bankanın !narifetlerini göstereceklerini anl~tır.(l7 

Perde açılır. Otel.ve ~hveden başka geride, Uç gişe bulunmak

tadır. ~&erlerinde 'Vezne, Cari Hesaplar ve Tahvil' yazılıdır. 

Gişeler yine kafiyeli dizelerle açılır. 

"Sahnede ister nesir, ister nazım kullanalırn, her ikisi de 

bizi sadece hedefe götürecek araçlardır ••••• sahne de neeirde, 

nazım kadar suni 'dir veya nazımda, n.esir kad.ar. tabiidir.u (171) • 

.Paralı müşteriler, işaretlerle gösterilerek, tuzaklar kurulur. 

ilk mUşteri Schlumpf adında bir zengindir. :trieda Jlıimlik de

ğiştirerek, güç durumda kaldığını söyler. Esas amaç, Schlumpt• 

un dolandırılmasıdır, ancak o. da saf biri değildir, dönen bu 

<;.:arkın başka tarafındadır. Jrrieda•ya, güya yardım eder. Onunla 

kendisini satması karŞılıgında beş bine anlaşırlar. 

Böltim böyle nihayetlenir. 

~aların Gölgesinde : 

Sahne Frank Ailesi'nin villasında bir salona doA'z'u açı

larak başlar. Duvarlarda Frank Ailesi'.nin büyüklerinin resimle

ri asılıdır. Frank bunlara hi taben, Şiirsel ifadelerle·: ,methiye

ler okumaktadır. Bankayı iyi yönetemediğinden yakınmaktadır. 

Bu arada Ott111e gelmiŞtir •. Ona Goethe veya Mörike'yi okumasını . 

(170) Bkz. Dp. (161) de ki açıklama. 
(171) T.S. ELIOT {Çev •. Sevim KANTARCIOGLU), Edebiyat Uzerine 

Düşünceler, KültUr Bak. Ya., Ankara, Ağustos, I9S3, s. 203. 
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salık verir. Buna Frank karşı çıkar, çünkü onları okumayı 

saçma bulmaktadır. Kitapların hepsini fırlatır. O, atalarına 

şiir okmnayı yeglemektedir. Kolay anlaşılan takdir ifadeleri

dir bu dizeler. 
ı 

••Duygulu bir seyirci, bir oyunda güzel bir nesrin konuşuldu-

gunu duyduğu zaman, bunun günlük konuşmadan daha üstün oldu

gunu anlar, fakat onu kendi kullandığı dilden tamamen farklı 

bulmaz ve onun' ;Sahnede ki karakterle kendisinin arasında ki 

iletişimi zorlaştırdığını düşünmez." (172). 

Frank ile Ottilie biraz ağız kalabalı~ı yapmışlardır. Bir kapı 

çalar ve heyecanlanırlar. Hizmet'çi bulunduğunu sanırlar ama 

gelen Höckmann•dır. Zaten gelen hizmetçi olsaydı, konuşulanları 

duydu diye boğmaya karar almışlardır. 

Böckmann on,.ara hasta oldugunu söyler. Frank'lar bunu iki yıl-
i 

dır bildiklerini söylerler. Doktorun ameliyat yapması gerekti-

ğini de bilmektedirler ama bunu ondan gizlerler çünkü; 

"Ottilie- ••••• ama biz Çekindtk ••••• Narkozun etkisiyle ağzın

dan birşeyler kaçırmandan." (173). Banka da dönen dolapların 

açı~a çıkması gerekçesi ile Böckmann'ın tedavisi yapılamamıŞ

tır. Bu korkunun nedenini de açıkladıktan sonra, kendi gerçek

lerini anlatırlar .Böckmann'a :t'rank'lar~ Herbart ve Franziska 

adında iki çocukları vardır. Yaptıkları herşeyi biricik çocuk

ları için yapmışlardır. Olayı öyle bir dramatik hale getirir

ler ki, Böckmann kendi derdini unutmuş ve Çok Uzülmüştür. 

(172) ELIOT (Çev. KANTARCIOdLU) 1 s. 204. 
(173) DÜRRENMATT {Çev. SARAÇ), s. 228. 



Cici Abi ve Cici Kardeş : 

Mezar, gece ve ay ışığı ile başlar bu bölüm. Frank'ların 

çocukları, babalarının tuttugu günlügU okumuş, dahası mezarda 

yatanın babaları olmadığını anlamış, .onların kötü ·işlerini 

ögrerımişlerdir •. 

Sahnenin öntinde hoplayıp, sıçrayarak, ögrendikleni, geçmişle

rini ve onların başlarına ne ~oraplar öreceklerini kafiyeli 

dizelerle dile getirirler. 

Çıkar Nereye Götürürse : 

Sahne dekoru değişmiş bu defa Guillaume•nin Kahvehane

sine açılmıştır, masalar ve bardaklar, tek tük sandalyeler ve 

banka vardır yine. 

Dürrenmatt burada tam bir.epik dekor uygulamıştır. "Dekor illiz

yondan uzaktır. Yaşam gerçegi olduğu gibi sahnede de değildir. 

Burada yanlızca görevi olan eşyalar ve işleri olan dekor var

dır. Dekor önce seyirciye yoksul görünüp onu uyarmalı, oyunun 

akışı ve oyuncunun rolnyle doğru olduğu kabul edilmelidir~ 8 (174). 

Egli, Pauli•ye çevireceği dolapları anlatarak, onun saymanlıkta 

başarılı olmadığını söyler. Bugün esas işini yapacaktır. 

Bu iş, bir saat fabrikatörüne atılacak kazıktır. Paul!, zengin, 

komprador rollerdedir. Saat Jı'abrika törU Piaget 'in ilgisini kısa 

sürede çekmeyi başarır. Taş dolu bir maden ocağı, Uranyum 

(174) NUTKU, -2- , s. 178. 



madeni diye anlatılacak ve Pauli'de güya buranın tahvillerini 

satan bir zengin·olacaktır. Piaget tuza~ı yutar ve yirm!Uç bin 

değerinde tahvil alır. !kinci kurban bir otel sabibesidir. 

:Bu av Egli•ye aittir. MUŞterisi az olan otelci bayana Egl1 1 

otelini dört binnkarşılığınqa sigorta ettirmesini salık verir. 

Soru·asında E:gli, ufak bir ku.ndakçılık yapacaktır. Bu işin so

nunda da dört milyon alacağına inandırır otelc! bayanı ve bir 

hafta sonrasına aynı yerde ·randevu verir. 

Müşterilerin gitmesinden sonra Pauli.ve Egli bir kt!r hesabı 

yaparlar. Egli yine J:'a.uli'nin yaptığı işi beğenmemiştir. 

Pauli*ye bedruma inmesini ve H&berlin'i ölaürmesini söyler, 

buna karşı çıkan Poauli'ye Egli'nin verdiği cevap tüyler ürper

ticidir; "Ne o yoksa sen Heini'nin başına gelen1 ola~an dışı 

bir şey mi sanıyordun? Bak, Paul!, bu işe hepimiz böyle baş

ladık. Hepimiz de bu kahveye böyle senin gibi gelip oturduk. 

Sabahleyin hemen hemen suçsuz, gündelik kişilerdik. ö~leyin 

birer haydut, gece yarısı birer eli kanlı, ••••• •• ( 175 i 

özgürlük Güzel Şey : 

pauli perde önünde bu cinayeti işlemeye kararlı olduğunu 

söylenirken, Frank'ın oğlu Herbert çıkagelir. 

Bankaya yirmi milyonluk·bir şantaj yapmayı planlamış, Pauli•yi 

. ise, şantaj mektubunu müdüı:ün masası Uzerine koymaya ikna 

( 175) Friedrich DÜRRENr1ATT, .Frank der Ftinfte. Komödie e iner 
Privatbank, Diogenes Verlag, Stuttgart, 1980 1 s. 45. 
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etmiştir. Perde açılır. Oyunda yer alan bUtUn banka personali 

yine sahnededir. Gelen şantaj mektubunun ortalığı karışt.ırma

sı üzerine bir gece oturumu düzenlenmiştir • 
. 

Bu oturum bir ne~i hepsinin birbirlerine attıkları kazıkıarın 

ortaya çıkmasına sebeb ·olmuştur. 

Ottilie -her zaman olduğu gibi- büyük bir ustalıkla, kimin ne

rede kaç parası var ortaya döker. Billbirleri ile sürtüşmeler 

başlamıştır. Hepsi de katildir ve bu kötülükleri, fedakarlık

tan (l) yaptıklarını söylemektedirler. Bu Şafaalı itiraflara, 

Egli bir çift tabanca çekerek bir son vermek isterJ "••••• He

piniz haydutsunuz ve mesleğin niteliği gereği, haydut kalmak 

zorundasınız." (176) der. Ancak tabanca beklenilenin aksine 

ters tepki yaratmış, hepsi yeniden birbirine girmiştir. 

Uzun tartışmalardan sonra toplantı dağılır. Bu arada Egli ile 

Frieda arasında duygusal bir bağ vardır. Frieda kaçmak ister 

ama bu fikre Egli karşı çıkar, çünkü bankayı bırakmak isteme

mektedir. İkisi birlikte bodruma inerler ve Frieda Egli'ye bir 

banka cüzdanı verir. Bodrum ölüm demektir ve :E'rieda artık yoktur. 

Kadının ]fendi ı 

Bu bölüm, perde önünde Ottilie ve Egli'nin, ileriye 

dönük kadro çalışmaları ve yeni işleri konuşmaları ile başlar. 

Perde Böckmann•ın ye.tak odası üzerine açılır. Onun sadece 

(176) DtlRRENMATT, Komödien II., s. 247. 
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karyola d~mirlerine kenetlenmiş elleri görünmektedir. Papaz 

kılığına girmiş Frank, odasına gelir. 

Böckmann• ı.n ölüm döşeğinde ona söyledikleri ilginçtir. Tam 

'bir günah çıkarmadır bıı. ve çok piŞmandır ı " ••••• Her an, bu 

iğrenç yaşamımızın her noktasınd~n geri dönebilirdik. Reddedil

meyecek miras yoktur. Hepimiz hürdük. özgürlüğün içinde do~

muş, özgürlük içinde yaşıyorduk··~·· Bari ölüm döşeğinde ra

hat bırak benin (177) Frank, onun gühah çıkarmasına bile 

izin v~rmemektedir, ç~nkü bununla gerçekler ortaya çıkacaktır. 
~ ' ' '' ' 

Ottilie de gelir ve Frank ile ikisi, ezgiler söyleyerek 

Böckmann•ı şırınga ile öldürürler. nerçek papaz geldiğinde 

iŞ çoktan bit~iştir. 
' '; 

Giden (:jider : 

Yeniden Guillaume'nin kahvesi. Egli arkadaşı Kappeler'i .. 

gece ekspresinden nasıl attığını anlatmaktadır. Saat fabrika

törü ve o_telci bayan gelir. .Bir hafta önce sa ttıklar ı yerden 

gerçekten uranyum çıkmıştır. Otel sahibesi Streuli'de emeline 

kavuşmuştur, bir tesadüf eseri otele dört bir taraftan yıldırım 

düşmüş ve oteli yanmıştır. Sigorta da dört milyonu gerçekten 

ona ödemiştir. Egli ve Pauli,- şaşkınlıktan adeta küçük dille

rini yutmuşlar, ne diyeceklerini bilernemektedirler. 

Egli, kadere ve dogaya bağırır, ama elden bir şey gelmez. şans 

bu kez tamamen ters yöne dönmüştür. 

(177) DURRENY~TT,.II., s. 252. 
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Dört Yön : 

Bu bölüm, cinayetlerin gerçekleştiği bodrum da başlar. 

"Geri planda, ortada büyük bir kasa. Bağda ve solda asansör 

kapıları. Asansörün ışıgı yukarı çıkış ve aşagı inişlerde 
' . ' •, •' 

görünür." (178) Asansör sürekli inip çıkmaktadır, boi.Eum adeta 

bir sığınak yeri haline gelmiştir. Yiyecek stokları, tabanca, 

makineli tüfek ve hatta el bombası bile vardır burada. 

Frank yine kafiyeli dizelerle durumu anlatır. çocuklarının 

i1111gin1 düşünmektedir ve kimseye güvenmemektedir. Bodrumda 

günlerce kalma pahasına, paraları kimse.ye kaptırmamak için 

arada bir digerleri de kontrola gelmektedir. 

Biı:·birlerine, dürüst, namuslu ve iyi kişilerin masallarını 

anlatarak vakit geçirmeye çalışırlar (179). Schmalz -korkuları 

azlsın diye- 'Dört Yön' türkllsünü söylemeyi önerir onlara. 

Bu, dünyayı ve kendi hayatlarını dile getiren bir.türküdUr. 

şar.k:J. söylenirkan Schmalz, makineli tabanca ile öldürülür •. 

Amaç, ne kadar az kişi olursa. o kadar büyük pay düşecektir. 

Dürrenmatt, burada şu şekilde bir açıklama getirir: • ••••• 

Bundan sonra ki sahne klasik ve manzum oldugu için, çok hızlJ. 

bir tempoda otzıanmalJ.dır." (180). 

Asarısör iner, içinden Herbert çıkar. "Merhaba baylar," diyerek 

şantajcJ. olduğunu söyler. Paul! •·de, Herbert' in iş ortağı oldu-
. . -

gu i~in silahını diğerlerine doğrultur. Egli ve Frank, bir 

ihanetiıı şaşk.ınlıt:;ı içinde ça~1es~zdirle;r;-. · ~· 

' . "" 
(178) DÜRRENMATT, II.,· s. 262. 
(179) a.g.e. Bkz. aynJ. yerde. 
(180) a.g.e. s. 270. 
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Herbert•te artık Altıncı Frank olmuştur. Babasından kasayı 

açmasını ve içinde bulunanlar ile kasanın anahtarını ister. 

Ona kasayı göstererek: "Haydi baba, Şimdi de mezarına gir" (181) 

der. İyi bir terbiye dersi vermiştir babasına. Beşinci J·rank 

çağı, umutsuzca anlatır ve cezasını kabul eder. Yeni şef 

Herbert•tir. Egli ve Pauli'ye birbirlerinin ceplerini arattırır. 

Babasına çok sevdiği kasayı diri diri mezar etmiştir. Egli'de 

bir anahtar daha vardır ama deGil ]Tank'ı kurtarmak için bir 

girişimde bulunmak, umursamaz bile ve güçlülerle beraber oldu

ğunu söyler. Bu bölüm de böylece nihayetlenir. Karşılıklı 

konuşmalar azdır, genelde kafiyeli ve şiirsel ifadeler kullanı

lır bu bölümde. 

"Nazım sadece tiyatro eserlerinde, dramatik şekle dökülmüş 

güzel bir ifade aracı olarak deSil, dramatik ifadenin bir gere

ği olarak ta kendisini kabul ettirmelidir ••••• 'Bir oyunda nesir, 

ifade aracı olarak yeterliyse, orada nazıma ihtiyaç yoktur ••••• 

Dikkatini olaylar dizisine kaptırmış, oyunda ki karakterlerin 

arasında ki durumdan heyecanlanmış olan seyirci, zaten ifade 
' (182) 

ortarnının farkına varamayacak kadar başka bir şeyle meşguldür." 

"'· - ! 1 ' ı 
\ .. ~ 

Yargı : ... 

Bu bölüm kapanıştır. Gayet süslü bir kıyafet içinde 

Ottilie, .lrrank için dujdugu yası unutmuştur. 

( 181) DÜ RHENI-1ATT, ll • , s • 212. 
(182) ELIOT (Çev. KA.NTARCIOdLU), s. 202-203. 
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Seyircilere hayatını anlatır, bu arada kızı .b'ranziska bir 

fahişe olmuştur. 

Perde yine ~·rank' ların villasında bir salona açılır. Büyük 

tabloların önünde '200. Yıl' yazılı bir amblem vardır. 

Bankanın kuruluş yıldönümü törenleri yapılmaktadır. Bütün pro

tokol buradadır ve Ottile onlara çocuklarını takdim eder. 

Ottilie, Devlet Başkanı•na, banka da o zamana kadar yaptıkları 

marifetler1: "••••• bu atalarbankasında sayısız suçlar işle

dik, paralar dolandırdık, çaldık çırptık, tefecilik, şantaj, 

fuhuşla işler çevirdik ••••• ihanet ettik, cinayetler işledik, 

Çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi öldürdük." (183) l:.'L~r(·

şeklinde dile getirir ve konuşmasının sonunda adaleti ister. 

Devlet başkanı bu çarkın nasıl döndügünü anlatır ve; "••••• 

Böyle bir şey yapmaya kalkışırsam dünyanın bütün düzenini 

değiŞtirmem gerek. Olayların birbiriyle bağlantısını göz önün

de tutmalıyım. Adalet, adaletsizlik, bir çarkın dişlileri gibi. 

içiçe girmiştir. Adalet yanlız küçük.sorunlarda uygulanır. 

Seninkiler çok büyJk çapta işler. Şimdi duruma el koyacak olur

sam, dünyanın bütün ekonomik düzeni altüst olur." (184) 

konuşmasını bağlar. Tören bitineeye kadar bu konuşmalar sürer. 

Tören bittiginde, herkes gider, çocuklar da tabii. Ottilie 

bir·türlü temizleyemediği vicdanıyla başbaşa kalır, bir. başına. 

(183) DÜRRENJVıATT, Romulus ••••• , s. 174. 
(184) DÜRRENMATT, Komödien II ••••• , a. 278. 
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Çevirisi Tahsin SAI~Ç tarafından yapılan kitabın Türkçe'si 

başarılı. Cümleler genellikle anlam bütünlüğünü bozmayacak 

şekilde ve ruhuna bağlı kalınarak alınmış. Keza, kitabın 

aslında bulunan uzun cümleler -ifade bütünlüğü karışmamak 

kaydıyla- Çeviriye ayrı bir cümle olarak kazandırılmış. Dil 

ve ifade yönünden herhangibir aksaklığa rastlanılmamıştır. 

Bu aşama da Çevirisi yapılan V • .E'rank' ın başarılı oldugu 

söylenebilir. 
.· t 

DUrrenmatt ile Haldun TANER arasında ki yakın benzeşme 
ı 

bilinmektedir bugün. (185) v. Frank librettosunun da yine 

Taner'in, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım• oyununa mot~ 

ve ana konu yönünden benzediğini söylemeden geçemeyeceği.z .• 

"••••• yaşanan ve çoğunlukla yinelemelerden oluşan sertivende 

belirleyici başroller üstlenmiş ve toplumsal tipler olarak 

ortaya çıkmış •aşırı göreve! salaklarla', •aşırı sorumsuz 

uyanıklar' ın, nasıl birbirinden ayrılmaz oldugunu, birinin 

•gerçeginin' nasıl ötekinin •gerÇeğiyle' belirlendiği gözler 

önüne serilir." (186). 

Beşinci Frank, operaya yazılmış bir libretto olduğu itin 

epik özelliğe ters düşen, ışık-renk gibi çeşitlernelere gidil

miş ve böylece seyirci de psikolojik etki yaratacak unsurlar 

(185) 

(186) 

29 Nisan 1987 gi.inü Ege Universi tesi Edebiyat .l!'akül tesi 
tarafından düzenlenen seminerde, bu benzerlik konuşmacı 
sn. Yrd. Doç. Dr. Zehra İPŞİROÔLU tarafından a~ıklandı. 
Ayşegül YVKSEL, "Haldun ~~NER'den bir uerlemeK, 
Curr~uriyet Gazetesi, s. ~2oub, Izmir, 1~87, s. 4. 



kullanılmış. Dekorun düzensiz, dağuulç ve yoksul olduğu izle-., 

nimine ra~men, alışılmış dekordan daha bUyük bir disiplin ve 

. bütünlük gerekttidiğini ve epik dekor anlayışının böyle bir 

özellik arzettiğini zaten .biliyoruz. 

Müzik dili için ise1 güncel bi~ almanca, iki anlama gelmeyen 

rengi ~e dokusu olan ş1irli sözler ve somut imgeler• bürokra

tik deyimler, ingil~ atmosferini veren.ve genelde ekzotik 

anlatımların bulund~ söylenebilir. 

•n.amatik dilde, bu~iı ister nazım, istersenesir şeklinde 

olsun, uslO.p ve ritmln dinleyici üzerinde yaratacagı etkinin 

tabii bir tekilde olması çok önemlidir." {187). 

Beşinci Frank için Jan KNOPFI "Öz~li bir bankanın monarşik 

yönetiminin, daha so~a patronlar tarafından, demokrasi ister 

havasına sokulmuş olması konu edilmiştir" demektedir. (188) 

Bu tezin doğruluğunu ise SULZER1 "Batı Alman TV. sinde işlet-
,. . 

meler üzerine yapılan bir tartışma da, büyük bir sanayid'i iş-

dünyasının demokrasiye yöheldiiini" (189) söylemiştir. 

BeŞinci Frank: .. 'ı. ta , demokrasi ve iş hayatı, kap i tali•t .. ekonomi 

düzeni ve serbest piyasa ekonomiai·o,un boyunca kendini 

hissettirmiş, aynı biÇimde hepsi sonunda demokrasiyi ister 

olmuşlardır. Parça da, v. Frank ile Herbert arası~da yabani bir 

namusluluk anlayışını görmek mümkündür. 

(187) ELmOT (çev. KAN~ARCIOOLU), s. 204. 
(188) KNOPF 1 Friedrich ••••• , Bkz. s. 96. 
(189) Elisabeth-~ock SULZER, Theater Schriften und Reden, 

ZUrich, 1966, Bkz. s. 89. 
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Papaz kılılına girmiş Frank•ı görüyoruz. Günah çıkart

ma, ruhun arıtılması ve vicdan problemleri bu eserde en sık 

işlenmiş konular olarak karşımıza çıkmıştır. 

"Eserle.rinin teolo~ik tabakaları, insanların duyguları ve duy-
~ • • 1 

guları üzerinde ki boşlllklar Uzerine kuruludur. Tanrı ltltfu, 

insan ruhunun bireysel sonucuna, kişisel hislerin görünüşü 
' . 

üzerinedir. Bununla insan kendini düşünüp yargılayacak, kendi 
' ' ' 

kendini fethedecektir ancak dünyayı deAil. Bu kahır, onu tanrı 

ltlt!unanail edecektir.• (19Q). 

Hasta yataAında ya_tan B~ckmann• ın d.ur~u, Egli ve Frieda ara

sında ki duygusal bağda bilinç agırdır. Bir duygu ve garip'bir 

his, ifadelerinde hemen dikkati Çek:mektedir • 

. •zor durumlar Dürrenmatt•ın acaip mahkemesinde; suçun, bilince 

ve şuura dayanması ile ifade bulur.• (191). 

Pa~çanın sonlar~na.doğru, hepsi bir mutluluk arayışı iÇine 

girmiŞlerdir. Hepsini ve herşeyi çocukları i~in yaptıklarını 

söyleyen Frank Ailesi•nin, yine çocukları tarafından cezalan

dırılmasında, Böckmaım•ın itirafların da, Egli-Frieda-Schmalz• 

ın pişmanlıkların da, köle oldukları para yüzünden bulamadık

ları, mutluluğa bir kahır ve sitem kokusu vardır. 

(190) 

(191) 

1 

Manfred DURZAK, Dürrenmatt-Frisch-WeiBİ Dautsehes Drama 
der Ge;nwart zwlschen Kritik und Utop e, ltuttgart, 
1973, z. s. 28. . 
Arnold ARMIN, Friedrich DUrrenmatt, Berlin, 1969, Bkz. 
s. 59. 
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"Mutluluğun nasıl elde edilebilecelini tartışabilmek için, 

önce mutlulu~un ne olduğunun anlaşılması gerekir. Kutluluk 

uğraşısı ••••• insanlık tarihini kaplamaktadır. Dinler, felse

feler, öğretiler, dogru yada yanlış hep bu soruyu karşılamaya 

çalışmışlardır. Savaolar ve barışlar mutluluk.ugruna yapılmış, 

bilgiler mutluluk için edinilmıotir. Çagım1z, insanlık dramını 

bu en güçlü. sorununu bütün açıklığıyla ortaya koymuş bulun- : 

maktadır.• (192). Dürrenmatt mutluluğu gizlemiş olmasına rağ

men, bir arayışı hisae.ttirmiştir. 

Mek4n için yine İsviçre dersek yanılmayı~. Bankerler, Sigorta 

Şirketleri, özel Bankalar, büyük yatırımcıları ve lüks otelci

leri ile anlatılan yer laviçre•dir. Yazarımız, İsviçre para 

babalarının tasarı ve iş hayatlarını V. Frank'la mutlak hale 

getirmiştir. !şte bu olayların, tasarıların ve sözlerin gerçe

ği yüzünden, günümüzde ekonomik hayat bir tUrlU rayına oturama 

rnış, insan acı çekmiş ve dünya düzeni allak bullak olmuştur. 

İktisad1 unsurların baskısı, insan yapısında dayanaklar ara

yarak yükeelmek, kendine göre bir dünya kurmak ve rahatlık 

saglamak iateyen insanların avuntu ve ruhlarında taht kurması

nı bilmiştir. Zaten bugün kU yaşam koşulların da dünyamız, in

sana bazı özelliklerini unutturmuş, bu avuntuları da en aktüel 
. 1 

insan uğraşıları olarak göaterebilme zaafını bU~yesinde . .. 

barındırmıştır. GünümUz gerçegi maalesef budur. Para dünyasını 

(192) HANÇERL!OOLU, Başlangıcından ••••• , s. 291. 
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karanlık köşelerine inen Dürrenmatt bunu g6sterebilm1Ştir. ' 

Kendi .bildiğini okuyan Ott111e'den,.kadere terke,dilen 

Böckmann•ın durumundan, kiralık katillere kadar Tip Motifleri 

cömertçe kullanılmıştır. (193). 

çagdaş olan gizlenmiŞ, Y-Efekti değişik şekilde yörum

l~nmıştır. "••••• yabancılaştırma eşittir tarihselleştirmedir. 

Çağdaş kişiler üzerinde de uygulanabilir aynı iŞlem, onların 
. . 

tavırları da zamana bağımlı, tarih! ve geçici bir perspektif-

ten görülerek yansıtılabilir." (194) Baştan beri bir tabut 

rolQ oynayan kasa, birçoğunun ölümüne neden olmuş, ugrunda 

cinayetler işlenen paranın gizlendi~! yer insanı da gizlemiştir. 

Müzik-Opera seyirci ~le olaylar arasına girmit, bir iletici 

özelliğinden başka, metni yorumlamıştır. Zaman zaman kullanı

lan çalgılar, libretto {metin)'nun özelliğine göre tavır almış, 

ve bazı davranışları vermiştir •. 

Opera Uzerine yazılmış bir oyun olan Beşinci ~~ank•ta, 

konusu hiç bitmeyen para ve batikerlerin iyi bir taşlaması 

yapılmıştır. Konuya gerçek ·yaklaşımlar sağlayan Dürrenmatt, 

bu dünya da dönen çarkın her turunu.anlatmasını bilmiştir. 

(193) 

{194) 

ZekiCemil ARDA, "Edebiyatta Motif Ara~tırmaları", 
Hareket Dergisi, ö. V., 8.55, Temmuz-I 7ö, Biz. s. 
Berthold BRECHT (çev. Karoran ŞİPAL), Epik Tiyatro, 
ya. İstanbul, 1981, s. 115. 

22. 
Say 
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~. 5. FİZİKÇ!LER 

Fizikçiler, Friedrich Dürrenmatt•ın 1962 yılında 

kaleme aldığı iki perdelik bir neair komedisidir. 

Dünya•nın bugün d~ iÇinde bulundugu, Mode~n Atom Fiziği, teh

likesini tszel bir psikiyatri kliniğinde yatan üç atom fizik

Çisi Uzerine kurar. 

Bu fizikçilerden, Ernst Heinrich Ernestil kendisinin !zafiyet 

Teorisyeni Albert Einstein oldugunu stsylerken• Herbert Georg 

Beutler•de kendini Sir Isaac Newton olarak tanıtmış, dıtğeri 

· Johann Wilhelm Möbius ise, Kral Balamon (Süleyman Peygamber) 

olduğunu stsylemektedir. 

Olaylar, İsviçre'nin -herhangi bir yerinde- geçmekte

dir, Yer; Kirazlı adında, tırnarhaneye Çevrilmiş rahat bir 

köşktür. Birinci perde, bu köşkUn çevresinin anlatımı ile 

başlar. " •• · ••• Bir zamanlar güzel bir şatonun ve eski evlerin 

süsledigi bu ufacık şehri şimdi, sigorta şirketlerinin Çirkin 

yapıları doldurmakta ••••• " (195). 

Bu ufak kentin başlıca gelir kaynağı, ilahiyat Fakültesi ve 

yazlık dil kursları aça.n kUçUk bir Universitedir. 

Böylece çevreyi iyice tanımlayan DUrrenmatt; Hoş çevre-

nin şöyle veya btiyle oluşunun oyunumuzla hiç bir alakası yok 

{195) Friedrich DURRENMATT, Komödien II. und frühe Stücke, 
Arche v., ZUrich, 1963, s. 287. 
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··~··_MekAn, zaman ve konu birliği denen şeye sıkı sıkıya 

bağlanmak niyetindeyiz. Deliler arasında geçen bir konunun 

yanına, ancak klasik form yaklaşabilir." (196) diyerek açık

lamalarına devam eder. 

Çevirisi Zahide GÖKBERK taı;afınd~n yapılmış, aynı adlı eser de, 

"••••• Sırf herşeyi, bütün ayrıntılarıyla anlatmış olmak için 

sözünü ettik ••••• ,. ·( 197) cümlesine, orjinalinde rastlayamadı.k. 

Uç Birlik Kuralı'na uyulmuştur bu eserde. Bunu zaten 

yazarı.mı.z da if~de etmektedir. Oyun boyunca geçen tüm olaylar, 

sanatoryum haline getirilmiş bu k~şkte ve köşkün salonun da 

careyan etmektedir. K~şkte bulunan hastaları DUrrenmatt 

şöyle tanımlar; "••••• bunak Aristokratlar, damar sertli~ine 

tutulmuş politikacı~ar -tabii hAll iktidar da de~illerse- , 

sıska, dermansız milyonerler, ş~zofrenik yazarlar, mani

depressiv büyuk sanayiciler ••••• Kısacası BatJ. Dünyası.•nı.n 

yarısının, katasının iç düzeni allak bullak olmuş kalbur-

üstü tabakası oradaydı ....... (198). 

Köşkün çevresinin tanıtımın da bile, şehirleşmenin 

bayalı.gını "••••• çirkin yapılar" sözü ile dile getiren DUrren

matt, _köşkte kalanlar ile -daha oyunun başında- tayrının kim

lere karşı olduğunu ortaya koymuştur. 

(196) DÜRRENMATT, s. 288. 
{197) Friedrich DURRENMATT (Çev, Zahitite G-ÖKBERK), .Fizikçiler, 

İstanbul, Aralık, 1964, ·a. a. 
(198) DURRENMATT, s. 288. 
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Bu arada senatoryumun eahibesi Doktor Hanım Mathilde von 

Zahn~!·ı da anlatma;ktan Çekinmez DUrrenmatt. Köşke yeni yapılan 

bina, vizite ücretleri ve köşkün bahçesinde bulunan her şeyde 

nasibini alır bu anlatımdan. 

sıra oyuna konu olan, üç fizikçiye gelmiştir artık. TesadUfen 

fizikÇi olmayan bu üç hasta, inaant prensipiere (1) uyularak 

biraraya getirilmişlerdir. Bunların üçü deı "••••• kendi 

alemlerinde, kendi kurdukları. dünyaların iÇine gpmülmüş" (199) 

yaşamaktadırlar. DUrranına tt, bu anlatımdan sonra hemen köşkün · . 

salonu üzerinde anlatıma geçer: "••••• iyi bir yazar herfeyden 

önce, seyirelde bir etki bırakmak istiyorsa, konuyu, yeri, 

olay köprüeünu ••••• böler ve onu ô sadelikte verir, seyirci 

bir öncekini (beyninde) tasarlarken, diğeri onun Çarpıklık ve 

eksiklikierini dUzeltir ••••• " (200). 

Dürrenmatt, burada gerçekten birbirinden geçen anlatımlarla 

bunu gerçekleştirmiştir. Salonun iç döşenişin de mobilyalar, 

ayrı. bir ihtimarola anlatılır. DUrrenmatt burada; "••••• Eskile

rin klAsik asarlerinin tersine olarak, trajedi de satirik 

oyunun ön plana alı.ndı.gı. bir sahne döşenişinde fazla eşya 

bulunmaması. gerekir ••••• " (201) şeklinde bir açıklama getirir. 

Artık çevre iyice tanı.nmı.ştı.r. Oyun başlayabilir, ,başlamaması. 

· için özel bir neden yoktur çünkü. 

{199) 
(200) 

(201) 

y.a.g.e. s. 288. 
cumhuriyet Haber SerVisi, _"7W~o~d~d+y_A~l=l~e~n~,~D~e~r~s.p_i~eg~el~•d_e~ bir röportaj.", Cumhuriyet Gazetesi, s. 22317, 13.Iö.l987 
Istanbul, s. 12. 
DÜRRENMATT, s. 288. 
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Oyunun takdirnin de, sanki izleyicilerle yanyana sohbet 

ediliyormuşcasına bir yakınlaşma tekniği (sempatik ikmal) 

kullanılmıştır. Çevirisi ilk kez 1964 yılında lahide GÖKBERK 

tarafından yapılan Fizikçiler, gerçekten özüne ve ruhuna 

bağlı kalınarak kaleme alınmış. 

Kitabın Çevirisinden kaynaklanan bazı zorlukları, cümleler 

bölünerek veya yab cümleleri tek tek cümle olarak ele alıp, 

uzun cümleler yine aynı metod kullanılarak, Çevi~iye yeni bir 

cümle olarak alınmıştır. 

Dürrenmatt•ın kelimelerle iyi oynadığını, onun iyi bir 

'kelime oyunu Ustadı' olduğunu biliyoruz. Onun, kelimeleri 

büyük bir ustalıkla kullanması, çeviri de iÇinden çıkılınası 

zor, büyük anlam karmaşasına sürükleyebiliyor çevirmenleri. 

Bunun bilincinde olan çevirmenler, kitabın özü ve yapısını boz

madan Çeviriyi gerçekleştirebilmektedirler. Zaten Dürrenmatt•ın 

çevirileri üzerinde çalışanların, hemen hepsinin akad$mik bir 

karlyere sahip kişiler olduğunu görüyoruz. Çevirisi yapılmış 

bir kitabın da, diğer biri tarafından ele alınmadığını ve 

bundan -nedense?- kaçınıldığını gördük• 

"••••• çeviri de -bu tamamen genel-, dikkat edilmesi gereken 

bir çok nokta var. Bunları sayacak değiliz ••••• gerek almanca 

da,· gerek ingilizce de ve gerekse diğer diller de, buna bizim 

dilimiz de dahil, ·birçok değişiklikler olmuştur. Dil bazı 

zamanlar, yeniden biçim almış, hazinesini yenilemiştir. 
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••••• BugUn herşeyden önce kaliteli ve iyi bir lGgat yok. 

şu an tam anlamıyla hazırla~bilmiş, gerçekten edeb1 ifade

leri içine alan kalite~! bir lQgat yok, kaliteden geÇiyoruz, 

böyle bir lQgat yok. •,• •• almanca kendine has özelliğe sahip. 

BUtUn dillerde var bu zaten, bir değişim geçirmiş, kla.aik ila

delerin yanında bir cümle ile bir çok şey anlatılabiliyor ••••• 

DUırenmatt değişik yapıda birisi. Almanca yazıyor ama, orda .... 

yaşamıyor, hoş orada olmaması bir engel değil tabii, ailesi 

ve yakın çevresinin fransızca konuştugunu duymuştum ••••• 

Gelenege ba~lı olmakla beraber, eskiyi yeni olan da yaşatmak 

isteren bir tavrı var. Burada bit pazarıyla nur hikayesi dile 

gelir ki, o da ayrı bir konu. Yargıç ve Cel~adı ile Romulus•u 

okumuştum ••••• çevirileri başarılıydı, rahat anlaşılıyordu. 

üzerinde çalışmadım, onun için bu kadarını biliyorum." (202) 

FizikÇiler'in çevirisin de, bazen cümleyi pekiŞtirrnek 

için, kUçük eklemeler yapJ.ldığJ.nı gördUk. Bu nokta da serbest 

bir çevirinin yapJ.ldığını söyleyebiliriz. 

"Newton- !stediğim, tabiatta dUzensi.zlik gibi görünen şeyleri 

daha yüksek bir düzene bağlamaktı ••••• Onun iÇin fizikçi oldum" 

(20}) cümlesi gibi. 

(202_) Bilgiler, 13 Ocak 1987 günü İstanbul'da, Yazarlar ve 
çevirmenlar Yayın-Uretim Kooperatifi (YAZKO)'n de 
karşılaştıgl.mı.z, metin yazarı, Sn. Tekin AKMANSOY'la 
yapılan törüşme sonucu d~rlenmişt1r. 

(203) DURRENMATT (çev. GÖKBERK), Bkz. s. 13. 



-ı ıs-

İnceleme yaptığımız kitap ta; ekleme olarak kabul ettiğimiz 

cümlenin, Çeviriye konu olan .. orjinalin de bulunabilecegini de 

göz önünde tutmak istiyoruz. Çünkü kitabın orjinal baskısı, 

üç yayınevi (RO-RO, Bange Verlag, Arche Verlag) tarafından 

gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla, yayınevlerince iki veya mç 

defa ele alınan kitabın, yeni basınılarının gündeme gelmesiyle, 

(orjinalini bozmamak ve yazarından gerekli izin alınmak şartı 

ile) ufak ~efek birtakım değişikliklerin yapıldığı bilinen 

bir gerçektir. Bu değişiklik bazen, yazarın kendisi tarafın

dan da yapılabilmektedir. Bu gerçek ışı~ın da tekrar fizikÇi

lere dönmek istiyoruz. 

Yirmiiki yaşında ki, Kohlwang'lı Hemşire Irene Straub, 

kendisini Einstein sanan Erneeti tarafından lamba kordonu ile 

bogularak öldürUlm~ştür. 

Polus müfettişi Voss, bu cinayetin soruşturması ile ilgilenmek

teuir. Bu arada müfettişin 'Katil' demesine karşı Çıkan baş

hemŞire ile 'Fail' sözünde anlaşırlar. Birazdan Newton, yani 

Beutler içeri girer. Müfettişle aynı anda cinayeti konuşmaya 

başlarlar. Newton•da, Dorothea Moser adında ki hemşireyi üç 

ay önce perde kordonuyla boğmuştur. Ancak, cinayeti haklı gös

termek için n ödevinin kadın sevmek olmadığını" :.ısöyler. Pek an

lama! müfettiş bu nedeni, Newton daha şaşırtıcı bir açıklama 

daha yapar. Kend~sinin Einstein olduğunu, sadece Erneeti'yi 

-hasta olduğu için- kızdırmak istememektedir, bundan dolayı 

Newton•muş gibi davrandığını anlatır bu defa. Tam delice bir 

açıklamadır. Müfettiş iyice ikna olmuştur bunların deliliklerine. 



Devam eden sohbet te, Newton'un ilginç açıklamalar vardır, 

elektrik üzerine; "••••• Onlar (teknisyenler), ekeltriği 

genelev sahiplerinin, fahişeleri kullandığı gibi kullanır

lar. Onu kendi yararları uğruna sömUrürler, makineler. yapar

lar. Bir makine de ancak, kendisinin icad edilmesine yol açan 

bilgidan bağımsız olunca işe yarar. •. (203). 

Az sonra Bn. Dr. Zahnd gelir ve insan yaradılışının en derin 

uçurumlarını, aşağılıklarını anlatarak, bunların iktisa$ ve 

tiearet dünyasının yöneticileri önünde açık oj.duğ~mı· söyleye-
.· .d.:} 

rek, babasını anlatır müfettişe. Müfettişin cinayet konusuna 

girmesini pek istemez. Hatta onun 'Cinayet• demesine karşı çık

makta ve 'Ölüm Kazası' diye daha basit! indirgemektedir. 

Eins·tein birara içeri gıl:rer. Müfettiş ve Bn.Dr. bu kazaların 

önüne geçme tedbirleri üzerinde konuşmaktadırlar. Bn.Dr. Zahnd, 

hastaları bir guruplamaya tabt tuttuğunu ve ilgi alanlarına 

göre birarada tutulduklarını anlatır. 

Burada, başta söylenen 'insanı prensipler• gündeme gelmiştir. 

BaşhemŞire "onları kimseye kaptırmam" diyerek, fizikçilerin 

önemini, seyirciye çıtlatmıştır, çünkü köşke erkek hastabakı

cılar alınmasına karar verilmiştir. 

Möbius'un eşi Misyoner Rose ziyarete gelmiştir. Bn.Dr. 

Zahnd ile Möbius ve hastahane üzerinde konuşurlar. Möbius 

gelir, karısina başka bir isim söyler, ogullarını tanırnamazlık

tan gelir, sayılarını bile unutmuş numarası yapar. Uç çocuğu 

(203) DtlRRENMATT (Çev. GÖKBERK), a. 16. 



vardır ve bunlardan en büyüğü papaz, ortaneası felsefeci, 

en küçügü de fizikçi olmak istemektedir. Möbius buna şiddetle 

karşı çıkar, Bn. Rose evlenmiştir, yeni eşi bir misyonerdir ve 

onu r.ııöbius ile tanıştırır •. Kendisinin iyi bir baba olamad.ıi?;.ı 

sanan f"iöbius buna memnun bile olmuşlur. 

çocukları ona Süleyman Peygamber'den ilahiler çalar ve söyler

ler ama Möbius•u bir türlü mutlu edememişlerdir. Bu defa o, 

onlara 'Feza Yolcuları• isimli ilahileri söyler, ve onları 

yeni kocanın işyeri olan Marian adalarına kibarca gönderir. 

Arkalarından bağırmaktadır. Başhemşire ve hemşire Monika onu 

yatıştırmak için gelirler. Monika adlı bu hemşire onu yatış

tırmakla görevlidir. M.öbius'a sıcak bir ilgi gösterir ve bu 

davranışın yalan olduğunu anlatır. Möbius bunu gerçekten 

mahsus yapmıştır, kötü davranış ile daha çabuk unutulacağını 

sanmaktadır. Yakında köşke erkek hastabakıcıları geleceği için 

hemşire Monika onunla konuşmak istediğini söyler. ilgi duymak

tadır bu gen; kız ama ilgisi karşılıksız da değildir. 

Kız onunla evlenıneye karar vermiştir ama Möbius buna kesinlik

le yanaşmamaktadır. Hemşire. Bn.Dr. ile onun bırakılması konu

sunu konuşmakla kalmamış, Möbius'un eski profesörü ile de bir 

diyalog kurmuş ona bir iş bile temin etmiştir. 

Köşkte akşam olmuş, etraf kararmıştır. Monika'yı yanına 

çağıran Möbius onu 'sevinç gözyaşları' içinde , perde kordonu 

ile boğmuştur. EYlenerek oradan ayrılmak, Möbius•un sanatoryum 

da kalış amacına çok terstir çünkü! •• 



-ııa-

Hemşire Monika Stettler'de ölmüştür. Newton gelir, gayet 

sakindir. Einstein'in keman sesleri duyulur. 

Birinci perde böylece nihayetlenir. Bu perde de, genel 

olarak rol alanlar, yer ve mekAn bol bol seyirciye tanıtılmış, 

cinayetlerden sonra köşke gelen müfettiş üzerinde yoğunluk 

kazandırılarak, Newto~, Einstein ve Möbius seyircilere tanıtı-
,. 

larak görüşleri açıklanmıştır. Sanatoryum görevlileri de, bu 

perde de epeyce bir aöz hakkı alırlar. · 

Cinayetler hep 'boğmak• yoluyla gerçekleşmiştir~ elektrik ve 

perde kordonu kullanılır. Ayrıca Newton'un, kendini Einatein 

sanması ve onu kızdırmak isterneyişi ile deli fizikçilerin 

Çift kimlikli oldukları na dikkat çekilmiştir.(204). 

İKİNCİ PERDE ı 

Bu perde de, ilk perde gibi, üçüncü cinayetin, yani 

Bn.Dr.•un benzetisiyle •Uçüncü Ölüm Kazasının telaşı ve 

müfettişin konuşmaları ile başlar, İlk perde de ki tetkik

tahkik ve soruşturma nakaratları aynen devam etmektedir. 

Bu arada Kirazlı'ya, yeni erkek haatabakıcıları gelmiştir. 

Yeni gelen uç hastabakıcı da tam anlamıyla bir Çam yarmasıdır. 

Hepsi de ünlü boka şampiyonlarıdır. Möbius görünür~ üzülmüştür 

Hemşirenin ölümüne ama, 'Süleyman Peygamber• emretmiştir(S) • 

(204) Bkz. Dp. (161) •DELİLER' adlı komedi. İkinci bölüm de, 
Christoph Colomb, kendisinin Amerıco Vespucci olduğunu 
iddia eder. O da arkadaşını kızdırmak iatememektedir. 
24.7.1987, !zmir-Fuar-Manolya 'Bahçesi. 
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Müfettişten kendisini tutuk:lamasın;.. ister. Aldığı cevap 

ilginçtir Möbiua•un : "••••• Adalet ilk defa tatil yapıyor ••••• 

Adalet insanı çok yoruyor ••••• onun hizmetin• giren mahvolu

yor." (205). Müfettiş vicdan rahatlı~ı iÇinde, bu cinaye~in 

faillerini tutuklamamaktadır. Hattaı " Bu zevki size borçluyum 

sevgili dostum" (206) bile der. Ceza.t P.1üeyyide uygulaya~ak 

birileri olarak görmemektedir fizikçiler!, kendisini ea~lık 

ve moral yör-ünden iyi hissetmediginden izine ayrılacaktır. 

Bunları anlatır ve dışarı çıkaı~ müfettiş. Herşey ve bütün 

şaşırtıcı noktalar buradan sonra başlar. 

Birazdan, yanlız kalan Möbius•un yanına Newton gelir. 

Kendisinin ne deli, ne Sir Isaac Newton ve ne de Rerbert 

Georg Beutler de olmadığını, asıl kimliğinin 'Uygunluk Öğre

tisinin Kurucusu• Alec Jasper Kılton oldugunu ve -tesadüfen 

eline geçen- Möbius•un 'Yeni Fiziğin Temelleri' Uzerine yazdı

ğı dQktora tezini okuduğunu ve gizli bir teşkilatın üyesi 

olduğunu söyler. Doktora tezinin tek okuyucusu o değildir. 

Ei'nateim'de bu tezi okumuş, gizli bir teşkilat tiyeai olduğu 

için bu işin peşine eürülmüştür. O da 'Eialer Etkilerinin 

Mucidi' Joseph Eisler olduğunu açıklar. Ortalık karışmıştır ve 

bunların hiçbiri de deli degildir. 

(205) DURRENMATT, s. 330. 
(206) a.g.e. s. 330. 



-120-

Yazar burada, kişiler üzerinde yabancılaştırma tekni~ini çok 

iyi bir biçimde uygulamıştır. 

Newton ve Einstein, Möbius'a sahip olmak için birbirlerine 

silahlarını.çekmişlerdir. son anda düellodan vazgeçerler. 

Dürrenmatt, burada da silahlar üzerinde ayrıntıya girmiştir, 

(Browning ve C.ol t gibi) • 

.E.'rkek hastabakıcJ.lar 'tarafından yemekleri gelmiştir, bu bakı

cılar onları kontrol etmiş, yoklamatarını yapmış ve kaçmasın

lar diye adeta demir bir kafeae hapsetmişlerdir onları. · 

Buna çok kızarlar ama kızınanın bir çare. olmadı~ını anlayabil ... 

mişlerdir. Oturur ve kendi uzmanlık konuları üzerinde konuşur

ıar.•Yerçekimi Problemi', 'Elementar Kısımcıklar Teorisi', 

'Tek Alan teorisi•, 'Evren Formülü•, 'Bütün Varılabilecek 

Buluşlar öistemi'nin mucidi Möbius•tur. Bulduğu sonuç tüyler 

ürperticidir. Bütün bu vahşete ra~men, Newton ve Einstein 

o formülleri ele geçirmek istemektedirler, çürkü aldıkları 

emir böyledir. Bilim ahl4kı bir hiçtir onlar için, asıl geçer

li mlan, menfaat ve kuvvete dayalı bir politikanın sahibi 

olmaktır. Newton ahldkın bir korku sorunu olduğunu anlatmaya 

çalışırken, Einstein ise sadece Kuvvet ve Kudret politikasın

dan yanadır. Möbius yeniden payıaşılamaz hale gelir ve yine 
1 

silahlara sarılırlar. Fizigin bağımsız olması gerektiği görü

şünü savunan Newton ve kuvvet politikasından yana olan Einstein' 

ortak bir karara varamamışlardır. Möbius bütün formülleri yaktı

ğını söyler. Onların menfaatlerini düşünmez bile, çünkü Möbius, 



ailesi dahil herşeyini feda ederek, akademik kariyerini bırak

mış, insanlığın yok olmaması gibi bir rizikaya girmernek iÇin 

kendisini deli gibi göstererek bu tırnarhaneye gelmiştir. 

Sorumluluk ve bilim ahldkına tam olarak inanan Möbius, diger 

fizikçilere şu sözleri söyler: "••••• bilim kolumuzda biz, 

'bilinebilen• in sınırlarına gelip dayandık. Birkaç tane tam 

. kavranabilir kanun biliyoruz. Kavranamayan olaylar arasında 

da bir kaç temel bağlantıdan haberimiz var, hepsi o kadar ••••• 

Bilimimiz korkunç, araştırmalarımız tehlikeli, bilgimiz öldü

rücü oldu ••••• " (207). 

Kabul ettigi tek seçeneğin tırnarhane de kalmak olduğu tezini 

savunan Nöbiüs onları. ikna etmeye ç~lışarak; "Buradan çıkar 

çıkmaz, fikirlerimiz patlayıcı madde haline gelir ••••• Ya 

tırnarhane de kalırız, ya da dünya havaya uçar. Ya biz kendi

mizi insanların aklından tamamiyle sileriz, ya da insanlık 

ortadan silinir." Gürsel AYTAÇ'ın kitabın da bu kısım şu 

şekilde çeviriye kazandırılrnıştır: "••••• ya tırnarhane .de 

kalırız, ya da dünya tırnarhane ye döner." {208). 

Bütün bunlardan sonra üçü de köşk te kalmaya karar verirler 

ve öldürdüklere üç hemşirenin şerefine kadeh kaldırırlar. 
' Bu aradaı "Newton- Deliyiz ama .Bilgeyiz. Einstein- Tutukluyuz 

ama Serbestiz. Möbius- .Fizikçiyiz ama Suçsuzuz." {209) diyerek 

salıneyi boşaltırlar. Birazüan Doktor Hanım, yanında erkek 

(207) DÜRRENJ-1ATT, s. 342. 
{208) AYTAÇ, Bkz. s. 469. 
(209) DÜRRENMATT, s. 344. 



bakıcılar oldugu halde gelir ve fizikçiler! biraraya toplar. 

Fizikçiler, tıpkı bir sorgulama odasındaymış gibi projektör

ler altında ve demir kafesin içindedirler. 

Bn.Dr. Zahnd, onların gerçek kimliklerini bilmektedir, çUnkü 

onları gizli veriellerle dinlemiştir. Oyunu kuralına göre oy

namıştır. Gizli Servis üyelerine, gizli dinleme (l). 

Kendisini o da deli yerine koymuş ve Süleyman Peygamberin ken

disine göründü~nü anlatarak, bUyük tröstleri kurduğunu ve 

endüstride söz sahibi olduğundan bahseder •. Hemşireleri bir 

kobay gibi ku~lana.n Doktor, onları kışkırtmıştır .• Açıklamaları 

çok ilginç ve düşündürücüdtir: "••••• sizler kendi.hapishane

nize kendiniz kaçtınız. Sü)eyman Peygamber sizin aracılığı

nızla düşündü, benim aracılığımla sizleri yok ediyor." (210) 

İhtiras sahibi klinik şefi Bn.Dr. Mathilde von Zahnd'ın 

eline düşmüştUr şimdi dünya. Newton "herşey bi tti•' derken, 

Einstein~"Dünya kaçı.k bir deli doktorunun elinde", Möbius ise 

"Bir kere düşi.i.nülmüş olan, bir dahageri alınamaz" der. Uç 

fizikçi de oturmuş, önlerine bakmakt~.dırli,l11t' Kalkar ve Uçü de 

eski deli kimlikleri ile kendilerini seyircilere tak~im eder

ler. Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Süleyman·Peygam,ber 

' olarak. Emnstein'in keman sesi duyulurken perde kapanır. 

(210) DÜRHENK~Tı', Bkz. e. 350. 



Bu eser ile, belli bir inanç, belli bir dünya görüşü 

olan insanlara verilmektedir.B.Dr. baştan beri aUrdürdUgü 

yarı aktif rold, ikinci perdenin ortalarına doğru birden 

değiştirmiŞ-ve aktif bir hale gelmiştir. Oyunun bütünlUgü 

içinde adeta baştan beri, başrolQ oynamıştır. 

Fizikçiler de, DUı·renma tt, a tılgan bir f'antazi ve derin

lere giden, bıkrnadan soran taşkın bir zeka ile, insanın bulun

duğuyeri belirtme denemesi yapmştır • .Bazen huzursuz, bazen 

cesur ve pervasız bir mizacın ortaya konduğu eserdel gerÇek 

ve özlü bir humorun yanında, alaycı ve şakacı olmayan ciddi 

bir ahl4tçılık göze çarpmaktadır. Birtakım ilkelerin maakesini 

indirerek, arkasında gizlenen bütün bayağılıkları ortaya koy

muş ve oyun boyunca bu sorunların altında ezilmemiştir Dürren

ma tt. Partiye bağlı gücü savunan KG B ile Mark Twain' in 'Klima

lı Evler• sözü ile CIA'yı açıklamışama bunu sadece hissettir

miş veya sanmıştır. Görüşlee hep realite çizgislnde verilmiŞtir. 

Oyun 1<;inde, fizik<;ileı:·in özeleştirileri ve sonunda herşeyin 

bittiğini anladıkları zaman, Dürren.ınatt yine ciddi bir mora

list, belli sorumluluklar Cilçüsiinde sınırsız biridir. 

•• ••••• Hepimiz suÇluyuz, bu suç hepimizin, atalarımızın ve 
1 

babalarımızın günahlarına topluca dua etmeliyiz. Biz yanlızca 

torunlarız ve bu bizim korkumuz ama suÇurııuz değil." (211). 

(211) Otto ~iANN, Geschichte dea dautaehen Dramas, A. Kröner V., 
stuttgart, I9b3, s. 6~3. 



Tesadüflerin, insanların pl~nlarını altüst ettiğini, 

f.~öbius'un da.vran.ışlarında görüyoruz. Doktor Hanım'ın, bir 

anda ortaya çıkışı herşeyi karıştırır. Oyunun kuralı, odak 

noktası ve asıl olan Paradoks işte buradadır. Pl4nlı yaşama 

uğruna göze alınan herşey, bir anda yıkılıp gitmiştir. 

"••••• günlük hayatta ve ilerde insan pl4nlı yaşamanın tem

rinlerini yapar. Bir bakıma psikolojik bir şartlamadır. Bu 

şartlamada unutulan tek şey gündelik işlerimiz de karşılaştı

gımız sorunlarımızdır ••••• " (212) Bir başka deyişle 'Evde ki 

hesap, çarşıya uymaz' çogu kez. Sanayi devriminden önce, insan 

kendi hayatına yön veriyordu. Şimdilerde insan hayatına artık 

teknik unsurlar ve teknolojik yenilikler yön vermeye başladı. 

· Bu doğal olarak • plAnlı ve proğrarnlı bir hayatı mümkün kılma

mıştır. 'Umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir' sözü 

bir anlam da Fizikçiler'in durumuna uymuştur. 

F.ayan Doktor ı~a thilde 'nin sürekli değiştirdiği tablolar iyi 

bir Y-Efektidir. J.'iesirleştirme teknikleri ve ~empatik lkmA.l 

oyunda bol kullanılan unsurlardır. Işıklandırma ve bütUn bu 

yardımcı teıcniklerle, oyun iyice renkli bir haldedir. 

Bugüne kadar Atom araştırmaları üzerine yazılmış 
' 

popUler bilim kitaplarının kritikleri, hep geçmişten beri 

gelen, birtakım sorunların yansıması şeklinde görüldü. 

(212) Le BON (Çev. DEMİRKAN), Kitleler ••••• , s. 58. 



Duyulan kaygılar değişik a~ılardan dile geliyor, verilen 

cevaplar yeni bir görü~ ortaya koymuyordu. Newton, elektrik 
,• 

açıklamalarınan sonunda şöyle dile getirir bu kaygıyıı "••••• 

Böylece, bugün işte her eşek bir ampUın ışık haline getirebi

liyor, bir atom bembasını patlatabiliyor." (213). 

Fizikçiler de de diğer kitap ve oyunların başına gelen kader 

görüldü. İlk bf;Ş yıl sonra üzerinde tartışmalara ve konuşına

lara neden oldu. Ancak şurası kesindtr ki; Dürrenmatt, ça~ının 
.. 

tabii bilimci düşUn~rlerinin verileri üzerine Fiaikçiler'i 

yasmadıı aksine dUşüncelerin temelde tehlikeli olmaya başla

dıg.ı endüstri dünyasın da yazdı, çünkü onlar amaçlarını vic

dansızca kullanacaklardı. Albert Einstein bile "Atom bombası

nın böyle kullanılacagını bilseydim.onu bulmazdım" diyor. 

Bunu, Dürrenmatt ana konu olarak sürekli vurgulamıştır. 

"••••• düş~ncelerin bir sır olarak kalması imk~ns.ız. Her 

düşünce süreci: bir tekrardır." (214) Bu düŞünce yıllardır, 

-günümüzde bile- bir tekrar olarak devam etmektedir. "Günümüz 

dünyasın da, bireyaelliğe gidiş degil, tek olanın (mutlak) 

keşfi demektir. DUşünebilir olanı düşünmek mevcut ölçtidür."(215) 

Dürrenmatt, Ahla.kçılık yolunda gerçekteıı uzak meetafeler 
' katetti. Konuları mantıkla özleştirdi ve zamanın gerçekleriyle 

(213) DÜHRENMATT, Konıödien II., s. 297. 
(214) SULZER, Theater ••••• , 1966, Bkz. s. 135. 
( 215) KNOPF, Bkz. s. 94-95. . ..... 
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birleştirerek tiyatro iÇin yazdıp bunu da fizikÇilerle göster

di. Dürrenmatt'ın ftslO.bu, dile bir heyecan getirmiştir. 

~sldbunun parçaları, dilin sintaktik ve morfolojik özelligini 

kazanana kadar, lsviÇre•de konuşulan dile adeta şekil ver

miştir. Eserlerinde ki diyalektik etki; kafiye ve coşkulu yUk

selişlerle oluşturulmuştur. Somut olan tüm detaylar tUrünün 

eski bir demirbaşı gibidir. (216) 

Komedilerinin hemen tümün de bir duygu hakimdir. Bu 

duygu çeşitlilik gösteren konularda da hakimdir. 

liilrrennıatt, meslekdaşı .Friach gibi, güncel bir kader de göiUinür. 

Sıkıntılı bir kritikçi olarak, bayağılık ve materyalizme 

1sviçre•nin başlıcıa tehlikeleri olarak bakar. (217) 

Oyuna konu olan yer, -Kirazlı- Şimdi yazarımızın otur

dugu NeuchAtel yakınların da bir yerleşim bölgesi. BUtUn eser

ler genelde !sviçre de geçmiş ancak bunu DUrrenmatt gizlemiştir. 

FizikÇiler, dünya politikasi içinde, Süpergüçler arasında 

devam eden açık bir sUrtüşmeyi dile getirmiştir. Bu sürtüşme 

g!r tırnarhane de başlamış ve düelloya kadar devam etmiştir. 

Oyunun kahramanı bir ölçü de Galileo gibidir. Gerçi o Engizis

yona {l) çıkartılınamıştır ancak, Galileo gibi negatif bir 

kahraman da olmamıştır. Bütün bildiklerini -insanlar zarar 

(216} NEIS, Besuch ••••• , Bkz. s. 90-91. 
(217) a.g.e. Bkz. aynı yerde. 



verebilir düşüncesiyle- geri alan onları yakan aktif bir 

kahramandır.(218) Dürrenmatt, atom bombasına heryerde rast

ianabilecegini, bunun bir tesadüf olmadığını söylemiş ve 

bunda global bir çözümün oldugunu ifade etmiştir. Ancak sonuç 

sıfıra·sıfırdır. Çünkü elde somut olarak birşey yoktur. 

<:(ünkü, Süpergüçler arasında yapılan birtakım anlaşma,iar 

(Salt-I.II., Berlin Anlaşması, Kanada Zirvesi, Norveç Detantı 

v.s.) sadece kağıt üzerinde kalmaya mahkGm olmuştur. Avnupa' 

dan NüKleer başlıklı füzeler kalkmadığı gibi, yerine yenileri 

konumlandırılmıştır. Sanki 'Çagımızın Anıtları• halini alan 

füzeler, Avrupa kıtasını neredeyse işgal edecek bir hal almış

tır. Oyun da verilen, yada verilmek istenen ana konu işte bu

rada toplanmıştır, o halde oyunun asıl motif! bura da bulun

makta, çekirdeği 'Silahsızlanma' oluşturmaktadır. 

"••••• motif bir edebt eserde konunun, olayın •çekirdeği' 

demek oluyor. Olayın şekli ve anlamıbu çekirdekten 'doğmak

tadır• ••••• motif konuyu doğuran ve.olaya şekil veren güçlü ve 

etkili ilk unsurdur ••••• " (219} Oyun, konu ve içinde bulunulan 

duruma uymuştur. Silahsızlanma konusu ile bir hayli günceldir. 

Akılalmaz buluşlar ve onların peşinde olanlarla da silah uzman

ları ve onların muc1dleri güzel·bir biÇimde yeril~iştir. 

Yazıldığı günden bu yana konu bakımından hiç bir değişiklik 

olmamıştır, çünkü nükleer tehlike o gün için neyse bugün iÇin de 

{218) KNOPF, Bkz. s. 103. 
(219) ARDA, "Edebiyatta ••••• ", a. 20-21. 



böyledir. Tehlike aynıd~r, sadece tekniği değişmiştir o kadar. 

Yani biraz daha makyaj yapılmıştır. Silahsızlanma gösterileri

nin devam etmesi, Fizikçiler'i okumak isteyenler iÇin iyi bir 

dökUmandır. 

"••••• Genelde epik ve dram yazarlarınca, esere bUtUnlUk 

kazandırma amacıyla gelecek zamana uzanan bir motif ••••• • (220/ 

Dürrenmatt•ın yaz~m tekni~i ve yazarlık özelliği kullandığ~ · . . 

motif çeşitleri ile de çıkartılabilir. 

Tekniği yaratan insan zekasının durumu, sorumluluk ve bilim 

ahllkı içinde gelişirse işe yarar. Bunu Hewton•un, Müfettiş 

Voss•la yaptığı {Elektrik UzerineJ sohbetinde görmek mümkün. 

" • • • • • 1·94 7 'de W al ter Braune, ·' Teknigin kof insanı kendini 

1rrasyonalizm1 in (akıl ve mantık dışı) girdabından korumasını 

bildi. Aklı bile isternekten mahrum, hayatı gücü sınırlı olan 

insan, kendis.ini mahvedec.ek bir teknigi yaratırken, (o güne 

kadar) korktuğu aklını da aynı anda kullandı" (221) 

Friedrich Dürrenmatt, FizikÇiler'in ana konusunu, 

'21 Nokta•da toplamıştır~ Fizikçiler, -küçük bir coğraf1 aland 

duran- İsviçre'nin DUnya ~olitikası içinde duydu~ tum kaygi

ları, 1962 yılında yine bir İsviçre'li olan DUrrenmatt tara

fından dile getirilmiştir. 

Ana konusunun toplandığı 1 21 Nokta'da Dürrenmatt; FizikÇiler'! 

{220) ARDA, Bkz. s. 22. 
(221) Walter BRAUNE, Das sozialistische Jahrhundert, Stuttgart 

Mayıs, 1947, Bkz. s. 14. 



esas düşüncesini şu şekilde özetler; Fizigin konusu, fizikçi

leri ilgilendirir, etkisi ise bütün insanları. Herkesi ilgilen

diren şeyi, yanlıa herkes çBzebilir. Herkesi ilgilendiren şeyi, 

kendisine gBre çBzmek isternede ki her deneme, başarısızlıkla 

bıtmek zorundadır. 

Dürrenmatt, Fizikçiler üzerine yazılmış bir dramanın paradoks 

olması gerektiğini, ancak gerçeğin yine bu paradoks iÇinde yer 

alması gerektiğini ister. Oidipus•u Brnek vere~ek, nelerden 

korku duyuluyorsa, ondan sakınınanın yollarını aramayı ifade 

ederek, dramatik eylemleri insanların Uzerine kurduğunu söyler. 

BByle bir hikaye gerÇekten gülünçtUr, ancak anlamsız değild,ir. 

İnsanlar ne kadar pl~nlı davranırlarsa davransınlar, tesadüf

Ierin onları o kadar etkilayeceği bir paradokstur. 

TesadüfUn, nerede, ne zaman ve kime rastlayacağı dramatik bir 

bi~imde belirtilir ve dramcılık sanatında, tesadüfün, olaylar 

Uzerin de mümkün olan, beklenilen etkiyi gBstermesi vardır. 

İnsanların gündelik davranışları DUrrenmatt'ı etkileme

miştir. insanları, dünya ve evrene olan bağlılıkları ve var

oluşları i~inde ele almıştır. Ona gBre, dünya insanların çaba

sıyla ortaya çıktığı halde, insan onu anlayamamaktadır. 

"İnsanoğlu atom bombasını buldu, bundan dolayı bu gücü anlat

mak ta imkanaiz oldu" (222) demesine rağmen, bir nokta da 

(222) Gertrud SIMMERDING, Christof SCHf~ED, "lnterwievs mit 
Friedrich Dürrenmatt", Literarische Werkatatt, Mtinchen, 
197~. Bkz. s. 19. 



insandan umudunu kesmez ve• "Bugün hAl! yürekli insanların 

varlığını göstermek mümkündür. !şte bu da benim, ilgilendilim 

temel konuıardan biridir. Yitirilmiş olan dünya düzeni bu yü

rekli insanlar yoluyla yeniden saglanabilir." (223) şeklinde 

dile. getirir. 

Çagımızın ieinde bulunduğu, acı ve buruk yönelimleri, 

son derece karamsar bir biçimde anlatD'lÇI.sına. ragmen, umut 

kapılarını açık bırakan Dürrenmatt•ın filme de konu olan 

Fizikçiler adlı eseri, ilk kez 1962 yılının 20 Şubat'ında 

ZUrich' te aahnelenmiştir •••. 

(223) SIMMERDING, SCHI'-UED, Bkz. s. 28. 



SONUÇLAR 

Friedrich Dürrenmatt•ın, ülkemiz de geç tanınmaya baş

lanan bir yazar oldugunu söylemiştik. TUrkçeye kazandırılan 

çevirilerinin aayılarına baktığım da bu tezimiz de ne kadar 

haklı oldugumuz ortaya çıktı. 

Bu gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercüme edilen eser

ler listesin de, sadece Uç kitabın olduğunu, bunun yanın da 

özel yayınevlerince de sekiz adet kitabın, Türkçe'ye kazandı

rıldığını gördük. Bu çeviriler de, modern çeviri tekniği ve 

kendine özgü dil özellikleri aynı şekilde TUrkçe•ye kazandı

rılabilmiş midir?, bu da ayrı bir konu, 

Madem ki DUrrenmatt, ülkemiz de geç tanındı, ifad~sini kullan

dık, bunu biraz daha açalım1 Bugün, 

ı. Dürrenmatt hakkında hazırlanmış, Türkçe bir biyo~raf

ya kitabı yoktur. Bazı çeviriler del (Yunanlı Bir Kız Aranıyor, 

Babil•e Bir Melek lniyor, FizikÇiler, Büyük Romulus gibi) yazar 



hakkında tanıtıcı bilgi olmak üzere, uzunlugu bir, iki sayfa 

arasında değişen biyoğrafyalar verilmektedir~ 

2. Ayrıca 1'ilrk Edebiyatı içinde :F'riedrich Dürrenmatt 

hakkında hazırlanmıv özel bir kitaba da rastlayamadık. 

3. Hayatı, eserleri, edeb! kişiliği üzerinde böyle bir 

kitap bulunmamaktadır. 

4. özel sektör tarafından hazırlanmış herhangi bir 

monografya da bulunmamaktadır. 

5. Hakkında verilen biyografyalar. çeviri kitapların 

girişlerinde bulunmakta ve 8z olarak hemen hemen aynı nokta

lar üzerinde durulmaktadırı 

A) Dürrenmatt•;ı.n doğum tarihi (5 Ocak 1921, Kanolfingen) 

B) Ailesi ve Tahsil! (Protestan, Rahip, Felsefe, Teoloj 

C) çalışmaları (Grafik,, Resim) 

D) Fikir ve Vüşünceleri. 

E) Küçük ö,rnekler 

F) Eser çeşitleri (Roman, Tiyatro Oyunu) 
' 

6. Bazı çeviriler de ise· (Romulus,. Yunanlı Bir Kız, 

Babil'e Bir Melek, Fizikçiler) 1 

A) Eserlerin ana motifleri Uzeri~de, 

B) Dürrenmatt•ın gerçeğe angaje olmuş bir yazar olarak, 

birtakım alıntılarla ispata çalışılmıştır bu husus. 

7 •. Bazı gazete ve dergiler de, çok kısa da olsa, eser

lerinin yorumları ,ve dünya görb.şü anlatılmıştır. (Devlet Tiy. 

Ya., Hürriyet ve CumhuriyE!t Gazeteleri) 



DUrrenma tt •ın oyunların da ana sorunları:; Nazi dtsnemi, 

harbin yıkıcı karakte:ci, Ekonomik krizler,· !nsan ili,..kileri, 

Kader, suç, Ceza, Ölüm, Güç sahibi olmak ve korkular olarak 

özetlemek mümkün. 

Oyunların da ana tipleri.aktif gençler oluşturduğu gibi, bir 

toplum karakterize edilmektedir. 

Ancak genel olarak bir Kadın Aktivitesine tszel bir tsnem veril

mektedir. Claire Zachanassian, 'Yaşlı Kadının Ziyaretinde', 

Anastaşia, 'Bay Missisipi'nin Evliliğin de•, Bn.Dr. Mathilde 

von Zahnd, 'Fizikçiler de', Ottilie, 'Beşinci Frank ta•, 

Kurrubi, 1 Babil'e Bir Melek İniyor da•, 'Yupanlı Bir Kız Ara-
' 

nıyor da• da hep kadının tsn plAnda olduğunu ve başrol~ oynadı

gını görüyoruz. 

Dürrenmatt•ın eserlerin de büyük bir benzerlik var. Aynı konu 

ufak tefek makyaj değiştirmelerle karşımıza çıkmaktadır. 

Yine eserlerine konu olan ana motifler iseı Evlilikler, Aile 

Şirketleri ve Din' dir. Genel konular da inaaat bir estetik 

vardır._ İnsan yaşamını sanat katına çıkarmış, insanla ilgili 

olan, insan haya.tının unsuru sayılan her konuyu ed e bi ya ta 

geçirebilmiştir DUrrenmatt. Yemek-!çmek, Aşk, Para, Sinema ve 

tieklAm konuları gibi. 

Eserlerin de .rastlanılan ~sldp özelliklerin de ön sırayıı 

lJ!eaafesizlik ilkesi, Humor, !roni, Hiciv, _Le.ttmotif tarzı tek

rarlar, SembOl ve benzetmeler alır •. Hakkında Türkçe kayda deAe 

bir eaere rastlanılmayan .DUrrenmatt Geriye Dönüş Tekni~i'ni 

kullanmıştır çoğu kez. 



"20. Asır modern yazarları ••••• başka bir zaman·.anlayışına 

sahiptirler. Onlar iÇin .zam.ın katları arasında ki sınırlar 

kalkmıştır, yani ·geçmiş, Şimdiki ve gelecek zaman kesin sınır

larla birbirlerinden ayrılmazlar ve birbirini takip ederek sı-

ralanmazlar ••••• anlatılan konunun sUresi ile anlatım sUresi 

birbirine ilişkisi içinde kendini gösterir ••••• anlatılan 

zamanla anlatım zamanı eşittir veya anlatım süresi anlatılan 

zamanı aşar veya anlatılan zamari anlatım zamanını aşar ki~ 'bu 

takdirde, .yazar işlenen konuyu 'geriye dönüş tekniği' ile :bu 

dar anlatım'zamanı içine sı.kıştırır. Şimdiki zaman içirlde cere

yan eden kısa süreli bir olay iÇine, geÇmiş gelecek bUtUn 

ayrıntıları ile sokulur; zamanlar arasında ki sınırlar da bu 

teknikle ortadan kalkar.• (224). 

Yazar, sembollerini ya günlük hayattan veya d1n1 dünya

dan seçerek, onlara evrensel bir anlam ve değer vermiştir. 

'Büyük Romulus• ve 'Yaşlı Kadının Ziyareti'n de, inaanın kaderi 

ve ölüm simgelenirken, 'Fizikçiler•, 'Büyük Romulus' ve 'Yaşlı 

Kadının Ziyareti'n de, savaş ve savaş sonrası insanın huzur

suzluğu, 'Babil'e Bir Melek İniyor', 'Fizikçiler• de, Tevrat 

ve İncil kökenli d1n1 ifadeler, 'Babil'e Bir Melek !niyor' da, 

' Kurrubi, tanrı ldtfunu simgelerken aynı anda eziyet çeken, sat, 

gUnehsıg kişileri, Akki ile bunların koruyucusunu, Nebukadne

zar ile de fanatik zihniyetin ve kaba kuvvetin. yankılarını, 

(224) Gülgün AKMAN, Heinrich Böll im TUrkischen, Ege tini. 
Edebiyat Fak. Ya. No. 17, Izmlr, 1983, s. 228. 



'Fizikçiler' de, Mathilde von Zahnd ile pratik zihniyetin 

sembolünü görmek mümkündür~·. 

Leitmotif tarzı tekrarları, Tevrat ve İncil'in halka mal olmuş 

alıntıları ile görmek mümkün.(Süleyman Peygamber'in 114hileri) 

Kahramanlarının vi..icut yapıları., tipik reaksiyonlar, hisler ve 

özdeyişler, sembolik kalı.plar, şarkılar, özellikle Tevrat ve 

İncil'den Almanca, Fransızca ve LAtince alıntı.larla sık sı.k 

tekrar edilmiştir. Bu tekrarlar genellikle, oyunların odak 

noktaların da yer almakta. Tipler, olayları karakterize edici, 

özetleyici ve kısmen de sembolize edici özelliklere sahip 

olduğundan, !sviçre halkının kültUr·hazineaini yansıtması bakı

mından bize bir fikir vermektedir. (Claire Zachanassian, Melek, 

Frank ve Romulus, Nemrud gibi). 

Diirrenmatt•ın cümle yapısını üç nokta da toplamak mü.m~ 

küm; a) Düz, yanyana dieili, konuşma dilini yansıtan, virgül 

ve noktalı virgülle ayrılmış Parateks cümleler. b) Tam ve· 

inandırıcı. bir tablm çizmek için, çeşitli ifadeler ve tekrar

larla kelime oyunlarının yapıldığı varyasyon ve Tekrar pren

sipli cUmleler. c) Fiilsiz, Elips ve Telgraf stili cümleler. 

Dürrenmatt•ın eserleri ile tercümeleri ara~ında bir uy

gunluğun görüldüğünü söyleyebiliriz. Yazarın, 'hatırlamak' ve 

'düşünmek' kelimeleri ile geriye dönüş tekni~in de, sözcükte 

gerçek anlamıyla yer alan ve Türkçe de mevcut, sembolik 



ifadeleri olan kelime ve d~yimlerin verilmesin de, düz cümle-

i · lerin -TUrkÇe'nin özellikleri göz önünde tutularak- teretime

sinde -,e noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmas.ın da da 

bir uygunluk söz konusudur. 

Zorluklar genelde idiomlardan, dile mal olmuş ifadeler de, dilde 

tam derinleşmemiş çeviri örneklerinde -az da olsa~ bulunmak

tadır.Bunun yanıs.ıra, özellikle birbiri ile bağıntısı olan cüm

lelerin ( dikka tsizlik, cü.mleyi analiz ederneme, çeviri .güçlüğü 

gibi) atlanması yoluna gidilmiştir. Bu da metin de baz.ı kopuk

luklara sebeb olmuştur. öznel nedenler olarak kabul edeceğimiz, 

-yine çok az- yazarın stil özell~klerini· tanıyarnamaktan ileri 

gelen ve bağımlılık ilkesini aksettiren noktalama işaretlerine 

yer verilmemiştir. 

çevirmen ile yazar ayrı kültürün insanlarıdır. Bir yazar 

eserinde mutlaka, kendi milletinin kültür özelliklerini yan

sıtacaktır. Bu durum da doğal olarak, yazarla ayrı dil-din ve 

kültürden olan çevirmenlar için birtakım güçlükler doğurmak

tadır. İncil ve Tevrat ifadeleri ile ingilizce ve fransızca dan 

alıntılar -iyi bir çeviniye rağmen- okuyucu açısından bazı 

gü<;lükler ortaya çıkarmıştır. Bu gibi durumlar da kitabın 

özel bir yerinde veya, çözümleyici bir unsur olargk "Muhteva 

Dipnotlarıı'la" başvurulmalıdır. Bunu Vural U'LKU•de'görmekteyiz. 

'Beşinci Fre.nk, Büyük Romulus ve Yaşlı Kadının Ziyaretinde' ki, 

rekl~m ve slogan ifadeleri tam verilememiştir, antonasyon açı

sından gerekli tesiri uyandırmalıdır. Bunun önemi, o milletin 



kültür; psikolojik ve sosyo-ekonomik ortamıyla ilişki içinde 

olması bakımından, kavranmalıdır.Fiilsiz cümleler de de aynı 

etkinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte, bir eseri Türkçe•y~ kazandır

mak ve yazarı tanıtmak için genel olarak sadece dil bilgisi

nin yeterli olmadığinı, köklü bir bilgiye ihtiyaç duyulmakla 

beraber, yazarın ait olduğu milleti ve kültürünü, ~oğraft bir 

takım bilgileri, o milletiri her türlü ruh hasletlerini bilme

nin, çok çok iyi bir çeviri yapmak·iÇin, şart olduğunu 

söylemek istiyoruz ••• 

---~~--~--~----~ 
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(xxx) Broşür, ••Avusturya 1 da 20.Y.yılın Müzig;i'', Bundeskanz
leramt-BundespreBedienst, Horald Görtz, Norbertus 
Druck, Wien, 198~. 



Zi 

RESİM- lO:~Friedrich DURRENMATT 

t s. 1-13 

RESİM- ll: Paris'te 'Theatre de l'Atelier• 
tarafından sahnelenen Dürrenmatt'ın 
Beşinci Frank'ı - 1963 
(Bkz. NUTKU, II. ) 


