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Belki tiyatro kendi içinde devrimci
deðildir;
ama hiç kuþku yok ki tiyatro bir
devrim provasýdýr.

Agusto Boal

Düþünerek ellerini daha iyi kullanan insan,
kendisiyle birlikte çevresine de müdahale
eder. Gördüðü, dokunduðu, kokladýðý
"þeylere" þekil verir. "Þeylere" þekil
verirken de, bilinçli ya da bilinçsiz, "þeyler"
ve kendisi arasýnda karþýlýklý bir etkileþim
baþlar. Ürettikçe ve ürettikleriyle barýþýk
oldukça insan, kendini var eden en önemli
fonksiyonlardan biri olan "emeði" ile bir
yabancýlaþma yaþamadýðýndan dolayý,
kendi kendiyle de yabancýlaþma sorunu
yaþamaz.
"Oyun"un, kapladýðý alan açýsýndan, ne
yazýk ki sadece çocukluk çaðýnda ayrý bir
önemi vardýr bir çoðumuz için.
Çocuklarý küçümsediðimizden
dolayý, onlarýn birincil öncelik-
lerinden biri olan "oyun"
kavramý da çok ciddi bir
içerik taþýmayabilir gibi bir
hava vardýr düþüncemizin
kaba taslak göletinde. Peki
insanýn yaþý ilerledikçe
neden çocukluðuna özlem
duyar dersiniz? Ýnsan,
çocukluðunda sahip olduðu
zamanýn bir çoðunu oyun oyna-
yarak geçirir. Peki bundan yola
çýkarak, insanlarýn aslýnda
çocukluklarýný deðil de oyun
oynamayý özlediklerini söyleyebilir
miyiz?
"Hayat Güzeldir" adlý filmde, faþizmin
bir çocuk için nasýl oyunlaþabildiðini
en iyi þekilde gördük. Soykýrým kavramýný
göz önünde bulundurursak, filmdeki
babanýn çocuðuna, savaþ ortamýnda
varolan gerçekliðin içinde baþka bir
gerçekliðin nasýl yaratýlabileceðine tanýk
olurken, oyun kavramýnýn yaþamýmýzdaki
önemi, düþüncemizde bir kez daha vurgu-
lanýyor.
Oynamak; yaþamak demektir. Baþka bir
deyiþle yaþamý oyunlaþtýrmak, yaþam

dediðimiz bu kavramý iliklerine kadar his-
setmektir. Sistem karþýsýnda her þeyiyle
monotonlaþan, tektipleþen, huzursuzlaþan
insan, hayal gücünü yitirmeye baþladýðý

için kendi alternatifini üretemez hale
gelmiþtir. Ve hayal gücü sistem karþýsýnda
yenik düþüp, insan, ötesini arayamadýðý
için derin bir umutsuzluk içinde tutsak-
laþmýþtýr. Böylece özgürlüðün ne olduðu-
na dair ya da özgür dünyanýn nasýl bir yer
olmasý gerekliliði açýsýndan korkunç bir
fakirlik yaþanmaktadýr. Oyun kavramý, düþ
gücüyle emeðin kesiþtiði andýr...
Salt sanat, toplumun þekilleniþinde "belir-
leyici" bir rol üstlenmemektedir ama kültür-
le birleþerek, toplumun þekilleniþinde
küçümsenemez bir "etkileyicilik" taþýmak-
tadýr. Ýþte bu noktada "Oyun-Emek-
Düþüce" kavramlarýnýn karýþýmýndan
ortaya çýkan sanat, yaþamýn her alanýnda
var olmalýdýr.
Ýnsanlýk, birbirinden koparýlmaya çalýþýl-
maktadýr. Örneðin sanatçý, gündelik
yaþamýnda "felsefe" olmadýðý için sokakta-
ki insaný dýþlamaktadýr. Aslýnda felsefe de

sanat gibi

yaþamýmýzýn ister istemez her anýndadýr.
Ýlk çað filozoflarýndan Sokrates mutluluk
kavramý üstünde zamanýný harcamýþtýr.
Mutlu olmanýn ne demek olduðunu, nasýl
mutlu olunabileceðini düþünmüþtür. Bu
kaygýlara, sorulara aramýzda sahip
olmayan insan var mýdýr dersiniz? Öne
sürülen teze verdiðim örneði tersden
okuyacak olursak, durum pek de farklý
deðildir yine. Akademide okuyan bir
öðrenci, inþaata çalýþmak için gittiðinde,
orada bunu meslek edinen insanlar,
öðrencinin kendileri kadar verim
gösteremediðini gördüðünden dolayý onu
dýþlamaktadýr. Çizilen tabloda karþýlýklý bir
dýþlama, reddediþ söz konusudur. Ve her
iki alanda var olan bilgi, farklý sosyal gru-
plarca kendi içlerinde hapsolmuþtur.
Tiyatro, bu yabancýlaþmayý kaldýrabilecek
güçlü bir silahtýr ama verdiðim örnekler
gibi örnekleri tiyatronun içine sokarsak (ki
zaten vardýr) durum pek de farklý olmaya-
caktýr.

Baraka Tiyatro Ekibi (BTE), bir anlamda
insanýn ilk önce kendisinde daha sonra

çevresinde yarattýðý yabancýlaþmayý
ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýr.
Kaynaðý üretim iliþkilerinde de olan bu
yabancýlaþmayý nereye kadar sanatla
engelleyebileceðimiz ayrý bir tartýþma
konusudur. BTE, gerçekleþtirmek istediði
hedefler doðrultusunda, oynadýðý oyunlarý;
sokakta, sahnede veya "her hangi bir
yerde" sergilemeye çalýþmaktadýr. BTE,
tiyatronun ve tiyatro ile birlikte yaþamýn
içindeki mekansal, düþünsel ve ekonomik
sýnýrlarý zorlamaya , yaþamýn içine nüfuz

etmeye çalýþýr.
BTE, yaþadýðýmýz yuvarlak kürenin
içinde var olan politik, ekonomik,
sosyolojik vs. sorunlar
karþýsýnda eleþtirel bir tutum
almakla birlikte, Baraka'ya
göre alternatif dünyaya ulaþ-
manýn cevaplarýna da birçok
oyununda yer vermeye
çalýþmýþtýr. Kullanýlan bu
cümlelerden, "oyunlarýn
içeriðinde, mutlak bir cevap
kaygisi vardir" anlamý
çýkartýlmamalýdýr. Ama mev-
cut sorunlar karþýsýnda,
bireyde oluþacak olan soru-
lar da Baraka Tiyatro Ekibi
için bir nevi cevap niteliði
taþýmaktadýr.
Özellikle sahne tiyatrosu

ve sokak tiyatrosu arasýnda yapýlan önem
derecesi BTE'ye göre saðlýklý deðildir.
Çünkü her ikisi de kendi içsel ve dýþsal
iþlevlerine göre farklýlýklar göstermektedir.
Þunu da belirtmekte fayda var ki sanat,
insan için bir amaç deðil bir araçtýr. Bu
baðlamda sanat bir araçsa, ulaþýlmak iste-
nen amaç için kullandýðýmýz araçlarýn
koþullar çerçevesinde, dýþsal yapýsýyla bir-
likte içsel yapýsýnýn da deðiþebilmesi
anlaþýlýr bir mantýktýr. Bunun tam aksine,
amaçlara ulaþmak için kullanýlan araçlarýn
mutlak bir deðiþmezlik göstermesi ya da
inatla deðiþmemesi gerekliliðini savun-
mak, yaþama müdahale etmek adýna, bu
mentaliteden uzak düþmek anlamýndadýr.
Yani, yaþamýn içinde müdahale etmek
istediðimiz alan doðrultusunda, bize en
yakýn araç sahne tiyatrosu ise sahne tiya-
trosunu veya sokak tiyatrosu ise sokak tiy-
atrosunu kullanmak gerekir.
BTE'nin kýrmaya çalýþtýðý bir diðer önemli
nokta da, kendi iç iþleyiþi ile ilgili. BTE, tiy-
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Gökyüzünde Asýlý Kalan
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