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Oguz Anc1 
istanbul Oniversitesi 
Tiyatro Ele~tirmenligi ve Dramaturji Boliimii 
(Doktora ogrencisi) 

Epik Tiyatro ve Gestus Kavrarm Uzerine 

ABSTRACT 

About the Epic Theatre and the Gestus 

The most important characteristic of Bertolt Brecht's epic theatre is that it aims to 
enable the audience to have a critical perspective. To this end, the characters and 
the social context within which they are in are supposed to be presented through 
specific techniques. Alienation effect and gestus are the two important ones 
amongst these techniques. Although the literature on 'alienation' is abundant in 
terms of both the number of studies and variety of approaches to the concept, we 
cannot say the same for the literature on 'gestus' . There may be two reasons for 
that: firstly, in his theoretical writings, Brecht does not elaborate on 'gestus' 
except simple definitions. Secondly, the concept may be considered as related to 
the practice rather than being an object of theoretical abstraction. This study aims 
'rethinking' on the concept of 'gestus' rather than filling the gaps in the literature. 

Ozet 

Bertolt Brecht'in epik tiyatro ad1yla bilinen kurammm en onemli ozelligi 
izleyicinin oyuna ele~tirel bir ac;1dan bakmasmt amac;lamas1d1r. Bu amac;la, 
sergilenecek karakterlerin ve onlarm ic;inde bulundugu toplumsal ili~ki ve 
durumlann belirli tekniklerle sunulmast ongorU!Ur. Bu tekniklerden en 
onemlileri arasmda yabanc1la~tirma efekti ve gestus kavram1 ba~ta gelir. Epik 
tiyatro kurammm bu iki onemli kavrammdan yabanctla~ttrma konusundaki 
c;ah~malar gerek say1 baktmmdan gerekse kavrama yakla~tm c;e~itliligi 

baktmmdan tatmin edici iken gestus kavramt ic;in aym ~eyleri soylemek pek 
mi.imklin degildir. Bunun iki nedeni olabilir: Birincisi Brecht'in kuramsal 
yaztlarmda gestus Uzerinde, basit tammlamalar d1~mda, kapsamh olarak 
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durmamasi. ikincisi ise soz konusu kavramm, soyut fikirlerle tart1~may1 te~vik 
edici olmaktan c;ok pratigi ilgilendiren bir mesele olarak alg1lanrru~ 

olabilecegidir. Bu c;ah~ma, bu konudaki yetersizligi giderme iddias1 ta~1maktan 
c;ok, gestus kavrarru lizerinde bir "yeniden dli~linme" c;abas1dtr. 

Giri~ 

Gestus kavrarru Brecht estetiginin anahtar kavramlanndan biridir. Ancak 
soz konusu kavram salt teknik bir terim olarak da ele almabilir. Bu ac;1dan 
bak:tld1gmda gestus yalmzca bir sahne bulu~u olarak tammlanmakla kalacaktJr. 
Ancak, zekice bulunmu~ tiyatral bir pratigin ismi olarak okundugunda, gestus 
kavram1yla ilgili onemli nitelikler 1skalanrru~ olur. \:linkli gestus kavram1, epik 
tiyatronun blitiinlligli ic;erisinde, kurarrun diger ogeleriyle baglantJh olarak 
dli~linlilmelidir. Aym sozler, Brecht estetiginin bir ba~ka onemli kavrarru olan 
yabancila~tirma ile ilgili olarak da soylenebilir. Bu bak:tmdan, c;ah~manm 

ba~mda oncelikle epik tiyatro kurammm belli ba~h ozelliklerine, ay1rt edici 
niteliklerine deginilecektir. Daha sonra gestus kavrarru tammlanmaya ve 
ac;1mlanmaya c;ah~Jlarak, epik tiyatro baglarrunda nasll bir estetik unsur 
olu~turdugu tart1~1lacakttr. 

Brecht'in Epik-Diyalektik Tiyatrosu 

Bertolt Brecht'in "bilim c;agmm tiyatrosu" olarak adlandird1g1 epik 
tiyatro kurarru, gerc;ekc;i 1, yamlsamaya dayah, gerc;eklistlicli, natliralist, 
d1~avurumcu vb. olarak adlandmlabilecek tlim tiyatro bic;imlerine kar~1 c;1kar. 
Brecht kuramsal yazilannda, geleneksel ve statik bir c;izgi izleyen bu tlir 
tiyatrolann, insanhgm can ahc1 sorunlanna deginmedigini, tarihi degi~tirmede 
bliylik bir gorevi olan "sanat"m bu tiyatrolarda gorevini yerine getiremedigini 
dolay1s1yla c;agm gereksinimlerine kar~1hk verebilecek ve diinyanm 
degi~ebilirliginin gosterilebilecegi yeni bir tiyatronun varhgmm gerektigini 
savunmu~tur. Bu c;erc;evede epik tiyatro, ozde~le~me ve yamlsama ilkelerine 
degil sahnede olup bitenlere yabanc1la~arak olaylara ele~tirel bir ac;1dan bakrnay1 
orgtitleyen ve seyircide duygusal bir ya~ant1 uyand1rmanm aksine, sogukkanh 

Brecht'in "geryek9ilik" (realizm) ak1mma tiimden kar~t oldugu soylenemez. Brecht, genellikle ger9ekyi 
olarak ele ahnan bir9ok yazann ashnda ger9eklikten sapttg1 yiinleri gostererek onlara ele~tiri getirir. Ona 
gore ger9ek9i yazar "okuyuculan bulunduklan diinyadan 9ekip alarak kendi diinyasmda ya~atmamah'', 
"ger9ek konusundaki bilgisini salt duyusal alg1lamalanndan 91karmamah" ve "dogadaki yasalhg1, sm1fsal 
9att~ma, iiretim ve 9agm maddi-manevi gereksinimleri bak1mmdan oynayacaklan rolii ay1k9a ortaya 
91karabilecek ~ekilde sergilemeli"dir. "Ve yine ger9ek9i yazar, ~ematizmle, ideolojiyle, on yarg1larla 
siirekli sava~arak tiim yonliiliigii, niianslan ve devingenligi i9inde ger9egi kavrar." Bknz. Bertolt Brecht, 
Sanat Uzerine Yaz1lar, 9: Kamuran Sipal, Cem Yaymevi,1997, s.52 
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yargllarm ortaya c;:1kmasm1 amac;:layan bir sistemdir. Dekordan mtizige ve oyun 
metnine, oyunculuktan dramaturjiye kadar epik tiyatronun hemen ttim 
ogelerinin bu amac;: c;:erc;:evesinde orgtitlendikleri gaze c;:arpar. Oyuncu ve rol, 
izleyici ve sahne, sahne ve dekor arasmda belirli bir uzakltk kurulur. 

Epik tiyatro kuramrn1 1920'1erde geli~tirmeye ba~layan Brecht, kurarrnyla 
ilgili temel fikirlerini Vr Kuru.$luk Opera, Adam Adamdzr ve Mahagonny 

oyunlarma yazd1g1 ac;:1klamalarda duyurmaya ba~lar. 1948'de yaymlanan 
Tiyatro irin Kuruk Araf, Tiyatro <;alz.$masz-1952, Epik Tiyatro Uzerine, 

Deneysel Tiyatro, Hurda Alzmz ve Sosyalist Gerrekrilik ve Toplum gibi 
eserlerinde Epik Tiyatro kurarrnnm temel ilkelerini belirler. (Sener, 1998: 265) 

Brecht, epik tiyatro kuramm1 sanatsal yaztlanmn yam s1ra, yazd1g1 ve 

sahneledigi oyunlarla da pratige dokerek geli~tirmi~tir. Son y1llannda Epik 
kelimesinin daha c;:ok belirli teknikleri akla getirdigini dti~tinen Brecht, 
kurarrnnm temelinde yer alan diyalektik anlay1~1 daha iyi vurgulamas1 amac1yla 
tiyatrosuna "diyalektik tiyatro" ismini vermeyi daha uygun bulmu~tur. Ancak 

Brecht'in ismiyle neredeyse ozde~le~mi~ bu tiyatro bic;:imi ve anlay1~1, epik 
tiyatro ad1yla yaygmhk kazanm1~tir: 

Epik tiyatronun amac1, toplumun karma~1k yap1sm1, toplumsal ili~kilerin 
diyalektik orgtistinti ortaya sermek, seyircinin bu konularda dti~tince Uretmesini 
ve bilinc;:lenmesini saglamaktir. Epik tiyatronun ytiklendigi bu siyasal 
sorurnluluk, Piscator'un agit-prop tiyatrosundan aynhr. Piscator'un seyircisi 

sahnede anlat1lanlarla heyecanlanmaya ve belirli bir siyasal gorli~U 

benimsemeye slirliklenirken, Brecht izleyiciyi heyecanland1rarak belirli bir 
gorli~U dayatmak yerine, durumu ortaya koyan, ac;:1klayan ve yeni sorular tireten 
bir sahne anlay1~m1 benimsemi~tir. 

Aristotelyen Olmayan Tiyatro 

Brecht' e gore tiyatronun kokleri -genellikle kabul edildigi gibi- dinsel 
tOrenlere dayanmaktad1r. Ancak tiyatro, bir sanat bic;:imi olarak varhgm1 dinsel 
tOrenlerden aynlmaya borc;:ludur. Ancak tiyatro bu bag1ms1zla~may1 

gerc;:ekle~tirirken ritliellerin iki i~levini de beraberinde ta~1m1~t1r: armma ve haz 
alma. Aristoteles, tragedyanm ac1ma ve korku duygulanm olu~turarak 

izleyicinin bu duygulanndan annmalanm saglamas1 gerektigini ortaya atarak 
ac;:1kc;:a tiyatronun dinsel koklerine at1fta bulunmaktadtr. Brecht ise izleyicide 
duygular uyandmp bo~altmanm kar~1smdad1r. Brecht' e gore Aristoteles, kendi 
c;:agmm ko~ullan ic;:erisinde egemen glic;:lerin c;:1karlanna uygun dli~ecek ~ekilde 
bir estetik tasarlarrn~ ve bu dogrultuda tiyatroya bir i~lev yliklemi~tir. 
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Aristoteles 1c;:m, insanlan kOti.i ve yanh~ duygulanndan anndiracak en etkili 
sanat, dram sanat1, ozellikle de tragedyaydt. Aristoteles' in bu di.i~i.inceleri, 

20.yi.izytla gelinceye degin, temel niteliklerini koruyarak varhgm1 si.irdi.irdi.i. 
\:i.inki.i tarih boyunca sanat1 bu dogrultuda, sagalttc1 ve armdmc1 yoni.ini.i one 
c;:1kararak kullanmak egemen gi.ic;:lerin i~ine geliyordu. Bu yi.izden Brecht, 
kuramm1 Aristotelesyen estetigin kar~tsma koydu ve epik I diyalektik 

tiyatrosunu bu dogrultuda geli~tirdi. 

Brecht, ozellikle Aristotelyen tiyatronun burjuva s1mfmm c;:1karlanna 
uygun oldugunu ve bu yi.izden de temelde Aristotelyen estetige uyan, buna 
kar~1hk gerc;:ekc;:i yazd1gm1 iddia eden yazarlann bile olaylara "nesnel ve 

bilimsel" yakla~1mlannda daima bu c;:1kar ili~kisiyle ko~ullanm1~hk 

bulundugunu belirtir. 

Aristotelyen tiyatronun iki onernli ogesi, ozde$le$me ve katharsis, 
Brecht' e gore izleyicinin sahnede olup bitenler kar~1smda, aklm1 degil 

duygulanm harekete gec;:irmektedir. Ancak Brecht hie;: bir zaman duyguya kar~1 
degildir. 0, "duygusal bo~ahma" kar~tdtr. Bu noktada Brecht, idealist 
yap1tlardaki "duygu"nun, bilgisizlikten ortaya c;:1kt1klanm di.i~i.ini.ir. Oysa olurnlu 

bir ozde~le~me, hie;: bir zaman anlamay1 onlemez. Brecht, bu ytizden saf bilgiden 
dogan duygudan yanad1r. 

Aristoteles'in tamrmm yapt1g1 tragedyada, karakterlerden birinin ta~1d1g1 
trajik bir hata ya da i~ledigi trajik bir suc;:tan dolay1 di.izenin alti.ist oldugu 

gori.ili.ir. <;att~ma ve karga~adan sonra hata akland1gmda, huzura yeniden ihtiyac;: 
duyulur ve denge yeniden kurulur. Dengeyle kastedilen ~ey, bir nevi 'status 
quo'yu yeniden in~a etmedir. Aristoteles'te di.inyanm stiregen duraganhga, 
mutlak ve ebedi huzura donecegi -ya da ba~ka bir deyi~le yetkin olana 
ula~acag1- di.i~i.incesi hakimdir. Brecht ise, Marksist bir ideolojiden yola c;:1karak, 
teatral bir gosterinin huzur ve duraganhkla bitmeyecegini gostermektedir. 
Aksine, ona gore topluma duraganhg1m kaybettirmek, harekete gec;:irmek ve 
degi~imi hizlandirmanm yollanm gostermek bir zorunluluktur. Aristoteles 
tiyatroyu, seyircinin 'kurald1~1· olandan ant!lmas1 olarak gormektedir. Tam 

aksine Brecht, kavramlan aydmlatir, fark edilmeyene dikkat c;:eker ve 
kar~1thklan gostererek degi~imi onerir. bnernli olan bireyin tutkulanndan 
anndmlmas1 degildir. istikrar, degi~ken bir toplum tarafmdan y1ktlmahdtr. 

Brecht, yaz1lannda gerc;:ekc;:i tiyatrolarda bireyin merkeze ahnmas1m da 

ele~tirir. Bu ti.ir oyunlarda bireysel c;:eki~meler ve bireyin ruh durumu abarttlarak 
ve gerc;:eklerden saptmlarak verilmektedir. Merkezdeki karakterin dt~mdaki 
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karakterlerin varhkJan ise bu ba~kahramana baghdir; "Ona ragmen" degiI "onun 
i<;:in" vard1rlar. Btittin bunlarm d1~mda Brecht'in ele~tirdigi bir ba~ka konu da 
karakter ozellikJerinin belirlenmesinde daima "evrensel nitelikJerin" goz ontinde 

bulundurulmastdtr. 

Burjuva tiyatrosunun gosterimleri daima 9eli~kileri yumu~atmay1, yapay bir uyum 
yaratmay1 ve idealizasyonu hedefler. Ko~ullar sanki ba~ka tiirlii olamazlarm1~ gibi 
sunulur ... Herhangi bir 9eli~me varsa bile bu, daima 1hm11 ve diizenlidir, asla 
~iddetli s19ramalarla ger9ekle~mez; geli~meler daima kmlmaz, kesin bir 9er9eve 
i9inde kahr. (Brecht, l 997b: 52) 

Ona gore, burjuva tiyatrosu diye adlandmlan bu tiyatrolarda "dtinyanm 
degi~ebilirligi" gosterilemez, aksine soz konusu dtinyanm yeniden ve yeniden 
"uyurnlu" hale getirilmeye <;:ah~1ld1g1 gortiltir. Sahnedeki karakterler ne <;:evre 
ko~ullannm etkisi (ve bu <;:evreyle olan baglantlSl) ne de karakterin sm1fsal 
konumu i<;:erisinde ele almmaktad1r. Dolay1s1yla karakterler, oyunda bir gelisme 
ve degisme gostermezler. Degi~im olsa bile bu psikolojik dtizeyde kahr. Oysa 

epik tiyatronun oyun ki~ileri donmu~, duragan degildir. Ger<;:ek ya~amdaki gibi, 
degi~tikJeri, bir olu~um i<;:inde geli~tikJeri seyirciye a<;:1k bir ~ekilde gosterilir. 
Toplumsal ya~amm degi~ebilirligi, bu ya~ayan insanlann degi~irniyle gosterilir. 

Bertolt Brecht, epik tiyatro i<;:in "bilim <;:agmm tiyatrosu" tamrrum 

kullanmaktadtr. Brecht, bu tamm i<;:erisinde toplumbilimi ve insanlar arasmdaki 
ili~kileri madded diyalektik a<;:1smdan inceleyen bir tiyatroyu kastederek, <;:agm 

gereksinimlerini kar~1layabilecek bir tiyatronun ancak boylesi bir bilimsellik 

i<;:erisinde olmas1 gerektigini belirtrni~tir. 

Brecht' e gore insanlar, kendi toplurnlanm yoneten, insanlar arasmdaki 
ili~kiyi dtizenleyen kurallan bilmemektedir. Bu bilgisizligin sebebi de orta 
sm1fm toplum ili~kilerinin bilimsel olarak incelenmesinden tedirginlik duymas1 
ve boyle bir incelemenin kendi <;:1karlanm zedelemesinden endi~e etmesidir. Bu 
noktada sanatm gorevi, bilimin hedefledigi ilkelere ula~mak olmah ve nastl ki 
bilim hergtin ardarda yapt1g1 bulu~larla bize dtinyanm ve doganm bir 
"ele~tirisini" sunuyorsa sanat da aym hedefi ger<;:ekle~tirmelidir. Bilimdeki bu 
"ele~tiri" daima geli~meye ve degi~meye yoneliktir. Tabiat olaylarmm ardmdaki 
ger<;:ekleri ortaya <;:tkarmaya yoneliktir. Bu ger<;:ekJer bilindik<;:e "olaylan" 
kontrol altma almak kolayla~acakttr. Eger tiyatroyu "insanlar arasmdaki 
ili~kileri" ele~tiren bir sanat olarak tamrn11yorsak, bu sanat, bilirnin "ele~tirme" 
yoneternlerini kullanmahdtr. Bu ele~tiri i<;:in bilmek ve tammak onemlidir. 
Ancak o zaman toplumsal olaylann ardmda yatan ger<;:ekler ortaya <;:1kanlabilir. 
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"Olaylann ardmdaki ger~ekler" sozti Brecht i~in onemlidir. Brecht hem epik 
tiyatro kurarmm, hem de oyun metinlerini bu ilke tizerine olu~turmu~tur: 

Sahne bilgi vermeye ba$lad1. Petrol, enflasyon, sava$, toplumsal sava$tmlar, aile, 
din, talul, et, pazar hepsi tiyatroda yans1t1labilecek konular oldu. Korolar, seyirciyi 
bilmedigi ger9ekler konusunda aydmlatt1. Filmier tiim dlinya olaylanndan 
par9alan birle$tirip gosterdi. Buna projeksiyonla istatistik bilgiler eklendi . 
Olaylarm arka plant sahnenin online getirildigi i9in insanlarm davran1~lan 

seyircinin ele$tirisine ag1lrnt$ oldu. Dogru ve yanh$ davrant$1ar gosterildi . Halk ne 
yapt1gm1 bilenleri de bilmeyenleri de tamd1. Tiyatro felsefecilerin konusu oldu; 
dlinyay1 yalmz ag1klamakla yetinmeyip onu degi~tirmek isteyen 
felsefecilerin.($ener, 1998: 271) 

Epik tiyatronun bilimsel taraf1, ger~ek~i-dogalc1 tiyatronun 
bilimselliginden farkl1d1r. Ger~ek~i-dogalc1 tiyatroda yans1tilan ger~eklik ~ok 
dogal, dogal oldugu ol~tide de mant1kl1, inandmc1 ve degi~mez gibi seyirciye 
sunulur. Bu sunum, izleyicinin ger~egine ne kadar benziyorsa izleyici de 
sahnede olup bitenleri o kadar kabullenir. 

Konulann segimi ve i$leni$iyle ilgili olarak egemen sm1flann belli istekleri vard1r. 
Bir ornek: arabac1 Henschel ilk bak1$ta emekgi sm1fmm 91kanm gozeten bir yap1t 
gibi gorlinlirse de durum bunun tam tersidir. ilgili yapitta burjuvazinin mlilkiyet 
konusundaki dU~Uncelerinden yola 91k1hr, bir insanm bu dli$lincelere trajik bir 
bigimde kurban gidi$i gosterilir ve boylece okuyucuda onlarm dlinya durdukga 
duracak kategoriler say1lacag1 duygusu uyandmhr. (Brecht, 1997b: 153) 

Brecht, "dogal" olanm yad1rgat1c1 bir ozellik kazanmas1 gerektigini, 
~tinkti anlat1lanlarm seyircide "pek dogal" nesnelerrni~ izlenirni uyand1rmasmm, 
onlarm anla~Ilmasm1 engelledigini dti~tinmekteydi. "Dogal olan" yad1rgat1c1 bir 
~ekilde ortaya serilebilirse, ancak bu yolla neden-sonu~ ili~kileri gi.in 1~1gma 
~1kanlabilirdi. Brecht "Epik Tiyatro" ba~hkh bir yaz1smda dramatik tiyatronun 
izleyicisiyle epik tiyatro izleyicisini kar~Ila~tmr, bu kar~1la~t1rmada iki 
tiyatronun seyirci tizerindeki etkileri ortaya serilrni~ olur: 

Dramatik tiyatro seyircisi $Dyle der : '-Evet, bunu ben de ya$ad1m. - Ben de 
boyleydim. -Eh, dogal bir ~ey. -Ve hep boyle olacak bu. -adamm durumu 
ylirekler aCISt, zavalh igin hig bir 91kar yol yok. -Sanat buna derler i$te: Her$ey ne 
kadar da dogal !. - Aglayanla aghyor, glilenle glilliyor insan! ' 

Epik tiyatro seyircisi ise $Dyle soyler : '-Bak, bunu dli~linmemi$tim i~te . -Arna 
oyle de yapar m1 adam! - <::ok garip gok garip, inan1hr gibi degil. -Ee, yeter art1k!. 
-Adamm durumu ylirekler ac1s1, bir 91kar yol var, goremiyor. -Sanat buna derler 
i$te: Her$ey ne kadar da $a$1rt1c1 ! -Aglayanm durumuna glilliyor, gill en in 
durumuna aghyor insan'. (Brecht, 1997a: 30-31) 

Bilim ~agmm tiyatrosu -epik tiyatro- yalmzca olaylan ve onlann ardmda 
yatan ger~egi seyirciye sunmakla kalmaz, aym zamanda bi.ittin bunlann 
degi~ebilir oldugunu da gosterir. Materyalist bir felsefeyi benimsemi~ olan epik 
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tiyatro, tarihsel gerc;ekleri ele ahr, insamn tarih ic;indeki degi~imini gostererek, 
dtinyay1 degi~tirilebilme olanaklan ile tamttr. 

Brecht, izleyicinin sahnede olup bitenleri saghklt bir ~ekilde algtlamasm1 
ve anlamasm1 engelleyecek her ttirlti teatral teknige kar~1 ele~tirel bir tavir 
sergilemi~tir. Bu dogrultuda, izleyicinin sahnede gerc;ekle~en olaylan ttim 
boyutlanyla kavramasma engel olan "ozde~le~me" kavramma kar~1dir. 

Hegel , asil ger¥ek kar~1smdaki duygularm t1pk1sm1, insanm, uydurma ger¥ek 
kar~1smda da ya~ayabilecegine dikkati ¥eker.( ... ) Sahne ile seyirci arasmdaki ili~ki 
ozde~le~me temeline dayand1 ITII, seyircinin blittin gorebildigi, ozde~le~tigi 

kahramanm gorebildigi kadard1r.(Brecht, 1997a: 82-83) 

Yabancda~tirma 

Bu noktada yabanc1la~ttrma, seyircilerin, oyunla~tmlan olaylara, ara~tmp 
inceleyen ve ele~tiren bir tuturnla yakla~malanm saglayacak bir teknik olarak 
gortiltir. 

Y-Efektleriyle ama¥lanan, toplumca etkilenebilir olaylardaki ~inahk damgasm1 
s1ymp atmak ve onlar1 toplumun mlidahalesine a¥1k duruma sokmaktlr.(Brecht, 
1997b: 26) 

Brecht'e gore olaylan "mtidahale edilebilircesine ele almak" haz 
vericidir. Arna bu haz bilimden alman bir hazza da benzer. Dolay1S1yla 
yabanc1la~t1rma, epik tiyatronun "bilimsellik" niteligini destekleyen bir age 
niteligindedir. <;tinkti ancak bu sayede, sahnedeki olgular incelenmesi gereken 
bir nesneymi~ gibi seyirciye sunulabilmekte, izleyici de ttpkt bilim adarm gibi 
olaylara -uzaktan- yakla~arak aym nitelikte ~a~kmhga dti~mektedir. Gerc;ek 
bilim adarnlan bizim olagan sayd1g1rmz olaylara ~a~1rarak bakmay1 bilenlerdir. 
Eger bir elmanm agac;tan dti~ti~tine yabanctla~arak bakabiliyorsak, yerc;ekiminin 
varhgm1 ke~fedebiliriz. "Bilim c;agmm tiyatrosu" da ele ald1g1 olaylara aym 
tav1rla yakla~arak seyircmm bu tavn payla~masm1 bekler. Ancak 
yabanc1la~tmna salt olarak "~a~1rtma"dan ve ya "~ok etme"den aynlir. 

Yabanc1la~t1rma etkisiyle burjuva sanatmm bir ogesi olan defamiliarisation 
(al1~kanhk k1rma, yad1rgatma) yakla~11TI1 arasmdaki temel fark, birincinin seyirciyi 
~ok etmek ve onu ~a~1rtmak hedefinin otesine ge¥me perspektifini ta~1mas1d1r. 
Yabanc1Ia~t1rma etkisinde, seyirciyi ~a~1rtmak kendi ba~ma bir ama¥ degildir. 
Temel amac1, kapitalist hegemonyay1 k1rma ve sosyalist bir ili~ki bi¥imi kurma 
yolunda bilin¥ kazand1rmak oldugu i¥in, amaca hizmet ettigi mliddet¥e kullamlan 
bi¥imler ve yontemler her zaman degi~ebilir.(Arslan , 2001: 61) 

Yabanc1la~t1rmamn (Y-Efektinin) yarat1ld1g1 en onemli age oyunculuktur. 
Oyuncu sergiledigi karakteri (olay1) sahnede bir anlattc1-gosterici tutumuyla 
canland1rmahd1r. Oyuncu oynad1g1 karaktere kar~1 bir tav1r sergileyebilir ve 
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bunu seyirciye buyur edebilir (ornegin dogrudan seyirciye seslenebilir). Btitiin 
bunlar seyircide yadirgattc1 bir durum olu~turur. izleyici, provalar1 onceden 
yapil011~ bir oyunda oldugunu kesinlikle unutmaz. Oyunculuktaki 
yabancila~trrmanm i~levi bu noktada gortiltir, boylece ozde~le~meyi ve yalmzca 
edilgen bir ~ekilde seyretmeyi saglayan "dordtincti duvar" kml011~ olur. 

Epik tiyatro'da yabancda~trrma yalmzca oyunculukta degil, tiyatronun 
mm ogeleri i~m ge~erlidir. bmegin dekorasyon, mekanlan "ger~ek 
ya~amdakine" benzetme hedefli degil (~tinkti bu bir yamlsama yaratacaktir) 
ger~egin karakteristik bir ayrmttsm1, olayla ilgili bir vurguyu gosterecek 
bi~imde kullamhr. 

Yalmzca dogayt kole gibi kopya eden dekor degil, yalmzca kimi karakteristik 
\:izgiler baknrundan fantastik say1lacak (stilize) dekor degil , simgesel dekor da 
tam anlam1yla bir yantlsamanm dogmasm1 saglayabilir. Simgesel dekorla, 
Aristotelesci saytlmayacak tiyatronun ger\:ek\:i karakteristik ozelliklerinden olu~an 
dekorunu di.ipedi.iz birbirinden ay1rmak zordur. (Brecht, 1994: 93) 

Bu kullamm, hem o sirada sahnede ger~ekle~en olaylann fark.11 bir gozle 
gortilmesini saglayacak hem de tiyatro sanatmm artistik gtictinti i~ermi~ 

olacakttr. Dekorasyon bir yandan olaylann yadirgat1c1 yanma i~aret ederken, bir 
yandan da toplumsal gestuslann sergilenmesini saglar. Bu tiirden 
yabanc1la~t1rma etmenine mtizik de katthr. Mtizik, "ba~h ba~ma bir sanat" 
olarak yer ald1g1 tiyatroda, olaylara kar~1 tavnm dile getirir. Dramatik mtizikte 
varolan, olay1 destekleyici ya da olaym atmosferini veren melodiler, epik 
tiyatroda olaya yabancda~may1 saglayacak ~ekilde belirir ve oyktiyti kesintiye 

. ugratir. Nasd ki dekorasyon bir "atmosfer" yaratmaya yonelik degilse, milzik de 
"atmosfere" kar~t bir tavir ahr ve sahnedeki soz konusu olay kar~1smda kendi 
tutumunu sergiler. 

Daha once de sozti edildigi gibi, epik tiyatro i~in onemli olan "olaylann 
ardmdaki ger~egi" ortaya ~1karabilmek ve bunu tilm ~1plakl1g1 ve ~eli~kileri ile 
seyirciye sunmaktlr. 

Oyuncu yap1ttaki gori.i~lerden ti.imi.ini.i onemli saymaz; bunlardan ancak yazann 
ger\:ek di.inya i\:indeki \:tkarlanm a\:tga vuranlanna tinem verir. Oyuncu yazann 
\:tkarlanm oyunun mekanizmasma bakmca gorecek ve bunlann tek ki~i degil de 
bi.iyi.ik topluluklarm hangi \:tkarlanna benzerlik gosterdigini ya da hizmet ettigini 
(onemli olan bu \:tkarlardtr \:tinki.i) ve hangi \:Ikarlanna ters di.i~ti.igi.ini.i 
belirleyecektir. ( ... ) Yazann di.inyasma boyle onemli bir kar~1t tutumla yakl~an 
oyuncudur ki , onun di.inyasmm sm1rlarm1, bi\:imini ve yadsmabilirlik derecesini 
saptayabilir. Seyircinin ilgi ve dikkatine buyur eder bunlan.(Brecht, 1994: 11-12) 

Oyuncu, metnin oyktisilnti yanm sayfada ozetleyebilmelidir. Bu ozet 
i~erisinde yer alan olaylar1 par~alara bOlebilmeli ve par~alar arasmdaki ili~kileri 
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incelemelidir. Bu ili~kiler oyktintin toplumsal yontinti ac;1ga c;1karacak boylece 
oyktintin ilerleyi~indeki onemli toplumsal nedenler ortaya serilmi~ olacakt1r. Bu 
ttirden bir c;ah~ma, oyuncunun gestuslanm belirlemesine de katkt saglar. 

Epik tiyatro kurami seyircinin aydmlattlmas1, sahnedeki olaylar tizerinde 
dti~tince tiretmesi ve oyun esnasmda aktif bir rol almasm1 hedefler. Epik tiyatro 
ic;inde geli~tirilen yabanc1la~ttrma, gestus ilkesi, tarihselle~tirme, sahnenin 
yazmsalla~tmlmas1, ogelerin birbirinden aynlmas1 vb. teknik ve yontemler 
seyircinin belli bir uzakhktan oyunu izlemesini ve sahnede anlattlanlar hakktnda 
dti~tince ve yargtlar tiretmesini saglamak ic;indir. Epik tiyatroda seyircinin 
onemsenmesinin nedeni, onun "toplumcu" yanmda gortiltir. Brecht, seyirciyi, 
Piscator gibi "kitlesel bir kimlikte" degil, "c;eli~ik duygulan olan bireylerden 
olu~ma" olarak tammlar. DolaylSlyla oyunlarm1 seyircinin c;eli~kilerini de ortaya 
koyacak ve onu bu yolla bir degi~imin ve geli~im stirecinin ic;ine stirtikleyecek 
~ekilde haz1rlar. · 

Brecht'in "Ko~eba~1 Tiyatrosu" ("Die Strassenszene") ba~hk11 yaz1s1, 
epik tiyatroda oyuncunun temel niteligiyle ilgili ac;1klay1c1 bir yaz1dir: 

Bir trafik kazasma tamk olan biri , kazanm nas1l meydana geldigini bir topluluga 
anlat1r. Tan1gm ~evresindekiler belki kazay1 gormemi~lerdir, belki tan1k gibi 
di.i~i.inmemektedirler ya da kazay1 gormi.i~lerdir de onu anlattc1dan bir ba~ka ti.irli.i 
alg1larru~lardir. Ast! sorun, anlat1cmm ta~1t1 kullanan ya da t~1t altmda kalan 
ki~inin ve ya her ikisinin davran1~m1 o ti.irli.i vermesidir ki ~evresindekiler kaza 
i.izerinde bir yarg1ya varabilsin. (Brecht, 1997a: 5) 

Burada "ko~eba~1" ad1 verilen s1radan bir sokak anlatm ile epik tiyatro 
arasmda ko~utluk kurulur. Anlattc1, izleyenlere olay1 anlatrrken "o anda 
gerc;ekle~iyormu~ izlenimi uyand1rmaz", dolaylSlyla da burada yamlsama 
yoktur. Yamlsama, "gosteri mtikemmelligine belirli bir smrr" konmas1 yoluyla 
da engellenir. Ko~eba~1 sahnesinin anlattclSI, ~oforti ya da yayay1, 
c;evredekilerin dikkatini c;ekecek bic;imde canlandtrmaz, onlann belirgin 
ozelliklerini bazen jestlerle bazen de sozlerle ac;1klamakla yetinir. Btittin 
bunlarda anlat1cmm bir hedefi vardrr: kazanm nasd gerc;ekle~tiginin ortaya 
c;1kanlmas1. Bunun ic;in, izleyicilerin bu konuda belirgin bir ~ekilde tavrr 
alabilecekleri noktaya kadar anlattsm1 stirdtirtir anlattc1. Gerc;ekte ko~eba~1 

sahnesinin ttim ogelerini ic;eren epik tiyatroda da oyuncu anlat1smda boyle bir 
hedefi belirler. Olaylan ve olaylar ic;erisinde karakterleri yanstlarken, izleyenleri 
"btiytileyerek", "ba~ka bir ya~antmm" ic;ine stirtiklemez. 0 ttpkt ko~eba~1 

anlat1c1s1 gibi, gosterinin mtikemmelligine smir koyar. Bu sm1r, gerc;eklerin 
izleyici tarafmdan saghk11 bir ~ekilde algtlanmasm1 saglayacakttr. Seyircinin 
duygulanmasmt isteyen oyuncunun, bunu gerc;ekle~tirebilmek ic;in kendisinin 
de duygulanmast gerekmez. Ornegin bir duygu olarak "korku"yu gosterecekse, 
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korkan bir ki~inin ba~kalan kar~1smdaki davram~lanm gostermesi yeterli 
olacaktir. 

Oyuncu gosterilen ki~i degil, gosteren ki~i oldugunu asla unutmaz ve 
unutulmasma da izin vermez.(Brecht, I 997b: 225) 

Oyuncu sahnede biri gosterilen biri de gosteren olmak tizere iki ayn 
kirnlikle varolur. Bu noktada, gosteren ile gosterilen arasmda belirgin bir <;eli~ki 
korunmak zorundadir. Bu <;eli~ki oyle bir ~ekilde sahneye getirilmelidir ki, hem 
seyirci bu ikili kirnligin (Gosterilen ve Gosteren) farkma varabilsin, hem de 
ortaya <;1kanlan <;eli~kiler tizerine kafa yorabilsin. Bu ikilik tizerine Roland 
Barthes'm izlenimleri ~oyledir: 

( ... ) 9iinkii Cesaret Ana'y1 kor olarak goriiriiz, dolay1s1yla da onun goremedigini 
goriiriiz. Cesaret Ana gerilip incelen bir oz olmu~tur. 0, bir ~ey gormez, ama biz 
onun arac11Ig1yla goriiriiz; olabildigince 9abuk inandmc1 olan ~u dramatik 
a91khkla alg1layarak, kor Cesaret Ana'nm goremedigi ve 9aresi mevcut bir 
kotiiliik olan ~eyden su9land1g1m anlanz. Boylece tiyatro biz seyircilerde kesin bir 
9ift ki~ilik yaratir: Hem Cesaret Ana, hem de onu a91klayan ki~iler oluruz; Cesaret 
Ana'nm kor olu~unu payla~mz ve bizzat bir kor olu~u goriiriiz; sava~m aim 
yaz1sma baglan1p oylece duran oyuncular ve bu aim yaz1smm yutturmaca 
oldugunu a91ga vurmaya itilen ozgiir seyirciler oluruz.(Barthes, 1995: 62) 

Gestus Kavraim 

Gestus, Epik tiyatro kurami i<;erisindeki kavrarnlar arasmda ba~at bir 
konumda bulunmasma ragmen gerek Brecht'in yazilarmda gerekse epik tiyatro 
tizerine kuramsal yazilar yazan ba~ka yazarlann <;ah~malarmda yabancila~tlrma 
kavramina daha fazla onem verilrni~ ve gestus tizerinde yeterince aynntth 
olarak durulmami~tlr. Bunun bir nedeni gestusu salt teknik ya da uygulamay1 
ilgilendiren bir mesele olarak ele almaktan kaynaklamyor olabilir. Son kertede 
gestus kavrami epik tiyatronun diger kavrarnlanndan bag1ms1z ele ahnamaz. 
Kabaca bir bakl~la bile gestus kavraminm, tarihselle~tirme, yabanclla~tirma 

efekti, sahnenin yazmsalla~tmlmas1, episodik anlatim, eylernin kesintiye 
ugratilmas1, yamlsamanm kaldmlmas1 gibi epik tiyatronun diger nitelikleriyle 
gobek bag1 oldugu gortilebilir. Bu durum gestus kavramim tamrnlamanm hem 
kolay hem de bir o kadar gti<; oldugunu gosterir. 

Epik tiyatro jeste dayan1r. ( ... ) Jest onun hammaddesidir ve gorevi bu 
hammaddenin amaca uygun bi9imde i~lenmesidir.(Benjamin, 2000: 17) 

Walter Benjamin, epik tiyatronun tammi itibariyle jestsel oldugunu 
soyler. Bu, anlatima dayanan bir tiyatronun ozti baklmindan jestlerden olu~mas1 
gerekliliginin altm1 <;izen bir ifadedir. Ancak burada jest kelimesi ile gestus 
arasmda bir aynm oldugunu belirtmek gerekir. <;tinkti Brecht, jest ile gestus 
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kelimesi arasmda ozellikle bir farkm altm1 c;izer. Bu amac;Ia jest'in epik 
tiyatroda farkh olu~ ve i~leyi~ bic;imini ozellikle belirtebilmek ic;in gestus 
kelimesini -Latince'den- tliretmi~tir. (Ferran, 2000: 7) 

Brecht'e gore Uc; tlir jest vard1r. Birincisi, toplumdan topluma degi~iklik 
arz eden bedensel gostergeler ("Evet" ya da "hayir" gibi kelimeler yerine gec;en 
ba~ sallamalan vb.). ikincisi, nesne ya da olaylan betimleyici jestler (bir 
masanm bliyliklliglinli ya da bir uc;agm yere dli~U~Unli anlatan jestler) ve son 
olarak da belirli ruh durumlanm (klic;Umseme, merak, c;aresizlik vb.) anlatan 
jestler. Brecht, gestus kavrarrum bu anlatilanlardan farkllla~tmr: 

Gestus deyince, birbirinden alabildigine degi~ik jestlerle sozlii anlat1mlardan 
olu~up bir insamn ba~kalar1 tarafmdan yarg1lanmas1, bir dan1~1p gorii~me, bir 
sava~ vb. gibi otekilerden aynlabilir bir olaym temelinde saklt yatan ve olayda rol 
sahibi biitiin ki~ilerin toplu tav!f ve tutumlanm belirleyen biitiin bir yap1y1 ya da 
Hamlet'in duraksayan tavn, Galile'nin itiraf1 vb. gibi tek tek insanlarda goriiliip 
kimi olaylara yo! ac;:an bir jest ve sozler biitiiniinii ya da memnunluk gibi, bekleme 
gibi bir insanm temel tutumunu anlar1z. (Brecht, 1997b: 138) 

Burada gestuslann srradan jestlerden fakma ili~kin alt! c;izilen ozelligi, bir 
gosterge olarak gestusun gonderme alamnm mutlaka toplumsal bir ili~ki 

ic;ermesidir. Benjamin de gestuslarm glinllik ya~amdaki jestlerden farkma ili~kin 
onemli bir niteleme ortaya koyar. Ona gore gestuslann, 

( ... ) sokaktaki adamm eylem ve c;:abalanmn tersine, saptanabilir bir ba~lang1c1 ve 
saptanabilir bir biti~i vard1r. (Benjamin, 2000: 17) 

Benjamin gestuslann bu "kapah dogasm1", tav1rlann diyalektik bir 
ozelligi olarak tammlar. Buradan yola c;1karak, glinllik ya~amda bir ki~inin 
hareketlerini ne kadar kesintiye ugratirsak o kadar c;ok jest elde edilebilecegini 
belirtir. Sahnedeki eylemlerin kesintiye ugrattlmas1, epik tiyatro ic;in, bu ac;1dan 
onemlidir. 

Brecht, 1932'de kaleme ald1gi "Gestus Mlizigi" ba~hkl1 yaz1smda 
"toplumsal gestus" kavrarrundan soz eder ve s1radan el kol devinimleri ile 
gestuslar arasmdaki fark1 bir kez daha vurgular: 

Bir sinege kar~1 kendini savunma, bir kez toplumsal gestus olmaktan uzakt1r. Arna 
( . .. ) kaygan bir zemin Uzerinde kaymamak ic;:in ugra~tp didinme toplumsal gestus 
degerini ic;:erebilir; yeter ki, bir kimsenin boyle bir kayma sonucu ba~kalarmm 
goziinde saygmltg1m yitirebilecegi soz konusu olabilsin. (Brecht, 1997a: 141-142) 

Burada verilen omekler, epik tiyatroda kullamlabilecek toplumsal 
gestuslara ili~kin ac;1klay1c1 orneklerdir. Bir gestusun "toplumsal" olabilmesi 
ic;in, ilgili gestusun toplumsal olaylarla baglantlh olmas1 ve soz konusu olaylar 
Uzerinde seyircinin yargllara varmasm1 saglamas1 gerekmektedir. Brecht' e 
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gore toplumsal gestus, ele ald1g1 olay1, ele~tiri, ironi ve propaganda unsurlanyla 
donatlr. Hitler donemindeki btiyiik ve gorkemli kitle yiiriiyii~lerinden verdigi 
ornekte, bu ytiriiyii~lerin sahne ic;in bo~ bir gestus olu~turacagm1, ancak soz 
konusu ytiriiyti~ oltilerin iizerinden gerc;ekle~tirildiginde "fa~izmin toplumsal 
gestusu"nun ortaya 91kacagmdan soz eder.(Brecht, 1997a: 143) 

( ... ) hem sergilenen olaylar, hem sergileyi~ bi9imi, seyircinin ele~tiren , yerine 
gore itirazlar yonelten bir tutum takmmasma imkan versin, hatta onun boyle bir 
tutum takmmasmt orgUtleyebilsin.(Brecht, 1997a: 56) 

Dolay1S1yla gestuslarm varhgmda birbirine bagh iki ko~ul ortaya 91kar. 
Birincisi gestuslann toplumsal bir niteligi barmd1rmas1, ikincisi ise soz konusu 
gestusun seyircide ele~tirel bir perspektifi 0rgtitlemesi gerekmektedir. Bu ac;1dan 
baktld1gmda gestus kavramt epik tiyatro sisteminin bir ba~ka ogesiyle, 
yabanctla~tlrma (Y-Efekti) ile temas halindedir. Brecht, yabanctla~trrma 

efektinin olu~turulmasmda tekniklerden biri olarak "gestuslann 

yabanc1la~tmlmasmdan" da soz etmi~tir.2 

Gestus, epik tiyatroda oyuncunun somut olarak gostermesi gereken ~eyi 
tammlar. Daha ac;1k bir deyi~Ie bir karakterin birine ya da bir ~eye kar~1 hem 
tavnm hem de bu tavnn nedenlerini ac;1ga 91kanr. Burada tamarruyla toplumsal 
ili~kiler ve ya durumlar soz konusudur. 

Bildigimiz gibi, Brechtyen gestus ( . .. ) cinsiyete ozgU (sex-specific) bir kavram 
degildir: Cesaret Ana bir bozuk parayt tmarak onun sahte olup olmad1gm1 test 
ederken, jestlerinde di~il ya da eril ozelligi olarak hi9bir unsur barmdtrmaz. BUtUn 
bunlann, bir saucmm davram~Janm air1ga 91kard1g1 varsay1hr. (Pavis, 1999: 183) 

Toplumsal olanm vurgulanmasmm yam sira ikinci ozellik olarak, 
gestuslar oyuncunun, karaktere ili~kin c;eli~kileri seyircilerin ele~tirisine 

sunmasma olanak saglar. Btitiinctil olarak bakild1gmda ise metnin toplumsal ve 
ideolojik arka plamnm ac;1ga 91kanlmasma yo! ac;ar. Ac;1ga 91karma 
(clarification), gestusun en onemli niteliklerinden biridir. (Maclean, 2001: 91) 
Bir roliin provas1 s1rasmda, rol ki~isinin en kiic;iik davram~Iannm bile ardmda 
yatan sm1fsal ve ideolojik nedenler ortaya 91kanlmaya ve gestuslar yoluyla 
sergilenmeye 9alt~1ltr. 

( ... ) gestus'Jara odaklanmak, Brecht'in epik tiyatronun asli ogelerinden biri olarak 
nitelendirdigi ~ekilde, oyuncunun karakterin davram~larmdan yola 91kmas1 

2 Gestus'u yabanc1la~tlrmada oyuncunun kullanacag1 yontem onu mimikten ay1rmakt1r. Bunun i9in 
oyuncunun ytiztine bir maske ge9irip aynanm kar~1smda kendini incelemesi yeterlidir. Oyuncu aynanm 
kar~1smda takmd1g1 tav1rdan birazm1 alarak oyununa katar. Gestus ve ses tonlannda se9me yap1hrken 
dogalhgm yitirilmemesine iizen giisterilir; stilizasyona kaymaktan ka~1hr. Bknz. Bertolt Brecht, Epik 
Tiyatro, s. 192 
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anlamma gelir. Davran1~lar bir ki~iyi tan1mak ve onu belli bir uzakhk gerisinden 
sergilemek a91smdan kilit oneme sahiptirler, 9linkli, ki~iligin sahip 91kt1g1 ya da 
inand1g1 degerlerin, daha dogru bir deyi~le onun "ideolojisi"nin a91ga 91kmasm1 
saglarlar.(Karaboga, 2005: 218) 
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A91k9as1 ger9ek dli~lince ya da ideolojiler, somut varhklanm, bireylerin 
toplum i9indeki somut pratiklerinde a~1ga vurur. 

( .. . ) 9linkli hangi toplulukta olursa olsun, ba~kalar1 kar~1smda a91ga vurdugu 
davram~ ve eylemlere bak1larak degerlendirilir tek ki~i ve yine tek ki~i ba~kalanm 
nas1l etkileyecegini onlann ylizlinden anlar. Yalmz varolmak yeterli degildir; bir 
insanm karakterini yapan, onun gordligli i~levdir. B1'yle bir ama9 gliden oyuncu, 
duygu ve dli~lincelerin di~avurumundan 9ok jestler lizerinde durur.(Brecht, 1994: 
29) 

Dolay1s1yla epik tiyatro oyuncusu, rol ki~isinin in~asmda onun ruhsal 
ozelliklerine, i~sel ya~antlsma degil gestuslanna odaklamr. Gestus, somut 
kavramlar haline getirilmedik9e, metafizik, psikolojik ve bilin9 d1~1 olam, 
i9ermez. (Maclean, 2001: 81) 

Gestuslarm in~as1 

Gestuslar, metin okumasmdan sahne provalanna kadar bir9ok a~amada 
uygulanan ~e~itli yontemler sayesinde a~1ga 91kanhr. Bu yontemlerden ilki 
Brecht' in "Ad1m ad1m ilerleme (Tlimevanmsal yontem)" ad1m verdigi inceleme 
stirecidir. Burada oyuncu rol ki~isiyle ilgili bilgileri oyun metninde sahne sahne 
ilerleyerek ortaya 91kanr. 

Brecht "Tiyatro jrin Kiiruk Organon"da metin okuma yontemiyle 
gestuslann ortaya 91kanlmasma bir ornek verir. Organon'un 63. maddesinde 
"Galilei 'nin Yasamz" oyununda belli ba~h sahnelerle ilgili sorular ortaya 
koyarak metnin ardmda yatan fikirleri, karakterlerin 9eli~kilerini ve dolay1S1yla 
oyuncunun olas1 gestuslanm tespit etmeye 9ah~rr: 

( ... )Maa~mm artmlmas1 i9in Galile 'nin yapt1g1 ba~vuru geri 9evrilmi~tir; 

liniversite, ilahiyat alanmdaki 9ah~malar1 i9in odedigi paray1 fizik kuramlan i9in 
odemeye yana~mamaktad1r pek, bilimsel ara~tlrma dlizeyini yeterli bulmad1g1 
Galile'den ortaya glinllik ya~am i9in yararh bir ~eyler bulup koymas1 
istenmektedir. <;ah~mas1m kar~1 tarafa buyur edi~ tarzmdan Galile'nin geri 
9evirmelere, azarlamp paylanmalara al1~1k oldugunu gorebilirsin. Kurator 
(tiniversitenin mali ve hukuki i~lerinden sorumlu memur) Venedig 
Cumhuriyeti ' nin bilimsel ara~tirmalara pek fazla para ayiramasa da, bilginlere 
9al1~ma ozgtirltigti tamd1gma dikkatini 9ekince, Galile, dolgun bir ma~m 
saglayacag1 bo~ vakit olmad1ktan sonra tek ba~ma ozgtirltiglin pek bir i~ine 
yaramayacagim soyler. Bu noktada Galile'nin sab1rs1zhgm1 pek despot9a 
bulmazsan iyi edersin, yoksa yoksulluguna gereken onem verilmemi~ olur. <;unkli 
az sonra kafasmdan oyle dli~Unceler ge9irdigini gori.irson ki , bir a91klamay1 
gerektirir bunlar: bilimsel dogrulann yer ald1g1 yeni bir 9agin mlijdecisi olan bu ki~i , 

teleskopu kendi icad1 gibi kar~1smdakilere buyur ederek Cumhuriyeti dolandmp para 
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s1zdirmay1 aklmdan ge\irmektedir. ( ... ) Arna ilerleyip ikinci sahneye geldin mi 
gortirsUn ki , i\erdigi yalanlardan otUrU yUz k1zart1c1 bir konu~mayla icadt 
Venedig senatosuna satan Galile, kazanacagt paray1 neredeyse unutmu~. \UnkU bu 
arada teleskopun askeri onem d1~mda astronomi a\tsmdan da onem ta~1d1gm1 
saptaJlll~ttr. (Brecht, 1994: 37-38) 

Brecht'in bu omek okumasmda da ac;1kc;a gorlilebildigi gibi, "ad1m ad1m 
okuma" ilerleme metodu, s1radan bir metin okuma ve anlama deneyimi degildir. 
Burada amac;, oncelikle oyuncunun Brecht'in "Gestus malzemesi" olarak 
adlandrrd1g1 fabel'e egemen olmaktir. Bu noktada fabel kavramm1 ac;mak 
gerekiyor. Genellikle Tlirkc;eye "oykli" olarak c;evrilen fabel, Brecht'in 
tammlamasma gore oykliden farkhdir. Nasd ki jest ile gestus arasmda bir fark 
varsa, aym tlirden bir farkhhk bu ikisi arasmda da bulunur. Fabel, anlatmm 
ba~tan sona ana hatlanyla s1ralam~1 ya da operalarda seyirciye verilen 
kilavuzlardaki gibi ozetlenmesi demek degildir. Brecht' in tammiyla fabel, 
"gestus kapsamina giren tlim olaylardan orlilen kompozisyonun 
blitlinlidlir."(Brecht, 1994: 39) Yukandaki ahnt1da gordliglimliz lizere, 
tart1~1lacak, ele~tirilecek ve degi~tirilebilecek olan her ~ey oyuncu ic;in bir gestus 
malzemesidir. Dolay1s1yla bu malzemeler blitlinlidlir fabel. Deyim yerindeyse 
gestuslann partisyonudur. 

Oyuncu bu okuma yontemiyle oyunun fabel ' ine hakim olurken, omekte 
gordliglimliz gibi "tart1~1hr, ele~tirilir ve degi~tirilebilir olan"a dikkatini verir. 
Her yeni sahnede karakterin bir onceki sahnedeki tutum ve ·davram~lanyla 
ortli~en ya da c;eli~en noktalanm tespit eder ve bunlan belleginde not eder. 
Oyuncunun bizatihi kendisi de karakterle c;eli~en dli~lincelerini bunlara ekler. 
Boylece sahneleme esnasmda blitlin bu c;eli~kileri seyircilerin yarg1sma ac;1k bir 
~ekilde sunabilecektir. Provalar s1rasmda, oyuncunun metin okuma s1rasmda 
kaydettigi noktalar icra edilir. Oyuncu, metni okurken kendisinin karakterle 
c;eli~en dli~lincelerini veya ilgili karakterin kendisini ~a~irtan davram~ ve 
sozlerini, aym ~a~kinhg1 koruyarak gostermeye c;ah~ir. Bu konuda, Hector 
Maclean'm, "Gestus in Performance " adh makalesinde, Hans Bunge'nin 
gozlemlerinden aktard1g1 bir olay somut bir omek olabilir. Bunge, 1953 y1lmda 
Berliner Ensemble'nin Kajkas Tebe:jir Dairesi oyununun 2. sahnesinin prova 
c;ah~malanm aktarmaktad1r. Bu sahnede Gru~e. c;ocuk ic;in ihtiyar' dan slit ister 
ancak ihtiyar slit kar~1hgmda fahi~ bir fiyat talep etmektedir. Bunge, buradaki 
eylemlerin her iki karakter ic;in de dogal bir nedenden kaynaklanmad1gmm altm1 
c;izer. Gru~e'nin "annelik" tutumu da ihtiyar'm "kotli"lligli gibi dogal degildir. 
Olaylar onlan bu ~ekillerde davranmaya itmektedir. Ortahkta evleri yagmalayan 
askerler kol gezmektedir, hatta ihtiyar'm bir kec;isini ahp gotlirmli~lerdir. Bu 
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ylizden ihtiyar'm c;ok az slitli kalm.I~tlr. Bunge, ihtiyar'1 oynayan oyuncunun 
kap1y1 once hafifc;e aralamasmm nedeni olarak bu durumu gosterir. Eger gelen 
ki~i (Gru~e) yalmz degilse hemen kap1y1 kapatacaktir. Oyuncu slitli satmaya 
karar verince (tabil ki pahah olarak) kap1y1 kapatmaz. Gru~e'nin pe~inden 

giderek c;ocuga slit veri~ini izler; bu seyir esnasmda bir yandan Gru~e'ye 
sempati duymakta bir yandan da gozlinli slit tasmdan ayirmamaktadir. Bu 
durum Mehrschichtigkeit (c;ok katmanhhk) olarak adlandmhr. (Maclean, 2001: 
87-88) Oyuncunun gestuslan bu tlirden c;eli~kili durumlan da aym anda 
gosterebilmelidir. 

Provalarda uygulanan bir ba~ka teknik de Brecht'in "-medi de tersine -
di" olarak isimlendirdigi yontemdir. Burada oyuncu, karakterin soz ve 

davram~lannm tam tersini dli~linerek oynamaya c;ah~1r. 

Bu teknik vas1tas1yla amai;:lanan, oyuncunun karakterin eylemleriyle empati 
ili~kisine girmesinin ontine gei;:mektir. Diger taraftan oyuncunun bu yolla 
bii;:imlendirdigi soz ve jestler sahneleme masmda da ahkonularak, seyircinin de 
benzer bir tutumu benimseyebilecegi varsay1hr. (Karaboga, 2005 : 198) 

Bir ba~ka teknik de sahne direktiflerinin ve ac;1klamalanmn (didaskali) 
hatta bizzat oyuncunun ilgili sahnenin ic;erigiyle ilgili liretecegi nitelemelerin 
dile getirilmesidir. bmegin oyuncu repliginden once ~oyle diyebilir: "Bunun 
lizerine daha da ~a~1rarak ~oyle bir soru sordum:" 

Boylece blitlin bu teknik uygulamalar sayesinde oyuncu oynad1g1 rol ile 
ozde~le~menin online gec;er ve rollin yanmda kendi oyuncu kimligini koruyarak 
rol karakterinin davram~lanm seyircinin ele~tirisine sunar. 

Daha once gestusun niteliklerinden biri olarak, oyuncunun kendi 
karakteri ile diger karakterler arasmda kurdugu toplumsal ili~kinin 

gosterilmesini saym.I~t1k. Gestus, bu sayede sosyal boyutlan ic;inde bir 
karakteri blitlin olarak gormernizi saglar. Ancak provalar esnasmda 
oyuncunun bu ili~kileri karma~1kl1g1 ve c;eli~kileri ic;erisinde 
somutla~t1rabilmesi kolay degildir. Bunun ic;in oncelikle genelle~tirmeler, 

soyutlamalar ve basitle~tirmelere ba~vurulur. Bununla beraber oyuncu 
belirsiz, soyut ve metafiziksel bir c;erc;evede kalmamah, somut olam 
gosterebilmelidir.(Pavis, 1999: 178) 

"Puntila" ve "Cesaret Ana" Ornekleri 

Berliner Ensemble'm, sahneledigi oyunlara ili~kin reji ac;1klamalannm 
yer ald1g1 "Tiyatro <;ah~mas1" kitabmda oyunculann lirettigi birc;ok gestus 
omegi bulunmaktadir. Burada soz konusu kitaptan iki omegi, Bay Puntila ve 
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U~agz Matti ile Cesaret Ana oyunlanndan iki sahneyi almtllayacagtz. Bu 
ornekler, Gestus kavrammm daha da somutla~masmt saglayacakttr. 

Ringa Ziyafeti (Bay Puntila ve U~affe Matti) 

Aga ile u~ak, ba~rahibe ile a~r,;1 , aga km ile hizmetr,;i, bir de yarg1r,;, bir de 
ba~rahip, ni~an toreninin ziyafet sofrasmda yan yanalar. Mtilk sahibi kafay1 bulup, 
sarho~luk keyfinin devarru ir,;in sm1f kar~1thgm1 aradan kaldmnca Puntila 
r,;iftliginin gortintimti budur. 

( ... ) 
Matti ayaga kalkt1 . Bir elinde gtimti~ tepsi , ringa bal1gm1 kuyrugundan tutup 
kald1Td1. $u anda efendi ile hizmetkan aylft edebilmek ir,;in art1k giysilerine bile 
bakmak gerekrniyor. Onlarm ringa bal1gma bak1~lan yeter bunun ir,;in. Efendilerin 
ringa bal1gma bak1~1 gibi, r,;al1~anlar da k1zarm1~ bir 1stakoza oyle bakakahrlard1 
herhalde. 

( ... ) 
Servis ba~lar. 

( ... ) 
Puntila, parr,;ay1 istekle ahr; bir ara~tlrmacmm , yeni ke~fettigi bir topraga ·ayak 
basmas1 gibi bir merakla. Ringa ona en azmdan istiridye gibi gortinmektedir. 

Hizmetr,;i k1z Fina, kendisine kibarca sunulan ve tadm1 ezbere bildigi ringay1 
stikunetle yemege koyulur. 

Ba~rahip ' e r,;atal1 soguk uzatlf Matti, onun Pazar vaazlannda takmd1g1 s1kmt1h 
tav1r gibi . Rahip efendinin yeyi~i s1kmt1h ve tiksintilidir. 

A~r,;1 Laina'nm, uzun ya~arru boyunca Fin r,;iftliklerinde stirtiyle ringa pi~irmek ve 
ttiketmek durumunda kalm1~ oldugu gozden kar,;maz. 

· Ba~rahibe, ofkeyle reddeder. Ytiztinti buru~turarak donmesinin nedeni belli ki 
bumuna uzat1lm1~ o "pis ~ey"dir 

( .. . ) 
Oysa Eva, smav1 pekiyi ile ger,;er. Ringay1 biraz da merasimle kabul eder. 
Sevgilisinin bir armagan1 olarak sevgi dolu bir gtiltimsemeyle allf onu ve epey 
anlay1~h bir,;imde yer.(Berliner Ensemble, 1994: 39-40) 

Gori.ildi.igi.i i.izere, karakterler yalmzca bir eylemi -Ringa bahgmt yemeyi
gostermekle yetinmemektedirler; aym zamanda hem s1mfsal konumlanm hem 
de sahnenin alt-metnine ili~kin gostergeleri seyirciye if~a edecek ~ekilde tav1rlar 
da takmmaktadtrlar. Burada ikili ili~kilere ozgi.i gestuslar da dikkati 
<;ekmektedir. Matti'nin Rahip'e servis yaparken takmd1g1 tavir ile Eva'nm bahg1 
kabul edi~i. soz konusu karakterler arasmdaki ili~ki bi<;imini ve niteligini de 
gostermektedir. 

Ger<rek<rilerin Bulgulan (Cesaret Ana ve (:ocuklari) 

Koyltilere Kattrin'in oltistinti gommeleri ir,;in r,;antasmdan para r,;1kar1p verirken, 
madeni paralardan birini dtipedtiz mekanik bir bir,;imde hemen gene r,;antasma 
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koyuveren Weigel ' in bu oynay1~ i.islubunun etkisi nereden kaynaklamyor? SattCJ 
kadmm, ti.im actsma kar~m, hesabt unutmad1g1m -parayt kazanmak kolay degil
gosteriyor Weigel. Su ya da bu ko~ullar altmda olu~an insan dogas1yla ilintili bir 
bulgu olarak gosteriyor bunu. Ki.i9i.ik bir aynntt ama bulgulamanm gi.ici.ini.i ve 
anidenligini ta~tmakta. Alt~1lm1~hk y1gm1 i9inden hakiki olant bulup 91karmak, 
biricik olam dikkat 9ekici bi9imde gene! olana bagmttlamak, bi.iyi.ik bir si.ire9 
i9inde ozellikli olant yakalamak, i~te ger9ek9ilerin sanatt bu.(Berliner Ensemble, 
1994: 138) 
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Bu sahne gestus konusunda verilen orneklerin ba~mda gelir. Brecht'in 
a~1klamalanndan da net olarak anla~tldtgt gibi, burada Cesaret Ana'y1 oynayan 
Weigel'in sahneye ekledigi ufak bir bulu~, rol karakterinin ~eli~kili durumunu 
seyirciye buyur eder. Weigel'in bu gestusu, aym zamanda seyircinin duruma 
yabanc1la~masm1 saglar. Bu sahnede "olagan" olan, Cesaret Ana'nm ktzmm 
oltimtinden duydugu ac1dir. Ancak koyltiye para vermek i~in belindeki 
~antasma yonelirken hafif~e arkasm1 <loner ve ~antadan ~1kard1g1 iki madeni 
paraya bir stire baktJktan sonra birini geri koyar. Cesaret Ana, "act"ya ragmen 
"tticcar"hgmt b1rakmarru~t1r. 

Her iki ornekte de karakterlerin toplumsal ve stmfsal durumlannm, 
oyunun btittintine ve sahnenin soylemine ili~kin anlam katmanlarmm ortaya 
~1kanld1gm1 a~1k~a gortiyoruz. Ozellikle Weigel'in Cesaret Ana's1, ~eli~kili bir 
durumun, yukanda bahsi ge~en "~ok katmanhhgm" sergileni~ine somut bir 
ornek olu~turuyor. 

So nu~ 

Btittin burada amlan ornekler goz ontine almd1gmda, gestusun salt bir 
"sahne bulu~u" oldugu, gosteriyi estetize etmenin otesine gidemedigi iddia 
edilebilir mi? Ba~ka anlay1~ ve dtinya gorti~tine sahip tiyatrolarda da benzeri 
oyunculuk izlerine rastlanamaz rm? Yalmzca gestus olgusu ele ahmrsa bu 
sorulan en azmdan sorrnak haklt gortilebilir. Ancak ba~ta da belirttigimiz gibi 
epik tiyatroyu bir btittin olarak ele almak onemlidir. Epik tiyatronun oyunlart ele 
ah~ bi~iminin belirli bir dtinya garti~tinden kaynakland1g1m unutmamak gerekir. 
Gestus kavrarrunm sahneyi estetikle~tirdigi, izleyici i~in bir haz kaynagt haline 
getirdigi muhakkak. Ancak onu farkl1 ktlan ~ey, olaylar1 ttim yonleriyle -taraf 
tutmadan- izleyiciye "buyur etmesi"dir. "Toplumsal olan", bu farklthk i~in 

anahtar niteligindedir. 
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