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ÖZ 

 ‘BİR IŞIK VERİN BANA’ FİLMİ BAĞLAMINDA 

STANİSLAVSKİ YÖNTEMİNİN TİYATRO VE SİNEMA 

OYUNCULUĞUNA YAKLAŞIMI 

 

Handan BAYINDIR TUNA 

Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı 

Sinema Sanatta Yeterlik Programı 

Danışman: Prof.Dr.Selahattin YILDIZ 

T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Sinema ve tiyatro sanatının varoluşsal çizgileri, dramatik yapı ekseninde 

birbiriyle örtüşen benzerlikler taşımalarının yanı sıra uyarlanış veya sahneleme 

biçimleri bakımından farklı görsel unsurları içinde barındıran farklı sunuş kodları 

geliştirirler. Tiyatro sanatında olduğu kadar, sinema sanatında da dramatik yapının 

orijini olan Aristoteles değişmeden kalacaktır. Değişim, dramatik yapıya sadık 

kalınarak, anlatım biçimlerinin değişkenliğinde üretkenlik gösterecektir. Sinema ve 

tiyatroda dramatik yapının serüveni ve katettiği yollardaki arayışlar üzerinde 

durulmuştur. Bu nedenle bir oyunculuk metodu olan Konstantin Stanislavski’nin 

gerçekçi oyunculuğa bakışındaki değerler gözönüne alınmıştır. Araştırma konumuz 

olan Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküsünden hareketle 

uyarlanan ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa film senaryosu ekseninde gerçekçi 

oyunculuktaki ‘Rol’ ile ‘oyun’ kişisi arasındaki ince çizginin mesafe ve 

mesafesizliğini tartışan bir çalışmadır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Konstantin Stanislavski, Metod Oyunculuk, Actor’s Studio-        

Sinema, Tiyatro, Oyunculuk.
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ABSTRACT 

 

THE APROACH OF STANISLAVSKI’S METHOD TO 

THEATRE AND CINEMA ACTING WITHIN THE CONTEX OF THE 

FILM ‘GIVE ME LIGHT’ 

 

Handan Bayındır TUNA 

Arts Tehesis 

Cinema Proficiency in Arts Department 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Selahattin YILDIZ 

Maltepe University, Institute of Social Sciences, 2018 

 

Although cinema and theatre have certain similarities in terms of dramatic 

structure they develop different presentation codes embedded with visual elements in 

terms of interpretation or staging. Both the art of theatre and the art of cinema are 

based on the dramatic structure which was developed by Aristotle. The change can 

be seen in the form of narrative. Within the scope of this study the focus is on the 

journey of the dramatic structure and the search during the journey. Additionally, the 

method of realist acting which was developed by Konstantin Stanislavski and its 

norms have been taken into consideration. Within the scope of this thesis the thin 

line between the role and the play character has been considered in terms of realist 

acting in the light of the screenplay of the adaptation of Harlen Ellison’s short story 

“All the Sounds of Fear”. 

 

 

Keywords: Konstantin Stanislavski, Method Acting, Actor’s Studio, Cinema, 

Theatre, Acting  
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GİRİŞ 

 

Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküsünden uyarlanan ‘Bir 

Işık Verin Bana’ adlı kısa film projesi olarak düşünülen bu çalışma, bir oyunculuk 

metaforunu kullanarak, aradaki beni (Egoyu) ortadan kaldırarak dünyanın 

görüntülerini, yansıtan bir aktörün varoluş çabalarının nasıl yaşandığını anlatma 

çabasıdır. 

Konstantin Stanislavski ile başlayan gerçekçi oyunculuk yönteminin 

Amerika’da Stanislavski’nin öğrencisi Michael Chekhov tarafından daha ileriye 

götürülerek ‘Actor’s Studio’ adı verilen bir ekole dönüştürüldüğü bu ekolün önemli 

ardıllarından Lee Strasberg’in ise Holywood’un önemli aktörlerinin hocası olduğu 

bilinmektedir. Jack Nicholson, Robert De Niro, Dustin Hoffman gibi oyuncular 

Actor Studio’dan yetişmiş ve bu ekolün sinema ve tiyatroda en iyi uygulayıcıları 

olarak pek çok önemli yapımda pek çok önemli rolü, gerçekçi bir biçimde 

canlandırmışlardır. 

  İronik bir biçimde ‘Rollerini Fısıldayan Adamlar’da denilen bu ekolün 

oyuncuları rolle, kendileri arasındaki mesafeyi olabildiğince daraltarak, ‘gibi 

yapmaktan’ rol kişisinin kendi olmaya doğru gitmeye çalışmışlardır. 

 İşte Harlan Ellison, böyle bir yöntemi metafor olarak kullanarak ‘Richard 

Becker’ adlı bir karakter yaratmış, (kısa filmde karakterin adı Recep Baker olarak 

değiştirilmiştir) ve rolü uzun çalışmalar sonucu tam olarak yansıtmayı başaran bu 

karakter Harlan Ellison’un öyküde belirttiği gibi ‘sunduğu imajla izleyiciler arasına kendi 

gölgesinin girmemesini tercih eden’ (Ellison, 2014:15) bir kişiye dönüşmüştür. 

Rol ile arasına kişiliğini sokmayan Richard Becker’in Tenesse Williams’ın 

oyununa ‘çatışan duyguların kapanına kısılarak masum bir kızı öldürmeye kadar 

giden deli, fanatik, dinci rolü’ (Ellison, 2015:18) çalışırken bir fotomodeli 

öldürmesiyle başlayan son serüveni, akıl hastanesinde son bulur. Becker mahkeme 

sonucunda kapatıldığı akıl hastanesinde oyunculuk yaşantısı boyunca oynadığı rolleri 

sondan başa doğru oynamaya başlar. Psikiyatr Charles Tedrow’un (Dr.Cavit 

Tekin’in) durumu fark etmesi Becker’i bu çabadan alıkoymaz. Psikiyatr Charles 
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Tedrow, oyuncu Richard Becker’in kendi kişiliğine oynadığı roller nedeniyle 

ulaşamamaktadır. 

  ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküde Becker tiyatro sahnesinde oynadığı ilk 

rol olan ‘Oidipus’ rolüne geri dönmüş, gözlerini kör eden Oidipus gibi dünyayı 

görme yeteneğinden mahrum kalmış, göremediği bir dünyayı yansıtmadığı için 

korkunun tüm seslerini içinde barındıran ‘Bir ışık verin bana’ sözüyle’ (Ellison, 

2014:15) yüzü olmayan, görmeyen, koklamayan, konuşmayan, bir yüzey’ olarak son 

rolünü oynamış ve gitmiştir. Öykünün uyarlama aşamasında ise, Oidipus 

karakterinin yerine Goethe’nin Faust adlı oyunundaki Faust karakteri senaryoya daha 

fazla katkı sunması bakımından daha uygun görülmüştür. 

Öykü bir oyuncu ve oyunculuk yöntemi metaforuyla, insanoğlunun bu 

dünyayı algılama ve yansıtma çabasındaki kişinin, ‘biricik kendisini’ konu edinir. 

Oyuncu Richard Becker örneğinde olduğu gibi bu sadece dünyayı yansıtan bir kişi 

olarak oyunculuk alanında başarı getirse dahi, kendisiyle rolü arasında anlamlı ve 

eleştirel bir ilişkiyi kuramayan kişinin gerçeklikle olan ilişkisini yitirmesi ve bir 

kişilik bozukluğunun ortaya çıkması anlamına gelmektedir ki, bu Richard Becker 

örneğindeki gibi olmasa bile kimi oyuncuların, dünya ile ilişkiyi sağlıklı kuramaması  

ya da yaşamın gerekliliklerini yerine getirmedikleri için düştükleri trajik durumlara 

da bir gönderme yapar niteliktedir. 

  Öykü’de anlatılan ‘Rol’ kavramının, gündelik hayatın içindeki oyun ya da 

‘Rol’ kavramı ile bir ilintisi bulunmamaktadır. Öykü’de anlatılan durum William 

Shakespeare’in ‘Beğendiğiniz Gibi’ adlı oyunundaki meşhur ‘Bütün Dünya Bir 

Sahnedir. Kadın erkek herkes birer oyuncu’ diye başlayan tiradında anlattığı 

durumdan farklıdır. W.Shakespeare bu tiradta sahne metaforunu kullanarak insanın 

yedi çağını, oynadığı toplumsal rollerle anlatır. Toplumsal rol ise tiyatrodaki rolden 

ayrı bir olgudur. Eric Berne’nin ‘Games People Play’ adlı kitabında da belirtilen, 

insanların hayatta üstlendikleri rollerdir W. Shakespeare’in anlattığı. 

Gerçek dünyada oyun olgusunun yerine değinen başka çalışma da 

Huizinga’nın ‘Homo Ludens’ ‘Oynayan İnsan’ adlı yapıtıdır. Ama bu kitapta da 

anlatılan kültürün içindeki oyun ögesi, felsefede, şiirde, sanatta ve toplumsal 

yaşamda belirleyici olan yeridir. 
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Görüldüğü üzere oyun ve rol kavramı tiyatroya ilişkin bir kavram olsa dahi, 

gündelik yaşamı, kültürü ve insan hayatını belirleyen pek çok öğenin içinde yer 

almaktadır. Oyun çoğu kez gerçeğin algısını güçlendirir ve farklı alımlamalara kapı 

aralar. Dolayısıyla, tiyatroda oyun Antik Yunan’da, dinsel inançların, mitolojinin, 

toplumsal düzenin tartışıldığı bir konumdayken, kurgusal yapının güçlendiği yerde 

gerçeklikle bağını daha metaforik bir düzlemde kuran, hatta neo-klasik tragedya ve 

komedyada olduğu gibi konvansiyonel niteliğe bürünen bir anlam kazanır. 

Batıda durum böyle iken, doğu tiyatrosunda konvansiyonellik olgusu daha da 

yoğunlaşır ve hayatın kendisinden farklı bir jestler dizini tiyatroyu belirler. 

Tiyatronun gerçekliği ve rol dünyasının gerçekliği arasında bir köprü kurulmaksızın 

ya da bu gerçekten keskin sınırlarla ayrılmaksızın varolamaz. 

İşte Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’adlı öyküsünde anlatılan 

oyuncu ve oyuncunun rolle olan ilişkisi, tiyatronun gerçeklikle olan ilişkisinin 

kurulamayışının, gerçeklik algısını nasıl yok ettiğini, kişinin kendini gerçekleştirme 

imkanını ortadan kaldırarak varoluşunu gerçekleştiremeyişini anlatır. 

Avrupa ve Amerika’da yankı bulan Stanislavski’nin gerçekçi oyunculuk 

adına bıraktığı mirası devralan öğrencilerinin, ona sadık kalarak geliştirdikleri 

değerler üzerinden oluşturdukları ‘Method Oyunculuğu’nun, Actor’s Studio ile 

Hollywood’da gelişen sinema ve tiyatro oyunculuğunun önemi üzerinde 

durulmuştur. 

  ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa film senaryosu kapsamında, bir metafor olarak 

ele alınan oyunculuğun, gerçekliğe karşı mesafesini yitiren, rolle arasındaki mesafeyi 

yitiren bir Aktor’ün varoluş serüvenini konu alır. 

Çalışmanın bir diğer başlığı olan Konstantin Stanislavski’nin gerçekçi 

oyunculuğa yaklaşımı ve ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmindeki Recep Baker’in 

Stanislavski izleğindeki gerçekçi oyunculuğa bakış süreci ve bu sürecin sonunda ise, 

varoluşunu oyunculukla sorgulayan bir aktörün trajik sonu incelenmiştir. 

Stanislavski’nin öğrencileri olup ‘Method Oyunculuğu’n temellerini Amerika’da 

atan ardılları tarafından oluşturulan ‘Actor’s Studio’ya yaklaşım bir diğer başlığın 

konusunu oluşturmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü Bölümü ise, Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ 

adlı öyküsünden hareketle ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa film projesinin yapım ve 
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çekim aşamaları üzerinde durarak, sinopsisi, tretmanı, senaryosu ve çekim senaryosu 

çalışmalarına yer verilmiştir. 

 Çalışmanın sonuç bölümünde ise tiyatro disiplini ve sinema disiplini 

arasındaki yapım ve çekim süreçlerinin bu çalışmaya sağladığı katkıları üzerinde 

çalışıldı. 

  Öykü’yü bu düzlemde ele alarak oluşturulan senaryo çalışmasında öykünün 

içinde yer alan Richard Becker’in (Recep Baker’in) oynadığı oyunları (ki bu 

oyunların gerçeklikleri tartışmalıdır yazarın gerçek yazarların isim belirtmeden 

bahsettiği oyunlar var olan oyunlarda bulunmayan öğelelerdir.) örneklemelerle 

senaryonun içine alınarak, Türkiye’de yaşayan bir tiyatro oyuncusunun öyküsü 

haline getirilmiştir. 

 Tiyatro oyuncuları tarafından oynanan kısa filmde, oyun kahramanları ile 

oyuncunun ilişkisi Türk toplumundan örneklemelerle gösterilmiştir. Dolayısıyla 

senaryo çalışması Harlan Ellison’un öyküsünden yola çıkarak genişletilmiş ve bir 

uyarlama olarak ele alınmıştır. 

İç ve dış mekanların saptanması ile oyuncunun bu dünya ile olan yansıtma 

ilişkisi, Türk toplumu içindeki gerçeklik düzeyinde kurulduğunda, filmin anlattığı 

öykü ve öykü ile aynı paralelde yürüyen, kahramanın patolojik sonu olmanın yanı 

sıra toplumumuzda birey olma olgusuna da ışık tutabilecek verileri içinde 

barındırmaktadır. 

 Bu çalışma, tiyatro-rol ve gerçeklik ilişkisini öykünün anlattığı gibi 

metaforik ve kavramsal düzeyde ele alarak, günümüz Türkiye’sini ve toplumunu 

yansıtır niteliktedir. 
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 BÖLÜM1. TİYATRO VE SİNEMA’DA DRAMATİK YAPI 

 

‘HEPSİ VE HİÇBİRİ 

İçinde hiç Kimse yoktu onun; yüzünün (o günlerin kötü portrelerinde bile başka 

hiç kimseye benzemeyen yüzünün) ve bol bol sarfettiği akla hayale sığmaz, fırtınalı 

sözcüklerin ardında yalnızca bir parça soğukluk ve başka hiç kimsenin görmediği bir düş 

vardı. Önceleri bütün insanların benzediğini sandı, ama içindeki boşluktan bir arkadaşına 

söz edecek olduğunda yanlışını farketti ve o andan sonra başkalarından farklı olan dış 

görünüşüyle herkese benzemesi gerektiğini anladı. Gün geldi, derdine kitaplarda çare 

bulacağını sandı, bunun için çağdaşlarının kullandığı kadar latince ve biraz da grekçe 

öğrendi; sonra bir gün aradığının belki de insanoğlunun en belli başlı tapınma biçiminde 

bulunabileceğini düşündü ve uzun, sıcak bir haziran, öğleden sonra, Anne Hathaway’ın 

kendisini baştan çıkarmasına izin verdi. Yirmi küsür yaşında Londra’ya gitti. Ötekiler ‘hiç 

kimse’ olduğunu farketmesinler diye ‘başka birisiymiş gibi yapma’ alışkanlığını sezgisel 

olarak iyice geliştirmişti; Londra’da kaderin kendisi için hazırladığı mesleği buldu; 

sahnedekinin başka birisi olduğuna inanırmış gibi yapan bir insan topluluğunun önünde o 

başka biriymiş gibi yapan Oyuncu’nun mesleğini… Sahnede yerine getirmesi gereken 

görevler ona büyük zevk verdi. Belki de yaşamında ilk kez tattığı zevk buydu. Ama rolünün 

son dizesi söylenip de son ceset de cehenneme sürüklenip götürüldüğünde, gerçek dışılığın 

nefret edilesi tadı gene dönüp geliyordu ağzına. Ferrx ya da Timurlenk olmaktan çıkıyor, 

gene o ‘hiç kimse’ oluyordu. Yakasını bir türlü bırakmayan bu lanetten kurtulmak için 

kendisi başka kahramanlar, başka acıklı masallar uydurmaya başladı. Böylece, bedeni 

Londra’nın meyhaneleriyle kerhanelerinde et olarak işlevini yerine getirirken, onu zapteden 

ruh, falcının kehanetine kulak asmayan Sezar, tarlakuşunun ötüşünü nefretle anan Juliet, 

aynı zamanda Kader Ulakları olan üç cadıyla ovada konuşan Machbeth oldu. Hiç kimse 

onun kadar çok ve değişik kişiliğe bürünmemiştir; o Mısırlı Proteus gibi gerçekliğin bütün 

yüzlerini tüketti. Kimi kereler, çözülmeyeceğinden emin olalarak, eserlerinin şurasına 

burasına itiraflar serpiştirdi; Richard, kendinde birden fazla kişinin barındığını söyler; İago, 

‘Olduğum kişi değilim ben,’ gibi garip sözler sarfeder. Varoluşun, rüya görmenin ve oyun 

oynamanın temelde aynı şeyler olması ona nice unutulmuş dizeler esinlemiştir. 

Yirmi yıl boyunca o denetimli sanrılarda diretti, sonra bir sabah kılıçtan geçirilen 

onca kral, ayrılan, kavuşan ve ahenkli sözlerle son nefeslerini veren onca acılı aşık olmanın 

cansıkıntısı ve dehşeti ansızın çöktü omuzlarına. Hemen o gün tiyatrosunu sattı. Bir hafta 

içinde doğduğu köye döndü; orada çocukluğunun ağaçlarıyla ırmaklarına kavuştu, onlarla 

Esin Perisi’nin pek sevdiği mitolojik çağrışımları Latince adlarıyla dolduran öteki ağaçlar 

ve ırmaklar arasında hiçbir bağ kurmadı. Birisi olmak zorundaydı; zamanında yükünü 

tutmuş, artık saga sola borç vermekle, mahkemelerdeki davalarıyla, ufak çaplı tefecilikle 
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uğraşan köşesine çekilmiş bir tiyatro müdürü oldu. Ondan bize kalan, içinde ne duygu’nun 

ne de edebiyatın izine rastlanmayan o kupkuru vasiyetnameyi de, bu rolü üstlenmişken 

yazdı işte. Arasıra, Londra’daki dostları onu çekildiği köşede yoklamaya gelirler, o da 

onların hatırına şairliğini takınırdı. 

Tarihler, ölmeden once ya da sonra kendini Tanrı’nın huzurunda bulduğunu ve O’na 

şöyle dediğini yazar: ‘Boşu boşuna onca kişi olan ben, tek ve kendim olmak istiyorum.’ 

Tanrı’nın sesi bir girdaptan karşılık verdi ona: ‘Ben de tek kişi değilim; senin eserlerini 

düşlemem gibi, ben de dünyayı düşledim, Shakespeare kulum. Ve sen de düşümdeki 

suretlerden birisin; ve tıpkı benim gibi, hem herkes hem de hiç kimse olansın.’ (Borges, 

1985: 99-101) 

Arjantinli yazar Jorge Luis Borges’in ‘Yolları Çatallanan Bahçe’ adlı öykü 

kitabından alıntılanan ‘Hepsi ve Hiçbiri’ adlı bu metin, Harlan Ellison’un  

‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öykü ile yakın benzerlik taşımaktadır. 

Modernizm sonrası yazarlar kuşağından olan Borges, edebi kurgu 

yöntemlerini alt üst ederek fantastik ve gerçekliğin farklı görünümleri üzerinde 

durarak, Harlan Ellison ile aynı dönemler olmamasına karşın benzer özellikler 

taşımaktadır. Borges bireylerin farklı görünümlerini ele alış üslubu bakımından 

Kafka ile yapısal özellik bakımından sanki özdeşleşmiş gibidir. Fantastik ve 

kurguya (fiction) dayalı öyküleri ile gerçekliğin yeni görünümlerini kendi 

üslubunca kullanır. 

Kendi olamayan bir insanın herkes olabilmesi gibi fantastik ve kurgusal olan 

bu öykünün içinde, ontolojik bir serüven olan BEN’in yokluğu göze çarpar. Sorun, 

onca kılığa ve onca kişiliğe bürünebilen Ben, neden BEN olamıyorum sorusuna bir 

türlü cevap bulamaz. Uyarlaması yapılan ve senaryo haline getirilen ‘Korkunun 

Bütün Sesleri’ adlı öyküde de problemin bu yönde oluşu tesadüfi değildir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki; Senaryo yazma veya bir edebi metnin 

uyarlanarak senaryolaştırılması ile ilgili olarak: 

‘Her yıl Amerika’da yapılan filmlerin yaklaşık Yüzde otuzu Roman uyarlamaları 

olduğu tahmin edilmektedir. Yine her yıl en çok satan Romanların yaklaşık yüzde sekseni 

filme çekilmektedir. Örneğin 1977 yılında en fazla gişe hasılatı yapan yirmi filmin onaltısı 

uyarlamadır. Akademi ödüllerinden ‘en iyi fim’ ödülünün dörtte üçü uyarlamalara 

verilmiştir. Bunların da yaklaşık dörtte üçü roman ya da öykü uyarlamalarıdır. New York 

film Eleştirmenleri en iyi film ödülünü kazanan filmlerin de yaklaşık üçte ikisi yine 

uyarlamadır.’ (Miller, 1994: 257-258) 



7 

Buradan da anlaşılıyor ki; özgün bir senaryo oluşturmada uyarlamanın yeri 

giderek artmaktadır. Romandan ya da öyküden yola çıkarak uyarlanan senaryoların 

dramatik etkisi, verilmek istenen mesaj anlamında sinema sektörüne zenginlik 

katmaktadır. 

Öyküden yola çıkarak uyarlanan ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmde de, 

kişinin kendi benliği dışındaki her karaktere bürünmesi durumu her iki öykü içinde 

metaforik bir olgu olarak kullanılmıştır. Tıpkı Stanislavski’nin sihirli ‘EĞER’inde 

olduğu gibi. ‘EĞER’, ben Hamlet olsaydım, ‘EĞER’, ben bir dilenci olsaydım, 

‘EĞER’, ben bir terzi olsaydım vb. kullanılan ‘Sihirli EĞER’ler, Benin karaktere 

özgü ontolojik inşasını sunarken, her iki öyküde de BEN’in ortadan silinişini ve ben 

ile karakter arasındaki mesafesizliği ortaya çıkarmaktadır. BEN’in yok oluşunu ve 

sadece karakterin varlığının ağır bastığı ‘O’ olma biçimiyle yüz yüze geliriz.. Artık 

‘Sihirli EĞER’e gerek kalmamıştır. Çünkü, BEN’in ortadan silindiği bir durumda 

‘Sihirli EĞER’e de gereksinim duyulmayacaktır. Bu durum karakterle ben 

arasındaki mesafenin silinmesi gerçekliğin bir başka görünümü olacaktır. 

Mesafenin mesafesizliği tiyatro ve sinema oyunculuğunda başarıya ulaşmanın 

gizemi olurken, mesafenin ortadan kalkması durumu oyunculukta paradoksa neden 

olabilmektedir. Bir başka deyişle, Stanislavski’yi özümsemeden oluşturulan 

oyunculuk anlayışı, oyuncunun rolle tanışırken ki temasının yanlış kurgulanmasına 

ve kötü sonuçlar doğurmasına sebebiyet verebilir. 

Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküsünden uyarlanan ve 

sonrasında ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı  kısa film projesine dönüşen çalışmada, 

oyunculuğun metafor olarak kullanılmasıyla, aradaki benin yok olmasıyla, kimlik 

anlamında dünyanın görüntülerini yansıtan bir aktörün varoluş çabalarının nasıl 

yaşandığını film üzerinden görünür kılma çabası üzerine yapılan  bir çalışmadır. 

Burada tartışılması gereken nokta ise anlatı dilinin, yani öykülemenin  

sinemasal anlatıda içerdiği anlamsal karşılığı ile teatral anlatıdaki öykülemenin 

ortak anlam birimleri ve ayrımları üzerinde yoğunlaşmak, anlatıda dramatik olanın 

gereklilikleri üzerinde durmak çalışmanın daha anlaşılır olması nedeniyle 

önemlidir. 

Anlatı ile dramatiğin yan yanalığı çeşitli tiyatro üsluplarını, akımlarını 

belirlediği gibi, oyunculukla ilgili arayışlarda da zaman zaman temel nokta 
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olmuştur. Bu birlikteliğin keyfi ya da teatral ifadede oluşturduğu özgürlükler, çeşitli 

anlatıların efsane, masal, öykü, roman gibi türlerin tiyatro sahnesinde farklı 

uygulamalarla sahnelenmesini beraberinde getirmiştir. Peter Brook’un Mahabarata 

uyarlaması, Dostoyevski, Puşkin, Hans Falliada, Nabakov vb. gibi pek çok yazarın 

romanlarından ya da öykülerinden sahne uyarlamaları ve ayrıca sinema 

uyarlamaları gerçekleştirilmiştir. 

  Harlan Ellison’un kaleme aldığı ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküde 

anlatılan ‘Rol’ kavramının, gündelik hayatın içindeki oyun ya da ‘Rol’ kavramı ile 

bir ilintisi bulunmamaktadır. Öykü’de anlatılan durum William Shakespeare’in  

‘Beğendiğiniz Gibi’ adlı oyunundaki meşhur ‘Bütün Dünya Bir Sahnedir. Kadın 

Erkek herkes birer Oyuncu’ diye başlayan tiradında anlattığı durumdan farklıdır. 

W.Shakespeare bu tiradta sahne metaforunu kullanarak insanın yedi çağını, 

oynadığı toplumsal rollerle anlatır. Toplumsal rol ise, tiyatrodaki rolden ayrı bir 

olgudur. Shakespeare bu tiradta tiyatroyu sadece bir metafor olarak kullanır. Eric 

Berne’nin ‘Games People Play’ adlı kitabında da belirtilen, insanların hayatta 

üstlendikleri rollerdir W. Shakespeare’in anlattığı. 

Konularını Mitos’dan, köklerini ise ritüel uygulamalar ve mitosların 

canlandırıldığı misterlerden alan tragedya (Antik Yunan tragedyası) Batı anlamında 

tiyatronun ve dramatik sanatların kaynağı olarak kabul edilir. 

Aristoteles, Poetika adlı eserinde tragedya üzerinde durarak ve tragedya 

kavramını tartışarak, bu sanatın diğer sanatlarla olan ayrımı üzerine sıklıkla durmuş 

ve tartışmıştır.  Aristoteles’e göre sanat taklittir. Yani mimesistir.  

‘Ephos, tragedya, komedya, dithyrambos şiiri ve flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı, 

bütün bunlar genel olarak taklittir. (mimesis)’ (Aristoteles, 1976:11)  

Aristoteles sonrasında taklit (mimesis) ögesini, taklit edilen nesneler, taklit 

etmede kullanılan araçlar, ve taklit biçimi bakımından ayırarak inceler. Taklit 

edilen nesneler açısından bakacak olursak, iyileri taklit edenler ve kötüleri taklit 

edenler diye bir ayrım sunan Aristoteles, tragedyanın ortalamadan daha iyi kişileri 

taklit ettiğini, komedyanın ise ortalamanın altındaki kişileri yani ortalamadan daha 

kötü kişileri taklit ettiğini savunur. 

Taklit etme tarzı bakımından, Ephos ile tragedyayı karşılaştırarak taklit 

edilen nesneler ve taklit araçları bakımından birbirlerine benzemelerine karşın, 
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Ephos’un anlatımı kullanmasına karşılık, tragedya ve komedyenın kişileri eylem 

içinde devindirerek gösterdiğini söyler. Tragedya’yı şöyle tanımlar: 

‘…O halde tragedya ahlaksal bakımdan ağırbaşlı ve sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan 

bir hareketin taklididir; sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır; içine aldığı her bölüm için 

özel araçlar kullanır; hareket eden kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan tragedya salt bir 

öykü (mythos) değildir. ‘Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu 

tutkulardan temizlemektir.’ (Katharsis)’ (Aristoteles, 1976: 20)   

Aristoteles, tragedyayı taklit etme araçları ve taklit biçimi ile tanımladıktan 

sonra, sıklıkla üzerinde durduğu kavram olarak kullandığı Katharsis’in önemine 

işaret ederek, tragedyayı komedyadan ayıran temel özelliğin ‘Katharsis’ kavramı 

üzerine olduğun altını kalın hatlarla belirlemiştir. 

Aristoteles’e göre: 

 ‘Ephos, ölçülü (vezinli) sözlerle ağırbaşlı konuları taklit etmesi bakımından 

tragedyaya benzer; fakat aynı ölçüyü ve aynı öykü biçimini kullanmasıyla da tragedyadan 

ayrılır. Başka bir ayrılıkta (zamanla ilgili) uzunluk yönündedir. Çünkü tragedya öyküyü, 

güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen zaman içinde tamamlamaya çalışır. Yahut da pek 

az bunun dışına çıkar. Oysa Ephos zaman yönünden sınırlandırılmamıştır. Ephos ve 

tragedya arasındaki başka ayrılık da o halde burada bulunur. Bununla birlikte tragedya 

ozanları da başlangıçta Ephos ozanları gibi hareket ediyorlardı.’ (Aristoteles, 1976:19-20) 

Aristoteles zamanın kullanımı ile ilgili bir ayrımı dile getirirken yani 

‘Tragedya ozanları da başlangıçta Ephos ozanları gibi hareket ediyorlardı’ derken 

aslında bu ayrımın nispeten yeni bir ayrım olduğunu ve temel bir ayrım 

olamayacağını ki tıpkı bizim şu anda kullandığımız gibi bir ayrım olduğunu ifade 

etmek istemiştir. Tragedya ile Ephos arasındaki benzerlikler bununla da kalmaz. 

Aristoteles’e göre her ikisi de soylu karakterleri taklit eder. Ama Ephos 

ortalamadan aşağı kişileri taklit etmede en az diğeri kadar iyidir.  

O halde hareket halinde bulunan kişileri taklit eden eserler ister Ephos, ister 

tragedya olsun drama diye adlandırılabilirler. O halde anlatı ile dramatik biçim, 

hareket halinde kişilerin taklidi anlamında ortak davranabilir. 

Aristoteles’e göre tragedya ve Ephos hemen hemen her bakımdan ortak 

özellikler gösterir. Bunun böyle olması doğaldır çünkü tragedya kaynağını 

mitolojiden ve köklerini aldığı epik şiirden ve içerisinde hala bu özü ve bu özden 

kaynaklanan anlatım biçimini içinde barındıran bir yapıdadır. 
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Anlatı bir anlatıcının tek bir karakterin üzerinden ya da sadece kendi 

üzerinden anlattığı öyküyü içerir. Dramatik olan ise her bir karakterin, bir rolü 

üstlendiği bir anlatım biçimine dayalıdır. 

İşte Harlan Ellison böyle bir yöntemi metafor olarak kullanarak ‘Richard 

Becker’adlı bir karakter yaratmış ve rolü uzun çalışmalar sonucu tam olarak 

yansıtmayı başaran bu karakter, Harlan Ellison’un öyküde yazdığı gibi ‘sunduğu  imajla  

izleyiciler arasına kendi gölgesinin girmemesini tercih eden’ (Ellison, 2014:18) bir kişiye 

dönüşmüştür. 

  Buna göre düşünecek olursak; tiyatroda oyuncular, üstlendikleri rolü bir ‘ben’ 

üzerinden ifade ederler. ‘Ben Oidipus, Ben Antigone’ gibi. Varolan dietik (işaret 

eden) eksen hep ‘ben’ üzerine kuruludur. Bu nedenledir ki anlatı betimlerken, tiyatro 

taklit eder (mimesis). Anlatı kendi kendine yeterlidir. Tiyatro kuramsal olarak 

konuşma olgusuna bağlıdır. Anlatının pragmatik bağlama atıf yapmasına gerek 

yoktur. Tiyatro pragmatik bağlama ihtiyaç duyar. Anlatı, zaman ekseni çeşitlemesine 

rağmen genel olarak geşmişe yöneliktir. Tiyatronun ise zaman ekseni hep şimdiye 

dayalıdır. Anlatı bir zaman düzeyinden bir ötekine aktif olarak geçebilme yeteneğine 

sahiptir. Tüm bu farklılıklardan şu sonuca varabiliriz. 

 

-Tiyatro, bir bakış açısına göre anlatı değildir. Yani öykü değildir. 

-Tiyatro, kesişen konuşma eylemlerinin dinamik ilerleyişi, resmi geçididir. 

-Teatral dilin eksenleri üzerinde duracak olursak; teatral dilin üç eksen üzerine 

kurulu olduğunu görürüz. 

a- Anaphoric Eksen: Söylenenin öncesindeki durumlara işaret eder. 

b- Anlatısal Eksen: Öykü ya da hikayenin dizilişine işaret eder. 

c- Deiktik Eksen: Duruma yöneliktir, şimdinin içinde söylenenin durum içindeki 

kişilerce farklı anlamlandırmalarına işaret eder. 

O halde tiyatro, anaphoric eksen ve anlatısal eksen ile öyküden çok duruma 

yönelik olması ile ya da başka bir deyişle durumların ard ardalığının bir öyküyü 

oluşturması ile, ortaya çıkan bir ifade biçimidir. Öyleyse tiyatro bir şimdiye 

yöneliktir. 

‘Bütün bunlar, anlatım ile dramatik tarzlar arasındaki temel ayrımı gösterir: 

Anlatım, geçmişte olmuş olanları gösterir, dramatik ise Goethe ve Schiller’in bu konu 
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üzerindeki klasik tartışmalarında vurguladıkları gibi, sonsuz şimdiki zamanı yaratır; 

böylece, öykü anlatan kişi kendini oynayarak bir karakter durumuna girer.’ (Esslin, 1996: 

23) 

Bu anlamda öykü bir oyuncu ve oyunculuk yöntemi metaforuyla, 

insanoğlunun bu dünyayı algılama ve yansıtma çabasında kişinin, ‘biricik kendisini’ 

konu edinir. Kişi dünyayı yansıtan ve girdiği kabın şeklini alan bir varlık olduğunda 

kişiliği ortadan silinmekte ve varoluşunu gerçekleştirememektedir. Oyuncu Richard 

Becker (Recep Baker) örneğinde olduğu gibi bu sadece dünyayı yansıtan bir kişi 

olarak oyunculuk alanında başarı getirse dahi, kendisiyle rolü arasında anlamlı ve 

eleştirel bir ilişkiyi kuramayan kişinin gerçeklikle olan ilişkisini yitirmesi ve bir 

kişilik bozukluğunun ortaya çıkması anlamına gelmektedir ki, bu Richard Becker 

örneğindeki gibi olmasa bile kimi oyuncuların, dünya ile ilişkiyi sağlıklı kuramaması 

ya da yaşamın gerekliliklerini yerine getirmedikleri için düştükleri trajik durumlara 

da bir gönderme yapar niteliktedir. 

Sonsuz şimdiki zaman tiyatronun zamanıdır. Olaylar şu ya da bu saatte gece 

ya da gündüz, günümüzde ya da geçmişte geçmesine rağmen durumlar üzerine 

(Deiktik eksen) dramatik bir temsil, oyuncuları ve seyircileri kuşatan sonsuz bir 

şimdiyi oluşturur. 

‘Dram sanatının gerçekleştiği yer olarak sahne ve tiyatro salonu, bir gösterge dizgesinin 

sahnede şekillenmesi ve seyircinin bu durumu kabul etmesi ile gerçek hayatta olduğu gibi 

bir algılama çabasının çerçeve içine alınmış şeklidir. Seyirci sahnede yaşadığı şimdiyi, sözü 

söyleyen oyuncunun karşısındaki oyuncuya yönelttiği tepki ile ve karşısındaki oyuncunun 

tepkisi ile anlar. Bu anlamda sözü anlattığının yanı sıra sözün neyi ima ettiği ve nasıl 

alımlandığı: Oyuncuların sözü söyleme biçimleri ile olduğu kadar, onların ifadeleri ile, 

tavırları ile, efekt, müzik, ışık, kostüm, makyaj gibi etkenlerle biçimlenir. Bu şimdiki 

zamanda ortaya çıkan ve durumlarla ilerleyen bir algıyı gerektirir. Dram sanatı ‘hayali ya 

da geçmişteki gerçek olayları ele alan seyirci önününde o an oluyormuş duygusunu veren 

bir mimetik aksiyon olarak kendine özgüdür.’ (Esslin, 1996: 31) 

Dram sanatının bir diğer özgünlüğü ise, hayali evrenini yaratmak için, 

gerçek insanlar ve gerçek nesneler kullanmasıdır. Aristoteles’den beri vurgulanan 

ve tiyatroya özgü olan bu durum, onu klasik anlamda anlatıdan, anlatının zaman 

ekseninden farklı kılar. 

20.yy’da gerçekçi tiyatro ile bir kez daha vurgulanan bu durum yüzyıllar 

boyunca tiyatronun, çeşitli geleneklerde pek çok ülkenin halk tiyatrosunda ya da 
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pratikten faydalanan oyun yazarlarının oyunlarındaki konvansiyonel uygulamalara 

ya da anlatı ile iç içeliğe karşı olmak üzere özellikle çağımızda önem verilen bir 

yönüdür. 

Tiyatro’da dramatik olan durumlarla ve sonsuz şimdiki zamanın 

kullanımıyla, oyuncunun rol-ben ilişkisi ile şekillenen ve sonrasında ise seyircinin 

dramatik algısını oluşturan öykü-anlatı kurgusu, olay öncesi ve serimlerle yazarın 

kendi sesini, düşüncesini tiyatronun kendi kurallarına boyun eğerek iletme 

çabasında ve belkide en önemlisi, tiyatroda eğlenceyi ve teatral keyfi ortaya seren 

araçlarda ortaya çıkar. 

Anlatıyla dramatiğin birlikteliği, tiyatroyu zenginleştiten onu süsleyen ve 

ondan alınan keyfi arttıran bir durumdur. Diğer taraftan da tiyatronun zor anlatılan 

ve sınırlarda dolaşan rol kişisinin psikolojik iç yaşantısı ile ilgili olan ayrıntılarının 

anlatımında da yollarını oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Anaphoric eksen bize 

söylenenin öncesindeki unsurlara dikkat etmemizi sağlar. Şöyle ki; perde açıldıktan 

sonra seyircinin karşı karşıya kaldığı durumu neler oluşturmuştur. Buna dair 

bilgilerin aktarım sürecini Anaphoric eksende görürüz. Bu aktarım süreci, durumun 

içindeki bir dialogla görülebileceği gibi, genellikle bir monolog ile veya monolog 

şeklinde olsun olmasın bir epilogla da oluşabilir. 

Tiyatro oyunlarında, anlatı-dramatik ilişkisinde en sık karşılaşılan, 

oyunlarda bir anlatanın (anlatıcının) kullanımıdır. Anlatıcı, oyunun ya da sahnelerin 

başında geçmişe yönelik olayları anlatmak, oynanacak olan sahnenin sorunları 

üzerinde durmak ve sorunu tartışmak, oyun zamanını (an’ı) dondurmak gibi 

dramatik durumlar üzerine yönelerek, oyunu ileriye ya da geriye alarak zaman 

sıçramalarını gerçekleştirmek gibi görevlerle yükümlü kişidir. 

Komedya’da ve özellikle Eski Yunan Komedya’larında olsun, geleneksel 

tiyatro biçimlerinde olsun, Brecht’in epik tiyatro türünde de farklı anlamları işaret 

etmek üzere bu tür anlatıcılara rastlamak mümkündür. 

Antik Yunan Tiyatrosu’nda ise, koronun işlevi bir nevi anlatıcı olarak yer 

alarak olaylar dizisini anlatmak, tragedyanın işlevini iletmek, oyun kahramanını ve 

seyirciyi sağduyuya davet etmek, mitolojik öykülerden örnekler vererek, dramatik 

ironiyi vurgulamak ve seyirciye ipuçları vermektir. 
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Tiyatro sanatında anlatıya yönelik bir diğer örnek ise Prolog’dur. Yani 

öndeyiş. Prolog, göstermeci uslup içinde yazılmış oyunlarda, anlatıcı rolündeki bir 

oyuncu tarafından doğrudan seyirciye yönelik oyunun açılış konuşması şeklinde 

gösterimidir. Bir taraftan da Prolog, oyunun anlatı eksenini oluşturmak üzere fakat 

daha önemlisi oyunun anaphoric eksenini yani söylenenin öncesindeki unsurları 

göstermek üzere ortaya çıkan bir bölümdür. Prolog, bazen bir dialog biçiminde 

gerçekleştiği gibi, bazen de bir oyun kişisinin uzun sözleri ile de ortaya çıkabilir. 

Tiyatroda dramatik aksiyonu oluşturan diektik eksenin, oyun kurgusu 

oluşturmadaki yardımcıları olan anaphoric eksen ve anlatısal ekseni en büyük 

yardımcı öğesi ise monolog kullanımıdır. Söylem biçimi olarak dialogdan 

uzaklaşma olan monolog, sahnedeki oyuncuyu izleyen seyircinin varlığı ile, oyun 

kişisinin yaptığı bu konuşmaya dolaylı ya da doğrudan tanık olması durumunda 

kaçınılmaz olarak anlatma işlevini yüklenir. 

Ancak monolog oyun yazarının bu ‘sonsuz şimdiki zamanı’ başka zaman 

kiplerine değiştirmesine, parçalamasına ya da dönüştürmesine fırsat verir. 

Monoloğu yapan konuşmacı, bir dizi olay anlatarak zamanı kısıtlama ve oyunda 

geçen zamanı etkilemeyen bir takım sözler söyleyerek zamanı tamamıyla 

durdurma, zamanda ileri ya da geri gitme (bazen anlatıyı kendisiyle birlikte zaman 

içinde sürükleyerek) ve monolog sırasında ya da onu izleyen sahne olayları 

sırasında geçen zamanın hızına dair algılarımızı değiştirerek zamanı da değiştirme 

yetisine sahiptir. 

Monolog ve daha geniş bir perspektifle anlatı, seyircinin teatral algısında 

çeşitlemelere gidebilme gücüne de sahiptir. Anlatı tıpkı sinemadaki kamera 

hareketlerinin, seyircinin olayı izlerken görüş açısını değiştirmesi gibi, seyircinin 

düşünce düzeyinde olduğu kadar görsel algısında da değişikliklere yol açabilir. 

Anlatı oyuncunun ifade araçlarının (yüz, vücut, eller, makyaj, jest, mimik) 

yardımıyla, anlatılan aksiyona içten ve dıştan, şu açıdan veya bu açıdan bakmasını 

sağlayabilir. Oyuncunun gözlerinin ve baktığı yerin, seyircide uyandırdığı merak ile 

tıpkı bir kameranın hareketleri gibi, yaklaşarak ve uzaklaşarak yenilenebilen bir 

bakış açısı oluşturulabilir.  
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‘Fakat, monolog, zaman mekan ve mantık içindeki teatral olamayan atlamaların 

yazılı anlatıda (örneğin romanda) ya da filmde kurguyla sağlanan akıcılığın sahnede de 

sağlanabilmesine yarayan bir yöntemdir. ‘(Geis, 1997:5-10) 

Bu anlamda monolog, gerek tiyatro sanatında, gerekse sinema sanatında 

önemli bir yere sahiptir. Monolog görsel açıdan sinema sanatına görsel ve kurgusal 

olanaklar sağlarken, tiyatro ise monolog ile sözcüklerin seyircide uyandırdığı 

imgesel yapısı ile görsel olmayan (görsel de olabilir) fakat akılda tehayyül 

edilebilen anlatım dilinin önemli bir parçasını oluşturur. Oyuncuyu da özgürleştiren 

bu durum sinema dilinde oyuncunun sesinden ya da anlatımın oluşturduğu 

görsellikten edinilen görsel bir şölene dönüşebilir. Sinemanın anlatım araçları ile 

Tiyatronun anlatım araçları, Aristoteles’den bu yana benzerlikler barındırmasına 

rağmen anlatım dili ve anlam yaratma zemini daha çeşitli ve geçirgendir. 

Hem tiyatro, hem de sinema’nın anlatım dili ve dramaturjisi anlamında 

inceleyeceğimiz Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı kısa öyküsü  

izleyicilere hem teatral bir dilin örneklerini verirken sinema dilinin yapısını da 

içinde barındıran güzel bir örnek olduğu içindir ki inceleme konumuz olmuştur. 

‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öykü öncelikle, içinde teatral unsurlarını fazlasıyla 

barındırdığı için sahneye uyarlanabilir özelliktedir. Teatral dilin ve sahne  

göstergelerinin gerek teknik açıdan, gerekse oyunculuk açısından temsili anlamında 

vereceği ileti bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Diğer yandan teatral dilin 

sunamayacağı araçlarla da oluşturulduğu için sinemanın görsel anlatım dilinin  

oyunculuk açısından ve ayrıca sinema temsili açısından da önemli bir değere sahip 

olduğundan, uyarlama noktasında varacağımız temel nokta sinemanın anlatım dili 

ile, tiyatronun anlatım dilini birleştirmek yönündedir. Karşımıza karma bir durum 

çıkmaktadır. 

Bu nedenle konu bakımından, Semir Aslanyürek’in ‘Senaryo Kuramı’ adlı 

kitabında, Sinema dramaturjisinin edebiyat ile ilişkileri bölümünde yer verdiği 

hikaye (öykü) de; 

‘Düz yazı (prosa) kısa soluklu bir öyküleme sanatıdır. Bazı istisnaların haricinde, 

hikayedeki kahraman sayısı oldukça çok sınırlıdır. Hikayede işlenen zaman neredeyse anlık 

bir zamandır. Tek olaya dayalı bir eylemden oluşabileceği gibi, herhangi bir mekanın 

tasvirinden yahut o mekanın çarpıcı bir ayrıntısının betimlenmesinden de ibaret olabilir. 

Bazen, iki kahraman arasında geçen bir diyalog ve ya tek bir kahramanın öykülenmesi gibi 
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sözel bir eylemden, hatta herhangi birirnin belirli bir durum karşısındaki anlık psikolojisini 

yansıtan bir iç monologdan oluşan hikayelere de rastlamak mümkündür.’ (Aslanyürek, 

2004:29) 

‘Korkunun Bütün Sesleri’ bu açıdan bir edebiyat türü olarak hikaye yani 

öyküdür. ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öykü, bir oyuncunun ve oyunculuk 

yöntemi metaforuyla, insanoğlunun bu dünyayı algılama ve yansıtma çabasında 

kişinin, ‘biricik kendisini’ konu edinir. Kişi dünyayı yansıtan ve girdiği kabın 

şeklini alan bir varlık olduğunda kişiliği ortadan silinmekte ve varoluşunu 

gerçekleştirememektedir. Oyuncu Richard Becker (Recep Baker) örneğinde olduğu 

gibi bu sadece dünyayı yansıtan bir kişi olarak oyunculuk alanında başarı getirse 

dahi, kendisiyle rolü arasında anlamlı ve eleştirel bir ilişkiyi kuramayan kişinin 

gerçeklikle olan ilişkisini yitirmesi ve bir kişilik bozukluğunun ortaya çıkması 

anlamına gelmektedir ki, bu karakterimiz Richard Becker (Recep Baker) 

örneğindeki gibi olmasa bile kimi oyuncuların, dünya ile ilişkiyi sağlıklı 

kuramaması ya da yaşamın gerekliliklerini yerine getirmedikleri için düştükleri 

trajik durumlara da bir gönderme yapar niteliktedir. 

‘Einfühlung (özdeşleşme) İnsanın kendisini, başkasının tasarladığı bir dünyada birinin yerine 

koyabilmesi anlamına gelir. Psikolojik anlamda, kendi ruhsal durumlarını dış dünyada 

algılananlara yansıtabilmektir. Estetik anlamda ise, özdeşleşme, insanın kendisini bir sanat 

yapıtında hissetmesi, izlediği oyundaki kişilerden birinin yerine kendisini koyarak onunla 

özdeşleşmeyi dile getirir.' (Aslanyürek, 2004:39) 

Filmin baş karakteri Richard Becker (Recep Baker) örneğinde sadece 

kendisiyle rolü arasında özdeşleşebilen öte yandan kendi kişiliğini bile 

tanımlayamadığı, kendinin kim olduğunu bile bilemeyeceği bir benliğe 

evrilmektedir. Kendinin dışında, özdeşleşmeyi rolleri arasında kuran metaforik bir 

kahramana dönüşüm serüvenini anlatır. Richard Backer ‘ben’in ortadan silinişinin 

trajik serüvenini anlatmaya çalışır.  

Harlan Ellison böyle bir yöntemi metafor olarak kullanarak ‘Richard 

Becker’adlı bir karakter yaratmış ve rolünü uzun çalışmalar ve gözlemler sonucu 

deneyimleyerek yansıtmayı özdeşleşmeyi başaran bu karakter Harlan Ellison’un  

öyküde yazdığı gibi sunduğu  imajla  izleyiciler arasına kendi gölgesinin girmemesini 

tercih eden  bir kişiye dönüşmüştür. 
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‘Oyuncular, oyunculuk hedeflerinin gerçeğe erişmek olduğunu sıkça dile getirirler, ancak 

bu gerçeğin neleri kapsadığını belirlemek zordur. Genelde, oynanmakta olan karakterin 

özüne yönelik ideal bir iç gözlemi ve performansta doğruluğu ifade eder gibi görünür. 

Royal Sahakespeare Company’nin eski üyelerinden biri ve Young Vic Theatre’ın kurucusu 

olan Jane Lapotaire, şöyle diyor: İster 1 metre uzağınızdaki kameraya isterseniz iki bin 

kişilik bir seyirci kitlesine karşı olsun, iyi oyunculuk gerçeklikle ilişkilidir…’(Carter, 

2011:66) 

Oyunculuk sanatında ‘Rol’ kavramı, role bürünmek, rolün içinde hissederek 

rol yapmamak ulaşılması güç kavramlar olarak görünse de, önemli ve iyi 

oyuncuların hepsi bu zorluğun üstesinden gelmeyi başarmışlardır. Oyunculuk, 

zahmetli bir sanattır. Madende, madencilerin o karanlık hücrede, metrelerce 

yeraltına inip, kutsal cevheri buluncaya kadar, orada aylarca karanlıkta 

solumalarına benzemektedir. Öykümüzdeki Richard Backer’in kendi dışında herkes 

olabilme gibi bir varoluşun olduğu gerçekliği, karşımıza onu diğer oyunculardan 

ayıran bir özellik olarak çıkarır. Tüm rollerini, rolü ile arasındaki gölgenin 

varlığının silindiği gerçekliği içinde oynar. Bu nedenle gerçektir her oynayışı.  

Oyunculuk, drama yazarlığı olsun, Roman yazarlığı olsun, bir ressamın 

tuvaldeki uyguladığı varoluş biçiminden çok farklı bir değere ve varoluş biçimine 

sahiptir. 

Andre Bazin’nin de sözünü ettiği gibi,  

‘Şüphesiz her sanat, sanatçının söyleyebilecek bir şeyi olduğu ve bunu bir araçla söylediği 

ölçüde kendine göre bir dildir. Bir tablo da bir şiir gibi bir işaretler düzenlemesidir, sonucu, 

duyguları ve düşünceleri aktarmaktır.’ (Bazin, 1966: 19)  

Diğer yandan sinematografik anlatım ile teatral amlatımın ortak dizgesi olan 

dramatik anlatım bu noktada mekansal hareketlilik olarak birbirinden ayrışsa bile 

birbirlerine bağlı olarak ya da olmayarak farklı mekansal boyutlarda yeni üretim 

tarzları sunabilirler. 

‘Canlı ile sinematik drama arasındaki kesin fark, tiyatral ile sinematik mekanlar arasındaki 

temel ayrımda ortaya çıkar. Sahne (ister çerçeve, ister açık hava, ister ‘çerçeveli’ olsun), 

gösteri boyunca seyirciyle yüzleşir ve esaslar belirlenmiştir. Sinema perdesi ve televizyon 

ekranı, seyircinin serbestçe gireceği, çok çeşitli ve sürekli değişen bir mekana açılan 

kapılardır. Tiyatrodaki seyirci mekanla ‘yüzyüze gelir’ sinemadaki ve televizyondaki 

seyirci ‘emilerek içeri alınır’ ve değişik mekanların sekanslarına roketlenir. Kamera 

seyircinin gözü olarak hareket ettiğine göre, seyirci kameranın götürdüğü her yere gider: bir 

otomobilde hız yapar, evlere girip çıkar, nesnelere yaklaşır ve uzaklaşır. Bu seyircinin 
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‘mekan içindeki hareketliliğini’ sağlar. Yönetmenin istediği her yere fırlatılır.’ (Esslin, 

1996: 79) 

Bu noktadan hareketle ‘Korkunun Bütün Sesleri’ tiyatrosal olan ile 

sinemasal olanın, anlatım biçimi olarak kullanacağımız mekanlar tiyatro sahnesi ve 

doğal mekanlardır. Bu anlatımın dili ise sinemasal olacaktır. Tiyarodaki seyirci 

mekansal olarak yüzyüze gelirken, sinemasal anlatımın olanaklarını kullanarak 

başka bir izleyici kitlesi ile yüzleşecektir. Bu katmanlı anlatım dizgesi ile Martin 

Esslin’in vurguladığı gibi yüzyüze kalarak yüzleşmek ve diğer anlatımın başka bir 

yüzü olarak emilerek karşı karşıya kalacaktır. Bu durum kahramanımız Recep 

Baker için de bir oyunculuk deneyimi olarak çift katmanlı bir anlatımın yani 

sinemasal ve tiyatrosal anlatı biçimlerinin asal noktasını oluşturacaktır. Burada 

amaç, birbiriyle içiçe geçen bu iki sanat dalını iki farklı anlatım biçimiyle 

desteklemek olacaktır. 

‘Tiyatronun kendine özgü garip gücü, canlı nesneleri simgesel aksiyon içinde varsayma 

yetisidir; bir oyuncu sözsüz oyunla olmayan bir bardaktan içebilir, ya da olmayan bir silah 

kullanabilir. Oysa sinema, fotografik niteliği gereği ve inandırıcı bir gerçeklik gereksinimi 

olduğu için, gerçek nesneler kullanmak zorundadır. Öte yandan, kameranın deiktik özelliği 

ve onun minik nesneyi yakınlaştırarak göstermesi, simemanın gerçek nesneleri simge 

olarak kullanma becerisini arttırmıştır. Sinema, nesneler ve hatta manzaralar arasında belli 

düşünceleri, duyguları içeren bağlar kurarak Wagner’in ‘Leitmotiv’ kavramını görsel olarak 

yaratabilir.’ (Esslin, 1996: 82) 

Anlatım araçlarıyla farklı anlamlar üretmek gerek sinema, gerekse tiyatro 

sanatında aynı olmasa bile, kuşkusuz arke-tipsel olarak bakıldığında her ikisininde 

dramaturjik kaygılarının Aristoteles’in Poetika’sına dayalı olduğunu görürüz. 

Aristoteles, günümüz sanatında çok fazla dikkate alınmadığı içindir ki, dramaturjik 

nedenlerden dolayı başarısızlıkla biten çok fazla senaryo ve çok fazla tiyatro 

örnekleriyle doludur. 

 ‘Ne var ki sinema sanatının en zayıf halkası senaryodur. Sinemanın betimsel araçları 

arasında az gelişen, gelişmek şöyle dursun, belkide gerileyen yönü, kuşkusuz ki onun 

dramaturjisidir.’ (Aslanyürek, 2004:76) 

  Harlan Ellison’un  ‘Korkuyu Bütün Sesleri’ adlı öyküsünde edebi nitelikler 

taşıyan ve bir o kadar da günümüz toplumunun bir sorunu olarak yaşadığımız birey 

olabilmek için evrensel sorunlarını içinde barındıran bu öyküden hareketle bu 
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metnin senaryolaştırılması ve özgün bir senaryoya dönüştürülmesi üzerine 

kuruludur. Edebi anlatı ile bir film senaryosunun kurgusu aynı olamaz. 

‘Senaryo yazarını öykü veye roman yazarından ayıran önemli özelliklerden biri de o 

senaryonun kurgusudur. Edebi bir metnin (öykü, roman vs.) ve ye piyesin kurgusu ile film 

senaryosunun kurgusu önemli ölçüde birbirinden ayrılır. Roman veya öykü metninde ard 

arda sıralanan cümleler arasında, senaryoda olduğu gibi organik bir bağ bulunmayabilir. 

(…) Oysa sanaryoda devamlı eylem halinde olan bir olayın akışı sözkonusudur. 

(Aslanyürek, 2004:78) 

Sinema ve tiyatronun koşutluğu edebi metinlerden farklı olarak dramatik bir 

eylemin varoluşuyla vardır. Dramatik eylemin hareketliliği çatışmayı (Agonu) 

yaratan en önemli özelliktir. Agon yok ise, dramatik eylem de yoktur.  

İster toplumla birey arasında olsun, ister bireyin kendisiyle olan 

anlaşmazlığında olsun çatışmanın yokluğu veya durağanlığı eylemi dramatik 

noktaya taşıyamadığı gibi iç ve dış aksiyonları da beraberinde getiremeyecektir. 

Aristoteles’in üzerinde sıklıkla durduğu dramatik yapının en önemli üç 

ayağı üzerinde durmak gerekir. Hem dram sanatında, aynı zamanda da sinema 

sanatında gerek komedi, gerekse vodvil, melodram, gerek tragedya olsun, tiyatro ve 

sinemada dramatik yapının eylem akışını ve oluşumunu belirleyen; katharsis 

(arınma), Mimesis (öykünme), einfühlung (özdeşleşme) nin dramatik yapının 

oluşumunda olmazsa olmazı ifade eder. Aristoteles, Poetika (poetics) adlı eserinde 

türlerin kendi iç dinamiklerini inceler. Böylelikle tragedya, komedya gibi türler, 

Aristoteles’le birlikte belirli kurallar ekseninde evrensel bir nitelik kazanır. 

Sinema ve tiyatro sanatında, dramatik yapının özünü oluşturan etmenlerden 

biri de Agon (çatışma) dır. Agon (çatışma) olmadan çelişkilerden, belirsizliklerden 

sözetmek yersiz olacaktır. Örnek vermek gerekirse, Tragedya’da çoğunlukla ahlaki 

değerlerin ürettiği çelişkiler çatışmayı oluşturur. Çelişkiler kahramanın ağır acılar 

çekmesine ve ölümüne kadar yüceltilir. Bu acılar çok ağır ve yoğun yas 

duygularıyla ve acıyla ilintili olduğu kadar, dokunulamayan yüce değerlere karşı 

nefret duyguları insanda irade ve cesaret duygularını sağlamlaştırarak arınmayı 

sağlar. Arınma (katharsis) oluşan ruhani boşluğun varlığı ile birlikte 

hazzınestetiğini oluşturur. Tragedya’nın paradoksunu oluşturan, insana ait 

değerlerin kırılgan yapısındaki estetik hazdan duyumsanan arınmadır. Tragedya her 

zaman ahlak ve erdemi yüceltirken, kötülüğün cezalandırılmasını ister.  
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Bunlar, ahlaki değerlerin gerekliliklerini temsil ederken, kötülük, erdemli 

olmak, ahlaklı olmak, davranış biçimlerini oluşturur. Tragedya, kahramanları değil, 

kahramanların davranış biçimlerindeki sapmaları cezalandırır. 

Yunanca taklit etme anlamına gelen Öykünme (mimesis) ise M.Ö.V.yy.’da 

kullanılmış olup, etimolojik kökeni itibarıla ‘aldatmak’, ‘Yanıltmak’ anlamında 

kullanılan bu kavram ‘mei’ (mai, mi) olarak kabul edilmiştir. Platon’dan önce de 

kullanılan mimesis o dönem için, Platon’dan önce ve sonra gelen yazarlar için 

‘taklit’ olarak adlandırılmıştır. Mimesis (öykünme) sonrasında, tüm Yansıtma 

Kuramları’nın temelini oluşturmuştur. Platon, ‘Devlet’ adlı eserinde Mimesis’i 

şöyle açıklar: 

‘Zor bir iş değil, dedim. Her zaman kolayca yapılabilen bir iş. Eline ayna alıp da her yana 

tutarsan çarçabuk yaparsın bunu. Güneşi, gökteki yıldızları, yeryüzünü, kendini ve öteki 

canlılar, ev eşyalarını, bitkileri ve şimdi sözünü ettiğimiz bütün şeyleri hemencecik 

yaratabilirsin- Evet, ama sadece bir görünüştür bunlar, gerçek değil ki! –Güzel, tam da 

istenenin üstüne bastın. Çünkü bu çeşit ustalar arasında ressamı da saymak gerekir değil 

mi? – Elbette- Diyeceksin ki ressamın yaptığı da bir yataktır. –Öyle değil mi? (…) 

gerçekten varolanı yapmadığına göre, gerçek nesneyi değil,  gerçek nesneye benzeyen, ama 

ondaki gerçekliği taşımayan bir nesneyi yapıyor demektir.’ (Platon, 2002:365) 

Burada Platon, mimesis kavramını ontolojik olarak irdeler. Taklidin varlık 

bilimsel nedenleri üzerinde durur. Gerçeklikle, hakikat arasındaki o ince çizgiyi 

kurcalar. Bilgi- inanç- idealar- duyular dünyası gibi.  

‘Platon’dan önce Kseneton ‘Şölen’ adlı eserinde, sanatı gerçeğin / hakiki olanın taklidi ve 

asıl olana aldatıcı bir tarzda ulaşmanın bir aracı olarak sunmaktadır.’(Ksenefon, 1962: 37-38) 

Platon’da olduğu gibi Aristoteles içinde sanat mimetiktir. Fakat Aristoteles, 

Platon’dan farklı olarak sanat ve sanatçıların taklit etme yollarını seçmede özgür 

olduklarını savunur. Ona göre, sanatçı taklit ettiği şeyleri oldukları gibi taklit 

edebilecekleri gibi, olmaları gerektiği gibi de taklit edebileceklerini savunmuştur. 

Mimetik olanda seçilen uslup tamamen sanatçının özgür seçimidir. Taklit eden 

nesneden çok, taklit edilen şey ile yani nesne ile, o şeyin modeli arasındaki taklit 

ilişkisi Aristoteles için önemlidir. Aynı şekilde bu ilişki idealist olduğu kadar, 

realist bir bütünlükle de yapılabilir.  

Einfühlung (özdeşleşme) kavramına gelecek olursak, Sinema ve Tiyatro 

sanatının ve hatta tüm sanatları içine alan ve tüm sanatların özünü oluşturan 
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özdeşleşme, mimesis ve katharsis olmadan düşünülemez. Birbirine sımsıkı bağlı 

olan bu üç kavram birbirinin destekçisidir. Mimesis olmadan katharsisi, katharsis 

olmadan da einfühlung yani özdeşleşmeyi düşünemeyiz. Sinema ve tiyatro 

sanatının olmazsa olmaz bu kavramı estetik yaşantının ve dramatik anlatım 

biçimlerinin temel öğesidir. Einfühlung (özdeşleşme) içten duymanın ve 

duyumsamanın sanatıdır. 

‘Kuşkusuz tragedyanın, sınırlı olanaklarıyla -özellikle üç birlik kuralı- elde edilebilen katharsis, 

günümüzde çok geniş olanaklara sahip olan sinemada özü değişmemek üzere ileri boyutlara 

ulaşmıştır. Acıma ve korku duygularına, öfke, nefret, sevgi, erotik duygular vb. eklenmiştir. 

Çağımızın karmaşık yaşamı bunu gerekli kılmıştır. Günümüzün sinema seyircisi aktivite 

olanaklarını elde etmediği gerçek yaşamda, gerçekleştiremediği bu duygulardan bir film 

gösterisi sonunda rahatlar. (Katharsis) Bunun temel koşulu seyircinin olaylar ve kahramanlarla 

yaşantı ve duygu birliğine girerek özdeşleşmesidir.’(Parkan, 1983:20) 

Sinema ve Tiyatro sanatında Özdeşleşme, ‘Yüzleşme’nin bir sağlamasıdır. 

Kendini bir başkasının yerine koyarken (Empathy) aynı zamanda kendimizle 

yüzleşebilmeyi olanaklı hale getirir. Bu anlamda Özdeşleşmede Antik Yunan’dan 

günümüze kadar gelen kodlanmış duygu ve tavır birliğinde üç türlü BEN’den 

sözetmek gerekir. 

a) Kendimizi ifade ettiğimiz BEN 

b) Başkasının Beni gördüğü BEN 

c) Ulaşmak istenilen BEN     

Romandan tiyatroya, tiyatrodan sinemaya kadarki süreçte sıkça karşılaştığımız 

Ben arayışı, ulaşmak istenilen BEN’dir. 

Film senaryosunda ve tiyatro metinlerinde olması gereken dramatik 

anlaşmazlığın en belirgin özelliklerini kısaca özetlemek gerekirse; 

Çelişki yaratan ilişkiler arasındaki çatışmanın güçlü olması. 

Karakterlerarası ilişkilerin birbirleriyle çatışmaları sonucu, dengelerin 

bozulması. 

Bozulan ilişkilerin farklı momentte farklı ilişkiler oluşturmasından kaynaklı 

farklı çatışma kodları. 

Kişilerin değişimindeki çelişkilerin aşamaları. 

Ontolojik varoluşun insan değerleri üzerindeki değişkenliğin metin ve 

senaryodaki devamlılığını ilginç kılacak dramatik çözümsüzlüğün en asal 



21 

değerlerini oluşturur. Buna ek olarak Aristoteles’ten Modern döneme kadar klasik 

bir senaryonun ve bir tiyatro metninin dramatik çözümsüzlüğünü destekleyen ve 

döngüsellik açısından en belirgin özellik olarak karakterlerin kaderlerindeki ani 

değişimler, yani ‘Peripetie’ olarak tanımlayabiliriz. 

Bu açıdan bakıldığında bir aktör olan Recep Baker’in içsel yolculuğundaki 

varlıksal duruşunu var edebilmek için oynadığı karakterlerdeki iyi oyunculuğu ile 

rolle arasına kendinin bile girebilmesinin mümkün olmadığı oyunculuk 

yaklaşımıdır. Kendini ancak oynadığı karakterlerle tanıma fırsatı bulduğumuz 

Recep Baker seyirciye kendi yaşam biçimine dair hiçbir ipucu vermez. Çünkü 

yaşamı rolleri üzerine kuruludur. Varolma biçiminin rollerle olan bir nedensellik 

üzerine kurulu olduğunu görürüz. Bu nedensellik ise kendine ilişkin bir belirsizliğe 

dönüşerek ‘Ben’ kavramının yok oluşuna dek sürer. Senaryoda çatışmayı oluşturan 

durum da budur. Yani, karakterin (Recep Baker) oynadığı rollerdeki seçimleri, 

onun Peripetie’si olur. Yani kaderinin aniden değişimi onun yok oluşuna dek 

devam eder. Onun rol ile kurduğu ilişki biçimi, gerçeklikte algıladığı yaşam 

biçimidir. Rolde kendini bulma edimi gerçeklik algısı ile karışınca hangisinin 

gerçek, hangisinin oyun üzerine kurulu bir yaşam biçimi olduğunu karıştırmaya 

başlar. Rol ile kendisi arasında kurduğu yaşam biçimi, gerçeklikte kurduğu 

ilişkilerdeki dengenin bozulma biçimi olur. 

‘Önceleri insan karakterinin sinemada kullanım alanı yok gibiydi, sinemanın doğası buna 

engel oluyordu. Sinema, ‘sanatsal betimlemenin bir merkezi’ne yaşam alanı vermeye hazır 

değildi. Dramaturji unsurlarının, film betimselliğinin bir sistemi şeklinde biçimlenmesiyle, 

sinemanın geçirdiği evrimleşme sürecinde zenginleşen görselliğinin, dramaturji ve film 

yönetmenliği ile bütünleşmesi, karakterin sinemada kullanılması için elverişli koşullar 

yaratmıştır. Filmin sırf görsele dayalı bir sanat olmaktan görsel-işitsel bir sanat haline 

gelmesi, şimdiki anlamıyla karakterin sinemaya girmesine ‘yeşil ışık’ yakmış 

bulunmaktadır.’ (Aslanyürek, 2004:133) 

Günümüz sineması ise eskiden olduğundan çok daha yenilikçi ve 

karakterlerle zenginleşen bir sanat haline gelmeye devam etmektedir. Tiyatronun 

bize sağladığı düşsel durum, ister dekor olsun, ister olmasın, sahnenin uzamı 

hakkında karakterlerle bütünlüklü olarak bizlere sahne dilinin olanaklarını farklı bir 

biçimlerde anlatırken sinemada bu durumun daha farklı bir seyirde işlediğini 

görürüz. Sinemada uzamsal olarak mekan sahne perdesidir. İşte bu perdenin içinde 
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anlatılan her şeyin mantıklı olması gerekmektedir. Peter Brook, ‘Açık Kapı adlı 

kitabında bu durumu çok güzel bir şekilde özetler. 

‘Eğer yaptığımız tek şey boş bir uzamda iki kişiyi yan yana getirmek ise her bir ayrıntı 

dikkate alınmaya başlanır. Benim için bu, tiyatronun en temel biçimi ile sinema arasındaki 

farktır. Fotoğrafın gerçekçi doğası nedeniyle sinemada bir kişi her zaman için bağlamdadır, 

hiçbir zaman bağlam dışı olamaz. Soyut dekorlarla, dekor olmadan, beyaz fon perdeleriyle 

film yapma girişimleri olmuştur fakat Dreyder’in Jeanne d’Arc’ı hariç bu çaba pek sonuç 

vermemiştir. Yapılmış binlerce büyük film göz önüne alındığında sinemanın gücünün 

fotoğraftan geldiği görülebilir ve fotoğraf da bir yerde olan bir insanı içermektedir. Bu 

açıdan sinema, içinde çalıştığı toplumsal bağlamı bir an için bile görmezlikten gelemez. 

Kamerayla oyuncunun birlikte yaşadıkları dünyanın belirli gündelik gerçekliğini vurgular. 

Tiyatroda, örneğin gündelik giysileri içinde olan bir oyuncunun, beyaz bir kar başlığı 

giyerek papayı oynadığını ima ettiğini düşleyebiliriz. Vatikan’ı gözümüzün önüne 

getirebilmek için tek bir sözcük yeterlidir. Sinemada bu olanaksızdır. Öykünün içinde 

belirli bir açıklama yapmak gerekecektir; örneğin olay bir akıl hastanesinde geçmektedir ve 

beyaz başlıklı hasta kiliseye dair sanrılar görmektedir; böyle bir açıklama olamadan bu 

imge anlamsız olacaktır. Tiyatroda düş gücü uzamı doldurur, sinemada ise perde bütünü 

temsil etmekte, çerçevenin içinde kalan her şeyin mantıklı ve tutarlı bir biçimde birbirine 

bağlanmış olmasını gerektirmettedir.’ (Brook, 2004: 27) 

Uyarlaması yapılan filmin uzamsal bahsi açısından düşünüldüğünde 

karakterimiz Recep Baker, oyunla gerçeklik duygusunun yitimi sonucunda, girdiği 

bardan bir hayat kadını ile çıkar. Sabah uyandığında ise kadını öldürmüş olduğunu 

görür. Dehşete düşer. 

Televizyon haberinde bu ünlü oyuncunun rolünü yakalamak adına bir 

cinayet işlediği haberine tanık oluruz. Akabinde Recep Baker’i bir tecrit odasında 

oynayacağı rolü sayıklarken görürüz. Peter Brook’un da değindiği gibi, eğer burası  

gerçeklikte bir tiyatro sahnesi olsaydı ve bu senaryoyu tiyatroya uyarlamış olsa 

idik, tiyatrosal olan sahne uzamında belki bir akıl hastanesine bile gerek 

kalmayacaktı. Mekansal betimlemeyi Recep Baker’in deli Kostümüyle görmek bile 

boş uzamda, burasının bir akıl hastanesi olarak tanımlanmasında yeterli olacaktı. 

Sahne uzamını görsel olarak karakterin kostümünde vererek, mekansal olarak 

burasının bir akıl hastanesi olduğu düşlemi seyirciye direkt geçecekti. Peter Brook 

bunun sinema sanatında mümkün olamayacağını söylerken, Sinemasal uzamın 

böyle olamayacağı gerçekliğidir. Tiyatroda düş gücü uzamı tanımlarken sinema 

çerçevenin içinde kalan herşeyin sağlamasını yapmak zorundadır. İşte bu yüzdendir 
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ki karakterin içinde bulunduğu uzamın gerçekliği tutarlılık sağlayacaktır. Bu 

nedenle Recep Baker’in işlediği cinayet sonrası onu akıl hastanesinde bir tecrit 

odasında görmemiz, tiyatrosal uzamdan farklı olarak, gerçekliğin tutarlı ve birbirine  

neden sonuç ilişkisi içinde örülü olarak görmemizi sağlayacaktır. Bu nedenledir ki 

tiyatro ve sinemanın sahne uzamı ve kullanım alanları dramatik yapı açısından 

senaryo olsun, bir tiyatro oyun metni olsun birbirinden farklı nitelikler taşımaktadır. 

Sinema ve tiyatro sanatında imge üretimi mekansal araçların farklı olması 

nedeniyle farklı üretilecektir. 

‘Oyuncu, önce Venüs’te, sonra bir süpermarkette olabilir, zaman içinde ileri geri gidebilir, 

tekrar süpermarkette olabilir, tekrar anlatıcılığa dönebilir, yeniden rokete binip uçabilir ve 

benzeri her şeyi birkaç saniye içinde çok az sayıda sözcüğün yardımıyla yapabilir. Bunların 

hepsi eğer özgür bir uzamdaysak olanaklıdır. Bütün bu gelenekler düşünülebilir ama 

bunların hepsi katı biçimlerin var olmamasına bağlıdır.’ (Brook, 2004:28) 

Anlaşılacağı üzere tiyatronun uzamsal dili oyuncunun söylem biçimleri ile  

anlatısal olarak seyircinin imgesinde farklı bir düş serüveni olarak  algılanmaktadır. 

Sinema sanatında bu durum simgelerle ya da metaforik anlatım biçimleriyle 

karşımıza çıkmakta.  William Miller’ın senaryo yazımı adlı  kitabında; 

‘Simgeler, görüntünün taşıdığı anlamın ötesinde anlamlar yaratırlar. Örneğin, yalnız ve 

ağlamaklı sesler çıkartan bir köpek, sahibinin öldüğünü tanımlar. Simgeler, filmin anlam 

dokusunu zenginleştirebilirler. Bazen simgeler oldukça belirgin ve basittitr. (Miller, 2014: 

179) 

Anlaşılacağı üzere tiyatro sanatı anlatım biçimi ve uzam dili kullanımında  

oyuncunun yardımıyla izleyiciye bu şekilde ulaşırken, sinema sanatı birbiri  ardına  

akan görüntüleri bir sonrası veya bir öncesi durumların geçişlerini izleyiciye  

görüntü ve ses  yardımıyla simgesel olarak verir. 

Bir senaryoda, dramatik ilerlemenin olabilmesi için, birbiri ardına gelen 

sahnelerin neden sonuç ilişkisi içinde olması gerekir. Her bir sahne, kendinden 

önceki sahnelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum kendisinden 

sonraki sahneleri de belirler. Dramatik ilerlemede değişimin olması zorunludur. 

Antik Yunan’dan günümüzde dek gelen tiyatro metinlerine bakıldığında 

modern ve modern sonrası oyunlarda bile dramatik yapının eskiden bu yana 

korunduğuna tanık oluruz. Eylemler tepkilerle gelişmektedir. Sinema sanatında 

olduğu gibi tiyatro sanatında da bu durum aynıdır. Dışsal bir eylemin dönüşemeyip, 
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karakterde içsel bir eylem olarak varlığını koruması bizleri insan gerçeklliği 

üzerinde düşündürür. Böylelikle, oyun kişisi ya da karakter, bu durum karşısında 

nedenini bilemediği ve sonucunu kestiremediği bir durum karşısında bulur kendini. 

Böylesi bir durum model sonrası oyunların trajik boyutunu oluşturur. Antik Yunan 

oyunlarından farklı olarak, modern ve modern sonrası oyunların olay örgüsünde acı 

çekmeye yani pathosa rastlanmaz. Bu yüzden modern insanın yaşadığı durum, 

tragedyaya özgü olmayacaktır. 

‘20. Yüzyıl yazarı gördüğü ya da gerçekleri olduğu gibi gösteren bir yansıtmacı değildir. 

Yaşadığı her şeyi bozan, çarpıtan, değişik açılardan çeşitli biçimlerde yoğuran, kısaca 

sürekli değiştiren bir büyücüye, bir sihirbazlık dönüşmüştür. Kafasında kurduğu, tasarladığı 

dünyalarla yaşadığı dünyaya yön vermeye, yeni yeni dünyalar yaratmaya çalışır. Yazın 

yapıtın oluşturan malzeme (dil, kurgu, biçim) belli bir olguyu yaratan bir araç olmaktan 

çıkar, artık. Konunun geri plana itilmesiyle başıboş kalan dil, beylik deyişlerden, 

alışılagelmiş kavramlardan kurtularak yeni biçimlerde ortaya çıkar. Sözcükler de kendi 

kendilerine yetmeye, kendi içinde bir bütün oluşturmaya başlarlar, tıpkı matematik 

işaretleri gibi.’(İpşiroğlu, 1988: 27) 

Böylelikle, projeksiyon, Dia ve film etmenleri ile yüzyıllardır süregiden 

anlatım araçlarının egemenliğinde olan tiyatro, bugün anlatımsal araçlarının 

biçimini değiştirerek farklı anlatım yollarına gidecektir. Dramatik yapının özünü 

ise, anlatım araçlarındaki farklılık belirleyecektir. Tiyatro dilindeki yeni arayışlar, 

yeni tiyatro biçimlerinin oluşumunu etkileyecektir. 

Aslında, sanatta bu tür arayışların varlığı, toplumsal, sosyo ekonomik, 

kültürel ve antropolojik açıdan durmadan değişen insanoğlunun bir yansıması 

olarak çıkar karışımıza.  

Tiyatronun kendi doğasında olduğu gibi değişen bu yapı, aynı şekilde 

sinema sanatında da yansımasını bulur. Tiyatro geleneği itibariyle belirli bir metine  

sadık kalarak gerçekleşir. Sinema sanatında da durum aynıdır. Plan, sahne ve 

serkanstan oluşan temel yapı filmin senaryosunu oluşturur. ‘Sinematografik 

Anlatım’ adlı eserinde Prof. Dr. Selahattin Yıldız , senaryoya ilişkin; 

‘Senaryo, filmin edebi metnidir. Filminin yapım aşamasını oluşturan senaryo, görüntülerin 

yazıya dökülmüş ilk halidir. Sinemanın öykü sanatı olduğu söylenir, ister yapıntı olsun, 

ister belgesel yönetmenin izleyiciye anlatmak istediği bir şeyler, vermek istediği bir takım 

mesajlar vardır. Verilmek istenen mesajlar, bir öykü yapısı içinde işlenip, şekillendirilerek 

senaryo içine yerleştirilir. Sinemada pekçok bir olmasına karşın yapıntı (fiction), neredeyse 
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sinemayla bir tutulur hale gelmiştir. Gerçekten de sinema dendiğinde ilk akla gelen bir 

öyküdür. Sinema bu anlatım yöntemine klasik Yunan tragedyalarında trajik, dram ve 

melodram olarak işlenen, antik tiyatroda öykü ve romanda uzanan çizgiden ulaşmıştır. 

Zamanın yöntem ve tekniklerinden yoğun olarak etkilenen sinema asıl romanın anlatım 

yöntemi olan öyküyü alarak; kendi haline dönüştürmüştür. Sinema öyküsünün, roman 

öyküsünden farkı ise malzemesidir. Sinema her ne kadar bir görüntü sanatı da olsa onun ilk 

adımı olan senaryo bir edebi metindir. Ne var ki bu edebi metin, romandaki gibi harflerin 

sınırsız kombinasyonu üstüne kurulmuş sonsuz bir hayal dünyasını değil, sinematografi’nin 

sınırlılıklarını hesaba katan görsel bir anlatımı ifade eder. Senaryo metni, görsel bir 

metindir.’ (Yıldız, 2014:125) 

Senaryo metnine baktığımızda görsel bir şölenle karşılaşırız. Başı, sonu ve 

ortası olan bir metin belirli planlardan oluşur. 

‘Plan; anlamını sinematografide en küçük birim olma özelliğiyle kazanır. Kameranın 

çalışmaya başlamasıyla birlikte stop konumuna kadar kaydettiği bölüm plan olarak 

adlandırılır. Planların her bir tekrarı çekim olarak adlandırılır. Plan bir tanedir. Çekimler 

birden fazla olabilir’ (Yıldız, 2014:120) 

 Planların bir araya gelmesiyle sahneler oluşur. Sahnelerin ardarda  

gelmesiyle   sekanslar oluşur.  Sekans birden fazla sahneyi içilebilir. Her sekansın, 

başı, ortası ve sonu vardır. Tıpkı tiyatro metinlerinde olduğu gibi her bir sahnenin 

içindeki epizodik anlatımlar gibi.  

‘Sinematografik görüntü; dış gerçekliğin kurulması, düzenlenmesi ve simülatif olarak 

yeniden yaratılması üzerine kuruludur.’ (Yıldız, 2014:53) 

Sinematografik algı tıpkı dünyayı algılamak istediğimiz gibi olabilir ya da 

olmayabilir. Bilinçli algı tek bir şeyin seçimine yöneliktir. Burada anlatılmak 

istenen, gerçekliğin paradoksunu oluşturan durum ise gerçekliğin yeniden 

yapılandırılmasıdır. Gerçekliğin yapıntıya dönüşümü izleyicide farklı algılama 

biçimlerini geliştirecektir. Bu nedenledir ki, kurgu sinematografik anlatımın asal 

noktasını oluşturur. 

‘Şurası kesin, dramatik gösteri, ‘gerçek’ yaşamın mimetik yeniden yaratması olduğundan, 

yaşamımızdaki şeylere ayna tutar, ama bunu yaparken de denetim, yönlendirme ve 

yoğunlaştırma için bazı müdahaleler gerektirir. Seyircinin, bilerek algıladığı ya da şifresini 

çözdüğü göstergelerden her zaman çok daha fazlası farkında olmadan aldıklarıdır. 

Bilinçaltındaki bütün göstergeler birleşip ruh durumumu, atmosferi bir sahnenin 

‘duyumsanması’nı bir filmin ya da oyunun bütününü ya da karakterini içeren genel izlenimi 

ortaya çıkarır.’ (Esslin, 1996: 122-123) 
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Kısaca özetlemek gerekirse, dramatik yapı, tiyatro sanatı ve sinema sanatı 

gibi alanlarda, birbirinden ayrı kodlarla düzenlenerek veya birbirleriyle örtüşen 

kodlarla sahne alsalar bile yaşamın farklı yüzleriyle içiçe olmak durumundalar. 

Çünkü, ‘Dram Sanatı’ iletişimden daha fazla şey içerir. Ve her ikisin de kesişen tek 

bir yolu vardır. O da ‘Dram Sanatı’dır. 

 

 

 BÖLÜM 2. OYUNCULUK SANATINA YAKLAŞIMINDA STANİSLAVSKİ 

YÖNTEMİ  

 

Bilindiği gibi Antik Yunan'da tiyatro sanatı o dönemin yaşantısına, sosyo-

kültürel kimliğine ve o dönemin entellektüel düşünce biçimine, yazılan tiyatro 

oyunlarıyla çok önemli katkılar sağlar. Bu dönemin oyunculuk anlayışı stilize ve ağır 

başlı oyunculuktur. Devasa derecede büyük amfi tiyatrolar o dönemin oyunculuk 

anlayışına dair bizlere bilgiler vermektedir. 

Mekansal olarak, dönemin tiyatrolarında oynanmakta olan oyunlarda, 

izleyicilerin oynanan oyunları görebilmesi ve seçilebilir kılması adına 

sahnenelemelerde bir takım değişimlere gidilmiştir. Örneğin karakterlerin 

kişiliklerinin belirgin kılınması adına oyuncuların yüzlerindeki maskeler ve doğal 

olarak maskelerin kullanımı ile ilgili olarak hareketlerdeki ağır başlılık da 

oyunculukta belirgin kılınmıştır. Cothornus denilen kalın tabanlı ayakkabılar 

kullanılmıştır.  

Gerçekçilik ya da diğer bir söylemle gerçekliğin yanılsaması Antik Yunan 

oyunculuk biçiminin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Aynı şekilde kadın rollerinde 

de yine maske kulanılmıştır. Thespis Antik Yunan döneminin ilk önemli 

oyuncularından olup, aynı zamanda drama yazarıdır. Thespis, tiran Pisistratos'un 

düzenlediği performans yarışmalarında birincilik ödülü alarak Atina'nın nadide 

oyuncularından biri olmayı başaran ilk aktör olarak tarihe geçer. Solon tarafından 

oyunlarında aldatıcı ve tehlikeli kişilikler sergilediği için eleştirilere maruz kalmıştır.  

Aiskhylos bu dönemde eserlerinde ikinci oyuncuyu da katarak, yazarla 

oyuncu arasındaki ayrımı netleştirir. Daha sonra Sophokles tarafından oyuncu sayısı 
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üçe çıkarılır. Üçüncü oyuncu kullanımı ile karakterizasyonda ve oyunlarda daha 

anlaşılır bir dil ve diyalog kullanımını sağlar. Stilize ve gösterişli oyunculuk anlayışı 

içinde maske kullanımı ile sağlanan duruşlar ve karakterize etmenler için ses 

kullanım tekniklerinin gelişimi tiyatro gösterimlerinde önemli bir yere sahiptir. 

Doğru ses kullanımı, ritm algısı, şarkı söyleme yetisi maske ile yapılan 

performanslarda jest-hareket bütünlüğü bakımından, kullanılan cothornus ve heybetli 

kostümlerin oyunculara yansıyan duruşları bakımından Antik dönemin oyunculuk 

anlayışına ağır başlı bir görünüm kazandırmıştır. Klasik dönemin oyunculuk anlayışı 

ve oyunculuk anlayışı zamanla değişime uğrayarak, Aiskhylos ve Sophokles 

dönemlerindeki oyunculuk anlayışı sınırlı ve resmi bir dille gelişirken, Euripides’le 

başlayan süreçte ise oyunculuk daha özgür ve hatta komik unsurları da içinde 

barındıran bir yapıya bürünmüştür. 

Roma döneminde ise, Antik Yunan düşüncesinde benimsenen ölçülü, edepli 

ve ağır başlı oyunculuk biçimi yerini, Antik Yunan oyunlarının adaptasyonlarına 

(uyarlamalarına) bırakır. Bu dönem ise Seneca, Terentius ve Plautus’un komedileri 

önem kazanır. Renkli ve canlı dekor kulanımları ile değişen sahneleme biçimi 

oyunlarda hayvan kullanımına kadar gider. Antik Yunan döneminde oyuncular 

askerlikten bile muaf tutulurken bu dönem için özel tiyatro toplulukları içinde 

eğitilen kölelerden oluşur. Bu dönemin en önemli oyuncusu olan yunan kökenli 

Qintus Roscius Gallus, aynı zamanda Cicero’nun da dostudur. Cicero Roscius’la 

ilişkili olarak  

‘her şeyin onun tarafından nasılda kusursuzca yerine getirildiğini, son derece zarif bir şekilde 

aynen gerçekte oluyormuş gibi yapıldığını ‘(David Carter, 2011:17) söyler. 

Dönemin yazarlarından olan Lucianus,  

‘İtalya’daki Yunanlılar tarafından türetildiği söylenen bir terim olan pantomim 

hakkında yazan Lucianus gerçeğe benzerlik (versimilitude) çağrısında bulunur. …prens ya da 

tiran, yoksul ya da çiftçi, kim olursa olsun ona özgün nitelikler yansıtılmalıdır.’ (Cartier, 

2011:18) 

Buradan da anlaşılacağı gibi, oyunculukta gerçeklik ve o gerçekliğe uygunluk 

algısı, Antik Yunan’dan bu yana süregelmiştir. 

Tiyatro, oyunculuk sanatının omurgasının oluşumunda büyük bir role sahip 

olan Stanislavski'nin kuramı ve yöntemi, tiyatro düşüncesinin en önemli 

ürünlerinden biridir. Stanislavski her şeyden önce yapay oyunculuğa, tiyatrosallığa, 
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dış kalıpların ezberlenerek yinelenmesine karşıdır. bu konuda Rus oyunculuğunda 

gerçekçiliğin babası sayılan aktör Mikhail Shehpkin'inden çok etkilenir.  

Stanislavski, Moskova Sanat Tiyatrosu'ndaki oyunculuk alıştırmaları ile bir 

devrim yaratmıştır. Yapay ruhsuz oyunculuğa karşı yaratıcı oyunculuğu 

savunmuştur. Stanislavski tiyatroyu insan gövdesinin ve ruhunun araştırıldığı bir 

labaratuvar olarak tasarlamıştır. Eğitime iyi niyetle yaklaşan ve kendi kalıplaşmış 

görüşlerinden vazgeçebilen herkes, her zaman bir şeyler öğrenebilir ve kendini 

geliştirebilir gözüyle bakmıştır. Ve daha sonrasında onun izinden yürüyerek farklı 

tiyatro teknikleri geliştiren çok sayıda tiyatro düşünürünün arke- tipini oluşturmuştur. 

 

2.1. Stanislavski Yaşamı Ve Tiyatro SanatınaYaklaşımı 

Ünlü tiyatro yönetmeni, oyuncusu ve sistem adı verilen oyunculuk 

yönteminin kurucusu, oyuncunun eğitiminde belki de dünyada ilk kez sistematik bir 

kuramı oluşturan Konstantin Stanislavski, 1863 yılında Çarlık Rusya’sında 

Konstantin Sergeyeviç Aleksev adıyla doğar. 

Babası tüccar sınıfından olan Stanislavski, varlıklı bir ailenin çocuğu idi. 

Türccar sınıfından ve oldukça varlıklı olan ailesi tiyatro opera ve bale sanatını 

seven ve destekleyen bir aile olduğu için Stanislavski’nin eğitimi jimnastik, müzik 

ve bale de dahil eğitimlerini içeren bir eğitimdi. 

Daha çocuk yaşlarda aile eğlencelerinde roller alarak oyunculuk yapan 

Stanislavski daha 14 yaşındayken 1877 yılında Lubimayka’daki tiyatrosunda tek 

perdelik iki oyunla sahneye çıkar. 

Stanislavski 1877 yılında Moly tiyatrosu aktörlerinden Aleksandre Fedotov 

yönetiminde Gogol’ün ‘Kumarbazlar’ adlı oyunda yarın profesyonel olarak rol aldı. 

Moly tiyatrosu doğalcı oyunculuğu ile tanınan ‘Şepkin’in fikirlerinden etkilenen bir  

tiyatro olduğun için bu deneyim Stanislavski’nin doğalcı oyunculuk ile ilk 

tanışmasına vesile oldu. Şepkin’in doğalcılığı ile Stanislavski’nin doğalcılığı 

arasında yöntem ve uygulama açısından büyük farklılıklar olmasına rağmen Şepkin, 

Stanislavski için bir çıkış noktası olarak önem kazanır. 

Stanislavski, 1885 yılında Moskova Tiyatro Okulu seçmelerine girdi kabul 

edildi. Fakat eğitimden memnun kalmadığı için, kısa bir sürede oradan ayrılır. 1888 
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yılı içerisinde Stanislavski, Kommisarzhevski, Fedor Sollogob ve yönetmen, yazar, 

aktör Fedotov’un yer aldığı Moskova Sanat ve Yazın topluluğu kurulur. 

Stanislavski bu topluluk tarafından sahnelenen Puşkin’in ‘Açıkgözlü 

Şövalye’ adlı oyununda rol alır ve bu rolü için çeşitli çalışmalar dener.  

Stanislavski, şatoda yaşayan açgözlü şövalye karakteri için, kendisini bir gece 

şatoya kapatır. Fakat sonuçta  

‘Aktörün belleğinin bu biçimde yani gerçek deneyim ve duyguları, daha sonra bir rolde 

yeniden canlandıracak biçimde kaydetmeye gayret ederek işlemediğini keşfetti.’ (Rose, 2014: 48) 

Oyunculuk üzerine oynadığı karakterler yardımıyla araştırmalara giren 

Stanislavski, kendinden yola çıkarak, aktörün sahne üzerindeki gerginliklerinden 

kurtulması yolunda araştırmalar yapar. Sahte jestlerden kurtulmak için diksiyon 

üzerinde çalışır, karakteri canlandırma dışsal etmenlerin ve makyajın yardımı 

konusunda çalışmalar yapar. 

1890 yılında, Saxe-Meiningen tiyatrosunun Moskova’ya ikinci kez gelmesi 

Stanislavski’nin doğalcılığı üzerinde büyük bir etki yarattı.  

Bu tiyatro klasik eserleri, kostüm ve dekorun en ince ayrıntılarına kadar 

çalışarak tarihsel bir doğrulukla sahnelemeyi amaçlayan bir tiyatroydu. Burada 

aktörlerde çoğu zaman ünlerine, yeteneklerine ya da grup içindeki konularından 

göre değil, rolle olan fiziksel benzerliklerine göre seçilmekteydi. 

Bu anlamda, Saxe-Meinengen saray tiyatrosu, doğalcılık ile başlayan ve 

sonunda gerçekçilik anlayışıyla ulaşan sanat yaşamı için Stanislavski’yi etkileyen 

en önemli kaynaklardan biri oldu. 

1897 yılında, Stanislavski Moskova Filarmoni Okulu’nda tiyatro 

öğretmenliği yapan oyun yazarı, Vladimir İvanoviç Dançenko ile birlikte Rus 

tiyatrosunun sorunları üzerine gerçekleştirdikleri tartışmalar ve çalışmalar 

sonucunda, kendi tiyatro etiklerini oluşturup, eski oyunculuk yöntemlerini 

reddettikleri buluşmalar gerçekleştirdiler. 

Bu konuda aldıkları kararlar doğrultusunda 1898 yılında Moskova Sanat 

Tiyatrosu’nu kurdular. Moskova Sanat Tiyatrosu bütünüyle profesyonel bir 

örgütlenme içinde, teatral yapıma önem veren yıldız oyunculuk sistemini reddeden, 

oyuncunun oyuna hizmet etmesi gerektiği anlayışıyla ansemble bir oyunculuk 
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anlayışını savunan bir tiyatro anlayışı doğrultusunda çalışmalar yürüten bir 

topluluktu. 

Stanislavski ve Moskova Sanat Tiyatrosu, Saxe-Meiningen Saray 

Tiyatrosu’nun oyun biçeminden büyük ölçüde etkilendi. Oyunun gerektirdiği 

gerçekçi dekor ve kostüm anlayışı ver role uygun oyuncuların oyunlarda yer alması 

Meiningen Saray Tiyatrosu’nun temel anlayışı idi. Moskova Sanat Tiyatrosu bu 

biçimden hareketle, bu biçimi daha da geliştirerek oyunlar sahneleme yolunu tuttu. 

Moskova Sanat Tiyatrosu önce Ostrowski’nin ‘Sne gurochka’ adlı eseriyle 

fantastik diye nitelendirilebilecek oyunlar sahnelemeyle işe başladı, daha sonra 

İbsen, Maeterlinck ve Knut Hamson oyunlarını sahneleyerek simgecilik, 

izlenimcilik etkisi altında kaldı ve daha sonrada Stanislavski’nin oyunculuk ve reiji 

anlayışı açısından dönüm noktası olacak Çehov oyunları geldi. 

Çehov’un Rusya’nın taşrasında geçen dört büyük oyunu: Vanya Dayı, Üç 

Kız Kardeş, Martı ve Vişne Bahçesi iç aksiyona dayalı karakterleri ve şaşırtıcı 

doruk noktalarının, merak unsurlarının ve net bir amaçlarının olmaması ile 

oyunculuk ve reji bu oyunlarda oyunculuk ve reji açısından zorlu metinler olması 

nedeniyle bu oyunlarda oyunculuk ve reji başarısı yakalamak zordur. 

Oyunlardaki ayrıntı bolluğu, giderek birleştirici bir iç atmosfer, net çizilmiş 

oyun kişileri ve yılın bir aksiyon anlayışı Stanislavski’nin ardına düştüğü gerçekçi 

oyunculuk anlayışı için iyi bir malzeme sunmaktadır. 

‘Stanislavski’yi oyunculuk konusunda önemli keşiflere - yani bir rolün temsil edilmesinin 

değil, sahne üzerindeki bir rolde yaşamın yaratılmasının önemine ve set, kostüm ve efektle 

otantiklik yoluyla aktörlerin dışsal gerçekliği hissetmelerini sağlamanın bir yolu olarak, 

duygu durumun yaratılmasının oyunculukta yüksel gerçeğin ortaya çıkacağına yönlendiren 

Anton Çehov’un oyunları üzerindeki çalışmalar oldu.’ (Rose, 2014: 51) 

Stanislavski Çehov oyunlarının atmosferini oluşturan dekor, kostüm, 

makyaj, ses efektleri yardımıyla oyuncunun dışsal gerçekten hareketle, rolü bu 

etmenlerin yardımıyla içsel olarak yakalaması üzerine çalıştı. Dışsal gerçeğin 

oyuncunun bilinçaltını harekete geçirerek, uyandırılan anılar ile sahnede yaşanan 

gerçek bir an olması üzerine olan yaklaşımını ortaya koyması açısından, Çehov 

oyunları Stanislavski’ye çalışma fırsatı sunuyordu. 

Stanislavski bu anlamda rolle kaynaşmayı ya da birleşmeyi amaçlamaktadır. 

Stanislavski kaynaşma terimini aktörün izleyici ile kaynaşması değil, karakter ile 
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kaynaşması anlamında kullanılır. Bu kaynaşma, dışsal imge içsel olandan itibaren 

ilerler ve rol ile benzer olan duyguların anılarını aktör kendi yaşamından hareketle 

rol ile kaynaştırır. 

Stanislavski 1906 yılından itibaren, Moskova Sanat Tiyatrosun’da oynadığı 

ve sahnelediği oyunların yanı sıra daha sonra ‘Sistem’ adını alacak olan oyunculuk 

ve oyuncu yetiştirme tekniği üzerine yoğunlaştı. O yıllardaki çalışmalarında ‘sihirli 

eğer’ kavramı yoluyla, oyuncunun karakteri yaratma ve defalarca oynayarak rolü 

sürdürebilme konusunda çalışmalar yaptı. Buna göre, oyuncu ‘Sihirli Eğer’i 

kullanarak eğer karakterin yerinde ben olsaydım düşüncesinden hareketle, sahne 

üzerinde dikkatini toplama, bulunduğu anda deneyimleme yapabilme yeteneğini 

geliştirmekte, aktörün sahnede rolü oynarken yapması gereken görevler üzerine 

odaklanarak, anın gerçekliğini hissetmek, gerilimlerini ortadan kaldırmak ve rolün 

düşünce biçimiyle oluşturulan görevleri tek tek gerçekleştirerek, rolün sahnede 

doğru bir şekilde oynanmasını amaçlamaktadır. 

Stanislavski aktörün devinimlerini içsel bağlamda gerekçelendirerek bilinç 

yardımı ile bilinçaltına giden yolu açmasını ve buradaki çağrışımları rolün 

hizmetine sokmasını savunur. 

1910 yılına gelindiğinde Stanislavski, katı doğalcılık (Natüralizm) estetiğini 

reddederek izleyicide hissetmeyi yaratmak gibi temel bir amaçtan, hissetmeyi 

aktörün deneyimlemesi yoluyla yaratmak gibi bir amaca geçiş yapar. 

1912 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nda birinci stüdyo kurulur ve 

Sanislavski Mikhail Çehov, Vakhtangov gibi aktörlerle çalışmaya başlar.1916, 

1920 ve 1921’de ikinci, üçüncü ve dördüncü stüdyolar kurulur. Edward Gordon 

Craig, Isadora Duncan gibi önemli tiyatro adamları bu stüdyoları ziyaret eder ve 

çalışırlar. 

1917 yılında Bolşevik iktidarının kurulmasıyla birlikte Moskova Sanat 

Tiyatrosu 1919 yılından 1922’ye kadar bir Avrupa turnesi yapar. Stanislavski rejim 

değişikliği ile birlikte Sovyet Toplumu’nda tiyatronun rolünün tartışıldığı, agit-prop 

tiyatroların gerçek tiyatro olarak algılandığı, devrimden önceki avangart süreçlerin 

yozlaştırırılması ile kaba bir estetiğe yönelindiği hatta deneyimleme ve piskolojik 

yaklaşımın burjuva sanatı olarak eleştirildiği bir dönemde üzerinde çalıştığı ve 

inandığı tiyatroyu savunmaya devam etti. 
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1927 yılında, Bolşevik devriminin etkisiyle Stanislavski, partinin Sovyet 

toplumunda sanatın amaçlarına uygun bir repertuar oluşturma zorunluluğuyla 

sahnelediği Vsevolod Viaçeslaviç İvanov’un ‘Zırhlı Tren No: 14-69’ adlı oyunu 

büyük başarı elde etti. 

Stanislavski 1928 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun otuzuncu yılı 

kutlamalarında ‘Üçkız Kardeş’ galasında bir kalp sorunu yaşayınca aktif oyunculuk 

yaşamına son verdi. Çalışmalarını Stanislavski Opera Stüdyosu, daha sonraları da 

tiyatro stüdyosu olacak stüdyoda uygulamalı ve kuramsal dersler vererek geçirdi. 

Bundan sonra yaşamının son döneminde toplam yedi oyun sahneledi. Fakat bu 

oyunlar, uzun prova dönemleri sonucunda ortaya çıkan ve bu prova dönemlerinde 

Stanislavski’nin oyunculuk metodunun deneyimlenip geliştirildiği oyunlar idi. 

Stanislavski’nin sanat anlayışı ve sistem’i ‘idealizm’ içerdiği savıyla 1931 

yılında Rus Proleter Yazarlar Derneği’nde saldırıya uğradı. Sovyet düşüncesi 

evrensel ya da aşkın gerçekler ya da mistik görünen şeyleri reddediyordu. 

Stanislavski’nin ‘Sihirli Eğer’ kavramı bu bağlamda anlaşılıp, alaya alınan birkaç 

unsurdan biri idi. Stanislavski bir savunma yazısıyla ‘Sihirli Eğer’in soyut, hayali 

bir dünya değil, belirli koşulların altında ‘Sen ne yapardın’ sorusunun cevabı olarak 

aktörün çalışmasına etki ettiğini belirterek bu saldırılardan korunmayı başarmıştır. 

1932 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun I.Sudakov rejisiyle sahnelenen 

Bulgakov’un ‘Türbinlerin Günleri’ adlı oyunun Stalin tarafından beğenilmesi ile 

Sovyet iktidarı arasındaki buzlar eridi. Stalin döneminde gerçekçi sanat üslubunun 

‘Sosyalist Gerçekçiliğe’ aktarılması ile Belinski, Çernişevski, Puşkin gibi yazarların 

tekrardan onay görmesi ve partinin sosyalist sanatı destekleyen sanatçılarda 

sanatsal kusursuzluk arayışı, tiyatro sanatını, uzun bir prova süreciyle estetik bir 

kusursuzluk arayışıyla ve gerçekçi bir oyunculuk anlayışı ile ortaya koyan 

Stanislavski’nin Sovyet iktidari tarafından kabul görmesinin anahtarı oldu. 

1930’lu yıllarda Stanislavski daha sonradan ‘Oyunculukta Fiziksel Eylemler 

Metodu’ diye adlandıracağı çalışma biçiminin ilk denemelerini gerçekleştirmeye 

başladı. 1934 yılında ‘Üçkız Kardeş’ oyununu çalışırken okuma provasında, 

aktörlerle oturup masabaşı analizi yapmak yerine, oyunun devinimlerini aktörlere 

inceletti. Bu aktörün oyunun belirli durumlarının gerektirdiği görevleri, aktörün 

belirli bir fiziksel eylem sıralamasıyla gerçekleştirdiği bir oyunculuk yöntemi 
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olarak Stanislavski’nin oyuncunun yetiştirilmesinde ve sahnede fiziksel eylemin 

önemi ile hareket ettiği anlayışının ilk çalışmaları idi. Stanislavski Fiziksel 

Eylemler Metodu ile, duygusal yaşantının canlandırılacağı, hatta bazen duygusal 

bellek kullanımı yoluyla yapılandan daha kolay gerçekleşeceğini düşünmektedir. 

Stanislavski alışkanlıklar ya da şablonlarla dolu kötü oyunculuk ifadelerinin 

ve duygu gösterilerinin yerine aktörün, diğer aktörlerle duygu ortaklığı içinde 

deneyimlemesinin, aktörün karakterin gerçeğine vakıf olmasını ve onu psikolojik 

ve fiziksel olarak etkin kıldığı görüşündedir. 

1935 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nda yaşanan Bulgakov’un ‘Moliere’ 

adlı oyunun sorunlu bir biçimde sahnelenmesinin ardından Stanislavski, yeni bir 

Opera-Tiyatro Stüdyo’su kurdu. İzleyen yıllarda hastalığı kötüleşmeye başladı. 

1938 yılında Meyerhold’un tiyatrosunun kapatılması üzerine bugün Stanislavski ve 

Nemirovich-Danchenko Moskova Müzik Tiyatrosu adı ile yaşayan tiyatrosuna 

davet etti. Bu tiyatro 1918 yılında Stanislavski’nin Bolşoy’daki bir opera stüdyosu 

olarak kurduğu, Stanislavski opera Tiyatrosu ile 1919 yılında Moskova Sanat 

Tiyatrosu’nda bir stüdyo olarak kurulan Nemiroviç-Danchenko Müzik 

Tiyatrosu’nun 1941 yılında birleşmesi Stanislavski ve Nemiroviç Danchenko 

Moskova Sanat Tiyatrosu adını almıştır. 

Stanislavski 1938 yılında üzerinde çalıştığım iki oyunu sahneleyemeden 

vefat eder. Bu oyunlar daha sonra Meyerhold’un tamamladığı Verdi’nin 

Rigoletto’su ve Mikhail Kedrov’un tamamladığı Moliere’in Tartuffe adlı eserleri 

idi. 

Stanislavski’nin sağlığında yazdığı ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ 1938 yılında, 

‘Bir Karakter Yaratmak’ 1955 yılında, ‘Bir Rol Yaratmak’, 1957 yılında 

yayımlanmıştır. 

Bu kitaplar bugün bile dünyada ve ülkemizde oyunculuk eğitimi veren 

kurumlarda okutulmakta, Stanislavski ve ardıllarının oluşturduğu gerçekçi 

oyunculuk anlayışı ve oyuncunun eğitiminde kullanılan ‘Stanislavski Metodu’ 

oyunculuk öğrencilerine yön vermeyi sürdürmektedir. 
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2.2 Oyuncunun Eğitiminde Stanislavski Sistemi 

1863 yılında dünyaya gelen Stanislavski, tiyatro ile tanıştı gençlik 

yıllarından itibaren, oyunculuk sanatının doğası ile, onun eğitim ile kazanabileceği 

niteliklerle ilgilendi. Çünkü hem Stanislavski’den önce hem de onun döneminde, 

oyunculuk, yıldız oyunculuk sistemine dayalı, doğuştan gelen bir yetenek olduğuna, 

kontrol edilemez bir süreç ve hatta mistik bir tarafı olduğuna inanılan bir sanat 

olarak kabul edilmekteydi. 

Oyunun ve rolün kendi özelliklerine art olmayan, duygusallık, ses ve 

mimik-jest ustalıklarıyla parlayan yıldız oyuncuların revaçta olduğu bu dönemde, 

oyuncular oynadıkları oyunun izleğine ve içeriğine değil, kendi belirlenmiş ve 

seyirci tarafından onaylanmış yeteneklerine dayanarak, yıldız oyunculuk diye 

tanımlayabileceğimiz bir oyunculuk stiline sahip olmalarıyla başarıya ulaşıyorlardı. 

Stanislavski işte bu dönemde oyuncunun oyunun ve hayatın gerçeği ile donanmış, 

role hazırlanma süreci içinde karakter ile yaratıcı bir süreç içinde tanışan, oyunun 

amaçlarına hizmet eden, oyun gerçeği içinde seyirciyle karşılaşan, oyun arkadaşları 

ile ilişkide olan, konsantrasyonu sağlam, bedenini ve sesinini iyi eğitmiş ve iyi 

kullanan bir sanatçı olması gerektiği düşüncesini, sanat yaşamının süreçleri içinde 

ve kurduğu oyunculuk stüdyoları, sahnelediği oyunlar ve kendi oyunculuğu 

üzerinde deneyerek geliştirmiştir. 

Dönemin pozitivist geleneği içinde ve bu geleneğe duyduğu yakınlığa 

rağmen Stanislavski, oyuncunun sadece gözlem ve deney yoluyla incelenecek basit 

bir varlık olmadığını da biliyor, oyuncunun yaratıcılığının gizemli ve sırlarla kaplı 

bir alanda oluştuğunu kendi deneyimlerinden de biliyor ve bu yüzden Freud’dan 

yararlanarak oyuncunun bilinçaltının yaratıcılıktaki önemini kavrıyordu. İşte bu 

yüzden ilerleyen yıllarda yönteminin temel ilkesini ‘bilinçli teknikler yoluyla 

bilinçaltını açığa çıkarma’ olarak niteledi. 

‘Bu kavramsal çerçeve içerisinde Stanislavski’ye göre yaratıcı sürecin kendisi doğrudan 

kontrol edilemez, ama oyuncular onu harekete geçirecek dolaylı tekniklere sahip olabilirler. 

Oyunculuk araştırması bu tekniklerle ilgilenir, onları keşfetmeye ve tanımlamaya çalışır; 

oyunculuk alanındaki deneysel çalışmanın temel hedefi oyuncunun kendisini yaratıcı bir 

duruma sokmayı öğrenmesini sağlamaktır. Oyunculuğa bu tür bir yaklaşım oyuncunun 

yaratıcı güçlerini harekete geçirmeyi öğrenebileceği sonucunu beraberinde getirir ki bunun 

doğal bir uzantısı olarak, oyunculuğun ‘Tanrı tarafından seçilmiş özel kişilere has’ bir 
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yetenek olmaktan ziyade herkes tarafından öğrenilebilecek ve geliştirilebilecek bir insani 

nitelik olduğu görüşüne ulaşmakta zorlanmayız.’ (Moore, 2016: 8) 

İşte Stanislavski gerek Namireviç-Danchenko ile öncelikle oyunculuk ve 

sahneleme üzerine yaklaşımlarını belirleyerek kurdukları Moskova Sanat 

Tiyatrosu’ndaki sahneleme çalışmaları ile gerekse hem Moskova Sanat 

Tiyatrosu’nda, hem de çeşitli yerlerde kurduğu stüdyoları ile oyuncunun eğitimine 

ve yaratıcı sürecinin kışkırtılmasına ilişkin yaptığı çalışmalar ve dersler ile ‘Sistem’  

olarak adlandıran, oyunculuk eğitim sistemini hayatı boyunca deneyimleme yolu ile 

oluşturmuştur. 

Stanislavski’nin ölümünden sonra yayımlanan ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ ve 

‘Bir Karakter Yaratmak’ adlı kitaplar hayali bir oyunculuk okulunda okumakta olan 

öğrenciler yolu ile Stanislavski’nin ‘Fiziksel Eylemler Yöntemi’ni geliştirmeden 

önceki temel sistemini açımlayan, örnekler ve temrinler ile sistemin pratik olarak 

ifadesini oluşturan kitaplar olarak, oyunculuk eğitimi anlamında temel kitaplar 

olarak kabul edilirler. 

Stanislavski bu iki kitabında, örnekler ve doğaçlama çalışmaları ile 

desteklediği oyunculuk sistemini, sistemin iç mekanizmasını çalıştıran ‘Bir Aktör 

Hazırlanıyor’ adlı kitabında, sistemin dış mekanizmasını ise ‘Bir Karakter 

Yaratmak’ adlı kitabında açıklamaktadır. 

Oyuncunun ‘bilinçli teknikler yoluyla bilinçaltını açığa çıkarma’ temel 

ilkesi ile yaratıcılığı oluşturma temelli sistemin mekanizması çeşitli başlıklar 

altında incelenmektedir. 

Buna göre ‘aksiyon’ eylem, bu mekanizmanın birinci aracıdır. 

Stanislavski’ye göre sahnede yapılan her şeyin bir nedeni olması zorunludur. 

Aksiyon zaten tanım olarak, sahnede bir nedenin sonucu olarak yapılan eylemdir. 

Stanislavski: 

 ‘Sahne üzerinde olup biten her şeyin bir amacı olmalıdır, yerinizden kalkmamanızın bile 

bir amacı olmalı, sadece seyircinin görüş açısı içinde bulunmak gibi genel bir amaçtan öte, özel bir 

amaç.’ (Stanislavski, 1983: 48) 

Oyuncu eylemin hatırı için genel bir eylemi oynamamalı. Oyunun her bir 

sahnesinde belirlenen birimler çerçevesinde amacını gerçekleştirmek için eylemde 

bulunmalıdır. Amaçlar soyut ve genelleyici olmaktan ziyade, karakterin o an içinde 

bulunduğu duruma ait ve somut olmalıdır. 
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Sistemin ikinci anahtarı ‘Sihirli Eğer’dir. Oyuncunun canlandırdığı karakter 

için ‘eğer ben o kişi olsaydım ne yapardım’ sorusu ile hareket etmesi gerektiğini 

belirleyen anahtar kelime ‘Eğer’ oyuncuyu iç ve dış aksiyonu oluşturması için 

güçlü bir şekilde uyarır ve imgelemini harekete geçirir. Fakat ‘Sihirli Eğer’i 

kullanabilmek için oyuncu oyunun verili durumlarını incelikle analiz etmeli, verili 

durumları oluşturduğu koşullar içinde, eğer ben olsaydım ne yapardım cümlesi ile 

hareket etmelidir. ‘Sihirli Eğer’ böylece oyuncu ile yarattığı karakter arasında bir 

neden-sonuç ilişkisi oluşturabilecektir. Sistemin üçüncü anahtarı ‘İmgelem’dir. Bir 

oyuncu hayal gücüne sahip olmalıdır. Stanislavski: 

‘Bir aktör ya imgelemini geliştirmeli ya da tiyatrodan ayrılmalıdır. … Aksi halde 

bu eksikliğini, kendi imgelemini kullanarak gidermeye çalışan yönetmenlerin eline 

düşecek, böylece başkasının bir aracı haline gelecektir.’ demektedir.’ (Stanislavski, 1983: 

70) 

İmgelemi geliştirmenin yolu, iyi bir gözlemci olabilmekten geçer. Oyuncu 

imgelemini, hem kendi yaşantısı, hem de gözlemlediği başka yaşantılar üzerine 

nitelikli gözlemler gerçekleştirerek geliştirir. Oyuncu imgelemini çalıştırırken; kim, 

nerede, nasıl, niçin sorularına yanıtlar aramalı, böylece genel ve belirsiz bir imge 

yerine sahne için gerekli olan somut verilere ulaşmayı denemelidir. İmgelem 

üzerine çalışma, bilinçli zihinsel bir biçimde düzenlenmeli ve yönetilmelidir. 

Sistemin dördüncü anahtarı ‘konsantrasyon’dur. Oyuncular, seyirciler, 

dekor, ışıklar ile dolu bir salonda gerçekten görür ve duyarlarsa inandırıcı olacaktır.  

Bu ise, göründüğü kadar kolay değildir. Oyuncuların dikkati her zaman 

sahne içine odaklanmalı, dikkat noktası seyirciyi de kapsayacak şekilde salonda 

olmamalıdır. Stanislavski, oyuncular için üç dikkat çemberi tanımlar; küçük dikkat 

çemberi oyuncuya en yakın olandır, orta dikkat çemberi, oyun arkadaşlarını da 

kapsayarak biraz daha geniş, büyük dikkat çemberi, tüm sahneyi ve salonu 

kaplayan alandır. Aktör küçük dikkat çemberinden başlayarak, bütün ayrıntıları 

görmek zorundadır.  

Aktör dikkatinin dağıldığını hissederse, işe tekrardan küçük dikkat çemberi 

ile başlamalı alanı yavaş yavaş büyütmelidir. Stanislavski bu duruma kalabalıkta 

yalnızlık adını vermektedir. 

‘Kalabalık içinde yalnızsınız, çünkü küçük bir dikkat çemberiyle bizden ayrılmış 

bulunmaktasınız. Bir temsil sırasında, binlerce kişilik bir seyirci topluluğu önünde, 
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kabuğuna çekilen bir salyangoz gibi kendinizi her zaman bu çemberin içine 

kapatabilirsiniz.’ (Stanislavski, 1983: 95) 

Oyuncunun kendi üzerindeki çalışmasını içeren sistemin iç mekanizmasının 

bir diğer anahtarı Stanislavski’nin bilimler ve amaçlar adına verdiği başlıktır. Buna 

göre, oyuncu bir oyuna hazırlanırken ve bir rolü çalışırken, kendisine yardımcı 

olacak ayrıntılara oyunun birimleri adını verir. Yazarın eseri yazarken 

ortayakoyduğu amaç doğrultusunda, oyun birimlere bölünmelidir. Bir oyuncu 

oyundaki ayrıntıların çokluğu ile değil, temel amaca yaklaşmasını sağlayan 

bilimlerle ilgilenmelidir. Oyunun genel amacına onu ancak uygun birimlere bölerek  

oyuna ve karaktere hizmet edilerek varılabilir.  

Stanislavski  doğru amaçları şöyle sıralar: 

‘Doğru amaçlar, taban ışıklarının bizden yana olan yönünde bulunmalıdır. Doğru amaçlar 

seyircilere doğru değil, öteki aktörlere doğru yöneltilmelidir. Doğru amaçlar, kişisel 

olmakla birlikte, canlandırdığınız karakterin amaçlarına da benzemelidir. Doğru amaçlar 

öylesine gerçeğe uygun olmalı ki, bu amaçlara önce siz kendinizi inanabilmelisiniz, sonra 

sizinle oynayan aktörler, Daha sonrada seyircileriniz inanabilsinler.’ (Stanislavski, 

1983:132) 

Metni ve karakterin amaçlarını, doğru gerçekleştirilebilir birimlere bölmek, 

rolün doğru yorumlanması anlamında aynı zamanda bir oyunculuk dramaturjisi 

çalışması olarak da Stanislavski sisteminin önemli bir parçasıdır. 

Stanislavski sisteminin altıncı anahtarı inanç ve gerçeklik duygusudur. 

Sahne gerçekliği, gerçek yaşam gerçekliğinden ayrı bir durumdur. Sahne üzerinde 

varolabileceğini var saydığımız bir gerçek kavramı vardır. Bu da oyuncunun inancı 

ile mümkün olur, sahne gerçeğine inanan bir oyuncu bu gerçekliğe seyirciyi de 

inandırabilir. 

‘Sahne üzerindeki gerçeklik, ister bizde, ister oyun arkadaşlarınızda bulunsun içtenlikle 

inandığımız şeydir. Ne gerçeklik inançtan ayrılabilir, ne de inanç gerçeklikten. Hiçbiri 

ötekisiz varolmayacağı gibi, ikisi olmaksızın da sizin rolünüzü yaşamanız, yaratmanız 

olanaksızdır. Sahnede olup biten her şey, aktörün kendisi için de, oyun arkadaşları için de 

seyirciler için de inandırıcı olmalıdır. Aktörün sahne üzerinde duyduğu coşkulara benzer 

duyguları gerçek yaşamda da olabilirliğine inanç katmalıdır.’ (Stanislavski, 1983: 44)  

Görüldüğü gibi Stanislavski natüralizmin, birebir gerçeklik fikrinden ziyade, 

gerçek hayatta olmuş ya da olabilecek bir gerçeklik fikri üzerinden yürümekte, bu 

anlamda realizme yakın durmaktadır. 
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Stanislavski birimler ve amaçlar anahtarı üzerinden oyuncunun oyunun 

genel temasına yönelik soyut bir gerçeklik düşüncesinin oyuncunun rolü 

yaratmasında gerçekliği ulaşması için mümkün ve yeterli olamayacağını, 

oyuncunun rol kişisinin yönelimlerini doğru birimlere ve amaçlara bölmesi 

gerektiğini, daha büyük bir eyleme inanmak için, eylemi inanabilecek hale gelecek 

bölümlere ayırmasının doğru olduğunu, oyuncunun küçük bir eylemin gerçekliğine 

inanmak suretiyle, kendini rolünün içinde hissedebileceğini ve bütün oyunun 

gerçekliğine inanabileceğini belirtir. 

  Sistemin yedinci anahtarı ‘Coşku Belleği’dir. Oyuncunun kendi yaşamında 

duyduğu heyecanları, sahnede rolüne taşıması ve onların sahneden yaşanmasını 

sağlayan bir bellek olarak sahne gerçekliğine katkıda bulunan en büyük unsurdur. 

Stanislavski ‘Coşku Belleği’ terimini Fransız Psikolog Theodule Armand 

Ribot (1839-1916) çalışmalarından hareketle başlangıçta Ribot’un ‘Duygusal 

Bellek’ kavramı olarak kullanmış. Daha sonraları bu adlandırmayı reddetmiş ve 

‘Coşku Belleği’ kavramını kullanmıştır. 

Stanislavski’ye göre, oyuncunun sahne deneyimi ile gündelik hayat 

deneyimi farklıdır. Bu farklılık oyuncuda sahnede hem bir karakter, hem de 

karakteri yaratan oyuncu olarak yaşamasından kaynaklanır. Oyuncu ve karakterin 

sahnede birleşmesi, oyuncunun biricikliği duygusuyla sahnede özel bir etkiye 

sahiptir. 

Oyuncuların gerçek yaşamdaki olaylar karşısında kapıldıkları coşkuları, 

oynadıkları karakter açısından bir süzgeçten geçirerek, karakterin durumuna 

uyarladıkları ve tekrarlanabilir deneyimler oluşturması süreci ‘Coşku Belleği’nin 

doğru kullanımıdır. 

‘Aslında, eğer oyuncular yaşamda olduğu gibi aynı deneyimleri yaşasalardı, 

karakterin aklını yitirdiği ya da bir cinayet işlediği her gösteriden sonra sahne üzeri deliler 

ve katillerle dolu olurdu. Oyuncunun gündelik hayattaki deneyimleri ve şokları yaşadığı 

gösterileri sürdürmesi imkansız olurdu. Tam tersine, şunu biliyoruz ki, sahne üzerinde aci 

çekmeyi başaran oyuncu bundan büyük keyif duyar.’ (Moore, 2016:76) 

  Coşku Belleği oyuncunun kendi yaşamından, ya da gözlemlerinden aldığı 

anı ve izlenimleri, doğru yerde, doğru bir zamanlama ile rolünün niteliklerine ve 

rolünün coşkularına aktarmasıdır. Fakat bu birebir bir aktarma değildir. Sanatlı bir 

aktarmadır. Bu da oyunculuk sanatının en güzel yönüdür.  
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‘Anımsanan duygularımız için kusursuz bir süzgeçtir zaman, hem de büyük bir 

sanatçıdır. Zaman yanlızca arıtmakla kalmaz, gerçekçi acı anıları giderek şiirleştirir de.’ 

(Stanislavski, 1983:  186-187) 

Sistemin iç mekanizmasının sekizinci anahtarı Duygu, düşünce alışverişidir. 

Bir oyunun seyirci tarafından gerçekmiş gibi algılanmasının temel noktalarından 

biri, sahnede oyuncuların birbirleriyle duygu ve düşünce alışverişinde 

bulunmalarıdır. Birbiri ile gerçek, doğrudan ve bilinçli bir ilişkiyi oluşturamayan 

oyuncular, sadece kendi rolleri ile ilgili yapmacık eylemler içindedirler ve oyundaki 

gerçek anları yaşamamakta, sadece seyirciye yönelik davranmaktadır. Stanislavski 

bu konuda;  

‘Oyundaşımızla ilişkimiz doğrudan doğruya ve bilinçlidir, seyircisiyle ilişkimiz ise dolaylı 

ve bilinçsizdir.’ (Stanislavski, 1983: 217) 

Karakterin amaçları doğrultusunda hareket eden oyuncunun sahne üzerinde 

kendisiyle bir kişi, bir nesne veya rol arkadaşı ile kurduğu ilişki gerçek ve doğal 

olmalıdır. İlişki yok iken, seyircinin gerçeklik duygusunu yitirmesine sebep 

olduğugibi oyunun metninin amaçlarından da uzaklaşmasını oluşturur ki bu da 

gösterinin gerçekliğini zedeler. 

Stanislavski sisteminin sekizinci anahtarı uyarlama (adaptasyon) dır. 

Stanislavski uyarlamayı: 

‘Bundan böyle, insanlığa özgü iç ve dış araçlar kullanarak çeşitli durumlar ve ilişkiler 

içinde insanların kendilerini birbirlerine göre düzenleme ve bir nesneye, etkide bulunmayı 

sağlama yolunda gösterdikleri çabaya uyarlama adını vereceğiz.’ (Stanislavski, 1983: 238) 

diye tanımlamakta. 

Uyarlama oyuncunun içinde bulunduğu duruma, koşullara göre tavır ve 

eylemlerini oyuna uyarlamalarıdır. Bunun ezberlenmiş tavırlar, jestler ile değilde, 

sahne üzerinde yaşanan anın gerçekliğin içinde yapılması, oyuncunun oyununu 

gerçek kılmasının bir yoludur. Oyuncu eyleminde kendi sorduğu, ne, neden ve nasıl 

sorularıyla, içinde bulunduğu duruma adapte olur. Buradaki ne sorusu amacı, nasıl 

sorusu ise, uyarlamayı (adaptasyonu) sağlamanın yoludur. 

Sistemin oyuncunun kendi üzerindeki çalışmasını içeren iç mekanizmasının 

dokuzuncu anahtarı kesintisiz eylem çizgisidir. Kesintisiz eylem çizgisi oyuncunun 

birimlere böldüğü ve amaçlarını belirlediği, oyun boyunca süren eylem çizgisinin 

sıçramadan organik olarak oluşturulması sürecidir. Oyuncu oynayacağı rol kişisinin 
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geçmişini, bugününü ve yarınını dikkate alarak sahne üzerindeki eylem çizgisini 

kesintisiz ve bütünlüklü kılmak zorundadır. 

Stanislavski bu konuda şunu söylemektedir: 

‘Aktörün dikkati sürekli olarak bir nesneden ötekine geçer. İşte odak noktasının bu 

değişikliği, kesintisiz çizgiyi meydana getirir. Eğer bir aktör bütün bir perde ya da bütün bir 

piyes boyunca tek bir nesneye bağlı kalacak olursa psikolojik dengesizliğe uğrayabileceği 

gibi, bir saplantının da kurban olabilir.’ (Stanislavski, 1983:272) 

Görüldüğü gibi Stanislavski oyuncunun kendi üzerindeki çalışmasını içeren 

iç mekanizmasının anahtarlarını oluştururken, Oyuncunun saplantılı bir gerçeklik 

çabası içine girmeden, kendi duyguları, anıları, çoşku belleği ile rol kişisinin 

niteliklerini, amacını sosyal ve psikolojik durumunu temel referans kabul ederek, 

sahne gerçeğinin, gerçeğe uygun olarak kurulması üzerine çalışmıştır. 

Oyuncunun yaşam gerçeğine ya da sahne gerçekliğine saplantılı bir 

bağlılıkla rolünü oynaması bu sisteme göre mümkün değildir. Oyuncu verili 

koşullar içinde, rolü ile kaynaşarak içinde o an bulunduğu sahne gerçekliğine 

tepkiler vererek, durumun inandırıcılığını oluşturmaktadır. 

Stanislavski sisteminin dış mekanizması ise, oyuncunun fiziksel varlığı ve 

rolü gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu fiziksel yeteneklere olan yaklaşım 

disiplininden kaynaklanır. Stanislavski, oyuncu içsel yapısını ne kadar mükemmel 

yaratsa da, dışsal biçim olmadan seyirciye ulaştırıramayacaktır. Buna göre 

oyuncunun enstrümanı vücudu ve sesidir. Oyuncu vücut enstrumanını her gün 

akord etmelidir. Oyuncu yaratacağı karakterin dış özelliklerine uygun bir fiziksel 

çalışma yapmalıdır, Rol kişisinin mesleği, sosyal durumu, ulusal özellikleri, fiziki 

nitelikleri oyuncu tarafından iyice incelenmeli ve klişelere kaçmadan sahnede 

canlandırılmalıdır. Yaygın klişeler, yaşamdan alınmış olabilirler ama bunlar 

karakterin ruhuna içermedikleri zaman, bireysellikten yoksun kalırlar. 

Oyuncunun sahnede seyircinin karşısında olmayan bir durumu gerçekmiş 

gibi canlandırmaya çalışırken bir gerginlik oluşur. Kaslardaki kasılmayı engellemek 

için oyuncu, oyun öncesi çeşitli araştırmalarla gevşeyebilmelidir. Bu yüzden 

oyunculuk eğitiminde hareket ve dans dersleri önemlidir. Stanislavski’nin bu 

konuda en önemsediği şey oyuncunun gerginliklerden kurtulup sahnede doğal bir 
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şekilde yürüyebilmesidir. Sahnede durmayı ve yürüyebilmeyi öğrenmek oyuncunun 

temel görevidir. 

Stanislavski sisteminin beş mekanizmasının en önemli anahtarlarından biri 

de oyuncuların gereksiz her türlü jestten kendini arındırarak denetimli olmasıdır. 

Tutumsuz ve denetimsiz hareketler oyunun doğal yapısını bozar. Oyunun abartılı 

hale gelmesini sağlar. Hareketlerinde ve jestlerinde kontrolü sağlayan oyuncu ancak 

rolün alt metnini, yeni oyun boyunca koyduğu amaçlarla gerçekleştirilecektir. 

Oyuncu sistemin dış mekanizmasını oluştururken, en önemli aracı sesidir, 

konuşmasıdır. Oyuncu mükemmel bir diksiyona sahip olmalıdır. Bunun için ses 

organlarını eğitmeli, mükemmel hale getirmeli, lafının anlaşılabilir, sesinin seyirci 

tarafından duyurabilir olmasını sağlamalıdır. Oyuncu bir oyun metninin bir müzik 

partisyonu gibi olduğunu farketmeli, oyunun sözünün müziğini bulabilmelidir. 

Oyuncu oynadığı rolün tonlama ve duraklarına özellikle dikkat etmeli, 

vurgulanması gereken sözcükleri doğru seçmeli ve seyirciye iletebilme adına 

sürekli pratik yaparak bu işte belli bir ustalığa erişmelidir. Dolayısıyla sahne 

gerçeği içinde yaşadığı bir anda bu etkenler oyuncunun yolunu kesmemelidir. 

Stanislavski sisteminin dış mekanizması ile ilgili anahtarlardan biri de, 

tempo ve ritimdir. Tempo ve ritim duygusunun oyuncunun kendi üzerinde 

çalışması sonucu ortaya çıkacağını söyler. Stanislavski, oyunun sözcüklerden ve 

eylemlerden oluşan kendine özgü bir müziği olduğunu dile getirir. Müzikte, melodi 

nasıl ölçüler içinde oluşur ise tartımı yaratan da bu melodidir. Sahnede 

eylemlerimiz ve replikler, zihnimizdeki bir tartım ölçeğine göre oluşur, oyunun 

temposu ise oyunun niteliğine göre değişir. Stanislavski bu iki öğenin 

kullanılmasıyla, kesintisiz çizginin oluşturulabileceğini söylemektedir. 

‘Eylemlerimiz rollerimizin sözleri zihnimizdeki bu tartım ölçeğine ve içimizdeki bireysel 

metronomların hızına göre anlatıma kavuşur. Bırakın vurgulu hecelerinizle devinimleriniz 

bilinçli ya da bilinçsiz yoldan, içinizdeki ölçeğe uygun düştüğünüzde kesintisiz anlardan 

oluşan bir çizgi yaratsın.’ (Stanislavski, 1981: 221) 

Stanislavski’nin sistemin dış mekanizması açısından en önemli bulduğu 

anahtarlardan biri de, tiyatro disiplini ve ahlakıdır. Bu bir oyuncunun çalışmasının 

temel kriteridir. Stanislavski’ye göre tiyatroda ahlak, tiyatroya olan inancın bir 

yansımasıdır. 
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‘Gerçek rahip, yönettiği ayinin her anında mihrabın varlığının bilincindedir. Gerçek sanatçı 

da, tıpkı onun gibi, tiyatroda bulunduğu sürece sahneye karşı aynı tutumu almalıdır. Bu 

duygudan yoksun bir sanatçı hiçbir zaman gerçek bir sanatçı olamaz.’     (Stanislavski, 

1981: 276) 

1930’lardan itibaren Stanislavski yazıları ve çalışmaları ile fiziksel devinim 

konusu üzerinde durmaya başlar. Stanislavski’nin nörofizyolog İvan Pavlov ve yine 

I.M.Seçonov’un görüşlerinden etkilendiği düşünülmektedir. 

Bu görüşler doğrultusunda, içsel deneyimlerin ve onların fiziksel 

ifadelerinin ayrılmaz bir bütün olduğu düşüncesinden hareketle, dışsal fiziksel ifade 

olmadan içsel deneyim olamayacağı, içsel deneyimlerimizin ancak vücut ifadesiyle 

ortaya konulacağı gerçeği, Stanislavski’nin oyuncunun çalışmasından zihinsel ve 

fiziksel hazırlık arasında bir kırılma olduğunu teşhis etmesine yolaçar. Stanislavski 

bu kırılmanın üstesinden gelebilmek için psikolojik süreçlerin içine fiziksel 

ifadenin katılması gerektiğinden hareketle, ‘Fiziksel Eylemler Metodu’adını verdiği 

bir metodu stüdyo çalışmalarında ve provalarda denemeye başlar. 

Stanislavski’nin uzun süren masa başı çalışmaları, oyunun analizinin önemli 

bir parçasıdır. ‘Fiziksel Eylemler Metodu’ çalışmalarıyla Stanislavski, masabaşı 

analizini oyuncuların oyunun eylemleri üzerine yaptıkları doğaçlamalar  

sürdürmeye başladı. Eylemi motive eden şeyin bütünlüklü bir analizinin 

gerçekleştiği bu çalışmada, oyuncu oyunun üzerinde çalışırken, kendi çağrışımlarını 

eyleme katmakta, bu eylemlerin ardaşıklığı ve mantığı analiz edilerek oyuncunun 

rolünün gerektirdiği hiçbir fazlalık içermeyen derinlikli fiziksel devinimini 

oluşturmaya çalışmaktadır.  

Sahne aksiyonunun nedeni olan bir sonuç olması itibarıyla, gündelik ve 

basit fiziksel devinimleri kastetmeden bir oyuncunun oyun için amaçladığı ve oyun 

metninde verili olan duygusunu en temel biçimiyle (fazlalıklarından arındırarak) 

ifade ettiği devinimin adıdır, ‘Derinlikli fiziksel devinim’ 

‘Fiziksel aksiyonu aksiyonu temsil eden ifade yüklü hareketi olarak görmek de eşit 

derecede hatalı olacaktır. Hayır, fiziksel aksiyon, hakiki tam anlamıyla amaca yönelik, 

doğrulanmış aksiyondur icra edildiği an psikofiziksel hale gelmektedir.’  (Toporkov, 2017: 

184) 

‘Psikofiziksel’ terimi Stanislavski’nin sistemini oluştururken en başından 

beri hedeflediği ‘bilinçaltına yönelik bilinçli araçlar’ için yaptığı araştırmaların 
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geldiği yeni noktayı imler. Ancak bu yöntemde oyuncuların seçtikleri eylemler, 

oyuncunun oyundaki vazgeçilmez fiziksel eylemi olmalıdır. Oyuncu masabaşı 

çalışmasından itibaren, oyunun dramaturgisi bağlamında, rol arkadaşlarının 

tepkileriyle denetlediği doğru fiziksel eylemi keşfettiğinde, eylemi psikofiziksel 

eylem haline gelmektedir. 

‘Fiziksel eylemler yöntemi ile Stanislavski, insani bir süreci tersyüz etti. Yaşamda 

bir coşku yaşarız ve vücudumuz o coşkuyu ifade eder. Stanislavski bir coşkunun yaşamına 

bir fiziksel eylem aracılığıyla ulaşır. Stanislavski, Francois Delsarte (1811-1871) tarafından 

formüle edilen ‘ifade yüklü hareketler’ sisteminin (‘bir coşku önceden oluşturulan 

‘saptanmış’bir jest ile ifade edilebilir.) yerine bir başkasını koydu. Bir jest sayısız etkene 

bağlıdır. Örneğin; kişisel özellikler, Bireyin, verili andadaki tempo ve ritmi ve öteki 

koşullar.’ (Moore, 2016:48)  

Böylece Stanislavski oyunculuk ve oyuncu eğitimi anlamında 

yetkinleştirdiği, oyuncunun iç mekanizması ve dış mekanizması üzerindeki 

çalışmasının rol yaratım sürecindeki anahtarları reddetmeden, fakat aksiyonun ve 

tiyatronun, diğer bütün sanatlardan farkı olan şimdi ve burada meydana gelen bir 

süreci işaret etmesinin gereği olarak, sahnenin verili koşullarına en uygun, 

‘Derinlikli fiziksel yöntemi’ geliştirerek, sistemini bir başka aşamaya taşımıştır. 

Stanislavski’nin kendi öğrencileri ve onların ardılları, Stanislavski 

sisteminin, şu ya da bu anahtarına vurgu yaparak, bunlardan birini ya da bir kaçına 

gösterdikleri özel önem ve çalışma biçimleri ile Stanislavski sistemini 

geliştirmişlerdir. Stanislavski ardıllarının geliştirdiği stüdyolar, oyuncu eğitiminde, 

sinema ya da tiyatroya yönelik vurgular ve çalışma biçimleri ile farklılıklar 

gösterseler de temelde Stanislavski sistemine bağlılıkları ile tanınırlar. 

Stanislavski’nin oyuncunun eğitiminde ve rol çalışma sürecinde dünyada 

bütünlüklü yöntemi oluşturduğu gerçeği, bugün bile oyunculuğa böyle bütünlüklü 

bir yaklaşımın herhangi bir tiyatro adamı tarafından kurulamamış olması 

Stanislavski’ye tiyatro sanatı, oyunculuk öğrencileri ve oyuncular tarafından 

atfedilen önemi kanıtlar niteliktedir. 

 

2.3. Stanislavski’nin Ardılları 

Tiyatro sanatının yapı taşlarından biricik ve tek olan Stanislavski, uzun ve 

zorlu bir süreçte oluşturduğu oyunculuk sisteminin engebeli yolculuğunda bizlere 
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çok önemli bir yolculuğun zahmetli ürünü olan Method Oyunculuk Sistemini 

emanet etmiştir. 1863 yılında dünyaya gelen Stanislavski, 1938 yılına dek bu sırada  

‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ adlı kitabının baskısı çıktığı sıralarda hayata gözlerini 

yumar. Tabii ki ardında geleceğin Stanislavski ekolünü dünyanın her tarafında 

duyuracak olan bir güruh öğrencisini ardında bırakarak. Stanislavski oyunculuk 

metodu olarak ona bağlı kalınmış ve bu metodtan gelişen ve oyunculuk yaklaşımına 

farklı bakış açıları üreten ekoller ortaya çıkmıştır. Rus Çarlığı döneminde Moskova 

Sanat Tiyatrosu’ndan ayrılan Stanislavski’nin öğrencileri ve oyuncuları Avrupa’nın 

bazı bölgelerine göçerek buralarda bu ekolün taşıyıcısı olmuşlardır. 

Richard Boleslavski, Maria Ouspenskaya, Miclael Checkov, Sonia Moore, 

Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner Stanislavski’nin mirasını Avrupa’da 

yaşatan yegane isimlerdir. Actor’s Studio’nun öncüleri olarak Avrupa ve 

Amerika’da farklı oyunculuk tekniklerinin gelişimine hizmet etmişlerdir. 

Şimdi kısaca bu öncülerin Stanislavski’nin devamı olan oyunculuk 

metodlarının gelişim süreçlerini tanıyalım. 

 

2.3.1. Stella ADLER 

Amerika’nın en önemli tiyatro eğitmenlerinden Stella Adler, 

K.Stanislavski’nin öğrencisi olma fırsatını yakalayarak, New York ve 

Hollywood’da oyunculuk kariyerini geliştirirken, aynı zamanda sinema ve tiyatro 

alanında eğitmenlik yapmıştır. Hollywood’un şu an ki profesyonel oyuncuları Stella 

Adler’in oyunculuk anlayışı ve oyunculuğuğa yaklaşımındaki farklılıkla en iyi 

yerlere gelmişlerdir. 

Yetiştirdiği oyunculardan başlıcaları; Marlon Brando, Robert de Niro, 

Henry Winkler, Roy Scheifer, Mark Ruffalo, Vincent D’onsefrio, Warren Beaty, 

Benico Del Toro, Mario Von Peebles, Meryl Streep, Martin Sheen, Elaine Strich 

gibi oyuncuların eğitmenliğini yapmıştır. Stella Adler’i önemli ve ünlü bir 

oyuncudan dinlemek gerekirse Marlon Brando; 

‘Bana göre Stella Adler bir oyunculuk eğitmeninden çok daha fazlasıdır. O yaptığı 

işle bilgilerin en değerlisini sunuyor, kendi kendimizin ve dolayısıyla başkalarının duygusal 

mekaniğinin doğasını nasıl keşfedeceğimizi bize gösteriyor. O asla, iyi bilinen diğer sözde 

oyunculuk ‘metotlarının’ yaptığı gibi bayağı sömürülere boyun eğmedi. Sonuç olarak da 
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tiyatro kültürüne yaptığı katkılar büyük ölçüde arka plnda kaldı, tanınmadı ve değeri 

bilinemedi.Bildiğim kadarıyla o, insan davranışlarının usta bir gözlemcisi ve Rus 

tiyatrosunun en seçkin şahsiyeti olan Konstantin Stanislavski ile çalışmak için Paris’e 

gitmiş tek Amerikan sanatçısıydı. Ülkeye Stanislavski’nin tekniğinin bilgisini getirmesinin 

yanı sıra, bu tekniği kendi verdiği eğitime de dahil etti. Bunu yaparken, öğretisinin dünya 

çapında tiyatro kültürüne yapacağı etkilerin pek farkında değildi. Dünya’nın neredeyse tüm 

film yapımcılığı Amerkan filmlerinden, Amerikan filmleri de Stella Adler’in öğretisinden 

etkilenmiştir. Çok sayıda seveni olan Stalla Adler’e bu anlamda çok şey borçluyuz. Stella 

Adler’e yaşamıma yaptığı paha biçilmez katkılarından dolayı minnettarım; adımın onunla 

ve ailesiyle gerek profesyonel, gerekse kişisel bağlamda birlikte anılmasından da kıvanç 

duyarım. Marlon Brando’ (Adler, 2007:5) 

10 Şubat 1901 yılında doğan Stella Adler Köken olarak tiyatrocu bir aileden 

geldiği için, onun bu sanatla tanışması 14 yaşlarına rastlar. Babası Jacop Adler ise 

Yahudi tiyatrosunun ünlü isimlerindendir. Bu nedenle Stella Adler sonsuz bilgi 

deneyimini babasından alır. 1919’da Londra’ya taşınır. Rus İngiliz 

Aristokratlarından Horace Eliashcheff’le evlenir. Daha sonra ise 1920’de Harold 

Clurman ile. 1922’de aralarında Stanislavski’nin de yer aldığı Moskova Sanat 

Tiyatrosu’nun bir oyununu izler. Oyunculuğa ilişkin tüm görüşlerini etkileyecek 

olan Stanislavski, onun yaşamında bir dönüm noktası olur. 1931-40 yılları arasında 

içinde Richard Boleslavski, Maria Ouspenskaya, Richard Clurman, Robert 

Leus,Lee Strasberg, Sanford Meisner’inde dahil olduğu ‘Grup Tiyatrosu’ nu 

kurarlar. 

Stella Adler Stanislavski ile karşılaşmasını şöyle anlatır; 

‘bir keresinde Harold Clurman’la birlikte aynı anda Paris’te bulunmuştum. Harold 

İle birlikte stanislawski’nin evine gittik. Stanislavski’nin yaşadığı yer, ufak bir fransız 

asansürünün çalıştığı küçük bir Fransız apartmanındaydı. Harold kapıyı açtığında içeride 

bir kaç kişi vardı. Küçük bir odaydı. Odanın uzak köşesinde stanislavski duruyordu. Onunla 

karşılaşmak beni o kadar şaşırtmıştı ki kımıldayamadım bile. Harold ona yaklaşıp selam 

verdi. Stanislavski’nin doktoru, bir arkadaşı ve Çehov’un dul eşi Olga Knipper de odada 

bulınuyordu. Madam Çehov yanıma, kapının kenarına gelip bana şöyle dedi: ‘Gidip Bay 

Stanislavski’nin elini sıkımalısın.’ Ona bakıp, ‘Hayır,’ dedim ve söylediğimi de yaptım.. 

Öylece ayakta kaldım, ne geri ne de ileri hareket edebildim. O an tamamen felç olmuş bir 

haldeydim.’ (Ergün, 2015: 266) 

Stella Adler kariyerine Hollywood’da oyuncu yönetmen ve yapımcı olarak 

devan eder. 1949’larda kendi konservatuvarını kurar. Kendi konservatuvarında ve 
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Yale Drama School’da dersler verir. 21 Aralık 1992’de doksan iki yaşında kalp 

yetmezlığinden yaşama veda eder. Method oyunculuğunun Amerika’daki temelleri 

bu saydığımız değerli isimler tarafından atılmıştır. 

Stella Adler’in oyunculukla ilgili olarak üzerinde sıklıkla durduğu olgu, 

duygularımızın kesinlikle oynanamaz olduğudur. Sadece eylemlerin duygularımızı 

belirler oluşundaki gerçekliğin peşinden gitmiştir. 

Özetlemek gerekirse; Stella Adler, Stanislavski’nin izini sürerek, 

oyunculuğun kutsal bir edim olduğunu dile getimiştir. Oyuncu ile çalışmalarının 

her aşamasında dürüstlüğün, sammiyetin, damıtılmış gerçekliğin peşinde 

koşmuştur. Duygularımızı belirleyen, eylemlerimizdir. Oynamanın, yapmak 

olduğunu savunur. Oyuncunun sahne üzerinde yaptığı herşeyin fiziksel eylemler 

bütünlüğünün bir ürünü olduğunu söyler. Bu eylemin fiziksel oluşu oyuncuyu 

fiziksel eylemin gerekçelendirilmiş dünyasını taşır. Yaşadığımız dünyada her şey 

eylemdir. Gerekçelendirdiğimiz her şey, oluş nedeni ile ilgili duygular yükler. 

Gündelik yaşamda olduğu gibi, oyunculuğun gerçekten amacı eylemdir. Örneğin, 

bir oyuncu ciddi olmayı oynayamaz. Ciddiyetini açığa çıkaran bir eylem bulmak 

zorundadır. Bu nedenle duygular, bir eyleme bağlı kalınmadan oynanamaz. 

Hissettiğimiz her şey, eyleme odaklıdır. Eylemler olmadan hissedemeyiz. Birinin 

sakinleşmesini sağlamak bir eylemdir ve sonrasında yaptığımız eylemin  karşılığı 

şefkat veya acıma ise bu eylemin sonucunda bizim farkında olmadan yaptığımız 

duygularımız olarak kalır. 

Oyunculuk, Sahici olmaktır. Sahte olmamaktadır. Rol yapmamaktır. 

Oyunculuk, etki ve tepkidir. Oyunculuk göstermek değil, yapmaktır. Bu nedenledir 

ki, her eylemin bir amacı vardır. Amacı zayıf olan eylem, güçsüz bir eylemdir. 

Amacın doğru seçimi ve netliği oyuncuyu eylemin bir parçası yapar ve daha net ve 

çapaksız  bir oyunculuğun anahtarıdır bu. 

Ses–nefes-diksiyon–aksesuar-kostüm sahnenin ve oyuncunun en belirgin 

etmenleridir. Sahne bir uzam ise o uzamda yaşamak gerekir, tıpkı yaşamın içindeki 

uçsuz bucaksız uzamda yaşadığımız gibi. Bu nedenledir ki, sahnenin kapladığı 

yaşamı da gözönünde tutarak gerçekliğin damıtılmış halini yaşatmak oyuncunun en 

asal görevidir. 
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2.3.2 Richard BOLESLAVSKİ 

Richard Boleslavski, Stanislavski’nin Moskova Sanat Tiyatrosu’ndaki 

başarılı öğrencilerinden biridir. Stanislavski’nin ilk dönemlerinde yetişmiş olup 

öğrendiği bu sistemi Avrupa ve Amerika’ya taşımıştır. Maria Ouspenkaya ile 

birlikte Laboratuvar Tiyatrosu’nu kurar. Labaratuvar tiyatrosu ise Amerika’nın en 

güçlü ve sistemli modellerinden biri olur. 

Boleslavski 1889 yılında Polonya’da dünyaya gelir. Bu dönemde Polonya, 

Rus Çarlığının yönetimi altındadır. 1920 yılında Polonya’ya vardıktan sonra asıl 

ismi olan Ryszard Srzedniki yerine Boleslavski adını alır. Boleslavski aynı 

zamanda anti militarist ve anti Sovyettir. Lise dönemini Odessa’da geçirir. Yüksek 

teknoloji okulunda denizcilik okurken, Moskova Sanat Tiyatrosu’nun oyuncu 

seçmelerine bulunur. 187 aday içinden başarılı bulunarak Stanislavski, Gordon 

Craiq ve Michael Checkov’un koyduğu oyunlarda büyük ilgi toplar. 

Boleslavski, sonrasında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Ayak 

Takımı Arasında’ adlı oyunun sahnelenmesi sırasında Stanislavski’nin yorgunluğu 

nedeniyle oyunun yönetimini Boleslavski alır. Bu sırada Amerikan tiyatrosunda 

Stanislavski Yöntemi popüler olmuştur. Boleslavski’nin ‘Ayak Takımı Arasında’ 

adlı oyunu Amerika’da turne yapar. Boleslavski bir daha Sovyetler Birliği’ne 

dönmez ve Amerika’da kalır. Yönetmenliğini üstlendiği oyun Amerika’da büyük 

ses getirir. Boleslavski, Stanislavski ile beraber anılmaya başlar. 

1923 yıl sonrasında Amerika’da kurulmuş olan Laboratuvar Tiyatrosu’ nun 

beş ortağından bir olur. 1928 yılında ise Boleslavski, Amerikan vatandaşlığına 

kabul edilir.  

Boleslavski,’nin çoğunlukla Stanislavski’den esinlenerek geliştirdiği 

oyunculuk metodu, konsantrasyon üzerinedir. Oyuncunun konsantrasyonu onun 

hammaddesi olan ruhuna bağlıdır. Ona göre, oyuncunun belli bir konsantrasyona 

ulaşabilmesinin temel yolunun yetenek ve eğitim olduğunu öne sürer. Eğitimden 

kastı, bedensel olarak fiziksel araçlarının düzgün çalışmasıdır. İkincil olarak ise, 

oyuncunun entellektüel açıdan yetiştirilmesidir. 

‘Edebiyat bilen, Alman ve Fransız romantizmi arasındaki farkı görebilen oyuncuya 

ihtiyaç duyarım. Resim, heykel ve müzik tarihi bilen, onuu her zaman aklında tutan, en 

azından yaklaşık olarak, her evrenin stilini bilen her büyük ressamın kişiliğini 
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bilen…hareket psikolojisinin açık fikrine sahip, psikanalize, duygunun ifadesinin, 

hissetmenin mantığına sahip oyuncuya ihtiyaç duyarım. İnsan bedeninin anatomisine ve 

bunun yanısıra büyük heykel yaptıklarına dair bir şeyler bilen oyuncuya ihtiyaç duyarım…’ 

(Ergün, 2015: 96) 

Boleslavski, oyuncuda deneyimlenmesi gereken zengin duygu akımlarının 

varlığından söz ederek, tıpkı Stanislavski de olduğu gibi, ‘Duygu Belleği’ üzerinde 

durur. Bazı olaylar, duygular, an’lar zihnimizde kayıtlı olarak dururlar. Bu 

duyguların tetikleyicisi bazen bir dokunuş, bazen bir ses, bazen bir koku, bazen bir 

müzik, bazen bir renk olabilir. Oynadığımız oyunlar, oyunlarda geçen çatışmalar, 

bu benzer olayların gerçek yaşamdaki kayıtlarının, farklı bir düzende yani sahnede 

oynadığımız rollerde, kayıt altına aldığımız duygularımızın harekete geçme 

sistematiğini kurar. Stanislavski, sonrasında ‘Duygu Belleği’ dediğimiz bu kavrama 

‘Coşku Belleği’ adını verir. 

Son olarak, Boleslavski’nin şu sözleri, oyuncunun yaratım süreci ile ilgili 

olarak, kayda değerdir. 

‘Oyuncu sahne üstünde insanın ruhsal yaşamının bütününü yaratır… bu insan ruhu bütün 

yönleriyle, fiziksel, mental ve duygusal olarak görülebilir olmalıdır. Bunun yanında o 

biricik ve olmalıdır. Yazarın düşündüğü, bir yönetmenin sana açıkladığı, senin varlığının 

derinliklerinden yüzeye getirdiğin aynıruhtur…Ve bu yaratılan ruha sahip olan karakter 

sahne üzerinde biricik ve geri kalan her şeyden farklıdır. O Hamlet’dir ve başka kimse 

değildir. O Ophelia’dır başka kimse değil. Onlar insan, bu doğru ama burada benzerlik 

sonlanır. Hepimiz insanız, aynı sayıda kollarımız ve bacaklarınız var… burunlarımız aynı 

yerde. Fakat iki meşe yaprağının aynı yerde olmadığı gibi, aynı olan iki insan varlığı da 

yok. Ve oyuncu bir insan ruhunu karakter biçimi içinde yaratırken doğanın kuralı ile aynı 

olan aklı izlemeli, onu biricik ve özgün bir ruh yapmalıdır.’(Ergün, 2015:104) 

 

2.3.3 Sonia MOORE  

Sonia Moore 1902 yılında Dinyeper Nehri kıyısındaki bir taşra kasabası 

olan Gomel’de doğar. Rus devriminin Gomel’de etkili olması sebebi ile ailesiyle 

Kiev’e göç ederler. Kiev’de biyoloji okur. Bu arada Solotzov Devlet tiyatrosunun 

Drama Okulu’na başlar. Aniden bir değişiklikle ailesi Letonya’ya yerleşir.  

Sonia ise çocukluk aşkı olan Pavel’le evlenerek Moskova’ya yerleşir.  

Henüz 16 yaşında olan Sonia, 1919 yılında Kamerny Tiyatrosu’nda görevine başlar. 

Bu Tiyatro akrobasiye dayalı bir teknikle stilize oyunculuğun öncülerinden 
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sayılmaktadır. Aynı yıl Moskova Sanat Tiyatrosu’nun seçmelerine katılır. 560 

oyuncu adayından 13 oyuncu ile birlikte Evgeni Vakthangov’un düzenlemiş olduğu 

oyunculuk atölyesine kabul görür. 1919-22 yılları arasında Vakhtangov ve 

Stanislavski ile birlikte çalışma fırsatı bulur. 1922 de Vakhtangov’un ani ölümüyle 

bunalıma girerek 1923’te atölyeden ayrılır. Bu dönemde eşiyle olan ilişkileri 

gittikçe kötüleşir ve boşanarak, Berlin’de bulunan Rus tiyatrosunda oyuncu olarak 

çalışan Lev Heflend ile tanışarak, daha sonrasında dışişleri tarafından Paris’te 

görevlendirilen bu kişiyle evlenerek Paris’te kalır. 1930 yılında çift Rusya’ya 

dönerek Meyerhold’un izinde bir çok oyunda görev alır. Daha sonrasında 1940 

yılına kadar eşinin görevlendirildiği İtalya’nın Roma şehrinde bir devlet 

konservatuvarında oyunculuk eğitimine devam eder 1940 yılında, çift Moskova’ya 

geri dönmemek üzere Amerika’ya sığınır. Amerikan vatandaşlığına geçer. Uzun bir 

aradan sonra Sonia Moore yeniden tiyatroya döner. Sonia Moore, ellibeş 

yaşındadır. Sonia Moore’un bu tarihlerde New York Times’ta metot oyunculuğuna 

ilişkin Anthony Perkins ile bir söyleşisi yayınlanır. Stanislavski sisteminin 

Amerika’da yanlış anlaşıldığına ilişkin çıkan bu yazı tiyatro eleştirmeni Brooks 

Atkinson’un israrlarıyla bir kitaba dönüştürülür. 1960 yılında, Sonia Moore’un ilk 

kitabı olan ‘Stanislavski Metodu’ yayınlanır. Bu yıllarda Rus eğitmenlerle ilgili 

olarak Amerika’daki oyunculuk eğitimi ile ilgili olarak tartışmalar başlar. 1964 

yılında Sonia Moore, Stanislavski Metodu’na ilişkin bir saptamada bulunur. 

Stanislavski’nin yöntem olarak Rusya’da karşılığı ‘Fiziksel Eylemler 

Yöntemi’olarak algılanırken, Amerika’daki karşılığı ‘Coşku Belleği’ olarak 

gündeme gelir. Bu tartışmalar sürerken, Sonia Moore, The Drama Review’in 

editörlüğünü yapan Erica Munk’un söyleşisinde yer alır. Bu, Sonia Moore için 

Amerika oyunculuk sisteminin tartışılmasında çok önemli bir aşamadır.  

Stanislavski’nin oyunculuk sistemindeki ‘Coşku Belleği’ adını verdiği bu 

metod zaman zaman oyuncu üzerinde histeri, gerilime kapılma, kendi içinde 

arayışlar yaratarak, oyuncuda rolle olan mesafeli ilişkiyi yok edebilmektedir. 

Budönemde Stanislavski modern bilimin varlığına ihtiyaç duymuştur.  İvan Pavlov 

gibi refleksler üzerinde çalışma yapan fizyologlardan yardım alır sistemini yeniden 

gözden geçirir. Oyuncunun, yolculuğunu ikiye ayırarak fiziksel eylemler ve 
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psikolojik eylemler olarak böler. Stanislavski’nin buradaki asal amacı, oyuncuyu 

sahneye taşıyarak, fiziksel eylemler yoluyla, psikolojik eylemleri sınamaktı.   

Böylelikle oyuncu sahne üzerinde, imgeler ve doğaçlamalar yoluyla 

üretebilecek ve derinleşebilecekti. Stanislavski bu süreç içinde, oyuncunun 

evrimleşmesi adına önemli bir adım atmıştır. 

Sonia Moore’un çalışmaları, bu anlamda Amerika’da yankı uyandırdı. 

Stanislavski metodu amerikan oyunculuğu açısından tartışılmaya başlandı. Sonia 

Moore, ‘Stanislavski Sisteminin Amerikalı Oyuncular İçin Yorumu’ adlı bir kitap 

yazdı. 1957 yılından sonra Sonia Moore oyunculara ilişkin dört kitap daha 

yayımladı. (Stanislaski Method-1960), (Stanislavski system 1965, 1974, 1984), 

(Training an Actor-1968, 1979), (Stanislavski Revealed-1991), (Stanislavski 

Today-1973) 

Sonia Moore, Stanislavski’nin Amerika’da yanlış algılanışının 

sebeplerinden birinin de gerekli rusça kaynakların gerektiği kadar ingilizceye 

çevrilmemesi olduğunu vurgular. Sonia Moore, yaşamı boyunca Stanislavski 

oyunculuk metodunun Amerika’da yanlış algılanışı üzerine çalışmalar yapar.  

Son olarak, Sonia Moore’un şu sözleri oyunculuk serüveni açısından anlam 

taşımakta: 

‘En büyük zorluk, geleceğin oyuncularını tiyatronun önemli bir sanat dalı olduğu 

konusunda etkileyebilmektir. (…) Oyunculuk öğrenimi görenler, önemli oyunların 

düşüncelerini açığa çıkarmak adına sahne üzerinde olduklarını kabul etmeliler. Bu çok zor, 

çünkü öğrencilerin büyük bir çoğunluğu birkaç klişeyi kullanmaktan memnun. Bu, zaman 

alan bir şey ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.’ (Ergün, 2015: 189) 

 

2.3.4. Lee STRASBERG 

Lee Strasberg, 1901 yılında Polonya’da doğmuştur. Asıl adı Israel 

Strasberg’dir. 

Tiyatro ile ilk tanışması eniştesi Max Lippa’nın içinde bulunduğu 

Progressive Dramatic Club’le olmuştur. Bu Tiyatro amatör bir tiyatrodur. 

Boleslavski bu oyunlarda çeşirli rollerde oynar. 1920 yıllarında ‘Sanat ve Drama 

Öğrencileri’ adlı bir grupta çalışmaya başlar. Bu ekipte Nora Kreacun’la tanışır. 

1928 yılında evlenir. Eşi bir yıl sonra hayatını kaybeder.  Strasberg, bir oyunda 

görme engelli bir genci oynamaktadır. Oyunu izleyen Lonca tiyatrosu sahibi, Philip 
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Loeb ona kendi tiyatrosunda oyunculuk yapmasını teklif eder. Stasberg, bu teklifi 

geri çevirir. Tiyatroya olan ilgisi gün geçtikçe artar. Sonunda Loeb’ in teklifine 

kayıtsız kalamaz. Clare Tree Major Tiyatro okulunda öğrenime başlamış ve 

oyunculuk anlamında yetersizliğini hissettiği dersler alır. 1925 yılında ise ilk 

profesyonel oyunculuk deneyimini gerçekleştirir. Amerika’da Stanislavski ekolünü 

devam ettirmek için Maria Ouspenskaya ile birlikte eğitmenliğe başlar. Aynı 

zamanda Lee Strasberg, Moskova Sanat Tiyatro’sunda Stanislavski, Boleslavski ve 

Vakhtangov’un öğrencisi olmuştur. 1931 yılında Stanislavski metodunu 

yaygınlaştırmak için H.Clurman ve C.Crawford’la birlikte Grup Tiyatrosu’nu 

kurarlar. Fakat Rus kaynaklarının azlığı meraklarını karşılamamaktadır. Bu 

nedenle, Lee Strasberg, Stella Adler ve Henry Clurman’la birlikte Rusya’ya 

giderler. 1937 yılında, Lee Strasberg Grup Tiyatrosu’ndan ayrılarak Los Angeles’a 

taşınır. Daha sonrasında New York’a dönerek Broadway’de oyunlar yönetmeye 

başlar.  1931-1949 yılları arasında, Stella Adler’le metod oyunculuğuna ilişkin 

anlaşmazlıklar yaşarlar. 1937’de Grup Tiyatrosu’ndan ayrılan Lee Strasberg, 

oyunculuğu çok farklı alanlara taşımayı amaçlar. Lee Strasberg, Aralarında Elia 

Kazan ve Robert Lewis’inde bulunduğu Actor’s Studio’ya davet edilir. 

1955 yılında Lee Strasberg, Çin Psiko-fiziksel çalışması olan Tai Chi’yi 

oyunculuk çalışmalarında kullanmaya başlar. 

Lee Strasberg’in eğitimini aldığı bir çok ünlü oyuncu arasında başlıcaları: 

Marilyn Monroe, Paul Newman, Al Pacino, James Dean, Robert de Niro, Dustin 

Hoffmn, Jack Nicholson, Steve Mc Queen, Jane Fonda, Kim Stanley…vb. 

1950 yıllarının ortalarına doğru Actor’s Studio, Amerikan Tiyatrosu ve 

Hollywood piyasasında aktif bir rol oynamaya başlar. 1966 yılında Strasberg’in 

Avrupa tiyatrosuna olan etkisi yaygınlaşmaya başlar. 1969 yılında, Lee Strasberg 

Los Angeles’da kendi adını verdiği tiyatrosunu kurar. ‘The Lee Strasberg Theatre 

Institude’ ‘Oynayan insan yaşayan insandır.’ Sözü ona aittir. 

Lee Strasberg, Stanislavski’nin izindenden gitmiş olsa da, belirli bir zaman 

sonra kendine ait olan oyunculuk yöntemini geliştirir. Onun için, Stanislavski’nin 

kullandığı ‘Sihirli Eğer’ kavramının oyunculuk çalışmalarında, beklenen sonuçu 

vermediğini dile getirir. Vakhtangov’un İleri sürdüğü ‘Seni karakter gibi 

davranmaya iten nedir?’ Sorusunun oyuncu için daha etkili olduğunu söyler. 



52 

Oyuncunun samimiyet ve gerçeklik çizgisinden ayrılmaması gerektiğini 

vurgularken, oyuncunun kendi engellerinden kurtulmasını, özgürleşmesini, ifade 

gücünün farkındalık yaratması üzerinde sıklıkla durur. 

‘Toplum maskesi ya da takllide dayalı hareket tarzı geliştirmiş bedenle mücadele etmek 

gerekir. Belirli bir davranışa koşullanmış olmak oyuncunun sahne üzerinde de basmakalıp 

yaratımını getirecektir. Oyunculuğun hedefi, organik ve ikna edici bir şekilde; zihinsel, 

fiziksel, duygusal olarak yaratmak, oyunun verili durumlarına uymak ve bunu mümkün 

olan en canlı ve dinamik şekilde yapabilmek olmalıdır.’(Strasberg, 1988: 240)  

Lee Strasberg, bunun için bir dizi çalışma yöntemi geliştirmiştir. Bunların 

Başlıcaları: Gevşeme, sandalyede fiziksel gevşeme, zihinsel gevşeme, sesin 

kullanımı, soyut ya da ek hareket çalışması, duyu belleği çalışmaları, kahvaltı 

içeceği, ayna çalışması, üç parça eşya çalışması, gün ışığı çalışması, keskin acı, 

keskin tat ve keskin koku çalışması, bütünsel duyum, kişisel nesneler, egzersiz 

kombinasyonları, özel an çalışması, duygu belleği çalışması, hayvan egzersizleri, 

şarkı ve dans egzersizleri, sesli hareket egzersizi, karakter yaratma, beklenti ve 

serbest konuşmadan oluşan bir dizi egzersiz Stanislavski’nin izinde geliştirilen 

temrinlerdir. 

 

 

2.3.5. Maria OUSPENKAYA 

Konstantin Stanislavski ile Çalışma fırsatı yakalayan bir diğer isim ise 

Maria Ouspenskaya’dır. Uzun yıllar kendini Stanislavski’nin yanında Moskova 

Sanat Tiyatrosu’na adayarak, oyunculuk ve eğitmenlik yapmıştır. 

Maria Ouspenskaya’nın aynı zamanda sinema deneyimi de olmuştur. 

Yirmiye yakın filmde rol almıştır. 29 Temmuz 1887de Rusya’nın Tula bölgesinde 

doğmuştur. Çocukluk yıllarında oldukça yetenekli ve duyarlıdır. Oniki yaşında 

babasını kaybeder. Babasının ölümünden sonra, zor bir yaşam onu beklemektedir. 

Ailede maddi sıkıntılar baş gösterir. Annesi evin geçimini sağlayabilmek için 

dışarda çalışmak zorunda kalır. Akrabalarının yardımıyla Moskova’nın Yaroslavi 

şehrine liseyi bitirmek için gönderilmiştir. Öğrenci olarak ilk performansını amatör 

bir tiyatroda gerçekleştirmiştir. Bu yaşlarda kariyer olarak düşündüğü opera 

şarkıcısı olma hayalleriyle Warsaw’daki Philharmonic Müzik Okulu’na yazılır. 

Maddi sıkıntılar nedeniyle, okulu bırakmak zorunda kalır. Hayatı boyunca hiç 
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evlenmemiştir. Bu boşluğu 1906 yılında oyunculukla doldurmuştur. 1898 yılında 

kurulan Moskova Sanat Tiyatrosu kar amacı gütmeyen, sadece sanat yapmak adına 

yola çıkmış profesyonel bir tiyatrodur. 1906 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun 

Adashev Stüdyosu’na girerek üç yıl boyunca eğitim alır. Başarılarından dolayı 

bursu kazanır. Adeshev Stüdyosu’ndan mezun olur. Yönetmenlik  ve eğitmenlik 

yapmaya başlar. Doksan farklı karakterde oynar. 1911 yılında Moskova Sanat 

Tiyatrosu’na alınır. Burada saygın bir oyuncu olur. 1924 yılında Moskova Sanat 

Tiyatrosu’ndan ayrılır. Ouspenskaya çok yetenekli bir oyuncudur. Nadir görülen 

yetenek olarak anılır.  Moskova Sanat Tiyatrosu’nda on yıldan fazla çalışır. 1914 

yılında çıkan Birinci Dünya Savaşı’nda Moskova Sanat Tyatrosu zor günler yaşar. 

Ouspenskaya bu yıllarda tiyatroya sığınır. 1923 yılında Ouspenskaya çıkardığı bir 

oyunla turne yaparak bir New York’a gelir. Amerika’da kalmayı tercih eder. 

Amerikan Laboratuar Tiyatrosu’na gelerek burada dersler vermeye başlar.  

Stanislavski sistemini Boleslavski ile birlikte burada oluşturur. 

Amerikalıların oyunculuğa bakış açılarını bu laboratuarda değiştirir. Colombia 

Üniversitesi’nde İngilizce eğitim olarak diksiyon eğitmenliğine başlar. 

‘Ben hiçbir zaman harika bir oyuncu yaratamam çünkü oyunculara sanat öğretilemez, 

bunun nedenini oyuncuların belirli yeteneklerle doğmuş olmaları gerekir ancak tekniklerle, 

tekniklerin yardımıyla oyuncunun yeteneklerine anlam yüklenebilir bu yetenekler ortaya 

çıkarılabilir.’ (Ergün, 2015:127) 

Bu nedenle öğrencilerinin tam donanımlı olmalarını ister. Hollywood’da 

oyunculuğunun yanında oyuncu koçluğu da yapar.1931-1949 yılları arasında kendi 

okulunu yani Maria Ouspenskaya Dramatik Sanat Okulu’nu açar. Amerikan 

oyunculuğuna kattığı değer yadsınamaz derecede değerlidir. Onun için oyunculukta 

önemli olan disiplin, saygı ve dürüstlükdür. Okulu eğitim disiplinine dayalı bir 

eğitimdir. Derse girer girmez öğrencilerinden ayağa kalkmalarını ister. Kendi otur 

demedikten sonra öğrencilerinin yerlerine oturmalarına izin vermez. Bu onun için 

öğrencileri ile arasındaki mesafe demektir. Derslerinde oldukça samimidir. Dersi 

biter bitmez öğrenciler arasındaki mesafeyi korumaktan yanadır. Belli başlı 

oyuncular için egzersizleri şöyledir: Konsantrasyon ve gözlem, bağlantı, sembol 

egzersizleri, beş duyu kontrolü, karakterize etme, hayvan egzersizleridir. Ayrıca iç 

aksiyon ve duyum belleği kontrolü üzerine yaptığı çalışmalar çok değerlidir. 
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Oscar ödülüne layık görülen Maria Ouspenskaya, 1949 yılında 62 

yaşındayken sigara içerken yatağında çıkan bir yangın sonucu yaşama veda eder. 

Ardında çok değerli ve disiplinli oyunculuk anlayışını bırakarak. 

 

2.3.6. Sanford  MEISNER 

Sanford Meisner, 31 Ağustos 1905 yılında, Amerika’da Brooklyn’nin bir 

bölgesi olan Greenpoint’te doğar. Yahudi bir aileden gelen Meisner ailesi, 

Macaristan’dan Amerika’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Ailenin ilk çocuğu  

Sanford Meisner’dir. Bir tatil sırasında içtiği sütten tüberküloz mikrobu kaparak 

hayatını kaybeden kardeşi Jacop’un ölümünden çok etkilenen ve bu durumdan 

sarsılan Sanford Meisner o sıralar beş yaşındadır. Kardeşinin ölümünden dolayı, 

Sanford Meisner kendini suçlu hisseder ve bu nedenle ailecek Amerika’ya gitmek 

zorunda kalırlar. Anne babasının davranış biçimi onun kendini yıllarca kötü 

hissetmesine neden olur. Kardeşinin ölümüne sebep olan şeyin kendisi olduğunu 

düşünür. Bu duyguyu bir türlü içinden atamayan Meisner, gençlik yıllarında da 

kendini kötü hisseder.   

İlerleyen yaşlarında kendini psikanaliz alanında besleyen Meisner, kendi 

geliştirdiği oyunculuk tekniği olarak bilinen ‘Meisner Tekniği’nde sıklıkla 

psikanalizi de içinde barındıran oyunculuk üslubuyla kendini geliştirir. İnsanların 

doğdukları andan itibaren yaşadıkları tüm deneyimler, sonrasında geliştirdikleri ve 

kendilerine meslek edindikleri varoluş biçimleri birbirleriyle örtüşür nitelikler taşır 

düşüncesindedir. 

Meisner gençlik yıllarında aktör olmak istemiştir. Aktörlük kariyerine 

Lonca Tiyatrosu adlı bir toplulukla 19 yaşında başlayan Meisner,  tiyatroya kabul 

edilebilmek için tiyatro geçmişiyle ilgili tecrübeler konusunda yanlış bilgiler verip 

yalan söylemiştir. Görev aldığı ilk oyun ‘Ne İstediklerini Biliyorlardı’ adlı Sidney 

Howerd’ın bir oyunudur. Meisner, bu oyunda rol alan Pauline Lord’un 

oyunculuğundan çok etkilenir. Lonca tiyatrosundan Burs alarak oyunculuk 

yaşamına devam eden Meisner, sonrasında Herold Clurman Stella Adler ve Lee 

Strasberg ile tanışır. Bu aktörlerin oyunculuk anlayışları ile yeni deneyimler elde 

eder. Daha sonra 1931 yılında beraber Grup Tiyatrosu’nu kurarlar. Amerika’da bir 

çok yönetmen ve tiyatroyla ilgilenen bir çok sanatçı Grup Tiyatrosu’nun çalışma 
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biçiminden ve oyunlarından övgü ile söz ederler. 1938 yılında bu grup Clifford 

Odets’in ‘Altın Çocuk’ adlı oyununu sahnelediğinde Edie Fuseli adlı gangster 

rolünü oynayan Meisner’in oyunculuk yetisinden çok etkilenirler. Tabiki bu durum, 

bu grubun kendi oluşturduğu bir yönelim olmasının yanında, özellikle altının 

çizilmesi gereken ve tıpkı bir iceberg gibi, koca bir buzul dağının dağının altında 

geçmişini sürdüren Stanislavski Sistemi’nin ürettiği aktör ve aktrislerin varlığında 

gizlidir. 

Maisner, 1934 yılında, Stanislavski Yöntemi’nde yer alan ‘Coşku Belleği’ 

anlayışının sınırları dışına çıkan Lee Strasberg’in Stanislavski’nin yöntemi dışında 

kendi ‘Coşku Belleği’ anlayışını geliştirmesi sonucu, Stella Adler ile birlikte 

ayrılarak, 1935 yılında New York’taki Çevre Oyunevi Okulu’na geçerek 

eğitmenliğini burada sürdürür. Grup Tiyatrosu’nun dağılması Grup üyelerinin 

birbirinden kopuşu sonucu olur. 

1958 yılında, Meisner farklı işler yapmaya başlar. Twenttieth Century Fox 

film şirketinde çalışmak için bir sureliğine kendi tiyatrosundan ayrılarak Los 

Angeles’a yerleşir. Bu süreçte Aktör Stüdyo’da eğitmen olarak çalışmaya başlar. 

Bir çok filmde oynar. 1962 yılında New York’a geri dönerek adı ‘Amerikan 

musical Theatre  Academy’ olan  bir okulda  çalışmaya başlar. 

1964 yılında Çevre Oyunevi Okulu’na geri dönerek drama bölümünün 

başına geçer. 1985 yılında, James Carville ile beraber çalışmaya başlar. 1995 

yılında Carville ile birlikte California’da ‘Meisner Sanat Merkezi’ adı altında bir 

oluşumun öncüsü olur.  

Bu tarihlerde Larenks kanserine yakalanan Meisner, 91 yaşına kadar 

eğitmenliğini sürdürerek yaşama veda etmiştir. Çok sayıda eğitmen yetiştirdiği için 

Meisner Okulu onun ölümünden sonra da geride bıraktığı oyunculuk anlayışını 

2013 yılına kadar sürdürecek olan eğitmenlerine devreder.  

Meisner, geliştirdiği teknikle, öncelikli olarak Stanislavski’nin yazmış 

olduğu ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ ve ‘Bir Karakter Yaratmak’ adlı kitapların önemini 

gözönünde bulundurarak kendi tekniğini yaratmıştır. 

Meisner Tekniği, gerçekten yapmaktır. Bunun için ise geliştirdiği tekrar 

egzersizleri ile oyuncunun kendi aksiyonuna ve partnerinin aksiyonuna 

yoğunlaşması adına yapılan çalışmalar, oyuncunun karşısındaki rol arkadaşını 
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dinleyebilmesi ve onun dediklerini algılıyabilmesi ve etki-tepki reaksiyonlarına 

yapay olmadan karşılık verebilmesi adına yürütülen çalışmalardır. Meisner bunu 

Şöyle açıklar: Ne yaptığın kendinle ilgili değil, karşındaki ile ilgilidir. (Ergün, 2015: 336) 

Stanislavski’nin geliştirdiği ‘Coşku Belleği’ni Meisner kullanmaz. Bunun yerine 

olası durumların duygularının gelişimi daha önemlidir. Bir durumun yaşanması için 

‘Coşku Belleği’ yerine direkt oyuncuya dışarıdan sunulan dışsal bir duygunun da 

oyuncuya yardım edeceği kanısını taşır. Bunun yanı sıra Etki –Tepki Egsersizleri 

Meisner’in oyunculukta farklı bakış açıları geliştirmesine dair asal çalışma 

alanlarını olmuştur.  

Bağımsız aktivite çalışmaları ve Kapı Çalma Egzersizleri ise, Kişisel 

gözlemleri geliştirmek, gerekçeli eylemlerin analizi üzerine kurulu bütünsel bir 

çalışmalardır. 

 

2.3.7. Michael CHEKHOV 

16 Ağustos 1891 yılında Rusya’nın St.Petersburg şehrinde doğan 

Chekhov’un çocukluğu, alkol bağımlısı babasının kazandığı paraları korumak ve 

değerlendirmekle geçer. Entellektüel bir babanın oğlu olan Chekhov, babasıyla 

sohbetlerinde yaşama dair olarak felsefe, tarih, tıp, matematik gibi alanlarda bilgi 

ve deneyim sahibi olarak büyümüştür. Çocukluğunda itfaiyeci ya da doktor olmak 

istemiştir lakin annesi ve dadısına hazırladığı performansın gösterimine kadar. 

1907 yılında onaltı yaşında olan Chekhov, Suvarin Tiyatro Kolleji’ne 

yazılır. Aldığı eğitimi boyunca oyunculuk alanında onda derin izler bırakan 

B.S.Glagolin ve N.N.Armatov’un oyunculuk yöntemi olarak izlediği yolun 

‘Bireysellik’te saklı olduğu anlayışıdır. 

Chekhov’un Stanislavski ile tanışması, yengesi Olga Knipper’in Moskova 

Sanat Tiyatrosu ile St.Petersburg’a bir turneyle katılması sırasında Chekhovla 

geçen konuşmaları sırasında olur.  

Olga Knipper tiyatroya ilgisi olan Chekhov’a Moskova Sanat Tiyatrosu’na 

girmeyi tavsiye eder. Bu yıllarda babasının sağlığının bozulması, Chekhov’un 

alkolik olmasına sebep olur. Bu açıdan bakıldığında Chekhov’u bu durumdan 

kurtaracak olan Tiyatro’nun ona vesile olması rastlantı olmayacaktır. Chekhov, 

elemelere katılır. Stanislavski’nin çok değer verdiği ünlü oyuncularından 
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Vishnevsky’in yaptığı sınavın ilk elemesini kazanan Chekhov, ikinci elemeleri 

yapacak olan Stanislavski’nin huzuruna çıkarır. 16 Haziran 1912 yılında Chekhov 

Moskova Sanat Tiyatrosu’nda çalışmaya başlar. Bu tarihlerde Chekhov 21 

yaşındadır. Stanislavski’nin ilgisini çeken Chekhov, sürekli olarak Stanislavski’nin 

akşam yemeklerine  davet edilir. Yemek davetlerinde, Stanislavski’nin Chekhov’a 

sorduğu sorular yemek üzerinedir. Fakat oyunculuk açısından. örnek vermek 

gerekirse; bir adamın karısının ölüm haberini duyduğunda nasıl yemek yer? Ya da 

bir kadın çocuğunun ölüm haberini duyduğunda nasıl çorba içer? Gibi sorularla 

oyunculuğa yönelik yaklaşımların duygusal geçişleri üzerine sorular sorar. 

Stanislavski, adeta oyunculuğun deneysel bir labaratuvarını kurar yaşamı boyunca. 

O yüzdendir ki, yüzyıllara yayılan kocaman bir zaman diliminde ve hala yaşamaya 

devam edecektir. 

Chekhov, sonrasında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun bir diğer değerli üyesi 

olan Vakhtangov ile tanışır ve sonrasında Vakthtangov’un değer verdiği isimlerden 

biri olur. Chekhov bu süreçte oyunculuk yöntemi olarak Stanislavski’nin iyi bir 

oyuncu olabilmek için değer verdiği konsantrasyon, coşku belleği, hayalgücü ve 

samimiyet üzerine kendini geliştirir.  

1917 yılında, Rusya’dagelişen Ekim Devrim’i, tüm oyuncuları olduğu gibi 

Chekhov’u da derinden etkiler. Ailesindeki kayıplar, gün geçtikçe artar. Babasının 

ölümü ve ardından gelen kuzeninin intiharı, annesinin ölüm haberi onu psikolojik 

çöküntüye kadar götürür.  Yine kendisini alkolizmin eşiğinde bulur. Depresyon ve 

intihar eğilimi Chekhov’u bırakmaz. Chekhov’un iyileştirici gücü yine tiyatro 

olacaktır. Tiyatroya dört elle sarılır. Bu dönemde, Kandinsky’le tanışır. Kandinsky 

ve bir dizi sanatçıyı etkileyen Rudolph Steiner adındaki düşünürün ruh bilimi ve 

doğa bilimleri üzerine olan ilginç görüşlerinden çok etkilenir. Rudolph Steiner’ın 

öne çıkardığı düşüncesi, Antroposofi; yani ruh bilimi ile doğa bilimlerinin eş 

zamanlı olarak, birbirine geçerek ve sıkısıkıya bağlı olduğu üzerine olan bu 

görüşünden Chekhov’da etkilenir. Konsantrasyon ve ruhsal eğilimlerin gelişimi 

üzerine çalışır, bireyin ahlaksal gelişiminin, ruhsal yeteneklerinden önce gelmesi 

gerekliliği üzerinde durur. Böylelikle Chekhov bu süreçte kendini de iyileştirir. 

Bunu oyunculuğuna da yansıtmaktan geri kalmayacaktır. 
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1918 yılında Chekhov Moskova’da kendi stüdyosunu açar. Finansal 

sıkıntılardan dolayı kapatmak zorunda kalır. Chekhov Moskova Sanat Tiyatro’suna 

Stanislavski ile Vakhtangov’un yanına geri döner. Bu sırada Vakhtangov’un 

sahneleyeceği, Strinberg’in ‘Öndört Eric’adlı oyununda Eric karakterini üstlenir. 

Fakat Eric karakterini Stanislavski yönteminin dışına taşıyarak oynar. Coşku 

belleğinin yerine saf el değmemiş içsel bir görüntüden yola çıkarak yakaladığı rolü 

ve Rudolph Steiner’dan edindiği derin bilgileri onu sahnede ayrıksı kılar. 

Chekhov’un oyunculuğa ilişkin bu yaklaşımı derin hayranlık uyandırır.  

Vakhtangov’un beklenmedik ölümü ile hemen sonrasında Stanislavski’nin 

isteği doğrultusunda, Chekhov, Amerika’ya yapılacak bir turne için Hamlet adlı 

oyunun yönetmenliğini üstlenir. Chekhov, bu süreç içerisinde Reinhart’la tanışır. 

Reinhart’ın oyunculuğa bakış biçimi onun kafasını allak bullak eder. Bu arada 

Chekhov, Almanya’da üç filmde oynar. Chekhov’un ünü Berlin’den Fransa’ya 

dalga dalga yayılır. 

1931 yılında ise Chekhov Berlin’den ayrılır. Prag’dan Rusça oyunlar 

koyması için teklifler alan Chekhov Paris’e taşınır. Bu sırada Rusya’dan göç eden 

anti Bolşevik Ruslar, Çhekhov’u döneklikle suçlayarak hakkında çirkin 

kampanyalar tasarlayarak yaptığı güzel işlere engel olmak isterler. Onu Burjuva 

olmakla suçlarlar. Bunlara karşı Chekhov, Fransız basınının desteğini alarak, 

Fransa’da Rus dilinde oyunlar hazırlar. 

Chekhov, ABD turnesine çıkar. Stella Adler Chekhov’a Grup Tiyatrosu’nda 

birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Chekhov, bu teklifi geri çevirmeyerek 

onunla çalışmaya ve dersler vermeye başlar. Tam o sırada Chekhov, New York’ta 

Beatrice Straight ve Deidre Hurst du Prey’le tanışır. Kendilerinin açtıkları 

Dartington Tiyatro Okulu’nda çalışması için Chekhov’a teklifte bulunurlar. Teklifi 

kabul ederek dersler vermeye başlar. Chekhov oyunculuk kariyeri boyunca 

Hollywood’da dokuz filmde rol alır. 

1955 yılında ise Chekhov ani bir kalp kriziyle yaşama veda eder. Chekhov 

oyunculuk tarihine bakıldığında derin izler bırakan bir kişilik olarak hatırlanmaya 

ve onun da Stanislavski gibi izinden yürünmeye devam edilmekte. Miras olarak 

ardında bıraktığı, uğruna yıllarca çalışıp yaşamını oyunculuğun gizemli serüvenine 

adayan Chekhov, oyuncunun bedeni üzerine uğraşı vermiş, İmgelem ve 
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konsatrasyon üzerinde tititizlikle durarak, oyuncunun duygularındaki geçişliliğin 

atmosferini yaratması açısından titiz çalışmalar yürüterek psikolojik jestlerin 

anlamları üzerinde yıllarca çalışmıştır. 

Özetleyecek olursak, Metod oyunculuğu köklerini Stanislavski oyunculuk 

sistemine göre şekillendirdiği için, hiçbir şekilde samimi olmayan duyguları, bu 

duyguların doğurduğu durumları, bu duyguların içinde –mış-gibi yapmaları, taklide 

dayalı bir oyunculuğu, rolü –mış-gibi yapma edimini kesinlikle kabul etmez. Dışsal 

kalıpların izinden yürüyen göstermeci usluba dayalı oyunculuğu reddeder.  Çünkü, 

oynamak yaşamaktır. Hissetmektir. Duyguların samimi bir şekilde harekete 

geçirilebilmesindeki kural bazen hayali bir takım koşullar yaratarak, sahte 

uyaranların yardımı ile duyguların oluşumunu sağlayan verilerin bilinçaltındaki 

izlenimleri, rolü doğru yere taşımayı ve samimitetle oynamayı mümkün kılan 

seçeneklerdir. 

Stanislavski Sistemi’nde, duygular, yazarın verili koşullarından hareketle, 

her an aynı duyguları verebilme edimine göre, yani verili koşullar içinde, 

sınırlandırılarak duyguların dışavurumu çerçevesinde gerçekleşir. 

Metod Oyunculuğu’nda ise bu durum, farklı bir seyir izler. Yazarın verili 

koşullarını takip etmekten ziyade, oyuncuyu uyaran koşulları verili durumların 

dışında aramasını sağlamak oyuncuyu özgür kılacaktır. Bir duyguyu harekete 

geçirebilmek için, oyuncu istediği uyaranları kullanabilir. Yeter ki bu durum, 

karakterin özününün oluşumunda, metne sadık kalabilsin. 

Stanislavski Sistemi’nde, karaktere ilişkin her yönelimin bir iç dinamik 

taşıması, bu yönelimin neden sonuç ilişkisi içinde olması gerekir. Bu durum, 

oyuncuyu Stanislavski’nin sıklıkla üzerinde durduğu ‘Sihirli Eğer’ çizgisine taşır. 

Bu çizgi, oyuncuyu karaktere özgü imgelem dünyasının değişimine dönüşümüne 

götürecek olan ‘Sihirli’ bir anahtardır aslında. Eğer bu rolün, yani karakterin 

yerinde olsam ne yapardım? sorusu, karaktere ilişkin imgelem dünyasının 

gelişimine katkıda bulunduğu içindir ki,  bu soru Stanislavski’nin çok önemsediği 

bir durumdur. Ancak bazı çevrelerce özellikle de Metot oyunculuğu gözönünde 

bulundurularak değerlendirildiğinde çoğu zaman  ‘Sihirli Eğer’ kavramı oyuncuya 

role yaklaşımda önemli bir adımmış gibi görünürken, rolü ararken oyuncunun 

kendine yaklaşımında oynadığı komplike yapının role ulaşmada belirsizlik 
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yarattığını savunan Vaktangov’un, ‘Sihirli Eğer’e yönelik yapmış olduğu bir takım 

değişiklikler dikkat çekicidir. İşte Metot Oyunculuğu’ndaki bu değişim, ‘Sihirli 

Eğer’den farklı olarak oyuncunun role yaklaşım biçimlerinde değişiklik kazanır. 

Oyuncuyu, ben bu karakter olsaydım ne yapardım sorusuna taşıyan ‘Sihirli Eğer’ 

Vaktangov’la değişime uğrayarak, beni karakterin bu davranış biçimine iten şey ne 

olurdu sorusu, veya eğer, bu karakter böyle davranıyorsa, benim böyle davranmama 

sebep olan ne olurdu sorusu, oyuncuyu role daha çok yakınlaştırdığı üzerine kurulu 

bir tartışmayı beraberinde getirmiştir. Böylelikle, oyuncu gerçekleştirdiği 

eylemlerin oyunun sınırlı koşullarından bağımsız imgelem dünyasına taşıyarak 

verili koşullar içinde gerekçelendirmeler yapabilecektir. 

Stanislavski Yöntemi’nde ise koşul sabittir. Sadece verili koşullarda 

yapmayı tercih ettiği eylem biçimleri değişken kalabilir. Bu anlamda Stanislavski 

yönteminde oyuncu, role ilişkin gerçek olmayan bazen hayali olan durumlar 

yaşayabilir. 

Metod oyunculuğunda ise, role karaktere ilişkin duyguların harekete 

geçebilmesi için hayali olmayan bu duyguların gerçek duygularla yer değiştirmesini 

ve farklı imgelem boyutlarıyla gerçekliğin içine taşınmasını mümkün kılar. 

Stanislavski oyunculuk metodu, metnin tüm varlığını, soyut somut 

ayırmadan kullanır. Metod oyunculuk ise, metnin sunduğu gerçek düzlemden 

bağımsız, soyut gerçekliği kullanır. 

 

2.4. Stanislavski Oyunculuk Yöntemi İle Gerçekleşen Seçili Tiyatro Ve Sinema 

Yapıtı Örnekleri 

Metod oyunculuğunun Tiyatro’daki karşılığına örnek vermek gerekirse, 

Bunun en güzel örneği, İngiltere Kraliçesi tarafından ‘Sir’ ünvanı ile onurlandırılan 

büyük aktör Ian McKellen’in Avustralya Turnesi için gittiği Melbourn’de oynadığı 

Samuel Beckett’in ‘Godot’yu Beklerken’ adlı oyunundaki dilenci rolünü rastlantısal 

olarak gerçek hayata geçirmesi sonucunda ortaya çıkan en gerçekçi performansın 

önemli bir örneğini teşkil etmektedir. 

‘Usta Oyuncu Dilenci Oldu 

İngiltere Kraliçesi tarafından ‘Sir’ unvanıyla onurlandırılan aktör Ian McKellemn,Gandalf, 

Magneto ve Kral Lear rolleryle tanınan usta oyuncu Sir Ian McKellen, bu kez canlandırdığı 
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rolü gerçek hayata taşıdı. İngiliz aktörün gelmiş geçmiş en gerçekçi performansını tiyatro 

önünde mola verdiği sırada ortaya koyacağını kendisi de tahmin etmiyordu.Samuel 

Beckett’in ‘Waiting For Godot / Godot’yu Beklerken’ adlı oyununun Avustralya turnesi 

için Melbourne’de bulunan 70 yaşındaki aktör, prova molası sırasında dışarıda beklerken 

oldukça ilginç bir olay gerçekleşti.Yoldan geçen Avustralyalı bir kadın oyunda kullandığı 

yıpranmış elbiseleriyle bir bankın üstünde dinlenen McKellen’ın şapkasına bir dolar koydu. 

McKellen, olayı Twitter sayfasında şöyle duyurdu; ‘Godot’nun provası sırasında kapıda 

biraz hava alıyordum şapkamı ayaklarımın ucuna koydum. Hemen sonra yoldan geçen bir 

kadın durup, ‘Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim?’ diyerek şapkama metal bir dolar koydu. 

Umarım Melbourne izleyicileri de bu kadar cömert olurlar.’ 

McKellen ayrıca bir dolarlık bozukluğu tılsım olarak soyunma odasındaki aynanın üstünde 

sakladığını söyledi. Olaydan oldukça etkilenen aktör oyuna ilgiyi arttırmak için daha sonra 

birçok kez tiyatro önüne çıkıp dilenci rolüne büründü. 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/usta-oyuncu-dilenci-oldu: 13. 05. 2010) 

 

                                   Şekil 1:Ian McKLeen dilenci 

rolünde.(http:/www.hurriyet.com.tr/gundem/usta-oyuncu-dilenci oldu: 13. 

05. 2010) 

Stanislavski’nin sıklıkla üzerinde durduğu Metod oyunculuk yöntemini Hollywood’un 

tiyatro kökenli aktör ve aktistleri rolü yaşamın içinde yaşamak adına çok çeşitli arayışlar içinde 

olmuşlardır.  
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                                   Şekil 2: Ian McKLeen dilenci rolünde prova 

sırasında dinlenirken. (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/usta-oyuncu-

dilenci-oldu: 13. 05. 2010) 

Gerçekçi oyunculuk doğal ve samimi olmanın kurallarıyla bezeli olduğu 

içindir ki, bu anlamda sahte duyguların barınmadığı bir oyunculuk anlayışını 

benimsemişlerdir. 
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UN ILLUSTRE INCONNU 

NOBODY FROM NOWHERE 

YÖNETMEN: Matthieu Delaporte 

SENARYO: Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patelliere 

FİLM MÜZİĞİ: Jerome Rebotier 

OYUNCU DİREKTÖRLERİ: Antonia Dauphin, Richard Rousseau 

OYUNCULAR: Mathieu Kassovitz- Marie Josee Croze- Eric Caravaca- 

Philippe Duclos- Olivier Raborurdin- Siobhan Fınneran- Bernard Murat- 

Dimitri Storoge- Sophie Cattani- Genevieve Mnich- Diego Le Martret-  

YAYIN TARİHİ: 19 KASIM 2014 FRANSA 

Drama / Gerilim 1 Saat 58 Dakika 

 

 

Şekil 3: Inconnu film afişi. (http://www:sinemadaniyisi.com.) 
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Şeki 4:  Matthieu Delaporte  (Sebastian Nicholas) protez makyaj yaparken. 

(http://www.jetfilmizle.info) 

2014 yapımı olan INCONNU adlı filmin senaryosu Matthieu Delaporte ve 

Alexandre de La Patelliere ait. Film tematik olarak konu bakımından hikayeden 

uyarlanılan ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmi ile benzer özellikler içindedir. 

INCONNU, M.Delaporte’nin uzun metrajlı üçüncü filmin olmakla birlikte, 2001 

yılında Amelie filminden hatırlayacağımız fransız oyuncu Mathieu Kassovitz bu 

filmde Sebastian Nicholas adlı baş karakteri canlandırmaktadır. 

Filmin en başında Sebastian Nicholas’ı obsesif bir yapı içinde görürüz. 

Yerleri temizler, toz alır, kapıları bantlar ve telesekretere mesaj bırakır. 

‘Bu Sebastian Nicholas’dan bir mesajdır. Sen bunu dinlediğinde, ben gitmiş 

olacağım. Elveda demek istedim.’ Telefonu kapatır. 

Özenle ütülenmiş gömlek, pantolon ve bir çift ayakkabı görürüz. Özenle 

giyer, mutfağındaki fırının gaz  pedallarını açar. Oturduğu evi dışarıdan görürüz. 

Gittikçe daralan kamera açısıyla, evin içindeki Sebastian’ın fırına başını soktuğunu 

ve birden evinin infilak edişini görürüz. Kendini yok ediş. Ev alevler içinde 

yanarken, Sebastian Nicholas’ın sesini duyarız.                                                   

‘İşte hepsi bitti. 

42 yıllık varolmayış, 

Benim adım Sebastian Nicholas. 

Erkek, bekar, beyaz, dine bağlı olmayan bir Katolik. 

Bir yetmişbeş boy, yetmiş kilo, 

Saç kahverengi, göz kahverengi. 

Kan grubu A Rh pozitif. 
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Bir insan hakkında hiçbirşey söylemeden, 

daha fazla ne söylenebilir. 

Söylenecek başka ne var? 

Hiç varolmamış olmama rağmen yine de yaşamak zorundayım. 

Replikleriyle film başlar. Kız kardeşinin çocuğunun vaftiz töreninde, bir Peder’le 

konuşur. Böylelikle Sebastian Nicholas’ın emlakçı olduğu bilgisine ulaşırız. 

Müşterilerine evleri gezdirir. Bu gezdirme işlemini sürdürürken, onları izler. 

Müşterisinin yüzünün fotokopisini çıkarır. Mağazaya girip aynı müşterisininki gibi 

bot alır. Metroya binip inerek müşterisini izlemeye koyulur. 

‘Bir Işık Verin Bana’ adlı çalışmada, Recep Baker ile Sebastian Nicholas 

arasında benzerlikler görürüz. Gerçekçi oyunculuğa bakış açısındaki Stanislavski 

Sistemi her iki filmde de gözlemden kaynaklı bir oyunculuk çalışması olarak 

karşımıza çıkmakta. 

Müşterisinin bir stand up gösteriye katıldığını görürüz. Sebastian Nicholas, 

müşterisinin gülüş şeklini, konuşma biçimini izler. Tıpkı ‘Bir Işık Verin bana’ adlı 

filmde Recep Baker’in oynayacağı oyunda, bir dilenciyi oynayabilmesi için gerçek 

yaşamda dilenci rolüne girerek, dilencileri izleyerek, onları gözlemleyerek rolünü 

bulmaya çalışması gibi, Sebastian Nicholas’ta da aynı arayışları görmekteyiz. 

Bir başka planda, Sebastian Nicolas’ı kendi evinde, tıpkı müşterisi gibi 

olabilmek için, saç ve sakal yaparken görürüz. Müşterisi evden çıkar. Bir başka 

planda, Sebastian Nicholas’ı müşterisinin evine girerken görürüz. Yanında getirdiği 

saç, sakal ve maske gibi malzemeleri düzenli bir biçimde çıkardığını ve kendi 

üzerinde denediğini görürüz. Müşterisi gibi dolaşıp, ses değiştirip, yürüyüş ve 

konuşma biçimini değiştirerek prova aldığına tanıklık ederiz.  

Sebastian Nicholas sıradan bir hayat süren bir emlakçıdır. Gerçekte utangaç, 

anti-sosyal ve ciddi bir kişiliktir. Sebastian Nicholas’ın sıkıcı ve rutin yaşamını 

değiştirmek adına yarattığı bu ilginç ve tehlikeli yöntemin yol açtığı olaylar örgüsü 

ile bir nevi varoluşumuzu sorgulatan dönüşü zor yolda yürümeye devam eden bu 

karakter, seyircinin gözünde de yürüme imkanı sağlar. Onun içinde onu bir şey 

sevmez. Onu tatmin etmez. Bu nedenle, Sebastian olmak istemezken, rutin, yorgun 

ve yalnız yaşamı karşısında esrarengiz kişiliğinde gizli kalan bir şeylerin olduğunu  

görürüz. 
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Şekil 5: Matthieu Delaporte  (Sebastian Nicholas) kılık değiştirirken. (http://www.jetfilmizle.info) 

 

Çok ince bir teknikle geliştirdiği yüz kalıpları ve protezler, giysiler, 

ayakkabılar, aksesuarlar onun Sebastian Nicholas olmasına engel olan bir varoluş 

biçimi sunar. 

Başka biri gibi olmayı, başka biri gibi konuşmayı, başka biri gibi 

davranmayı hedefleyerek, kendini bir başkası olarak kopyalar.  

 

 

Şekil 6.: Matthieu Delaporte  (Sebastian Nicholas) protez makyaj yapımında. 

(http://www.bicaps.net.2018) 

 

Tek kaçış yolu olarak bulduğu bu varoluşu, gözlemleyerek ve insanların bir nevi 

ruhlarına girerek yaşamak olduğunu görürüz. Başkalarının yaşamlarını gasp ederek 

çoğalan Sebastian Nicolas, aslında hiçbiryerde olmayan bir kişiliğe dönüşür. Bir 

başkası olduğu için, ötekini geri dönüştüren bir imgeyi taklit etme yeteneğine sahip 

olduğu kadar, hayal gücünün hiç olmadığının da farkına varırız. 
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Bunun içindir ki, varolan ‘kimlik’ modellerine ihtiyaç duymaktadır. Sanki 

hayatta ölü olarak doğmuş hissini vermektedir. Başka bir yerde yaşayan, 

gerçekliğin dışında bir hayat kuran bir kişilik çizmekte. Müşterilerinden kendisine 

‘deri’yaratan ve oluşturduğu ‘deri’nin içinde hapsolan olan biri olarak görürüz 

Sebastian Nicholas’ı.  

  Şekil 7: Matthieu Delaporte  (Sebastian Nicholas) kılık değiştirirken. 

      (http://www.frenchfilm.festival.us.2015) 

 

Filmin sonlarına doğru, dünyaca ünlü bir kemancının Sebastian Nicholas’tan ev 

satın almak için gelişini görürüz. Sebastian, Henri de Montalte ile tanıştığı an onun 

nasıl konuştuğunu, jestlerini nasıl kullandığını, nasıl bir ses aralığından hitap 

ettiğini anlayabilmek için bu ünlü kemancının videolarını izlemeye koyulur. 

Konuşma biçimini dikkatle gözlemleyerek o olmaya çalışır.  Bu yeni kimliği ile 

Sebastian Nicholas, bu aile ile geçmişteki kayıp zamanlarını kurtarmaya çalışır. 

Henri de Montalte olabilmek için, Sebastian Nicholas’ı öldürmeye karar verir. 

Başkalarının kimliklerinde özellikle çok etkilendiği bu keman virtüözünün 

derisinde, bedeninde iyi bir insan olarak daha önce yapamayacağı şeyleri yaşanır 

kılabilme arzusu içini doldurur. Kendini yok ederek başkalarını kurtarmaktan 

memnun ve huzurlu bir süper kahramana dönüşür.  

Gerçek yaşamda da kemancı olan Diego Le Marted, Henri De Montalte 

rolündedir. Sebastian Nicholas, bu kemancının oğluna ‘ortak baba’ olarak 

yaşamlarına girerek, filmin en başındaki öldürme girişimi yani hava gazı pedallarını 

açarak evi havaya uçurma eylemini, Sebastian Nicolas’ın kendini imha etme süsü 



68 

verdiği kişinin aslında Henri De Montalte olduğunu anlarız. Sebastian Nicholas 

bundan sonraki yaşamına parmakları kopmuş bir keman virtüözü ve bir baba 

olarak, yani Henri De Montalte olarak devam eder. 

İnsanlar bugün yalnızlar ve fantazi dünyasında yaşamaktalar. Diğer 

insanların hayatlarını sürekli izlemekteyiz. Daha zor olan ise, gerçek olan ile 

olmayan arasındaki ayrımın merkezinde yaşıyor olmamız. 

 

                                                                Şekil8:(http://www.sensacine.com/actor-

13471/fotos/detalle/cmediafile=21126339-2014) 
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Bücür (2018) 

 

Sanislavski’nin Metod oyunculuğuna ilişkin bir diğer örnek, yönetmenliğini 

Umut Kırca’nın üstlendiği, senaryosunu Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı, 

‘Bücür’ adlı filmde usta oyuncu Taner Barlas’ın oynadığı rol sokak köpekleri ile 

birlikte yaşayan evi olmayan bir adamı canlandırmak için parklarda sokak köpekleri 

ile yatarak rolüne hazırlanması gerçekçi oyunculuğa bakışın bir diğer örneği. 

 

 
     Şekil: 9 (https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-

rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı, 22.08.2018) 

‘Usta oyuncu Taner Barlas, Bücür adlı sinema filminde sokak köpekleriyle arkadaşlık eden 

evsiz bir adamı canlandırdı. Usta oyuncu rolüne parklarda yatarak hazırlandı.’ 

https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
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Şekil 10: (https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-

rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı, 22.08.2018) 

Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden Taner Barlas, 

yeni bir filmle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu role girmek için 

sokaklarda yatıp kalkıyor. 

PARKLARDA YATAN PROFESÖRÜ CANLANDIRIYOR 

Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan Profesör'ü canlandırdığı 

Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca yönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, 

Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit 

Erdim ve Dolunay Soysert yer aldı.’ (https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-

sokaklarda-yatıp-kalktı, 22.08.2011) 

 

 

Taxi Driver (1976) 

 

 

Bir diğer örnek; 1976 yılında yönetmenliğini Martin Scorsese’ın yaptığı ‘Taxi 

Driver’ filminde, ‘Travis Bickle’ adında Vietnam’da görev yapan eski bir askeri 

canlandıran ve bu role hayat veren ve sonrasında ise 4 dalda Oscara’a aday olan ve Cannes 

Film Festivali’nde ise Altın Palmiye ödülünü alan baş yapıtta Robert de Niro 33 yaşındadır. 

https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
https://www.ntv.com.tr/sanat/taner-barlas-rolu-ıcın-sokaklarda-yatıp-kalktı
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Travis Bickle adlı karaktere dönüşmek için her gün 12 saat taksi şoförlüğü yapan 

Robert de Niro işinden arta kalan zamanlarını ise zihinsel hastalıkları araştırmakla 

geçirmiştir. 

 

                                             Şekil:11 ( http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-

9757368896aa). 

 

‘Vietnam gazisi bir adamdır De Niro Taxi Driver’da. Geceleri uyku problemi yüzünden taksi 

şoförlüğü yaparak kendi içsel yolculuğunda farkına vardığı tüm gerçekleri hissederek 

seyircide akıl almaz bir etki yaratır. Travis’in ayna karşısında kendisini tehtid ederek 

defalarca “Are you talking to me?” sorusuyla kendini yüzleştirdiği sahne, sinema tarihinden 

silinmesi mümkün olmayan sahnelerden birisi olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Bu sahnenin 

bu kadar yüksek bir seviyeye erişmesinde Robert De Niro’nun oyunculuk performansı tek 

neden olarak gösterilebilir. De Niro, yüzündeki ifadeyle intikam alma hırsını yansıtmış ve 

beden diliyle de içindeki şiddeti dışa vurmuştur. Bakışlarındaki donukluk sayesinde o ruh 

halindeki bir insanın kendisiyle karşı karşıya geldiğinde hissettiklerini gerçekçi bir şekilde 

izleyiciye de hissettirmiştir. Ayrıca Travis’in randevu evini bastığı sahnede şiddet ve öfke 

dolu bakışlarla can bulan vahşilik, karakterle çok iyi bütünleşerek sahnenin izleyicilerin 

nefeslerini tutarak beklemelerine yol açmıştır. De Niro’nun Oscar’a en iyi erkek oyuncu 

dalında adaylığının sonucunda bu ödülü alamamış olması büyük bir şaşkınlık yaratsa da 

filmin başarısından bir şeyler eksiltmediği bir gerçektir. Film öncesinde Martin Scorsese ve 

Robert De Niro arasında geçen bir konuşmada; Robert De Niro, Taxi Driver’da 

yorumlayacağı karakterin hangi hayvana benzediğini sormuş; Martin Scorsese ona “Neden 

http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
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bir kaplan olmasın?”  

yanıtını vermiştir. O ise “Hayır; daha çok bir kurt gibi, daima gözetleyen, bekleyip fırsat 

kollayan biri,” diye cevap vermiştir. Ve bunu söyledikten sonra kurtları izlemek için 

hayvanat bahçesine gitmiştir. Martin Scorsese bu davranışını çok beğenerek oyunculardan 

çok şey beklediğini ifade etmiştir. Buradan da anlayacağımız gibi De Niro oyunculuğunu 

filmle sınırlandırmadan tüm hayatına taşımayı amaç edinmiş birisidir. Kullandığı metotların 

faydasını görebilmek adına tüm yolları zorlamaktan kaçınmadan karakterlerini filme en 

uygun şekilde yorumlar. Taxi Driver’dan sonra Martin Scorsese ve Robert De Niro iş birliği 

1977’de çekilen New York, New York filmiyle devam eder.’ (https://www.ntv.com.tr/sanat/)  

 

Stanislavski Metod Oyunculuğu ardıllarından olan Stella Adler Robert de Niro’nun 

eğitmenliğini üstlenerek onu akıllardan silinemeyen bir aktöre dönüştürmüştür. 

 

 

Şekil:12 (https://www.ntv.com.tr/sanat/)  
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Daniel Day-Lewis  

‘My Left Foot (1989):  

Filmde felçli Christy Brown’u canlandıran Day-Lewis tekerlekli sandalyesinden kalkmayı 

reddedince çekimler boyunca film ekibi tarafından taşınmış. Ayrıca usta oyuncu karakterden 

çıkmamak için yemeklerinin kaşıkla yedirilmesini istemiş, yedirilmediği takdirde ise yemeyi 

reddetmiş. Haftalar boyunca tekerlekli sandalyeden kalkmayan ve sonucunda iki kaburgasını 

kıran Daniel Day-Lewis filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nın sahibi 

oldu. 

                     

 

                                         Şekil 13: (http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-

9757368896aa). 

 

 

 

 

 

http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
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Son Mohikan (1992): 

Daniel Day-Lewis Son Mohikan filmi için doğada tek başına hayatta kalmayı öğrendi. 

Alabama’nın el değmemiş kırlarında günlerce tek başına yaşayan oyuncu, hayvanları nasıl 

yakalayıp yiyebileceğini öğrenmiş. Tüfeğini bir an olsa bile yanından ayırmayan Day-

Lewis’in kararlılığını Michael Mann şu sözlerle açıklıyor:“Eğer kendi vurmadıysa, o yemeği 

yemezdi.” 

 

 

Şekil 14: (http://www.empireonline.com.9 feb2016) 

The Age of Innocence (1993): 

 Daniel Day-Lewis’ın 19. yüzyılda yaşayan bir New York’luyu canlandırdığı The Age of 

Innocence‘da Newland Archer rolüne hazırlanmak için N.Archer adı altında New York’un en 

eski yapılarından biri olan Plaza Otel’de yaşamaya başlamış.  
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Şekil 15:( http://www.popsugar.com.) 

 

İki aylık hazırlanma süreci boyunca Day-Lewis, dönemin kıyafetleri içinde New York 

sokaklarında gezmiş. 

In The Name Of The Father (1993) 

 

 Şekil:16  (http://www.beyazperde.com.24 Nisan.2014-

1/7.Fotoğraf) 
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 Haksız yere hapse atılan Gerry Conlon’u canlandırdığı In The Name Of The Father filmi için 

Day-Lewis günler boyunca filmin çekildiği terk edilmiş hapishanede kilitli kalmış. Filmdeki 

sorgulama sahnesinin çekimlerine hazırlanmak için üç gün boyunca uyumayan oyuncu, 

rastgele ekip arkadaşlarından ona su atmalarını ve kötü davranmalarını istemiş. 

 

 

The Crucible (1996): 

 

Şekil 17 (http://www.empireonline.com.14 

Oct.2015) 

Oyuncu The Crubicle’da 17. yüzyılın hijyen standartlarıyla yaşamanın nasıl bir his olduğunu 

anlamak için çekimler boyunca bir kere bile yıkanmamış. Day-Lewis ayrıca setin 

kurulumunda yardım etmekle kalmamış, su ve elektrik bağlantısı olmayan bu evlerde bir süre 

yaşamış.Daniel Day-Lewis 1997 yapımı The Boxer için bir boksörü canlandırmak yerine bir 

boksör olmaya karar vermiş. 18 ay boyunca efsane boksör Barry McGuigan ile her gün iki 

defa antreman yapan oyuncu söylentilere göre karakterinin bir parçası olduğu için kendi 

ellerinin üstüne dövme yapmış.  
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Gangs Of New York (2002):  

 

                                          Şekil 18: (http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-

9757368896aa).  Daniel Day-Lewis Gans Of New York Filmi ve Butcher rolünde. 

 

Gangs Of New York filminde Bill the Butcher’ı canlandıran Daniel Day-Lewis, 

karakterinin adının hakkını vermek için bir kasapta çırak olarak çalışmaya başlamış. Sette 

karakterden çıkmayan oyuncu, ekip arkadaşları ile sürekli keskin bir New York aksanı ile 

konuşmuş ve çekim aralarında bıçaklarını bilemeyi tercih etmiş. O dönem var olmadıkları 

için soğuk havaya rağmen mont giymeyi reddeden Day-Lewis kaçınılmaz olarak zatürre 

olmuş. Aynı şekilde, o dönemlerde henüz olmadığı için ilaç kullanmayı da reddetmiş.Daniel 

Day-Lewis’in eşi Rebecca Miller’ın yazıp yönettiği 2005 yapımı film The Ballad Of Jack 

And Rose’da başrolde yer alan Oscar ödüllü oyuncu, karakterine hazırlanmak için eşini 

yalnız bırakıp farklı bir evde yaşamaya başlamış. Bunu yapmasının sebebi ise, karakterinin 

yalnızlığını yaşamak zorunda olmasıymış. 

New York Times’ın bildirdiğine göre, çekimlerin ikinci haftasında yardımcı oyuncu Kel 

O’Neill, Daniel Day-Lewis’in karakteri Plainview’i her gün çalışmak için inanılmaz derecede 

yoğun bulduğu için kadrodan çıkmış ve yerine Paul Dano getirilmiş. Boşluğu dolduran Dano 

da Day-Lewis’in karakterine bu kadar odaklanmasına ve setteki metotlarına kolay 

http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa
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alışamamış. Örneğin, filmin en bilinen sahnelerinden olan Plainview’in bowling topu 

fırlattığı sahnede Day-Lewis’in isteği ile gerçek bowling topu kullanılmış.’( 

http://www.bundlehaber.com./detay/b3098f08-b38c-4728-b4c2-9757368896aa). 
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BÖLÜM 3. HARLAN ELLİSON’UN ‘KORKUNUN BÜTÜN SESLERİ’ 

ADLI ÖYKÜSÜNDEN HAREKETLE ‘BİR IŞIK VERN BANA’ ADLI 

FİLMİNİN YAPIM SÜREÇLERİ 

 

 Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküsünden hareketle şekil 

alan ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmde Sinopsis, Tretman, Senaryo ve Çekim 

Senaryosu’ndan oluşan bölümlemelere yer vererek, tüm bu süreçlerin sağlıklı 

yürümesi için yapılan çalışmaların Yapım ve Çekim aşamasındaki gerekliliklerin 

sağlanabilmesi adına gerçekleşen deneyimlerin, başarı ve başarısızlıkları üzerinde 

durulmuştur. 

 

3.1. Korkunun Bütün Sesleri Adlı Öykünün Orjinal Metni 

 

‘‘BİRAZ IŞIK VERİN BANA!’ 

Çığlık: acılı, yarı inleme, yarı şarkı gibi; fısıltılı bir karanlığa silueti çıkmış, 

beyezlara bürünmüş bir adam, kollarını gürültücü gölgelere kaldırmış, bir zamanlar 

gözlerinin olduğu yerde isli delikler, yalvarıyor, istiyor. Kızgınlık ve umutsuzluk… 

ruhundan dünyaya keder boşalıyor. Sendeliyor; bir adım, iki düşercesine; zayıf, 

çocukluğuna dönmüş bir adam… içinde titreyip durduğu karanlık denizden bir çıkış 

yolu arıyor. 

‘Biraz ışık verin bana!’ 

Çevresinde fısıltılardan bir koro. Giysilerini çekiştirerek öne doğru, bir ses 

izine, dinleneceği bir yere, bir hedefe doğru sendeleyerek ilerliyor. Adamda bütün 

acılar, umutsuzluklar vücut bulmuş ve o acılı ışık çemberinde işkencesine son 

verebilecek hiçbir şey yok. Sandaletli ayakların her biri karanlık bir uçurumun 

üstünde. Umut yok, güvenlik yok, böylesine sonsuz kör olmak nasıl bir şeydir. 

Yine, ‘Biraz ışık verin bana!’ 

Bu defa sözcükler kurtuluşa ulaşma umudunu yitirmiş yırtık gırtlağı 

parçalarcasına çıktı. Adam üzerine gelen gölgelere doğru yığıldı. Yüzü yarı 

aydınlık-yarı karanlık bir gölgeleme çalışması gibi. Siyah keskin bir siyah, beyaz 

ise bembeyez; ayaklarına doğru gri. Üzerinde yakıcı beyez bir ışık çemberi; çember 
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bir parıltı parçasına hapsolmuş bu yaratığın üstüne geldi, geldi, geldi, yuttu onu, her 

şey siyah oldu; içi, dışı, siyahtan da siyah, hiçlik, son, bitiş, sessizlik. 

Richard Becker, ‘Oedipus’ ilk rolünü oynamıştı. Yirmi dört yıl sonra son 

kez oynayacaktı. Ama o son gösterinin perdesi inmeden önce yirmi dört yıllık 

büyük oyunculuğu, yaşam, tiyatro ve duygu aşamalarından geçmek zorundaydı. 

Zaman geçiyor. 

Tatlı Mucizeler’deki paranoyak dilenci rolü için oyuncu seçileceği zaman 

Richard Becker Selamet ordusu’nun parakende satş dükkanına gidip gönüllü 

tezgahtarların bile satılamaz ve çok pis diye atmaya çalıştıkları paçavralar satın 

aldı. Ayağına bir numara büyük, çatlamış ve topuğu kopuk ayakkabılar… Çok 

sonbahar görmekten kenarı bükülmüş, yağmurun saldırılarıyla sararıp solmuş bir 

şapka…Çoktan yoklara karışmış bir takım elbisesinin rengi belirsiz yeleği, arkası 

torbalanmış bir pantolon, üç düğmesi eksik bir gömlek, herhangi bir ara sokakta bir  

 

saatçik uyku fırsatı yakalamış her sahipsiz garibanın üstünde görülebilecek bir 

ceket… 

Bunları yardım için üstlerine düşeni yapan iyi niyetli, beyaz saçlı kadınların 

itirazlarına rağmen aldı ve denemek için birkaç dakika tuvalete gidip 

gidemeyeceğini sordu; kaliteli tüvit ceketiyle koyu renk pantolonu kolunda, 

tuvaletten çıktığında bambaşka bir adamdı. Sanki büyü yapılmış, soluk 

yanaklarında üç günlük bir sakal peydah olmuştu. (Belki dükkana girdiğinde de 

sakalı vardı ama kimse farketmemişti. Tıraşlı dolaşmayacak kadar hoş bir genç 

adamdı.) Yamulmuş şapkanın altında saçları cansız ve grimsiydi. Yüzü, çöplükler 

ve barlarda geçmiş bir ömrün günahları ve yoksunluklarıyla çizgilenmiş, 

yıpranmıştı, Ellerin üzerinde bir kir tabakası, gözler fersiz ve kişiliksiz, gövde 

yalnızca var olmanın yüküyle kambur… Bu yaşlı adam, Bowery mahallesinden 

çıkmış bu sokak serserisi tuvalate nasıl girmişti: o ceket ve pantolonla tuvalete 

giden sevimli genç adam neredeydi? Bu yaratık bir yolunu bulup genç adama 

saldırmış mıydı? ( Bu yaşlı zayıf adam öyle hayat dolu, güçlü genç bir adamı alt 

etmek için hangi murdar silahı kullanmıştı?) yardım Derneği’nin beyaz saçlı, 

iyiliksever kadınları, güçlü yüzlü, çekici delikanlıyı tuvalette, kafatası bir boru 

parçasıyla parçalanmış olarak düşününce, üzüntüden donup kaldılar. 
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Yaşlı serseri ceketi, pantolonu ve genç adamın öteki giysilerini uzatarak, 

içinden çıktığı gövdeden otuz yaş genç bir sesle açıkladı: ‘Bunlara ihtiyacım 

olmayacak hanımlar. Bunları değerlendirebilecek birine satıverin.’ O gencecik 

adamın sesi, içi çürümüş bu insan müsveddesinsen çıkıyordu. 

Ve giydiği paçavraların parasını ödedi. Hanımlar onun ön kapıdan, topallaya 

yuvarlana, pislik içindeki sokağa çıkışını seyrettiler; işte bir serseri daha yitik ruhlar 

ordusuna katılıyordu; sonunda, önüne geçilmez biçimde çoğalıp dere, ırmak, hatta 

okyanus haline gelen avare ruhlar dalgasıyla, bir sarhoş çukurunda, ya da bir kapı 

dibinde, belki bir park sırasında kıyıya vuracaktır.  

Richard Becker altı hafta Bowery mahallesinde yaşadı; bit torbalarında, terl 

edilmiş depolarda, mahzenlerde, kaldırım kenarlarında, gecekondu damlarında 

çağının boş insanlarının doğasını, pisliğini, düşüşünü paylaştı; bu dünyanın bir 

parçası oldu. 

Altı hafta boyunca bir serseri olarak yaşadı; gözleri nezleli, elleri felçli; 

idrar torbası zayıf düşmüş, altına kaçıran, her şeyini yitirmiş, umutsuz bir gariban. 

Haftalar birer birer geçti ve yedinci haftanın başında, Tatlı Mucizeler’in oyuncu 

seçimi gününde Richard Becker Martin tiyatrosu’na geldi; altı haftadır giydiği 

kılıklarla sahneye çıktı. 

Oyun beş yüz on sekiz kez oynandı ve Richard Becker yılın en iyi erkek 

oyuncusu olarak Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü’nü kazandı. Ayrıca yılın en 

ümit veren oyuncusu olarak Birlik Ödülü’nü de aldı. 

O sırada yirmi iki yaşındaydı. 

Ertesi sezon Tatlı Mucizeler turneye çıkınca Richard Becker Variety 

dergisinde, John Foresman ve T.H.Searle’ın, Odets’in ölümünden sonra basılan son 

oyunu Kafirler Evi’ni sahnelemek üzere oldukklarını okudu. Foresman ve Searle’ın 

bürosundaki arkadaşları sayesinde senaryonun bir kopyasını ele geçirdi ve 

senaryodan, oyuncuya geniş oyun imkanı sunacağını düşündüğü bir rol seçti. İçe 

dönük, azap çeken, sanata egemen olan ticari anlayıştan bunalarak, bir 

dökümhanede elleriyle çalışıp yitirdiği çoçukluğun ya da doğallığın masumiyetini 

kazanmaya karar veren bir sanatçı rolüydü bu. 

Gala eleştirmenleri, Richard Becker’in sanatçı Tresk yorumunu ‘tiyatro 

içgüdüsünün doruğu’ olarak niteleyip, ‘Role hakimiyeti, izleyicilerin birbirlerine bu 
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kadar duyarlı bir oyuncunun nasıl olup da bir döküm işçisinin kaba, inceliksiz 

yaşamını kavrayabildiğini sormalarına yol açtı.’ Derken, Richard Becker’in 

yaklaşık iki ay boyunca Pittsburg’da bir çelik pres fabrikası ve dökümhanesinde 

çalıştığını bilmiyorlardı. Ama Kafirler Evi’nin makyajcısı, Becker’in bir zamanlar 

korkunç bir yangın geçirdiğinden kuşkulanmıştı, çünkü elleri yüksek ısıyla harap 

olmuş izler taşıyordu. 

İki başarı, Broadway’de iki zafer ve Shubert Caddesi’nin gördüğü an parlak 

iki karakter yorumundan sonra Richard Becker’in şöhreti bir efsane olmaya başladı. 

Sezgisi güçlü makale yazarları ve röportajcılar, ona ‘Yöntemi Yaşayan Adam’ 

diyorlardı. Acrors’ Studio’dan Lee Strasberg, kendisine sorulan bir soruya yanıt 

olarak, Becker’in hiç bir zaman öğrencisi olmadığını, am olmuş olsa, ona derslere 

devam etmesi için para ödemeye hazır olduğunu söyledi. Her halükarda Becker’in, 

Stanislavski’nin ‘rolle bütünleşme’ teorisini uygulayışı, kavramın geçerliliğinin 

canlı bir örneği haline geldi. Konuşur, kekeler gibi yapanlardan değildi o. Becker 

sahnede canlandırdığı adamın ta kendisiydi. 

Özel yaşamına ilişkin çok az şey biliniyordu, çünkü bir karakteri tamamen 

inanılır bir biçimde oynaması için, sunduğu imajla izleyiciler arasına, kendi 

gölgesinin girmemesini tercih ettiğini söylüyordu.Hollywood’dan gelen yıldız olma 

tekliflerini reddediyordu, çünkü Theatre Arts dergisinde Richard Becker’e ilişkin 

bir yorumda belirtildiği gibi: 

Becker’in sahne ışıkları altında yansıttığı gestalt, Hollywood perdesinde 

donuklaşır, iki boyuta iner. Becker’in sanatı, saflığını korumak için sahnenin 

gerçekliğine ihtiyaç duyan damıtılmış bir maramorfoz ve gerçek karışımıdır.  

Hatta Richard Becker’in oyunculuğunun, çağdaşlarının zanaatkarca diye 

nitelendirebileceğimiz üç boyutluluğuna karşı, dört boyutlu olduğu söylenebilir. 

Becker’i izlemek bir ayin gibidir; bu yoldan gelen teklifleri reddettiği için. Richard 

Becker’i ve anlayışını kutlamak düşer.  

Belirleyici rollerden oluşan bir repertuvar oluşturması yıllarını aldı. (Becker 

söylenecek ne varsa söyledikten sonra bu roller, onları oynamaya mahkum edilen 

diğer oyuncular için yıkıcı oluyordu); bu arada Richard Becker sırasıyla 

Shakespeare’in Freudcu uzantılarına yeni ışıklar tutan bir Hamlet… karısı siyah 

kanı taşıdığını itiraf eden öfkeli bir Güneyli ırkçı… boşluk ve korkaklıkla boğuşan 
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geveze bir satıcı… bir kaç yüzlü bir Marko Polo… kadınlara duyduğu nefret 

yüzünden kendi kızkardeşini satmaya sürüklenen sefih, tümüyle ahlaksız bir 

pezevenk… kanserden ve yaşlılıktan ölmekte olan acımasız bir politikacı… oldu. 

Becker’I en zorlayan rol, Tennesse Williams’ın bir oyununda, çatışan duyguların 

kapanına kısılarak masum bir kızı öldürmeye kadar giden deli, fanatik dinci 

rolüydü. 

Onu fotomodelin Grammercy Meydanı’ndaki apartman dairesinde 

bulduklarında,bu korkunç işi neden yaptığını doğru dürüst anlatamamıştı çünkü gür 

bir ses ve İncil diliyle, kuzunun kanı, Jezabel’in laneti ve Cehennemin ebedi 

ateşinde dair konuşmakla meşguldü. 

Cinayet Masası görevlilerinden, işe yeni alınmış acemi bir polis, 

duvarlardaki kan ve pisliği, minik mutfağa sıkıştırılmış paramparça gövdeyi 

görünce bir kusma nöbetine tutuldu; Richard Becker götürülmeden önce onu 

götürmek zorunda kaldılar. 

Dava, Becker’i sahnede görmüş herkes için hüzün vericiydi ve jürü ‘akli 

dengesi bozuk’ kararını vermek için çekilme gereği bile duymadı. Çünkü, 

savunmanın mahkemeye çıkatdığı fanatik kişi, kimliği ne olursa olsun, aklı başında 

olmadığı gibi, artık oyuncu Richard Becker de değildi. 

Dr. Charles Tedrow için, 16 numaralı tecrit odasındaki hasta, sürekli bir ilgi 

kaynağıydı. Üç yıl önce bir gece, Henry Miller Tiyatrosu’nda bir locada oturup 

Richard Becker’i sezonun hit komedisi Asla Serseri Değil’de komik ve marifetli 

Tosspot rolünde izlediğini unutamıyordu. 

Kendini ‘Yöntem’e kaptırıp, üç perde boyunca budalaca gaflar yapan, 

anlaşılmaz laflar mırıldanan, nar yemeye ve (Becker’in sahnede söylediği gibi) 

‘sığlıkta gemi batırma’ya meraklı alkolik hırzısın ta kendisi olan oyuncunun 

görüntüsünü unutamıyordu bir türlü. Aklını, ‘yaşamlarını’ 16 numaralı özel tecrit 

odasında yaşayan bu garip, esrarlı, çok yüzlü adamdan alamıyordu. Yapamıyordu! 

Becker vakasından sorumlu Doktor Bey’le görüşmek için birçok gazeteci 

geldi önceleri. Son gelen muhabire (son, çünkü Dr.Tedrow bu tür reklama sınırlama 

getirmişti.) şöyle dedi: ‘Richard Becker gibi bir adam için dünya çok önemliydi. 

Zamanının adamıydı o; kendisini çevreleyen dünyayı yansıtmaya olan karşı 

konulmaz ihtiyacı ve yeteneği haricinde, kendisine ait bir kişiliği yoktu. Sözcüğün 
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en saf anlamında bir oyuncuydu. Ona kişiliğini, tutumlarını, mantığını ve var olmak 

için gereken dış görüntüyü dünya veriyordu. Bunları alıp onu özel tecrit odasına 

kapayınca- ki biz bunu yapmak zorunda kaldık- gerçeklikle ilişkisini yitirmeye 

başladı.’ 

‘Öyle anlaşılıyor ki, ‘demişti muhabir dikkatli bir edayla, ‘Becker birbiri 

ardına rollerini yeniden yaşıyor. Bu ddoğru mu Dr. Tedrow?’ 

Charles Tedrow, herşeyden önce acıma duygusuna sahip bir insandı ve akıl 

hastanesinin güvenlik politikasında bir çatlak olduğuna delalet eden bu soru 

karşısında öfkesini açığa vurdu. ‘Rickard Becker, psikiyatri dilinde ‘oluşturulmuş 

halüsinasyonlu tegresyon’ denen durumu yaşıyor. O adada gerçekliği bir yerinden 

yakalamaya çalışırken, sahnede canlandırdığı karakterlerin ruh hallerini yaşamak 

gibi bir yöntemi benimsedi. Oyunlarına ilişkin yazılardan toparlayabildiğim 

kadarıyla son oyunundan geriye doğru sırayla gidiyor.’ Tedrow konuşmayı sert bir 

biçimde kesene kadar, muhabir yüzeysel ve hayali varsayımlara dayalı başka 

sorular da sormuştu. 

Oysa Tedrow, sessiz büroda Richard Becker’in karşısında otururken 

muhabirin kafasında yaratabileceklerinin hemen hemen hiçbirinin Richard 

Becker’in kendine yaptıklarıyla rekabet edemeyeceğini biliyordu. 

‘Söyle bakalım, doktor,’ dedi aslen Richard Becker olan kırmızı yanaklı, geveze 

seyyar satıcı, ‘yenibir numara var mı?’ 

‘Bugünlerde ortalık sakin Ted,’ diye yanıtladı doktor. Becker iki aydır bu 

durumdaydı. Çayevski’nin Gezginci’sinin geveze, zampara kahramanı Ted Rogat 

rolüne gömülmüştü. Altı ay önce Marko Polo’yu ondan önce de Hüzün Camı’ndaki 

sinirli, açık ağızlı, annesine aşık oğulu yaşamıştı. 

‘Vay canına, küçük bir fıstık vardı, onu hatırladım. Neredeydi bakiim, ha 

Kansas City’deydi. Hey gidi K.C.! Abi ne fıstıktı ama. Hiç K.C.’ye gittin mi, 

doktor? K.C.’de çalışırken naylon çorap satıyordum. Dinle bak…Masanın öteki 

yanında oturan adamın bir oyuncu olduğuna inanmak zordu. Satıcı gibi 

görünüyordu, satıcı gibi konuşuyordu, gerçekten Ted Rogat’tı. Ve Doktor Tedrow 

zaman zaman, Richard Becker’in hücresine girmiş, hiç tanımadığı bu yabancıyı 

serbest bırakmayı düşünürken yakalıyordu kendisini. 
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Ted Rogat’ın Kansas City’de bir Ermeni lokantasında bulduğu ve naylon 

çoraplar verme vaadiyle baştan çıkardığı ateşli lalçalı orospunun öyküsünü dinledi 

Tedrow. Dinliyor ve biliyordu ki, Richard Becker hakkındaki gerçek ne olursa 

olsun, çok yüzü ve yaşamı olan bu yaratık, o kızı öldürdüğü gün olduğundan daha 

aklı başında değildi. Akıl hastanesinde on sekiz ay geçirdikten sonra geriye, 

oyunculuk kariyerinin başlarına dönüyor, rollerini yeniden oynuyor, ama gerçekliği 

yakalayamıyordu. 

Dr. Charles Tedrow, Richard Becker’in hastalığı ve açmazında biraz 

kendinden, zamanının bütün insanlarından ve geçmişten miras aldıkları binlerce 

hastalıktan parçalar buluyordu. 

Richard Becker’i ve aynı anda Ted Rogat’ı, 16 numaralı odanın minik, güvenli 

dünyasına geri gönderdi. 

İki ay sonra hastasını yine çağırdı; Münih Tıp Akademisi ve Viyana 

Psikiyatri Kliniği’nden herr Doktor Ernst Loebisch’le grup terapisi tartışarak çok 

ilginç üç saat geçirdi. Dört ay sonra, Gece Sokakları’nın aksi ve renksiz suçlu 

çocuk kahramanı Jackie Bishoff’la tanıştı. 

Hemen hemen tam bir yıl sonra, Dr.Tedrow’un karşısında, yirmi dört yıl 

önce Richard Becker’e ilk zaferini kazandıran Tatlı Mucizeler’deki serseriden 

başka kimse olamayacak, avare kılıklı, nezleli gözlü, içi kurumuş bir ayyaş 

duruyordu. 

Kamuflajsız, kendi kabuğu içindeki Richard Becker’in nasıl biri olduğu 

konusunda Tedrow’un hiçbir fikri yoktu. Şimdi o, karşısında, sarkık yanaklarına kir 

yapışmış, kılıksız, yaşlı bir ayyaştı, o kadar. 

‘Bay Becker, sizinle konuşmak istiyorum.’ 

İhtiyar serserinin gözlerinde umutsuzluk okunuyordu. Yanıt gelmedi. 

‘Beni dinleyin Becker. Lütfen, orada bir yerdeyseniz, beni duyabiliyorsanız, 

dinleyin. Şimdi söyleyeceklerimi anlamanızı istiyorum, çok önemli.’ 

Çatlak, kırık bir hırıltı yaşlı ayyaşın dudaklarını zorlayarak çıktı: 

‘Bir içki ver bana, bana içki alsana, hadi…’ 

Tedrow öne eğildi, yaşlı serserinin çenesini tutup, karşısındaki yabancı 

gözlere bakarken eli titriyordu. ‘Şimdi beni dinleyin Becker. Beni dinlemeniz 

gerek. Dosyalara baktım ve görebildiğim kadarıyla, bu oynadığınız ilk rol…Ne 
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olacağını bilmiyorum. Bütün öbür yaşamlarınızı tükettikten sonra bu sendromun 

nasıl bir biçim alacağını bilmiyorum. Ama beni duyabiliyorsanız, yaşamınızda 

kritik bir döneme yaklaştığınızı anlamanız lazım.’ 

Yaşlı ayyaş çatlak dudaklarını yaladı. 

‘Dinleyin: Buradayım, size yardım etmek istiyorum. Becker, sizin için bir şeyler 

yapmak istiyorum. Bir an rolünüzden çıkabilseniz, bir saniyecik, ilişki kurabiliriz. 

Ya şimdi, ya…’ 

Devamını getirmedi. Ya…’nın devamını bilmiyordu, bilemezdi. Susup yaşlı 

adamın çenesini bıraktığı sırada Becker’in yüz kaslarında garip bir değişim başladı, 

adamın yüzü oynadı; eritilmiş kurşun gibi aktı ve bir an tanıdığı yüzü gördü 

Tedrow. Artık karşısındaki gözler kırmızı kanlı değildi; zeka ışıltıları taşıyordu. 

‘Korkuya benziyor, doktor’ dedi Becker. 

‘Bir kez daha hoşçakalın.’ 

Sonra gözlerindeki ışıltı söndü, yüz tekrar değişti. Doktor Tedrow bir kez 

daha karşısında çöplük ayyaşını buldu. 

Yaşlı adamı 16 numaralı odaya gönderdi. Ve arkasından hastabakıcılardan 

biriyle 89 sentlik bir şişe misket şarabı yolladı. 

Telefon tellerinde korku çatırdayarak geçiyordu. 

‘Konuşsana be adam. Neler oluyor orada?’ 

‘A- açıklayamam Doktor Tedrow; siz hemen buraya gelseniz iyi olur. Tanrım, o…’ 

‘Ne oluyor? Bağırmayı Bırak Wilson. Ne var, ne oldu?’ 

‘On altı numara, onun…’ 

‘Yirmi dakika sonra oradayım. Herkesi o odadan uzak tut. Anladın mı? Wilson! 

Dediğimi anladın mı?’ 

‘Evet efendim, evet efendim. Ben, aman tantım, acele edin doktor!’ 

Tedrow cipine atlayıp gazladığında üstüne geçirdiği pantolonun altında 

pijamasının dizlerine toplandığını hissetti. Geceleyin yollar sarsıntılı; yarıp geçtiği 

karanlık bildiğimiz doğaya ait aolamayacak kadar uğursuzdu. 

Hastane girişinde arabayı hızla soktuğunda, kapıcı demir engeli neredeyse 

spastik bir hareketle açtı. Tedrow’un gazlamasıyla, cip, çakılları geniş bir yelpaze 

halinde etrafa saçtı. Akıl hastanesinin önünde lastikleri gıcırdatarak durduğunda 

kapılar hızla açıldı ve başhastabakıcı Wilson basamaklardan koşarak indi. 
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‘Bu taraftan Doktor Te…’ 

‘Yolumdan çekil salak! Ne taraftan olduğunu biliyorum!’ Wilson’u bir kenara itti 

ve basamakları çıkıp binaya girdi. 

‘Bir saat kadar önce başladı… Ne olduğunu bileme…’ 

‘Ve beni hemen çağırmadınız ha, aptal!’ 

‘Sandık ki, yeni bir rol sandık, hani biliyorsunuz…’ 

Tedrow öfkeyle homurdandı ve hızla koridordan tecrit odalarının bulunduğu 

bölüme yürürken, paltosunu çıkardı. 

Ek bölüme geldiklerinde kalın cam kapının ardından çığlığı ilk kez duydu. 

O çığlıkta; acı çeken, yalvaran, isteyen ve umarsız, yitik, titrek seste, korkunun 

duyup duyacağı bütün sesleri vardı. O seste kendi sesini, bir şeyler peşindeki kendi 

ruhunu duydu. 

 Adı konamayacak bir şey isteyen çığlık tekrar koptu. 

 ‘Biraz ışık verin bana!’ 

Başka bir dünya, başka bir ses, başka bir yaşam. Tozlu evrenin bir 

köşesinden gelen boş ve kötü bir yakarış. Orada zaman dışı, rengi belirsiz bir acıma 

içinde titreşiyor. Bir milyon yorgun ve kör, çalıntı ses, o bir tek ulamada birleşmiş; 

insanın bilip bileceği bütün acılar, yitirilmiş ne varsa, dünyada iyilik adını taşıyacak 

her şey ortadan bölünüp açılıyor; cansuyu kanarcasına pisliğe karışıp akıp gidiyor. 

Yırtıcı kuşların pençesine düşmüş yalnız bir yayvanın, demir ökçeler altında 

ezilmiş binlerce çocuğun, bağırsakları kana bulanmış ellerine düşmüş iyi bir 

insanın, ruhun ve acının sesi ve yaşamın en canlı lifi… 

Akıyor; ışıksız, umutsuz, umarsız… 

‘Biraz ışık verin Bana!’ 

Tedrow kapıya koştu ve gözleme penceresinin sürgüsünü çekti. 

Uzun ve sessiz bir an, çığlık bir kez daha havada titreşti; ağırlıksız, saydam, 

boşluğa karıştı. Baktı ve içinden yükselen korkunun, boğazında boğulduğunu 

duyumsadı. 

Sonra pencereye arkasını döndü ve orada, sırtı ter içinde, duvara yaslandı; 

Richard Becker’in görmeyi umabildiği son görüntüsü ebediyen gözlerine kazınmış, 

durdu. 
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Boğuk hıçkırıkları, koridorda bekleyen diğerlerinin yaklaşmasını önledi. 

Sessizce, beyinlerinin koridorlarında yankılanan, söze dökülmemiş o sesi duyarak 

baktılar. 

Biraz ışık verin bana! 

Kendi kendine mırıldanan Tedrow gözleme penceresini kapadı; kolu yanına 

düştü.16 numaralı odada, karşı duvara yaslanmış, sırtını duvardaki yumuşak 

kaplamaya dayamış Richard Becker, kapıya, koridora, dünyaya, sonsuz bir bakışla 

bakıyordu. 

Geldiği gibi, saf ve basit. 

Yüzü yok. Saçların bittiği yerden çenesine uzanan yer boşluk; boş, hatsız bir yüzey. 

Boş, sessiz. Görmeyen, koklamayan, konuşmayan bir yüzey. Boş ve çizgisiz. 

Tanrı’nın bu dünyayı yansıtma yeteneğini hiç bahşetmediği bir yaratık… Richard 

Becker yöntemini yitirmişti. 

Oyuncu Richard Becker son rolünü oynamış ve gitmişti; giderken de yanında 

Richard Becker’ı, korkunun tüm seslerini, tüm görüntülerini, tüm yaşamını tanıyan 

bir adamı alıp götürmüştü.’ (Ellison, 1993:13-22) 

 

 

3.2. Sinopsis 

Recep Baker bir tiyatro oyuncusudur. Çeşitli rollere bürürünüp bir çok 

tiyatroda rollerinin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Gerçek yaşamda rolünü arayan 

bir oyuncu olarak, onun rol yapmaması kaçınılmazdır. W.V.Goerhe’nin Dr.Faustus 

rolünü sahnede oynamaktadır. ‘Bir Işık Verin Bana’ replikleri ile oyun biter. 

Sonrasında Recep Baker oyundan çıkmış yolda yürürken, gözü bir afişe takılır. 

Hafifçe afişin yanına gelir. Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken adlı oyunu için 

oyuncu seçmelerinin yapılacağı afişi okur. Bır retro dükkanına girer ve kostümlerin 

bulunduğu dükkanda kendine dilenci rolü için kostüm dener. Kabine gider 

kostümlerinin parasını ödeyerek dükkandan çıkar. Dükkan sahibi onu dilenci olarak 

gördüğünde şaşkınlıktan kendini alamaz. Recep Baker yolda yürürken dilenmekte 

olan bir dilenciye ilişir gözü. Caddenin karşısında bu dilenciyi gözlemlemeye 

başlar. Edindiği tecrübeden hareketle bir şarap şişesi ile bir kaldırıma oturur. Allah 

rızası için fakire bir sadaka verin diyerek dilenir. Caddeden geçen kişiler şapkasına 
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üç beş lira atarak ona yardım ederler. Recep Baker oradan kalkar ve başka bir yer 

seçmel için dolanırken ilk olarak gözlemlediği dilenciyi görür ve usulca gelerek ona 

yaklaşır ve yanına oturur. Bu arada aklından hep oynayacağı role ilişkin replikleri 

sayıklar. Tiradını gözden geçirir. Dilencinin oturur. Yoldan aldığı ekmeğin yarısını 

böler ve ona uzatır. Dilenci ekmeği alır ve elindeki şarabın yarısını Recep Baker’e 

uzatır. Alır şarabı ve içer. Aralarında belli belirsiz bir dostluk oluşur. O gece 

battaniyeye sarılarak uyurlar. 

Ertesi gün Recep Baker oyuncu seçmelerinin yapıldığı tiyatronun önünde 

oturmaktadır. Sırasının gelmesini beklemektedir.  

Çevresindeki oyuncular onu gerçekten dilenci sanırlar ve aşağılayıcı 

gözlerle ona bakarak onu süzerler. Recep Baker sigarasını söndürür ve kapıdan 

içeriye girer. Ve Vladimir rolünü oynar. Başarılı oyuncu bu rölünden dolayı yılın en 

iyi erkek oyuncu ödülünü kazanır. Sahnede ödülünü almak için çağrılır ve Recep 

Baker yine aynı dilenci kostümleriyle plaketini alırken seyircilere Allah razı olsun 

der. 

Gazete haberleri onun bu mükemmel oyunculuğuna methiye düzerler. 

Sahnede canlandırdığı adamın ta kendisi olduğunu söyleyerek, yöntemi yaşayan 

oyuncu olarak haberlerin baş köşesine oturur. 

Telefonu çalar aniden. Recep Baker’in tiyatrodan arkadaşı babasının vefat 

ettiğini söyler. Aniden Recep Baker babasını defnetmek için mezarlığa gider ve 

yere çömelir. Üzgündür. Bir parça avucunun içine toprak alır ve babasının mezarına 

yavaşça atar. Vapura binerek oradan ayrılır. 

Recep Baker, sahnede Hamlet rolündedir ve elinde kafatası ile hamlet 

rolünü oynar. Çok Başarılıdır. Seyirciler onu ayakta alkışlar. 

Recep Baker oynayacağı başka bir rol için tiyatronun okuma provalarına 

katılır. Bu ise, Georg Büchner’in Woyzeck oyunundaki, Woyzeck rolüdür. 

Tiyatronun yönetmeni onu çok beğenir ve rol onun olur. Recep Baker rolünü 

aramaya başlar. Woyzeck, sistemin mekanızmaları içinde erezyona uğramış bir 

bireyin öyküsüdür. İktidar mekanizmaları onu küçücük ve kimliksizmiş gibi 

görünen küçük parçalara ayırırken, kendini istemeden işlediği bir cinayetin içinde 

bularak temizlenmeye, arınmaya çalışan bir bireyin öyküsünü anlatır. 
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Recep Baker bu rolü sahnede gerçek kılmak için, bir bara girer. Bara oturur 

ve bir bira ister bu arada yanında oturan bar kadınlarını inceler. Sıkılgan 

veçekingen bir şekilde birasını yudumlayıp sigarasını yakmaya yeltenirken, kırmızı  

bir elmise giymiş bir kadın ona yaklaşır ve kibritini söndürür. Recep Baker şaşırır, 

kadına da bir bira söyler. Birbirlerine bakışarak biralarını yudumlarlar. Recep Baker 

oyundan repliklerini mırıldanır içinden ve kendini sahnede hayal eder. Kadın ile 

birlikte çıkarak kadının evine giderler. Sabah uyandığında elinde kanlar içinde bir 

bıçakla uyanır. Kadın ölmüştür. Ne yapacağını şaşırır. 

Onun bütün oyunlarını beğeni ile izleyen Psikiyatr Dr.Cahit Tekin ofisinde 

oturmuş televizyondaki haberleri izlerken birden bire Recep Baker’in bir hayat 

kadınını bıçaklayarak öldürdüğü haberle karşılaşır. Bunu rolü adına yaptığı 

söylenmektedir. Kütüphanesine yönelir ve raflardan bir dosya çıkarır. Dosya yere 

düşer ve içinden Recep baker’in bugüne kadar oynamış olduğu oyunların afişleri ve 

gazete küpürleri yere saçılır. Doktor fotoğrafları toplar ve ‘Bir Işık Verin Bana’ 

repliğini mırıldanır. 

Hastaneye ulaştığında Recep Baker Bir tecrit odasına alınmış ve oyunlardan 

parçalar mırıldanmaktadır. Dr.Cahit Tekin kapının mazgalından onu izler. İçeri 

girer, ona yardım etmeye çalıştığını söyler ve Recep Baker Vladimir karakterine 

bürünmüştür. Doktor tam çıkacak iken ondan bir şişe misket şarabı almasını ister. 

Bu arada Doktor rolleri başa sardığını söyler. Çıkar. Bu sırada Seran hemşire 

koridorda belirir ve Doktor ona bir şişe misket şarabı almasını söyler. Evine gider. 

Tam uyurken bir telefon acı acı çalar. Seren hemşire hastaneye gelmesi gerktiğini 

söyler Doktora. Doktor Pijamalarıyla aniden çıkar arabasına biner hastaneye gelir. 

Tecrit odasına yöneldiğinde, Recep Bakerin acı feryadı duyulur. Doktorun yüzü 

allak bullak olmuştur. Recep Baker içeride yüzünü parçalar ve ‘Bir Işık Verin 

Bana’der. Yüzü bedeni yok olur. 
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3.3. Tretman 

 

Gök gürler. Şimşek çakar. Ardından tiyatro sahnesinde Goethe’nin Faust adlı 

oyunundan Dr.Faust’un bir repliğini söyler. ‘BİR IŞIK VERİN BANA’ der. Yüzü 

yarı aydınlık, yarı karanlık.  

Recep Baker, Cihangir’in sokaklarında yürürken, Tatavla Sahne’nin önündeki 

panoya iliştirilmiş ilan çarpar gözüne. Samuel Beckett’in ‘Godot’yu Beklerken adlı 

için oyuncu seçmelerinin yapılacağına ilişkin bir ilana gözü takılır. İlanı büyük bir 

dikkatle okur. Yoluna devam eder. 

Recep Baker oynayacağı rolü için, içinde Retro kostümlerin satıldığı bir 

dükkana girer. Ayağına bir numara büyük, bir çift ayakkabı, sararıp solmuş eski bir 

şapka, bir pantolon, düğmeleri eksik bir gömlek ve gariban bir insanın üzerinde 

görülebilecek eski bir ceket alır. Denemek için kabine girer. Kabinden çıktığında 

sesiyle, duruşu ve yürüyüşü ile bambaşka biri olur. Parasını ödemek için yöneldiği 

tezgahtar Recep Baker’i tanıyamaz. Parasını öder. Tezgahtar, Recep Baker’in 

kapıdan topallaya  yuvarlana, pislik içinde dükkandan çıkışını seyrederek donakalır. 

Ertesi gün Recep Baker sokaklarda yürümeye devam eder. Bir kaldırımın 

kenarına ürkek bir şekilde sinmiş, yırtık pırtık yağlı saçlı dilenci Cihangir’in işlek 

sokağında dilenmektedir. Recep Baker, yolda yürürken bu dilenciyi görür ve 

caddenin karşısında onu gözlemlemeye başlar. 

Ertesi gün Recep Baker elinde bir şarap şişesiyle, Kanlıca’nın meydanında bir 

kaldırıma ilişir. Dilenmeye başlar.Yoldan geçen insanlar, ona para verirler. Recep 

Baker yerinden kalkar ve yürümeye başlar. Bir İlkokulun önünde Cihangir’de 

dilenen dilenciyi görür. Recep Baker elinde bir somun ekmekle dilenciye doğru 

yaklaşır ve yanına oturur. Ekmeğini böler ve ona uzatır. Dilenci uzatılan ekmeği alır, 

o da içmekte olduğu şarap şişesini, Recep Baker’e uzatır. Dilenci battaniyesini o 

gece Recep Baker’le paylaşır. Hava soğuktur. Birbirlerine sarılarak uyurlar. 

Gökyüzünde kocaman bir Dolunay vardır. 

Recep Baker oyuncu seçmelerinin olduğu tiyatro binasının önüne gelir. 

Beklemekte olan oyuncuların yüzlerine, ellerine, davranış biçimlerine bakar. Bir 

banka oturarak bekler. Oyuncular, Recep Baker’e anlamsız ve aşağılayan gözlerle 
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bakarlar. Recep Baker yerinden yavaşça doğrularak ağır adımlarla sahneye doğru 

yürümeye başlar.  

Recep Baker sahneye çıkar. Godot’yu Beklerken adlı oyundan Vladimir 

karakterini oynar. Oyun biter. Seyirciler Recep Baker’i ayakta alkışlar. Seyircilerin 

arasında onun bir hayranı vardır. Recep Baker’in oynadığı tüm oyunları kaçırmayan 

Dr.Cahit Tekin’de seyirciler arasındadır. O gece yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü 

almak üzere  Recep Baker sahneye çıkarak ödülünü alır. 

Recep Baker gazeteden kendi oyunculuk biçimine dair bir yazı okur. 

Gazetede, Recep Baker’in Viladimir rolündeki çıkardığı performansın, role bürünme 

yetisinin tıpkı bir ayin gibi olduğu, damıtılmış bir metamorfoz ve gerçek karışımı 

olduğu, role yaklaşımında üç boyutluluğa karşı dört boyutlu bir yaklaşıma olduğu 

yazmaktadır. ‘Yöntemi Yaşayan Adam. Konuşur, kekeler gibi yapanlardan değil 

Recep Baker O sahnede canlandırdığı adamın ta kendisidir. İnanılır biçimde 

oynayabilmesi için, sunduğu imajla, seyirci arasına kendi gölgesinin bile girmemesi 

gerekliliğini bir kez daha kanıtladı’ yazmaktadır 

Recep Baker’e bir telefon gelir. Telefondaki ses ona babasının vefat haberini 

verir. Recep Baker mezarlıkta dua okuyan imam eşliğinde babasını defneder. Eline 

bir parça toprak parçası alır. Babasının mezarına atarken toprak parçasına hafifçe 

mırıldanır. 

Recep Baker sahnede Hamlet rolündedir. Elinde bir kuru kafa tiradını oynar. 

Recep Baker babasını defnettikten sonra vapura biner. Oturur. Düşüncelidir. Ertesi 

gün Recep Baker bir bara gelir, kapıdan girerek çevresine bakınır ve müşterileri 

gözlemler. 

Bir tiyatro Recep Baker’e Georg Büchner’in Woyzeck adlı oyununda 

‘Woyzeck’ rolünü teklif eder. Woyzeck sistem mekanizmaları içinde sıkışıp kalmış 

bir bireyin hüzünlü yazgısı içinde işlemek istemediği fakat, içine sindiremediği bir 

cinayetin  öyküsüdür. 

Recep Baker bir bara girerek, oradaki kadınları gözlemler ve Woyzeck rolünü 

gerçek hayatın içinde çalışmaya başlar. Birasını yudumlarken ve sigarasını tam 

yakacak iken bir kadın ona doğru yaklaşır ve kibritini üfler. Recep Baker’in yanına 

bara oturur. Recep Baker bir bira içmeyi teklif eder. Kırmızı renkte kıyafet giymiş 

olan bar kadını ile birlikte birbirlerini taşıyarak sarhoş bir şekilde bardan ayrılırlar. 
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Recep Baker’in kafasında hep rolü canlanmaktadır. Oynayacağı Woyzeck ve 

Marie ilişkisi ve oyunun repliklerini sürekli düşünmektedir. Kendisini oynarken 

hayal etmektedir. 

Recep Baker ertesi gün gözlerini kadının yatak odasında açar. Elinde bir 

bıçak vardır. Doğrulur yerinden ve kadına bakar. Bakakalır. Gece kadını 

bıçaklamıştır. Kadın kanlar içinde yatakta ölü olarak yatmaktadır. Ne yapacağını 

şaşırır. 

Richard Becker’den kendisine bir içki ısmarlamasını ister. Birlikte bira 

içerler. Birahaneden birlikte çıkarlar. Sarhoşturlar. 

Recep Baker ertesi sabah bir apartman dairesinde uyanır. Gece birlikte 

çıktıkları kadının yatak odasıdır. Gözlerini açar ve çıplaktır. Yatak kanlar içindedir. 

Kadının giysileri yerlerdedir. Elinde bıçak vardır. 

Sahne ışıkları. Recep Baker elinde bıçakla bir su birikintisine bakarak 

Woyzeck’i oynar. Televizyonda bir kanalda birahaneden çıkışta bir kadınla birlikte 

Ödüllü oyuncunun katile dönüştüğü, rol çalışması için bir kadını öldürdüğü 

söylenmektedir. Dr.Cahit Tekin iş yerindeki kanepede oturarak bu haberi 

izlemektedir. Şaşkına dönmüştür. Döner ve kütüphanesine yönelir. Yıllar öncesine 

ait eski bir dosyayı raftan alırken dosya elinden kayarak yere düşer. Dr.Cahit Tekin 

düşen dosyayı almak için yavaşça çömelir ve dosyadan Recep Baker’e ait oynadığı 

oyunların gazete küpürlerini çıkarır ve uzun uzun inceler. Duralar karşıya bakarak 

‘Bir Işık Verin Bana’ diye mırıldanır ve donar kalır. 

Dr. Cahit Tekin hastanede tecrit odasının kapısı önüne gelir ve durur. Doktor 

kapıyı açar ve Recep Baker Woyzeck’tir. ‘Bıçakla kaltağı bıçakla’ diye mırıldanır. 

Doktor Woyzeck’i izler. Kapıyı açar, odadan çıkar. Kapıyı kapatır. 

Dr.Cahit Tekin tecrit adasında Recep Becker’in odasındadır. Recep Baker 

Hamlet oyunundaki Mezarcı’dır. Doktor Mezarcıyı izler. Tedirgin ve hassastır. 

Odadan çıkar. Kapıyı kapatır. 

Dr.Cahit Tekin kapıyı açtığında Recep Baker Godot’yu Beklerken adlı 

oyunda Vladimir rolündedir. tedirgin adımlarla Recep Baker’in tecrit odasına girer 

ve ona yardım etmek istediğini dile getirir. odasına girer. Dr.Cahit Tekin tam tecrit 

odasından çıkarken Recep Baker ona bir misket şarabı almasını söyler. Dr.Cahit 

Tekin tecrit odasından çıkarak koridorda bir başka hastaya yetişmek üzere olan Seren 
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hemşireye bir misket şarabı almasını söyler. Seren hemşire şaşırır. Donakalır. Peki 

efendim diyerek oradan uzaklaşır. 

Telefon sesi. Sabaha karşı Vavit Tekin yatağından doğrulur. Uykulu gözlerle 

ahizeyi bulmaya çalışır. Telefonu açar. 

Dr.Cahit Tekin apar topar pijamasıyla ve paltosuyla evinden çıkar. Arabasına 

biner. Kontağı çalıştırır.Pijamaları ve paltosu ile içeri girer. Hasta bakıcı koridorda 

ona yetişmeye çalışır. Dr.Cahit Tekin hastabakıcıyı bir kenara iter. Koridorda hızla 

ilerlerken paltosunu fırlatır ve pijaması ile kalır. Gergin ve telaşlı adımlarla Recep 

Baker’in kaldığı odaya doğru yürür. Odanın kapısına varır. Gözetleme mazgalında 

donakalır. Kapının ardından bir çığlık yükselir. Tecrit odasının penceresinden Recep 

Baker’e bakar. Recep Baker ‘Bir Işık Verin Bana’ sözlerini tekrarlayarak şarap 

şişesini kırarak kendi yüzünü parçalamaya başlar. Artık oynayacak bir rolü 

kalmamıştır. Kan ayaklarından süzülerek yere damlar.  Yüzsüz ve bedensizdir. 

Boş bir sessizlik gözetleme penceresine takılı kalır. 

Yağmur sesi, Gök gürültüsü sesi. Şimşek çakması ve ışık. 

 

 

                                                                                        Sessizlik 

SON 
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3.4. Bir Işık Verin Bana 

 

                                                   (Senaryo) 

 

 

 

SAHNE 1 / İÇ – TECRİT – GECE  

 

Tecrit odasının basık ışıklı odasında, Recep’in duvara yansıyan gölgesi, eli 

yüzüne doğru yukarı aşağı hareket etmekte, ayak ucuna kan yukardan yere 

birikecek şekilde damlamaktadır. 

 

SAHNE 2 / İÇ – TİYATRO – GECE  

 

Tiyatro sahnesinde Recep oyununu oynamaktadır. 

 

RECEP BAKER 

 

Bir ışık verin bana ! –Bağırarak- 

 

SAHNE 3 / DIŞ – SOKAK – GÜN 

 

Recep sokakta yürür, ilerlerken sokağın başında panoya yapıştırılmış bir ilan 

görür, dikkatlice ilana bakar. İlanda, (Samuel Beckett’in Godot’yu beklerken 

adlı oyunu için oyuncu seçmeleri yapılacaktır. Adayların oyundan bir tirad ile 

gelmeleri gerekmektedir) yazısı görünür. 

 

 

SAHNE 4 / İÇ – İŞ HANI – GECE 

 

Recep tarihi bir iş hanında sağına soluna bakarak yürümektedir, birden sağına 

döner, karşında bir köstüm dükkanı görür. Kostüm dükkanının içine doğru 

yürür.  

 

 

SAHNE 5 / İÇ – KOSTÜM DÜKKANI – GECE 

 

Merdivenlerden aşağı iner. Renkli kostümler arasında dolaşarak kostümlere 

göz gezdirmektedir, eline bir kaban alıp inceler, karşısında şapkaların olduğu 

yere yönelir şapkaları karıştırarak içlerinden bir tane seçer, hemen arkasında 

ayakkabıları fark eder eğilir ve bir çift ayakkabı alır, soyunma odasına gider, 

üzerine aldığı kıyafetleri giyer ve kasaya gelir. Bir şeylerle uğraşmakta olan 

kasiyer Recep’e dikkatlice bakar. 
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RECEP BAKER 

 

Borcum ne kadar? 

 

KASİYER 

 

250 TL 

 

Recep borcunu ödedikten sonra merdivenlerden ağır adımlarla dükkandan 

çıkar. 

 

 

SAHNE 6 / DIŞ – SOKAK – GECE 

 

Recep gece bir sokakta yalpalayarak yürümektedir. Sağına döner ve dikkatlice 

bakar, duvar dibine çömelmiş bir dilenci görür, arabalar ve insanlar sokaktan 

geçmektedir, Recep gülümseyerek dilenciye bakmaya devam eder. Dilenci 

dilenir ve elinde ki bozuk paraları şıngırdatır. 

 

DİLENCİ 

 

Allah rızası için sadaka. Allah razı 

olsun 

 

SAHNE 7 / DIŞ – SOKAK – GECE 

 

Recep sokakta kaldırıma oturur ve dilenmeye başlar. 

 

RECEP BAKER 

 

Allah rızası için fakire bir sadaka 

 

Yoldan geçen bir adam ve kadın Recep’in şapkasına bozuk para bırakırlar. 

 

RECEP BAKER 

 

Allah razı olsun. Allah rızası 

için… 

 

Recep bozuk paraları şapkasından alır, cebine koyar ve şapkasını kafasına takıp 

kabanın cebinden gazete kağıdına sarılı şarap şişesini çıkartır ve bir yudum 

alır, geğirir. Soluna bakar ve şarap şişesini tekrar kabanının iç cebine koyar. 

 

 

SAHNE 8 / İÇ – TİYATRO – GECE  
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Recep sarı ışıklı bir sahne de Godot’yu beklerken adlı tiyatro oyununu oynar. 

 

RECEP BAKER 

 

Kaplan, türdeşlerinin yardımına 

koşarken bir an bile düşünmez. Ya 

da ormanın en derinine kaçar. 

 

SAHNE 9 / DIŞ – SOKAK – GECE  

 

Recep elinde yarım bir ekmekle 

şarap içmekte olan dilencinin 

yanına gelir, oturur. 

 

 

SAHNE 10 / İÇ – TİYATRO – GECE  

 

Recep sahne de oyununa devam eder. 

 

 Buradaki yardım çağrısı, bizden 

çok tüm insanlığa yönelik ama 

burada hoşumuza gitse de gitmese 

de insanlık biziz.  

 

SAHNE 11 / DIŞ – SOKAK – GECE  

 

Recep elinde ki ekmeği dilenciye 

uzatır, dilenci şarabı recebe verir. 

Bir yudum alır ve dilenciye 

gülümseyerek geri verir. 

 

SAHNE 12 / İÇ – TİYATRO – GECE  

 

Recep sahne de oyununa devam eder. 

 

Bütün bu karmaşa içinde açık 

seçik olan bir tek şey var, oda şu: 

biz burada Godot’un gelmesini 

bekliyoruz. Vaktimizi boş  

konuşmalarla harcamayalım. Fırsat 

çıkmışken bundan yararlanmaya 

bakalım. Yardım, bizden her gün 

istenen bir şey değil. Aslında bize 

değil gereksinimleri. Herhangi biri 

de aynı şeyi yapar. Ancak sorun bu 

değil. Sorun biz burada ne 
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yapıyoruz? Biz Godot’nun 

gelmesini bekliyoruz. 

 

Dr. Cahit oyunu orta sıradan seyretmektedir, oyunu izleyen seyirciler ayağa 

kalkarak Recep’i alkışlarlar. 

 

 

SAHNE 13 / İÇ – TİYATRO – GECE   

          

Recep sahneye ödülünü almak için sahneye çıkmıştır, sunucu ödülünü alkışlar 

içinde Recep’e verir. 

 

DIŞ SES 

 

Samuel Beckett’ın Godot’yu 

beklerken oyununda ki Vladimir 

rolüyle Recep Baker’i en iyi erkek 

oyuncu ödülünü almak üzere 

sahneye davet ediyoruz. 

 

Recep mikrofona eğilerek kısık sesle konuşur. 

 

RECEP BAKER 

 

Allah razı olsun.  

 

 

SAHNE 14 / DIŞ – MEZARLIK – GÜN  

 

Recep yanında bir imam ve beş kişiyle mezarlıktadır. İmam dua okumakta, 

diğer beş kişi mezarlığa kürekle toprak atmaktadır. Recep mezara doğru eğilir 

ve elini toprakta gezdirerek avuçlar. 

 

 

SAHNE 15 / İÇ – TİYATRO – GÜN 

 

Recep yine sahnededir, bu sefer elinde bir kuru kafayla HAMLET oyununu 

oynamaktadır. 

 

RECEP BAKER 

 

Vah zavallı Yorick! Tanırdım onu. 

Ne ince hoşlukları olan bir adamdı. 

Şakalarının tadına doyum olmazdı. 

Kim bilir kaç kez sırtında 

taşımıştır beni. Şimdi ise yüreğim 

bulanıyor ona baktıkça. Şurasında 
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dudakları vardı, kim bilir kaç kez 

öptüğüm. Nerde o şakaların şimdi.  

O türkülerin , o şen türkülerin, 

sofrayı kahkahalara boğan parlak 

buluşların, hiç biri kalmadı mı, 

kendi sırıtışınla alay edecek! Hadi 

koş git, koş git kraliçenin odasına, 

ona de ki; yüzüne parmak 

kalınlığında boyalar da sürse 

boşuna. Bak bu hale gelecek 

sonunda. 

 

 

 

SAHNE 16 / DIŞ – VAPUR – GÜNRecep arkasında İstanbul manzarası, 

deniz köpükleri eşliğinde, masmavi denizin üzerinde vapurda etrafına 

bakınarak yolculuk etmektedir.  

 

 

SAHNE 17 / İÇ – BAR – GECE  

 

Recep’in vapur yolculuğundan sonra bir bara gelmiştir. İçerde insanlar içerek 

şen kahkahalar atmaktadır. Recep bar taburesine insanlar arasına oturur sağına  

soluna bakar ve kendine bir bira söyler. Sağ tarafında oturan kırmızı kıyafetli 

bir kadının ilgisini çeker, kadın Recep’i dikkatlice süzmektedir. Kadının 

yanındaki adam kahkahalarla gülmektedir. Mekanda arabesk bir müzik 

çalmaktadır. Kırmızı kıyafetli kadın birlikte oturduğu adamın yanından kalkar 

ve sigara yakmakta olan Recep’in yanına gelip oturur, sigarasını söndürür alıcı 

alıcı gözle bakmaya devam eder. Recep hem kendi sigarasını hem kadının 

sigarasını yakar, birasını içmeye devam eder.  

 

SAHNE 18 / İÇ – BAR KORİDOR – GECE  

 

Recep kadınla beraber, yalpalayarak sarmaş dolaş merdivenlerden yukarıya 

yalpalayarak çıkarlar. 

 

SAHNE 19 / İÇ – KULİS – GECE  

 

Recep kuliste yönetmenle beraber bir kadın ve bir erkekle tirad çalışır. 

Yönetmen masada duran rol dağılımına bakar. 

 

YÖNETMEN 

 

Recep Bey, şu 182. sayfada ki 

Woyzeck Yüzbaşı sahnesini 

deneyelim mi. 
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RECEP BAKER 

 

Peki. Tanrı o yaratılmadan önce 

amin denip denmediğine bakmaz. 

Tanrı der ki, bırakın çocukları 

bana gelsinler. 

 

YÖNETMEN 

 

Muazzamdı. Bir de şeye bakalım 

mı, Marie Woyzeck sahnesine. 

 

RECEP BAKER 

 

Bu kadar büyük bir günah gökteki 

melekleri bile kaçırtır günahının 

kokusu. Dudakların ne kadar 

kırmızı Marie. Senin kadar güzel 

olabilir mi en korkunç günah. 

 

 

KADIN 

 

Franz sayıklıyorsun. 

 

                          RECEP BAKER 

 

Kahrolası. Bu da mı burada ha 

böyle mi böyle mi? 

 

KADIN 

 

Günler uzun dünya yaşlı olduğuna 

göre birinin durduğu yerde pek çok 

insan durabilir, birbiri arkasında 

insanın iki gözü olup körde değilse 

pek çok şey görür güneş 

parladıkça. 

 

RECEP BAKER 

 

Orospu! 

 

SAHNE 20 / İÇ – TİYATRO – GECE  

 

Recep sahne de elinde bıçak WOYZECK oyununu oynamaktadır. 
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RECEP BAKER 

 

Bıçakla kaltağı!.. Bıçakla!.. 

Bıçakla kaltağı!.. Bıçakla!.. Bir 

şeyler oluyor. Ne biçim bir yer 

burası. 

 

Recep sahnede oyununu oynamaya devam eder. Sağ elde bıçak, sol eliyle sus 

işareti yapar. 

RECEP BAKER 

 

Şşşş ! Hiç ses yok. Neden 

solgunsun böyle, ha? O boynunda 

ki kırmızı bağ ne? Kimden aldın o 

kolyeyi günahlarına karşılık? 

Kapkara kesilmişsin kaltak, 

kapkara ! Bıçakla kaltağı!.. 

Bıçakla!.. Bıçakla kaltağı!.. 

Bıçakla!.. Bıçakla kaltağı!.. 

Bıçakla!.. Ben mi soldurdum seni? 

Neden saçlarını taramadın, hıe? 

Saçlarını örmedin mi bugün? 

Bıçak, bıçak, bıçak.. 

Kurtulmalıyım. 

 

Recep elindeki bıçağı atar. 

 

RECEP BAKER 

 

Heh, taş gibi battı suya. Ama yazın 

göle yıkanmak için geldiklerinde. 

 

Bıçağı almak için eğilir ve alır. Biraz daha uzağa atar. 

 

RECEP BAKER 

 

Şimdi oldu ya midye çıkarmak için 

daldıkların da bulurlarsa, haaah, 

paslanmış olur o zaman. Keşke 

kırsaydım bıçağı. Şuram da bir 

leke var. 

  

Recep ellerini karnına götürür. 

 

RECEP BAKER 
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Şuram da bir tane daha, şuramda 

bir leke var şuramda da. 

Temizlenmeliyim, 

temizlenmeliyim, 

temizlenmeliyim! 

 

SAHNE 21  / İÇ – CAHİT EV – GÜN 

 

Dr. Cahit televizyon izlemektedir. Televizyonda spiker Recep Baker cinayet 

haberini sunmaktadır. 

 

HABER SUNUCUSU 

Sayın seyirciler ilginç bir haberle 

bültenimize devam ediyoruz. Ünlü 

tiyatro oyuncusu Recep Baker 

bulunduğu bir mekanda bir hayat 

kadınını bıçaklayarak öldürdü. 

Recep Baker’in cinayeti neden 

işlediği bilinmezken, sanatçının 

son oynadığı oyununda Woyzeck 

adlı bir karakteri canlandırdığı ve 

oyunun sonunda yine bir başka 

kadın karakteri bıçaklayarak 

öldürmesi cinayetin hakkında soru 

işaretleri doğurdu. 

 

Dr. Cahit haberi duyunca şok olur. 

 

SAHNE 22 /  İÇ – CAHİT EV BALKON – GÜN 

 

Cahit balkonda sigara içmektedir. Sigarasını yarıda atarak içeri geçer. 

 

SAHNE 23 /  İÇ – CAHİT EV ÇALIŞMA ODASI – GÜN 

 

Cahit kitaplıktan kitap alır. Kitabı alırken içinden fotoğraflar yere dökülür. 

Fotoğrafları almak için yere eğilir. Yerden fotoğrafları alır ve ayakta bakmaya 

devam eder. Fotoğraflarda Recep Baker’in sahnede oynadığı karakterler vardır. 

Fotoğraflardan başını kaldırır. 

 

DR. CAHİT 

 

Bir ışık verin bana. 

 

SAHNE 24 / İÇ – TECRİT – GÜN 

 

Recep deli gömleği giydirilmiş tecrit odasında tirat atmaktadır. Cahit kapının 

küçük penceresinden içeri bakmaktadır. 
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RECEP BAKER (Woyzeck) 

 

Ne aldın o gerdanlığa günahlarına 

karşılık. Ha. Kapkara kesilmişsin 

günahtan kapkara. Kapkara 

kesilmişsin günahtan kapkara. 

 

Dr. Cahit kapıyı açar ve içeri girer. Ne yapacağını bilememektedir. 

 

RECEP BAKER (Woyzeck) 

 

Bıçakla kaltağı!.. Bıçakla!..  

 

SAHNE 25 / İÇ – TECRİT – GÜN 

 

Recep Baker elini karşısına getirmiş Hamlet’i  oynamaktadır. Dr. Cahit kapının 

küçük penceresinden izlemektedir. 

 

RECEP BAKER 

 

Vah zavallı Yorick! Tanırdım onu. 

Ne ince hoşlukları olan bir adamdı. 

Şimdi ise yüreğim bulanıyor ona 

baktıkça… 

 

Recep Baker tiradı bittikten sonra Dr. Cahit’e dönerek kahkaha atmaya başlar. 

Dr. Cahit kapının üzerindeki küçük pencereyi kapatır.. 

 

 

SAHNE 26 / İÇ – TECRİT – GÜN 

 

Dr. Cahit ve Recep Baker tecrit odasındadır, Recep tirad atmaya devam eder.  

 

RECEP BAKER 

 

Burada sormamız gereken asıl 

soru, biz burada ne yapıyoruz. 

 

Dr. Cahit Gömleğin bağlı olan kollarını çözer. Cahit Recep’in ensesine 

yaklaşır.  

 

DR. CAHİT 

 

Anlamıyor musun? Sana yardım 

etmek istiyorum. 
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RECEP BAKER  

 

Fırsat varken yardıma koşalım. 

Yardım, bizden her gün istenilen 

bir şey değil. Herhangi biri de bu 

şeyi yapabilir. Ancak buradaki 

yardım çağrısı bizden çok tüm 

insanlığa yönelik bir çağrı. 

 

Recep tiradını bitirdikten sonra Dr. Cahit’e dönerek konuşur. 

 

RECEP BAKER 

 

Doktor. (kahkaha atar) Gelirken 

bana bir misket şarabı getir. 

 

Cahit yavaş adımlarla kapıya doğru geri gider. 

 

DR. CAHİT 

 

Anlıyorum. Başa, en başa alıyor. 

Tüm rollerini baştan oynuyor. 

 

Gözlüğünü sağ eline alır ve kapıdan çıkar. 

 

SAHNE 27 / İÇ – HASTANE KORİDOR – GÜN 

 

Dr. Cahit koridora doğru ilerlerken Seren hemşireyi görür ve seslenir, yanına 

yaklaşır. 

DR. CAHİT 

 

Seren hemşire. 

 

SEREN HEMŞİRE 

 

Buyurun doktor bey. 

 

DR. CAHİT 

 

Lütfen Recep Baker’e bir şişe 

misket şarabı alabilir misiniz? 

 

SEREN HEMŞİRE 

 

Şarap mı? (Şaşkın bir şekilde) 

 

DR. CAHİT 
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Evet. Bir şişe misket şarabı. 

 

SEREN HEMŞİRE 

 

Peki efendim. 

Seren hemşire ve Dr. Cahit 

konuştuktan sonra ayrılırlar. 

 

SAHNE 28 / İÇ – CAHİT YATAK ODASI – GECE 

 

Dr. Cahit uyumaktadır. Başucundaki telefonu çalar. Arayan seren hemşiredir. 

 

SAHNE 29 / İÇ – CAHİT EV HOL – GECE 

 

Dr. Cahit uyanmış holde hızlıca montunu giyer ve evden çıkar. 

 

SAHNE 30 / DIŞ – CAHİT EV ÖNÜ – GECE 

 

Cahit hızlıca evinin merdivenlerinden inerek arabasına biner. Arabasını 

çalıştırıp gider. 

 

SAHNE 31 / İÇ – TECRİT – GECE 

 

Recep iki elini başına koyarak kahkaha atmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

RECEP BAKER 

 

Doğduğum zaman parıldayan ve 

etkileriyle ölümü ve cehennemi 

bana veren yıldızlar… 

 

 

Dr. Cahit tecrit odasının kapısındaki küçük gözden Recep’e bakmaktadır. 

Recep Baker bir elinde şarap şişesi tutmaktadır. Kahkahasına tüm hızıyla 

devam eder ve tirad atmaya başlar. 

 

RECEP BAKER 

 

Beni şuradaki dumanlı bir sis gibi 

doğum sancıları çeken bulutun 
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içine çekin ki, gökyüzüne 

fırlattığınızda fırlasın kollarım 

bacaklarım ağzınızdan ve 

yükselsin ruhum. Bir Işık verin 

bana (Bağırarak)  

 

Recep elindeki şişeyi ranzanın ayağına vurur. Şişe paramparça olur. Recep 

kırdığı şişenin elinde kalan parçasıyla sağ yanağını kesmeye başlar. Ayak 

ucuna kan damlar. 

 

RECEP BAKER 

 

Bir ışık verin bana!.. -çığlık- 

 

Tüm oda ışıkla dolar. 

 

 

 

 

 

SON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

3.5 Çekim Senaryosu ‘Bir Işık Verin Bana’ 

Sahne Plan No Mekan Çekim 
Ölçeği 

Süre                     Kadrajın 
İçeriği ve Diyaloglar 

   Ses ve Müzik Teknik Hususlar 

Jenerik 1    Boşu boşuna onca kişi 
olan ben, 
Tek ve kendim olmak 
istiyorum 
               
                                           
Jorge Luis Borges 

 
 

Siyah fon üzerine 
beyaz 

Jenerik 2      
 
                                                                           
Canım abim’e…   

 
 

Siyah fon üzerine 
beyaz 

Jenerik 3      
                                Bir Işık 
Verin Bana 
 

 
Fon Müziği 1 

Siyah fon üzerine 
beyaz. Yazı giderek 
küçülür ve kaybolur. 

S1 – P1 İç - Tecrit 

- Gece 

 

DETAY   
Duvarda Recep’in 
hareketli gölgesi 
görülür. 
 

 

Fon müziği 2 

 

 
F 50mm Sabit 
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S1 – P2 İç - Tecrit 

- gece 

 

DETAY   
Recep’in yukarıdan 
aşağıya ayak ucuna 
akan kan damlası. 

 

Fon müziği 2 

(alçalarak 

devam eder) 

 

 
F 85mm Sabit 

S2 – P1 İç – 
Tiyatro -
Gece 

Bel Plan     
Bağırarak 
                                         
RECEP BAKER 
                                Bir ışık 
verin bana ! 

 
Fon müziği 2 

 
F 50mm Sabit 

S3 – P1 Dış – 
Sokak - 
Gün 

Geniş Plan   
 
Recep kadraja girer ve 
gözüne çarpan ilanın 
önünde durur. 

 
Ortam sesi 
(sokak sesi vb.)  
 
 

 
F 18mm Sabit 

S3– P2 Dış – 
Sokak-
Gün 

Göğüs plan  Recep ilana dikkatlice 
bakar 

Ortam sesi 
(araba sesleri, 
çocuk sesleri) 
 

F 50mm Sabit 

S3 – P3 Dış – 
Sokak- 
Gün 

DETAY   

İlan  (Samuel 

Beckett’in Godot’yu 

beklerken adlı oyunu 

için oyuncu seçmeleri 

yapılacaktır. 

 

Adayların oyundan bir 

 

Ortam sesi 

(sokak sesi vb.) 

 

 

F 50mm Sabit 
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tiraj ile gelmeleri 

gerekmektedir) yazısı 

görünür. 

 

S3 – P4 Dış – 
Sokak- 
Gün 

Geniş Plan 

 
 Recep sokakta 

ilerlemeye devam eder. 
 

Ortam sesi 
(sokak sesi vb.) 
 

 F 18mm  kararma. 

S4 – P1 
 
 

İç – 
İşhanı- 
Gece 

Geniş Plan   Recep tarihi bir iş 
hanında sağına soluna 
bakarak ilerler. 

Fon müziği 2 F 18mm Sabit. 
açılma. Recep 
kameraya doğru 
yavaşça yaklaşır. 
 

S4 – P2 İç – 
İşhanı- 
Gece 

Bel Plan  Recep bir dükkana 
yönelir 
 

Fon müziği 2 F 35mm Sabit. 
Kamera Recebin 
sağında. 
 

S4 – P3 İç – 
İşhanı- 
Gece 

Boy Plan  Recep dükkana 
ilerlemeye devam eder. 
 

Fon müziği 2 F 18mm Sabit. 
Recep uzaklaşır. 
 

S5 – P1 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 

Boy plan – 
Bel plan 

 Recep merdivenlerden 
inerken, meraklı 
gözlerle kostüm 

Fon müziği 2 F 35mm Sabit. 
Recep kameranın 
sağından kadrajdan 
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Gece askılarına göz gezdirir. çıkar. 

S5 – P2 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

Diz Plan  Recep bir kaban seçer. 
 

Fon müziği 2 F 35mm Sabit. 
Recep yan profilden 
görünür. Kameranın 
solundan sağına 
hareket ederek 
şapkaların olduğu 
yere ilerler ve 
eğilerek bakmaya 
başlar. 

S5 – P3 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 
 

 DETAY   Şapkaları karıştırır. Fon müziği 2 F 85mm Sabit. 

S5 – P4 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 
 

Boy plan  Recep şapkayı almıştır, 
arkasına döner 
ayakkabıları görür ve 
ayakkabılara yönelir. 
Ayakkabıyı almak için 
eğilir. 

Fon müziği 2 F 35mm Sabit. 
Recep kameranın 
sağından soluna 
ilerler.  

S5 – P5 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 
 

DETAY  Recep bir çift ayakkabı 
alır. 

Fon müziği 2 F 85mm Sabit. 
Recebin eli kadraja 
girer ayakkabıları alır 
çıkar. 
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S5 – P6 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

Genel Plan  Recep kıyafet ve 
ayakkabıyı alır, 
soyunma kabinine 
ilerler. 

Fon müziği 2 F 35mm Sabit. 
Recep ilerler ve 
sağdan kadrajdan 
çıkar. 

S6 – P1 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

 Diz Plan  Recep soyunma 
kabininden çıkar, 
kıyafetlerini giymiştir. 
Kasaya doğru yönelir. 

Fon müziği 3 F 35mm Sabit. 
Recep kameranın 
sağından soluna 
doğru ilerler, ve 
kadrajdan çıkar. 

S6 – P2 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

Bel Plan –  
  İkili 

 Recep kasanın önünde 
durur. 
 

RECEP BAKER 
Borcum ne kadar ? 

 
Kasiyer şaşkınlıkla 
Recep’e bakar. 
 

Fon müziği 3 F 50mm Sabit. 
Aynadan Recep’in  
ve kasiyerin 
yansımaları görünür. 
Recep kadrajın 
sağından girer. 

S6 – P3 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

Göğüs Plan  Recep kasiyere bakar. Fon müziği 3 F 50mm Sabit. 
Kasiyerin 
amorsundan Recep’i 
görürüz. 

S6 – P4 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 

Göğüs Plan  Kasiyer Recep’e şaşkın 
şaşkın bakmaya devam 
eder. 
 

KASİYER 

Fon müziği 3 F 50mm Sabit. 
Recep’in 
amorsundan kasiyeri 
görürüz. 
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Gece 250 lira.  

S6 – P5 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

  Bel Plan –  
İkili 
 

 Recep soluna döner. 
Aynada kendine son 
kez bakar. 

Fon müziği 3 F 50mm Sabit. 
Aynadan Recep’in  
ve kasiyerin 
yansımaları görünür. 
Recep arkasına 
döner, aynada 
kendini görür ve 
kadrajın sağından 
çıkar. Kasiyerin 
şaşkın bakışları 
devam eder. 
 

S6 – P6 İç – 
Köstüm 
Dükkanı- 
Gece 

Boy Plan  Recep kostüm 
dükkanının 
merdivenlerinden 
çıkmaktadır. 

Fon müziği 3 F 35mm Sabit. 
Recep giderek 
uzaklaşır. 
Kameranın solundan 
kadrajdan çıkar. 
 

S7 – P1 Dış - 
Sokak - 
Gece 

Genel Plan  Recep sokakta 
yürümektedir. 
Dikkatini bir şey çeker 
ve durur. 
 

Fon müziği 3 
 
 

F 18mm Sabit. 
Recep kameraya 
doğru gelir ve durur. 
Profilden görürüz. 

S7 – P2 Dış - 
Sokak - 
Gece 

Bel Plan  Recep karşısına 
bakmaktadır. 

Fon müziği 3 
 
 
 

F 50mm Sabit. 
Recep’i cepheden 
görürüz.  
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S7 – P4 Dış - 
Sokak - 
Gece 

Geniş Plan 
 

 Recep duvar dibinde 
oturan dilenciye 
dikkatlice bakmaktadır. 

Fon müziği 3 
 

F18mm Sabit. 
Kamera Recep’in 
amorsundan 
dilenciye görür.  

S7 – P5 Dış - 
Sokak - 
Gece 

Bel Plan  Recep karşısına 
bakmaktadır. 
 
 

Fon müziği 3 
 

F 50mm Sabit. 
Recep’i karşıdan 
görürüz. 

S7 – P6 Dış-
Sokak -  
Gece 

Omuz Plan  Dilenci dilenmektedir. 
 

DİLENCİ 
Allah rızası için sadaka 

 
 

Fon müziği 3, 
ortam sesi 
(araba sesleri, 
bozuk para sesi) 

F18  şaryo Recep’in 
yanında kayarak 
dilenciyi kadraja alır. 

S7 – P7 Dış-
Sokak - 
Gece 

Bel Plan  Recep karşısına 
bakmaktadır. 
 

Fon müziği 3, 
ortam sesi 
(araba sesleri, 
bozuk para sesi) 

F 50mm Sabit. 
Recep’i karşıdan 
görürüz. 

S7 – P6 Dış-
Sokak - 
Gün 

YP  Dilenci dilenmeye 
devam etmektedir. 
Dilenciye para 
verenlerin ellerini 
görürüz. 
 

DİLENCİ 
Allah razı olsun 

Fon müziği 3, 
ortam sesi 
(araba sesleri, 
bozuk para sesi) 

F 50mm Sabit.  
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S7 – P7 Dış-
Sokak - 
Gece 

Bel Plan  Recep karşısına hafif 
gülümseyerek 
bakmaktadır. 
 

Fon müziği 3, 
ortam sesi  

F 50mm Sabit. 
Recep’i karşıdan 
görürüz. 
 

S7 – P8 Dış-
Sokak - 
Gece 

Bel Plan  Recep’i kaldırıma 
oturmuş, şapkasını 
çıkarmış /dilenirken 
görürüz.  
                                         
RECEP BAKER 

Allah rızası için fakire 
bir sadaka. 

 
Yoldan geçen bir 
adamın para attığını 
görürüz. 
 

RECEP BAKER 
Allah razı olsun. 

 
RECEP BAKER 

Allah rızası için fakire 
bir sadaka. 

 
Yolun aşağısından 
gelen bir kadın Recep’e 
para atar, kadrajdan 
uzaklaşır. 

RECEP BAKER 
Allah razı olsun. 
Allah rızası için. 

 
Recep paraları toplar, 
şapkasını kafasına 
takar. Cebinden şarap 
şişesini çıkartır. 

Fon müziği 3 
alçalarak biter, 
ortam sesi 
(araba sesi) 

F 35mm Sabit. 
Recep’i profilden 
görürüz.  
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S7 – P9 Dış-
Sokak – 
gece 
 

Göğüs Plan  Recep şarabından bir 
yudum alır. 

Ortam sesi. F 85mm Sabit. 
Recep’i karşıdan 
görürüz. 

S7 – P10 Dış-
Sokak - 
Gece 

Geniş Plan  Recep kaldırımda 
oturmaktadır. Şişesi 
elindedir, hıçkırır. 
sağına soluna baktıktan 
sonra şişeyi kabanın 
cebine koyar. 
 

Ortam sesi. F 35mm Sabit. 
Recep’i karşıdan 
görürüz. 

S8 – P1 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Bel Plan  Recep sahnede. 
 
(Godot’yu Beklerken) 
RECEP -VİLADEMIR 
 Kaplan, türdeşlerinin 
yardımına koşarken bir 
an bile düşünmez. Ya 
da ormanın en derinine 
kaçar. 

 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’in sol 
profilinden görür. 

S9 – P1 Dış-
Sokak - 
Gece 

Geniş Plan- 
İkili 

 Recep elinde yarım 
ekmek ile şarap içen 
dilencinin yanına doğru 
yürümektedir. 

Ortam sesi. F 18mm Sabit. 
Dilencinin sol 
profilinden 
kameraya 
yakınlaşmakta olan 
Recep’i görürüz. 
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S10 – P1 Dış-
Sokak - 
Gece 

Geniş Plan- 
İkili 
 

 Recep dilencinin yanına 
geliri ve oturur. Dilenci 
ve Recep bir birlerine 
bakarlar.  

Ortam sesi F 18mm Sabit. 
Recep kadrajın 
solundan girer ve 
dilencinin soluna 
oturur. Duvarda 
araba grafitiler 
vardır. 
 

S11 – P1 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Bel Plan  Recep sahnede. 
 
(Godot’yu Beklerken) 
RECEP -VİLADEMIR 
 Buradaki yardım 
çağrısı, bizden çok tüm 
insanlığa yönelik ama 
burada hoşumuza gitse 
de gitmese de insanlık 
biziz. 

 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’in sağ 
profilinden görür. 

S12 – P1 Dış-
Sokak - 
Gece 

Geniş Plan- 
İkili 
 

 Recep dilencinin 
yanında oturmaktadır. 
Elindeki ekmekten bir 
parça kopartıp 
dilenciye uzatır. Dilenci 
ağır hareketlerle 
ekmeği alır. Elindeki 
şarap şişesini Recep’e 
uzatır. Recep şişeyi alır 
ve içer. 
 

Ortam sesi F 18mm Sabit. 
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S12 – P2 Dış-
Sokak - 
Gece 

Genel Plan - 
İkili 
 

 Recep eliyle ağzını 
sildikten sonra şişeyi 
dilenciye geri verir. 

Ortam sesi F 35mm Sabit. 

S13 – P1 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Bel Plan  Recep sahnede  
(Godot’yu Beklerken) 
RECEP -VİLADEMIR 
 Bütün  bu karmaşa 
içinde açık seçik olan 
bir tek şey var, oda şu: 
biz burada  godot’un 
gelmesini bekliyoruz. 
 Vaktimizi boş  
konuşmalarla 
harcamayalım. Fırsat 
çıkmışken bundan 
yararlanmaya bakalım. 
Yardım, bizden her gün 
istenen bir şey değil. 
Aslında bize değil 
gereksinimleri. 
Herhangi biri de aynı 
şeyi yapar. Ancak sorun 
bu değil. Sorun biz 
burada ne yapıyoruz? 
Biz Godot’nun 
gelmesini bekliyoruz. 
 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’in sol 
profilinden görür. 
Sahneyi 
desteklemek için Ay 
görüntüsü, dilenci ve 
Recep’in yerde 
yatma görüntüsü ve 
Recep’in bankta 
sigara içerken 
insanlarla olan 
görüntüsü 
bindirilecektir.  

S13 – P2 İç – 
Tiyatro – 
Gece 
 

Genel Plan  Seyirciler ayağa 
kalkarak Recep’i 
alkışlarlar. 

Ortam sesi 
(alkış sesi) 

F 35mm Sabit. 
Kamera seyircileri 
karşıdan görür. 
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S13 – P3 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Göğüs Plan  Cahit ayakta alkışlar. Ortam sesi 
(alkış sesi) 

F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit 
odaklıdır. 

S13 – P4 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Bel Plan 
İKİLİ 

 Recep sahnede 
sunucudan ödülü alır. 
 

DIŞ SES 
Samuel Beckett’ın 
Godot’yu beklerken 
oyununda ki Vladimir 
rolüyle Recep Baker’i 
en iyi erkek oyuncu 
ödülünü almak üzere 
sahneye davet 
ediyoruz. 
 
Recep mikrofona 
eğilerek konuşur. 
 

RECEP BAKER 
                                     Allah 
razı olsun. – kısık sesle- 
 

Ortam sesi 
(alkış sesi, 
deklanşör sesi 

F 35mm Sabit. 
Kamera karşıdan 
ödülü veren 
sunucuyla Recep’i 
görür.  
 
Sahne gazete 
görüntüsü ile 
desteklenir. 

S14 – P1  Dış – 
Mezarlık 
– Gün  

DETAY  Mezarlığa kürekle 
toprak atılmaktadır. 

Ortam sesi 
(kürek sesi, 
İmam sesi) 

F 50mm Sabit.  

S14 – P2 Dış – 
Mezarlık 
– Gün 

Genel Plan  Recep takım elbisesiyle 
mezarın başında 
durmaktadır. Yanında 
ki insanlar mezara 
toprak atmaktadırlar. 
Recep eğilerek mezara 

Ortam sesi 
(kürek sesi, 
İmam sesi) 

F 35mm Sabit. 
Cemaati karşıdan 
görürüz. 



183 

yaklaşır. Elini toprağa 
uzatır. 
 

S14 – P3 Dış – 
Mezarlık 
– Gün 

DETAY  Recep toprağı 
avuçlayarak kendine 
doğru çeker. 

Ortam sesi  F 85mm Sabit.  

S15 – P1 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

DETAY  Recep kurukafayı 
elinde tutmaktadır. 
 
                         RECEP 
BAKER  (HAMLET’I 
OYNAR)  
Vah zavallı Yorick! 
Tanırdım onu. Ne ince 
hoşlukları olan bir 
adamdı. Şakalarının 
tadına doyum olmazdı. 
Kim bilir kaç kez 
sırtında taşımıştır beni. 
 

 F 85mm Sabit.  

S15 – P2 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Bel Plan  Recep kuru kafayı 
elinde tutmaya devam 
eder. 
 
                         RECEP 
BAKER  (HAMLET’I 
OYNAR)  
Şimdi ise yüreğim 
bulanıyor ona baktıkça. 

 F 50mm Sabit. 
Recep’i sol profilden 
görürüz. Recep kuru 
kafayı sağ elinde 
tutmaktadır. 
Kamera dönüp 
konuşur. 
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S15 – P3 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

DETAY  Recep elini kuru kafayı 
götürerek oyununa 
devam eder. 

 
RECEP BAKER  

(HAMLET’I OYNAR) 
Şurasında dudakları 
vardı, kim bilir kaç kez 
öptüğüm. 
 

 F 85mm Sabit. El 
kuru kafa üzerinde 
gezer. 

S15 – P4 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Genel Plan 
–  
Bel Plan 

 Recep kuru kafanın 
çekesini eliyle hareket 
ettirir. 
 

RECEP BAKER 
(HAMLET’I OYNAR) 

Nerde o şakaların 
şimdi.  O türkülerin , o 
şen türkülerin, sofrayı 
kahkahalara boğan o 
parlak buluşların, hiç 
biri kalmadı mı, kendi 
sırıtışınla alay edecek! 

 F 32mm . Kamera 
Recep’i karşıdan 
görür. Şaryo 
hareketliyle yaklaşır. 

S15 – P5 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Göğüs Plan  Recep kuru kafayla 
oyununa devam eder. 
 

RECEP BAKER 
(HAMLET’I OYNAR) 

Hadi koş git, koş git 
kraliçenin odasına, ona 
de ki; yüzüne parmak 
kalınlığında boyalar da 
sürse boşuna. 
 

 F 50mm Sabit. 
Recep’i sol profilden 
görürüz. Recep kuru 
kafayı sağ elinde. 
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S15 – P6 İç – 
Tiyatro - 
Gece 

Göğüs Plan  Recep kuru kafayı 
kameraya doğru el 
hareketiyle kameraya 
doğru yaklaştırır. 
 

RECEP BAKER 
(HAMLET’I OYNAR) 

Bak bu hale gelecek 
sonunda. 
 

 F 50mm Sabit. 
Kamera karşıdan 
Recep’i ve kuru 
kafayı görür.  

S16 – P1 İç – Vapur 
-Gün 

Omuz Plan  Recep vapur yolculuğu 
yapmaktadır. 

Ortam sesi 
(martı, vapur, 
deniz sesi) 

F 50mm Sabit. 
Recep’i profilden 
görürüz 

S16 – P2 İç – Vapur 
-Gün 

Genel Plan  Recep vapur 
yolculuğuna devam 
eder. 

Ortam sesi 
(martı, vapur, 
deniz sesi) 

F 32mm Sabit. Önde 
Recebi arkada 
İstanbul manzarasını 
görürüz. Hafif 
kararma.  

S17 – P1 İç – Bar -
Gece 

Genel Plan  Recep kapıdan girer ve 
durur, içeri doğru 
bakar. 

Alkış sesi, 
arabesk müzik 

F 32mm Sabit. 
Recep kameraya 
doğru gelir, profili 
sağa gelecek şekilde 
durur. Biraz 
bekledikten sonra 
kadrajın sağına 
hareket eder. 
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S17 – P2 İç – Bar -
Gece 

Genel Plan  Recep barın içine 
ilerler, ortada durur, 
sağına/soluna bakar. 

Alkış sesi, 
arabesk müzik 
alçalarak devam 
eder. 

F 32mm Sabit.  

S17 – P3 İç – Bar -
Gece 

Gögüs plan 
- İKİLİ 

 Bir kadın ve bir erkek 
eğlenirler , kadın 
Recep’i fark eder. 

Ortam sesi 
(bardak sesi) 
Arabesk müzik. 

F 50mm Sabit. 

S17 – P4 İç – Bar -
Gece 

Göğüs plan  Recep barda 
oturanların arasına 
oturur. Sağında 
solunda oturan 
insanlara bakar. Arka 
masada ki kırmızı 
kıyafetli kadın Recep’e 
uzunca bakar. 

RECEP BAKER 
Bir bira alabilir miyim ? 
 
Recep yanın da tek 
oturan kadını süzer. 

Ortam sesi 
(rabarba, 
müzik, bardak 
sesleri) 

F 50mm Sabit. 
Kamera Recep 
odaklıdır. 

S18 – P1 İç – Kulis 
- Gün 

Genel Plan  Tiyatroda okuma 
provası için toplanmış 
oyuncular. Yönetmen 
önündeki rol dağılımı 
listesine bakıyor. 
 

YÖNETMEN 
Recep Bey, şu 182. 

sayfada ki Woyzeck 
Yüzbaşı sahnesini 

deneyelim mi. 
 

Ortam sesi 
(kağıt sesleri) 
arabesk müzik 

F 35mm Sabit. 
Kamera 4 kişiyi 
kadraja alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
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RECEP BAKER 
Peki 

S19 – P1 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan 
-  
İKİLİ 

 Adam ve kadın 
oturmaktadır. Kadının 
gözü Recep’tedir. 
Adam kadına doğru 
sokulur, kadın kalkıp 
Recep’e doğru gider. 

Ortam sesi 
(insan sesi, 
arabesk müzik 
 

F 50mm Sabit.  

S19 – P2 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan  Kadın Recep’in yanına 
gelir, oturur. Recep 
sigarasını alır tam 
yakacakken kadın gelir 
kibriti üfleyerek 
söndürür. 

Arabesk müzik F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’in sol 
profilinden kadın 
odaklıdır. 

S19 – P3 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan  Recep gülümseyerek 
kadına bakar. 

Arabesk müzik 
Recep üst ses 
bindirilecektir 
(O 
yaratılmadan 
önce amin 
denip 
denmediğine 
bakmaz. Tanrı 
der ki, bırakın 
çocukları…) 
 

F 50mm Sabit. 
Kadının amorsundan 
Recep görünür. 

S20– P1 İç – Kulis 
-Gün 

Genel Plan  Okuma provası devam 
etmektedir. 
 

RECEP BAKER 

Arabesk müzik 
alçalarak devam 

F 35mm Sabit. 
Kamera 4 kişiyi 
kadraja alacak 
şekilde 
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…bana gelsinler.  
 
Yönetmen alkışlar. 

YÖNETMEN 
Muazzamdı. Bir de 

şeye bakalım mı, Marie 
Woyzeck sahnesine 

 

eder. konumlandırılır. 

S21 – P1 İç – Bar -
Gece 

Omuz Plan  Recep kadının 
sigarasını yakar. 

Arabesk müzik, 
Recep üst ses 
bindirilecektir. 
(Bu kadar büyük 
bir günah…) 
 

F 50mm Sabit. 
Kadının amorsundan 
Recep’i görürüz. 

S21 – P2 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan 
- İKİLİ 

 Recep kendi sigarasını 
yıkar, kibriti söndürür, 
kadına gülümser.  

Arabesk müzik, 
Recep üst ses 
bindirilecektir. 
(….gökteki 
melekleri bile 
kaçırtır 
günahının 
kokusu. 
Dudakların ne 
kadar kırmızı 
Marie.) 

F 50mm Sabit. 
Recep ve kadını 
önden görürüz. 

S21 – P3 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan  Recep ve kadın 
oturmaya devam 
ederler. 

Arabesk müzik, 
Recep üst ses 
bindirilecektir. 
(Hiç yara yok 
mu üstlerinde. 
Günah kadar 
güzelsin Marie.) 

F 50mm Sabit. 
Kadının amorsundan 
Recep’i görürüz. 
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S21 – P4 İç – Bar -
Gece 

Göğüs Plan  Kadın sigarasını, Recep 
birasını içmektedir. 
Kadın dirseğini tezgaha 
koymuş, dikkatlice 
Recep’e bakar. 
 

Arabesk müzik, 
Recep üst ses 
bindirilecektir. 
(Senin kadar 
güzel olabilir mi 
en korkunç 
günah) 
 

F 50mm Sabit. 
Recep’in 
amorsundan kadın 
görülür. 

S22 – P1 İç – Kulis 
- Gün 

Genel Plan  Prova devam 
etmektedir. 
 

KADIN 
Franz sayıklıyorsun. 
 

RECEP BAKER 
Kahrolası. 

 

 F 35mm Sabit. 
Kamera 4 kişiyi 
kadraja alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 

S23 – P1 İç – Bar –
Gece 
 

Göğüs 
Plan 

 Kadın ve Recep barda 
oturmaya devam 
etmektedir.  

Arabesk müzik 
alçalarak devam 
eder. Recep üst 
ses 
bindirilecektir. ( 
Kahrolası, O da 
mı burada ha 
böyle mi 
böylemi.) 
 

F 50mm Sabit. 
Kamera kadının 
amorsundan Recep’i 
görecek şekilde.  
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S24 – P1 Dış – Bar 
Önü - 
Gece 

Bel Plan - 
İKİLİ 

 Kadın ve Recep bardan 
sarmaş dolaş 
yalpalayarak çıkar. 

Arabesk müzik 
alçalarak devam 
eder. Kadın üst 
ses 
bindirilecektir. 
(Günler uzun 
dünya yaşlı 
olduğuna göre 
birinin durduğu 
yerde pek çok 
insan durabilir, 
birbiri 
arkasında.) 
 

F 50mm Kamera 
Recep ve kadını 
Karşıdan görecek 
şekilde konumlanır. 
Kadın ve recep 
kadrajın sağına 
doğru hareket 
ederken sola pan 
yapacaktır. 

 
S25 – P1 

İç – Kulis 
- Gün 

Genel Plan  Prova devam 
etmektedir. 

KADIN 
İnsanın iki gözü olup 
kör de değilse, pek çok 
şey görür güneş 
parladıkça. 

Arabesk müzik 
alçak tonda 
devam eder. 

F 35mm Sabit. 
Kamera 4 kişiyi 
kadraja alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
 

S26 – P1 Dış – Bar 
Önü - 
Gece 

Genel Plan  Kadın ve Recep barın 
dış kapısından sarmaş 
dolaş yalpalayarak 
çıkar. 

 

Arabesk müzik. 
Recep üst sesi 
bindirilecektir. 
(Orospu!) 

F 35mm Kamera sola 
pan yapacak şekilde 
konumlandırılır. 
Kararma. 

S27 – P1 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Bel Plan  Recep sahne de elinde 
bıçak oyununu 
oynamaktadır. 

 
RECEP BAKER 

Bıçakla kaltağı!.. 

Fon müziği 4. F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’i sol 
profilden görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
Sahne yatakta yatan 
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Bıçakla!..  
Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!.. 
Bir şeyler oluyor. Ne 
biçim bir yer burası. 

plonje Recep ve 
barda kahkaha atan 
kadın sahnesi ile 
desteklenecektir. 

S27 – P2 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Diz Plan  Recep sahnede 
oyununu oynamaya 
devam eder. Sağ elde 
bıçak, sol eliyle sus 
işareti yapar. 
 

RECEP BAKER 
Şşşş ! Hiç ses yok. 
Neden solgunsun 
böyle, ha? O boynunda 
ki kırmızı bağ ne? 
Kimden aldın o kolyeyi 
günahlarına karşılık? 
Kapkara kesmişsin 
kaltak, kapkara ! 
 

Fon müziği 4 
 

F 35mm Sabit. 
Kamera Recep’i sol 
profilden görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
Barda ki kadının 
dudak detayı 
görüntüsü sahneye 
bindirilecektir. 

S27 – P3 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Omuz Plan  Recep sahne de elinde 
bıçak oyununu 
oynamaktadır.  

 
RECEP BAKER 

Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!..  
Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!.. 
Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!.. 
 

Fon müziği 4 F 50mm Sabit. Alt 
açıdan Recep ve 
bıçak sallaması 
görülür. Sahne 
Recep’in plonje 
planıyla 
desteklenecektir. 
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S27 – P4 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Diz Plan  Recep sahnede 
oyununu oynamaya 
devam eder. Sağ elde 
bıçağı birisine 
saplayacak şekilde 
tutar. Elinden bıçağı 
atar. Tekrar eline alır, 
bir daha atar. 

RECEP BAKER 
Ben mi soldurdum 
seni? Neden saçlarını 
taramadın, hıe? 
Saçlarını örmedin mi 
bugün? Bıçak, bıçak, 
bıçak.. Kurtulmalıyım. 
Heh, taş gibi battı suya. 
Ama yazın göle 
yıkanmak için 
geldiklerinde. Şimdi 
oldu… 

Fon müziği 4 F 35mm Sabit. 
Kamera Recep’i sol 
profilden görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
Sahne Recep’in 
elinde bıçak, kadının 
kanlar içinde ölmüş 
kadın planıyla 
desteklenecektir. 

S27– P5 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Omuz Plan  Recep oyuna devam 
eder. 

RECEP BAKER 
…ya midye çıkarmak 
için daldıkların da 
bulurlarsa, haaah, 
paslanmış olur o 
zaman. Keşke 
kırsaydım bıçağı. 
 

Fon müziği 4  F 85mm Kamera 
şaryo hareketiyle 
hafif geriye doğru 
gider. 

S27 – P6  İç- 
Tiyatro -
Gece 

Diz plan   Recep oyuna devam 
eder. Ellerini karın 
bölgesine koyarak 
bakar. Yere doğru 
eğilir. 

RECEP BAKER 
Şuram da bir leke var. 

Fon müziği 4 F 35mm Sabit. 
Kamera Recep’i sol 
profilden görecek 
şekilde 
konumlandırılır. Sis 



193 

 yoğunlaşır. 

S27– P7 İç- 
Tiyatro -
Gece 

Göğüs Plan  Recep kıyafetlerini 
eliyle silmeye çalışır. 
 

RECEP BAKER 
Şuram da bir tane daha 
, şuramda bir leke var , 
şuramda da. 
Temizlenmeliyim, 
temizlenmeliyim, 
temizlenmeliyim!  
 

Fon müziği 4 F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’i alt 
açıdan alacak şekilde 
konumlandırılır. Sis 
yoğunlaşarak devam 
eder. 

S28 – P1 
 
 
 
 

İç – Cahit 
Ev Salon 
- Gün 

Yakın Genel 
Plan 

 Televizyonda haber 
spikeri cinayet haberi 
sunmaktadır. 
 

HABER SUNUCUSU 
 Sayın seyirciler ilginç 
bir haberle bültenimize 
devam ediyoruz. Ünlü 
tiyatro oyuncusu Recep  
Baker bulunduğu bir 
mekanda hayat 
kadınını bıçaklayarak 
öldürdü.  
 

 F 50mm Sabit. 
Kamera televizyonu 
karşıdan çekecek 
şekilde 
konumlandırılır. 

S28 – P2 İç – Cahit 
Ev Salon 
- Gün  
 

Bel Plan  Cahit koltukta oturmuş 
haberi izlemektedir. 

Haber 
sunucusunun 
üst sesi (Recep 
Baker’in 
cinayeti 
neden…) 

F 50 mm. Kamera 
Cahit’in 45 derecelik 
açıyla alacak şekilde 
konumlandırılır. 
Şaryo ile Cahit’in 
üzerine yavaşça 
kaydırma 
yapılacaktır. 
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, 

S28 – P3 İç – Cahit 
Ev Salon 
- Gün 

Yakın Genel 
Plan 

 Televizyonda haber 
spikeri cinayet haberi 
sunmaya devam eder. 
 

HABER SUNUCUSU 
…işlediği bilinmezken, 
sanatçının son oynadığı 
oyununda Woyzeck 
adlı bir karakteri 
canlandırdığı…  
 

 F 50mm. 
Televizyonun 
karşısından kamera 
şaryo ile yavaşça 
kaydırma 
yapılacaktır. 

S28 – P4 İç – Cahit 
Ev Salon 
- Gün 

Bel Plan  Cahit haberi duyunca 
şok olur. 

Haber 
sunucusunun 
üst sesi (…ve 
oyunun 
sonunda yine 
bir başka…) 

F 50 mm. Kamera 
Cahit’in 45 derecelik 
açıyla alacak şekilde 
konumlandırılır. 
Şaryo ile Cahit’in 
üzerine yavaşça 
kaydırma 
yapılacaktır. 
 

S28 – P5 İç – Cahit 
Ev Salon 
- Gün 

Yakın Genel 
Plan 

 Televizyonda haber 
spikeri cinayet haberi 
sunmaya devam eder. 
 

HABER SUNUCUSU 
…kadın karakteri 
bıçaklayarak öldürmesi 
cinayetin hakkında 
soru işaretleri doğurdu. 
 

 F 50mm. 
Televizyonun 
karşısından kamera 
şaryo ile yavaşça 
kaydırma 
yapılacaktır. 
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S29 – P1 İç – Cahit 
Ev Balkon 
- Gün 

Göğüs Plan 
 
 
 

 Cahit evinin 
balkonunda sigara 
içmektedir. 

Ortam ses 
(kedi, köpek 
sesi) 

F 50mm. Kamera 
Cahit’in sağ 
profilinden alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
Cahit kadrajın 
solundan çıktığında 
sağa doğru pan 
yapacaktır. 
 

S30 – P1 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası - 
Gün 

Bel Plan  Cahit kitaplıktan kitabı 
eline alırken, kitabın 
içindekiler yere 
dökülür. 

Ortam sesi F 50mm Sabit. Cahit 
kadraja girer. 

S30 – P2 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

DETAY  Yere dökülen 
fotoğrafları görürüz. 
 
 

Ortam sesi F 85mm sabit. 
Fotoğraflar 
dökülerek kadraja 
girer. 

S30 – P3 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

Bel Plan  Cahit dökülen 
fotoğraflara 
bakmaktadır. Yere 
düşen fotoğraflara 
doğru eğilir. 

Ortam sesi F 50 Sabit. Cahit 
kadrajdan çıkar. 
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S30 – P4 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

DETAY  Cahit eğilir ve düşen 
fotoğrafları alır. 

Ortam sesi F 85mm Sabit. 
Plonje. 

S30 – P5 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

Göğüs Plan  Cahit ayağa kalkar 
fotoğraflara merakla 
bakmaktadır. 

Ortam sesi F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit’in 
karşısına 
konumlandırılacak. 
 

S30 – P6 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

DETAYLAR  Cahit fotoğraflara 
dikkatle inceler. 
Recep’in oynadığı 
oyunlardaki 
fotoğraflardır bunlar. 

Ortam sesi F85 Sabit. Kamera 
Cahit gözünden 
aktüel olarak 
verilecektir. 
 

S30 – P7 İç – Cahit 
Ev 
Çalışma 
odası – 
Gün 

Göğüs Plan  Cahit fotoğraflara 
baktıktan sonra başını 
kaldırır ve bir ışık verin 
bana der. 

Ortam sesi F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit’in 
karşısına 
konumlandırılacak. 
 

S31 – P1 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Yakın Geniş 
Plan 
 

 Recep deli gömleği 
giydirilmiş tecrit 
odasında tirat 
atmaktadır. Cahit içeri 
girer. 
 

RECEP BAKER 
(Woyzeck) 

Fon müziği 5, 
ortam sesi (kapı 
açılması) 

F 35mm Sabit. 
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Ne aldın o gerdanlığa 

günahlarına karşılık. 

Ha. Kapkara kesmişsin 

günahtan kapkara. 

Kapkara kesmişsin 

günahtan kapkara. 

Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!..  
 

S31 – P2 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs Plan  Recep bağırarak aynı 
sözleri tekrarlar. 
 

 
RECEP BAKER 

(Woyzeck) 
Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçakla!.. 
Bıçakla kaltağı!.. 
Bıçaklaaaaaaaaa!.. 

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 
Recep kameraya 
bakarak konuşur. 

S32 – P1 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs Plan  Recep Hamlet’i 
oynamaktadır.  
 

RECEP BAKER 
 Vah zavallı Yorick! 
Tanırdım onu. Ne ince 
hoşlukları olan bir 
adamdı. Şimdi ise 
yüreğim bulanıyor…  

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 
Recep’i sağ 
profilden, tecrit oda 
kapısının gözleme 
penceresinden 
görürüz. 

S32 – P2 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs plan 
- İKİLİ 

 Recep Hamlet’i 
oynamaya devam 
etmektedir. Kapıda ona 
bakan Cahit’e  dönüp 
bakar. 

 
RECEP BAKER 

Fon müziği 4 F 50mm Sabit. 
Recep’in sol 
profilinden Cahit’i 
görecek şekilde 
kamera 
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…ona baktıkça. konumlandırılır. 

S32 – P3 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs Plan  Recep Cahit’e bakarak 
uzunca kahkaha atar. 

Fon müziği 4 F 50mm Sabit. 
Recep’i sağ profilden 
görürüz. Recep 
başını sağa çevirir ve 
kameraya bakar. 

S32 – P4 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs plan 
- İKİLİ 

 Recep Cahit’e bakarak 
kahkaha atmaya 
devam eder. Cahit kapı 
üzerindeki küçük 
pencereyi kapatıp 
gider. 

Fon müziği 4, 
ortam sesi 
(pencere sesi) 

F F 50mm Sabit. 
Recep’in sol 
profilinden Cahit’i 
görecek şekilde 
kamera 
konumlandırılır. 
 

S33 – P1 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Diz Plan - 
İKİLİ 

 Cahit ve Recep tecrit 
odasındır. Recep deli 
göleği giydirilmiştir. 
Cahit deli gömleğinin 
iplerini çıkartır. Recep 
tirat atmaya devam 
eder. 
 
(Godot’yu Beklerken) 
RECEP -VİLADEMIR 
Burada sormamız 
gereken asıl soru, biz 
burada ne yapıyoruz. 
 

Fon müziği 4, 
ortam sesi 

F 35mm Sabit. 
Kamera Recep ve 
Dr. Cahit’i karşıdan 
görecek şekilde 
konumlandırılır. 
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S33 – P2 İç-Tecrit- 
Gün 
 

Göğüs Plan 
- İKİLİ 

 Cahit Recep’in ensesine 
yaklaşır.  
 

DR. CAHİT 
Anlamıyor musun? 
Sana yardım etmek 

istiyorum. 
 
Recep tiradına devam 
eder 
 
(Godot’yu Beklerken) 
RECEP BAKER -
VİLADEMIR 
Fırsat varken yardıma 
koşalım. Yardım, 
bizden her gün 
istenilen bir şey değil. 
Herhangi biri de bu şeyi 
yapabilir. Ancak 
buradaki yardım çağrısı 
bizden çok tüm 
insanlığa yönelik bir 
çağrı. 
 
Recep tiradını 
bitirdikten sonra Dr. 
Cahit’e dönerek 
konuşur. 
 

RECEP BAKER 
Doktor. (kahkaha atar) 
 

Fon müziği 4, 
ortam sesi 

F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’in sağ 
profilden alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
Kadraja Cahit’in 
kafası girecektir. 

S33 – P3  İç-Tecrit- 
Gün 
 

Diz Plan - 
İKİLİ 

 RECEP BAKER 
Gelirken bana bir 
misket şarabı getir. 
Cahit yavaş adımlarla 
kapıya doğru geri 
gider. 
 

DR. CAHİT 
Anlıyorum. Başa, en 

Fon müziği 4, 
ortam sesi 

F 35 Sabit. F 35mm 
Sabit. Kamera Recep 
ve Dr. Cahit’i 
karşıdan görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
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başa alıyor. Tüm 
rollerini baştan 

oynuyor. 
 

Gözlüğünü sağ eline 
alır ve kapıdan çıkar. 
 

S34 – P1 İç – 
Hastane 
Koridor – 
Gün 
 

Genel Plan  Dr. Cahit kapıdan 
çıktığında koridorda 
Seren hemşireyi görür 
ve bir şeyler söylemek 
için durdurur.  
 

DR. CAHİT 
Seren hemşire. 

 
SEREN HEMŞİRE 

Buyurun doktor bey. 
 

DR. CAHİT 
Lütfen Recep Baker’e 
bir şişe misket şarabı 

alabilir misiniz? 
 

 F 18mm Sabit. Seren 
hemşire karşıdan, 
Cahit sağdan gelir ve 
kadrajın ortasında 
buluşurlar. 

S34 – P2 İç – 
Hastane 
Koridor – 
Gün 
 

Omuz Plan  Seren Hemşire şaşırır. 
 

SEREN HEMŞİRE 
Şarap mı? 

 
DR. CAHİT 

Evet. 
 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Dr. Cahit’in 
amorsundan Seren 
hemşireyi görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
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S34 – P3  İç – 
Hastane 
Koridor – 
Gün 
 

Omuz Plan  Dr. Cahit kararlı bir 
şekilde konuşur. 
 

DR. CAHİT 
Bir şişe misket şarabı. 

 
 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Seren 
hemşirenin 
amorsundan Dr. 
Cahit’i görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 

S34 – P4 İç – 
Hastane 
Koridor – 
Gün 
 

Omuz Plan  Seren hemşire hala 
şaşkındır. 
 

SEREN HEMŞİRE 
Peki efendim. 

 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Dr. Cahit’in 
amorsundan Seren 
hemşireyi görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
 

S234 – P5 İç – 
Hastane 
Koridor – 
Gün 
 

Genel Plan   Seren hemşire ve Dr. 
Cahit konuştuktan 
sonra ayrılırlar. 

 F 18mm Sabit. Seren 
hemşire kameraya 
doğru gelir. Dr. Cahit 
kameranın tersine 
ilerler. 
 

S35 – P1 İç – Cahit 
Yatak 
odası – 
Gece  
 

Genel Plan  Dr. Cahit yatak 
odasında uyumaktadır. 
Telefon çalar. 

Telefon sesi. F 35mm Sabit. 
Kamera yatakta 
yatan Cahit’i ve 
komodinde çalan 
telefonu alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
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S35 – P2 İç – Cahit 
Yatak 
odası – 
Gece  
 

DETAY  Arayan Seren 
hemşiredir. 

Telefon sesi F 85 Sabit. kamera 
plonje. 

S35 – P3 İç – Cahit 
Ev Hol – 
Gece  
 

Genel Plan  Dr. Cahit uyanmış 
holde hızlıca montunu 
giyer ve evden çıkar. 

Telefon 
konuşması üst 
ses bu sahneye 
bindirilecektir. 
(Dr. Cahit, iyi 
geceler. 
Tamam) 
 

F 35mm Sabit. 

S36 – P1 Dış – 
Cahit Ev 
Önü – 
Gece  
 

Genel Plan 
– Bel Plan 

 Cahit hızlıca evinin 
merdivenlerinden 
inerek arabasına biner. 

Telefon 
konuşması üst 
ses bu sahneye 
bindirilecektir. 
(Dr. Cahit, 
tamam, hemen 
geliyorum) 
Ortam sesi 
(ayak sesleri) 
 

F 35mm. Kamera 
Recep’i arabaya 
binene kadar takip 
edecek şekilde 
konumlandırılır. 

S36 – P2 Dış – 
Cahit Ev 
Önü – 
Gece  

Bel Plan  Cahit arabayı çalıştırır 
ve gider. 

 F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit’i 
karşıdan görecek 
şekilde 
konumlandırılır. 
Recep arabasıyla 
kadrajdan çıkar. 
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S37 – P1 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Bel Plan   Recep iki elini başına 
koyarak kahkaha 
atmaktadır. 
 
RECEP BAKER 
Doğduğum zaman 
parıldayan ve 
etkileriyle ölümü ve 
cehennemi bana veren 
yıldızlar… 
 

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 
Kamera Recep’i 
karşıdan alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 

S37 – P2 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Yakın Plan  Dr. Cahit tecrit 
odasının kapısındaki 
küçük gözden Recep’e 
bakmaktadır. 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit. 
Kadraj içinde kadraj. 
Kamera karşıdan 
Cahit’i alacak şekilde 
konumlandırılır. 
 

S37 – P3 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Yakın Plan  Recep Baker kahkaha 
atmaya devam eder. 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit. 
Kamera karşıdan 
Recep’i alacak 
şekilde 
konumlandırılır. 
 

S37 – P4 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Göğüs Plan  Recep Baker bir elinde 
şarap şişesi 
tutmaktadır. 
Kahkahasını tüm 
hızıyla devam eder ve 
tirad atmaya başlar. 

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit’in 
gözünden Recep’i 
görür. 
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RECEP BAKER 
Beni şuradaki dumanlı 
bir sis gibi doğum 
sancıları çeken bulutun 
içine çekin ki, 
gökyüzüne 
fırlattığınızda fırlasın 
kollarım bacaklarım  
ağzınızdan.  
 

 

S37 – P5 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Yakın Plan  Dr. Cahit tecrit 
odasının kapısındaki 
küçük gözden Recep’e 
bakmayı sürdürür. 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit. 
Kadraj içinde kadraj. 
Kamera karşıdan 
Cahit’i alacak şekilde 
konumlandırılır. 

S37 – P6 İç – Tecrit 
– Gece 
 

Göğüs Plan  Recep tirat atarak 
elindeki şişeyi sağa sola 
sallar. 
 
RECEP BAKER 
…ve yükselsin ruhum. 
Bir Işık verin bana. 
 

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 
Kamera Cahit’in 
gözünden Recep’i 
görür. 
 

S37 – P7 İç – Tecrit 
– Gece 
 

DETAY  Recep elindeki şişeyi 
ranzanın ayağına vurur. 
Şişe paramparça olur. 
Flash Back sahneleri 
girer. 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit.  
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S38 – P1 İç – Tecrit 
– Gece 
 

DETAY  Duvarda Recep’in 
hareketli gölgesi 
görülür. 
 

Fon müziği 5 F 50mm Sabit. 

S38 – P2 İç – Tecrit 
– Gece 
 

DETAY  Recep’in yukarıdan 
aşağıya ayak ucuna 
akan kan damlası. 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit. 

S38  – P3 Dış- 
hastane-
gün 

Yakın Plan  Recep kırdığı şişenin 
elinde kalan parçası ile 
sağ yanağını keser. 
 

RECEP BAKER 
                             Bir ışık 
verin bana!.. -çığlık- 
 
Tüm oda ışıkla dolar. 
 

Fon müziği 5 F 85mm Sabit. 

 

 

 

3.6. ‘Bir Işık Verin Bana’ Adlı Kısa Filmin Çekim Ve Yapım Aşamaları 

 Bir filmde yapım aşamalarını parçalara ayırmak gerekmektedir. Bunlar öykü, 

romandan hareketle veya özgün senaryoların yapım aşamasının temelini oluşturan 

sinopsis, senaryo, tretman ve çekim senaryosu dediğimiz bir dizi yapılması gerekli 

olan süreçleri kapsar. 

 Çekim aşamaları ise, mekanların ve atmosferin, hava durumu ve olasılıklar 

dahilinde gerekli koşullar sağlandıktan sonra işe başlanır. Fakat işin en önemli kısmı 

hatta omurgası dediğimiz bölüm montaj (kurgu) kısmıdır. Bu aşamaların layıkıyla 

yerine getirilmesi ile artık filmin ritmi ve rengi dokusu belirmeye başlar. 
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 ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmde Harlan Ellison’un kaleme aldığı  

‘Korkunun Bütün Sesleri’ öyküsüne tematik bir şekilde bağlı kalarak biçimlendirilen 

senaryoda, epizodik sahnelerin fazla oluşu, aslında kısa bir film için fazla görünse de 

istenilen sonucu vermesi bakımından uygun görülmüştür. Gerçek öyküde fazla 

ayrıntı ve tekrarların budanması ve yerlerine daha uygun tiyatro metinlerinin 

konması ile daha güçlü ve derdini anlatan bir senaryo ortaya çıkmıştır.  

 Filmin baş karakterinin konunun ana merkezinde olması sebebiyle, epizodik 

sahnelerin çokluğu ve anlatım biçimi montaj tekniği açısından ve iletilmek istenenle  

yakından ilişki kurması açısından montaj konusundaki seçimin ‘Çapraz Kurgu’ 

(cross-cutting, paralel kurgu) olduğu konusunda tercih yapmamızı sağlamıştır. 

 Paralel Kurgu (cross-cutting): Paralel kurgu, bir çeşit sürekliliği olan 

kurgunun bir parçasıdır. Aynı anda iki ya da daha fazla mekanlarda gerçekleşen 

eylemlerin ve buna bağlı olarak karakterlerin eylemlerini mantıklı bir dille aktarmaya 

yarayan ve devamlılığı sağlayan bu teknik genellikle aksiyon filmlerinin 

vazgeçilmez bir parçası olurken, aynı zamamda da türlü bir çok filmin anlatımını 

sağlaması açısından sıkça kullanılmaktadır.  

 Bu nedenle anlatım olanaklarının tasviri açısından tercih edilen Paralel 

Kurgu, filmin anlatım biçimini belirleyen olmuştur. Kesme zamanlamalarına, 

diyalog ortasında sözün ve eylemin kesilmesi, başka bir eylemle birleşmesi ve 

kurgunun temposunun gereklilikleri bakımından Paralel Kurgu istenilen sonuca 

ulaşmak için tercih edilmiştir. 

 Aynı zamanda heyecan ve şüphe duygularını tetiklemeye olanak sağlamıştır. 

Paralel Kurgu, iki veya birden çok olayın birbiri ile olan bağlantısında kullanıldığı 

gibi mekana ve zamana göre değil, ancak ve ancak konuya bağlı olarak yapılabilir. 

 Bir aktörün gerçekçi oyunculuğa bakış süreçlerinin tartışıldığı filmde, 

seyirciye yansıyan, rolünün gerekliliklerini fazlasıyla yerine getirmek için karakterini 

arayan bir oyuncunun yaşadığı benlik mücadelesi sonucu kimliksizleşmesi ve 

silinişinin metaforik bir anlatımı tiyato ve sinema ile olan ilişkisi bakımından tercih 

sebebi olmuştur. 

 Çekim aşamasında çoklu mekanların seçiminde, atmosferi sağlama anlamında 

titizlikle çalışılmıştır. Çekimler genel çekim, boy plan, yakın planlarla 

tamamlanarak, 110 GB görüntü elde edilmiştir. Bu görüntülerin ayıklanması 



207 

aşamasında  filmin kaba  bir kurgusu ile elde ettiğimiz çalışmada, ayrıntı planların, 

yakın ve genel planların tek tek üzerinde durularak Paralel Kurgu yapılmıştır. 

 Çekim Canon Mark 6 ile gerçekleştirilmiştir. Çekimler sırasında Boom ve 

mirofondan kaynaklı sorunlar yaşandığı için, filmin bütününe Foley, color ve Dublaj 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bir oyunculuk sorunsalı olarak irdelenen günümüz dünyasının oyunculuğa 

yaklaşım biçimi ile Antik Yunan’dan günümüze kadar olan bu uzun süreçte, 

oyunculuk alanında atılan adımların kalıcılığı anlamında, Stanislavski’nin Metot 

oyunculuk yönteminin gelişimi yine Stanislavski’nin gerçekçi oyunculuğa yaklaşımı 

doğrultusunda bugün hala güncelliğini korumaktadır. 

Dışsal gerçekliğin, aktörün bilinçaltını harekete geçirerek anılar zincirini 

uyarması yolu ile oluşturulan duygular sayesinde sahnede yaşanan bir An’ın 

gerçekliğinin bu yolla yakalanması Stanislavski’nin bir labatatuvar olarak gördüğü 
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oyunculuk deneyimlerinin bir parçasını oluşturur. Dolayısıyla Stanislavski gerçek 

yaşamla rol arasında rolü deneyimleme adına bir dizi çalışma sunarak, oyuncunun 

duygularının harekete geçirilmesi adına rolle birleşmeyi ve kaynaşmayı amaçlar. 

Çalışmanın temel izleğini oluşturan Stanislavski’nin gerçekçi oyunculuğa yaklaşım 

biçimleri üzerinde sıklıkla duruldu. Çalışmanın ana konusunu oluşturan 

Stanislavski’nin Metod oyunculuğu, ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmine bir ayna 

tutar niteliktedir. Gerek sinema, gerekse tiyatro oyunculuğunun omurgasını oluşturan 

Stanislavski Metod’u ve çalışma biçimi ile baş karakter olan Recep Baker rol ile 

gerçeklik arasındaki mesafeyi yitiren bir oyuncunun trajik öyküsünü anlatmaktadır. 

Bu anlamda, oyuncunun yaratıcılığının gizemli ve sırlarla kaplı bilinçaltının 

kapılarını aralarken Stanislavski Freud’dan da etkilenmiş ondan da yararlanmıştır. 

Stanislavski’nin temel ilkelerinden biri de bilinçli teknikler yolu ile bilinçaltını 

ortaya çıkarmadır. Antik Yunan’dan günümüze kadar gelen süreçte Aktörlük 

sanatının gerçekliği üzerine sorular sorulmuş ve çok sıkı çalışmalar yapılmıştır. 

Fakat Stanislavski yaşamı boyunca Aktörlük sanatı üzerine dinmek bilmeyen 

çalışmaları ve uygulama alanları ile gerçekçi oyunculuk sorgulamalarının ceveplarını 

hakkıyla vermeyi başarmış yegane kişiliktir. 

Harlan Ellison’un ‘Korkunun Bütün Sesleri’ adlı öyküsünden hareketle, ‘Bir 

Işık Verin Bana’ adlı kısa film projesinin uyarlama aşamasında anlatıda dramatik 

yapının tiyatro ve sinema alanında karşılığının tartışması yapılarak ortak paydasının 

Aristoteles’in Poetika’sından hareketle sinematografik anlatımla, teatral anlatımın 

benzerlikleri ve ayrıştığı noktalar üzerinde duruldu. 

Anlatım araçlarındaki farklılık ise, tiyatro açısından zaman ve mekansal 

özelliklerine göre değişim içindedir. Sinemada belirleyici olan ise senaryonun 

dramaturgisidir. Katharsis (arınma), Mimesis (taklit), einfühlung (özdeşleşme) gibi 

kavramların doğru zamanda kullanımı dramaturgiyi güçlü kılar. Dolayısıyla senaryo 

da güçlü olur. Dramatik yapının özünü oluşturan bir diğer etmen ise; Agon’dur. Yani 

çatışmadır. Hem tiyatroda hem de sinemada anlatın araçları bakımından 

incelendiğinde Agon (çatışma) olmadan öykü kurulamaz. Senaryo yazılamaz. 

Tiyatro metni oluşturulamaz. Çelişki yaratan ilişkiler arasındaki çatışmanın güçlü 

olması gerekliliği, karakterler arası ilişkilerin arasındaki çatışma sonucu dengelerin 

bozulması, bozulan dengelerin farklı çatışma kodları oluşturması gerekliliği, kişilerin 
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değişimlerindeki çelişkilerin boyutları Agon (çatışmanın) olması gerçeğidir. 

Dramaturji açısından önemlidir. Bu anlamda ‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa film 

sözünü ettiğimiz süreçler dikkate alınarak gerçekleştirildi. 

‘Bir Işık Verin Bana’ adlı kısa filmde asal olarak, bir oyuncunun, varlık 

biçimi olarak sunduğu tiyatro literatürünün en temel yapı taşlarından olan W.V. 

Goethe’nin Dr. Faustus’u, ayrıca Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken adlı 

eserinden Vladimir ve son olarak Georg Büchner’in Woyzeck karakteri baz alarak 

kurgulanan metinde Konstantin Stanislavski’nin gerçekçi oyunculuk anlayışı ve asal  

olarak üzerinde çalışmalar yaptığı ‘Metot Oyunculuk’ çalışmalarının sinema ve 

tiyatroda karşılıkları üzerinde duruldu. 

Oyunculuğun metaforik bir anlatımını sunan Recep Baker karakterinde, 

rollerle bütünleştiği ve hatta kendi benini hiçe sayarak rolünü ararken işlediği bir 

cinayetin farkına bile varamayacak denli derinlikte bir tablo çizen ve aldığı ödüllerle 

tanınan aslında hakkında özel yaşamına ilişkin hiç bir şey bilmediğimiz  (babasının 

ölümü dışında) bir sürü sekansın içinde onu tanımaya çabaladığımız bir kişiliktir. 

 Başlangıç olarak düşündüğümüz, sahne Dr. Faustus’un ‘Bir Işık Verin Bana’ 

repliği aynı zamanda filmin adını da oluşturdu. Filmin adının temel amacı muhtaç 

olduğu bir umudun ya da umutsuzluğun geçirgen yapısını taşıyarak ışığa dönüşen ve 

ışık içinde eriyip giden bir varlığın trajik öyküsünü anlatır. 

Öncelikle bir öyküden yola çıkarak (Harllan Ellison’un ‘Korkunun Bütün 

Sesleri’) kurgulanan senaryoda, yazarın gerçek metinde karakterin oynadığı tiyatro 

oyunlarının bir kısmının gerçekte mevcut olmadığı bilgisi ve bu tiyatro oyunlarının 

fantastik ve kurmaca oyun isimleri olduğu gerçekliği araştırılarak ortaya çıkarıldı. 

Bunun yerine tiyatro literatürünün yapı taşları olan oyunların senaryoya dahil 

edilmesi ve film aşamasında ise, bu oyunların bilindik ve evrensel bir bütünlük 

oluşturmada senaryoya ve çekilebilirlik ölçütlerine katkı sunması bakımından seçimi 

yapılan oyunlar olarak Goethe’nin ‘Faust’u, Samuel Beckett’in ‘Godot’yu 

Beklerken’i, Georg Büchner’in ‘Woyzeck’i tercih etmede önemli bir rol oynadı. 

Orjinal metinde baş karakterin adı Richard Becker iken senaryoda Recep Baker 

olarak değiştirildi, aynı zamanda Charles Tedrow olan psikiyatr doktor, Cahit Tekin 

olarak belirlendi. Orjinal metnin, temel izleğini benimseyerek, ekleme ve 
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çıkarmalarla dramatik bir metnin temel esasları üzerinde titizlikle duruldu ve başı 

sonu ve ortası olan bir senaryo kurgulandı. 

Tiyatro ve Sinema sanatının örtüşen ve ayrışan çizgilerinin derinlikleri 

üzerinde durularak, her iki sanatın da ayrı literatürlerde ve ayrı bakış açılarına sahip 

oldukları daha net bir çizgiyle bu çalışmada anlaşıldı. 

Oyunculuk açısından bakıldığında, Tiyatro ve sinema gerçekçi oyunculuğu 

tercih etmektedir. Karakterin gerçekliğini bulabilme ve rolü doğru algılayabilme 

adına yapılan çalışmalar her iki sanatın da aradığı özellikler olduğu anlaşıldı. 

Yapım aşamasına gelindiğinde ise, senaryodaki karakter ve kişilerin incelikli 

distribisyonları (rol dağılımları) yapılarak oyuncuların belirlenmesi sonrasında 

çekilecek mekanların araştırılması yapılarak çekimlere başlandı. Çekimler sırasında 

bazı sorunlarla karşılaşıldı. Bunlar arasında mekanların çekiminde mekanlara fahiş 

fiyatlar istendi. Retro dükkanı ve bar sahnelerinin çekimleri sırasında çekim 

sürelerinin az gelmesi çekimlerin daha hızlı ve çabuk bitmesini beraberinde getirdi. 

Bunun dışında Boom ve mikrofonda çıkan aksaklıklar sonucu filmin baştan sona 

dublajı ve foleyi yapıldığı için ekstra bir zaman kaybına neden oldu. Canon Mark 6 

ile çekimleri yapılan kamera teknik bir arıza nedeni ile bozuldu. Bunlar teknik 

aksamalar olmasına rağmen bir dizi serüvenin içine itilerek gerçekleşen çekim 

sürecini deneyimlemek, Stanislavski’nin çalışmalarından oluşan tiyatro disiplininin 

benzerini sinemada da kullanmak çalışmanın seyrini  heyecanlı etkili ve değerli kıldı. 

Geceler boyu gerçekleşen kurgu (montaj) çalışmaları sonucunda paralel kurgu seçimi 

filmin rengini belirledi. Çekimler sırasında dilenci rolünü oynayan bir oyuncu 

gerçekçi oyunculuk sergilediği için dilendiği mekanda 12.5 tl ve bir gofret kazandı. 

Çekimler genellikle gece yapıldı çünkü, tiyatro oyunları akşam oynandığı için ve 

ayrıca bar çekimleri insanlar bara gece gittikleri için gece geç saatler tercih edildi. 

Filmin atmosferi açısından da, sağladığı ruhani etki bakımından daha çok gece 

çekimleri filmin atmosferini belirlemede etkili oldu.  

Bir diğer başlık ise Stanislavski’nin metod oyunculuk tekniklerini kullanan 

Hollywood aktörlerinin ve Türkiye’de de örnekler teşkil eden gerçekçi oyunculuk 

biçimiyle rollerine hazırlanan oyuncuların role yaklaşımlarında benimsedikleri 

Stanislavski Metod Oyunculuğu’na gerek tiyatrodan gerekse sinemadan örnekler 

verilerek desteklendi. 
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 Bu çalışma Stanislavski oyunculuğunun sinema ve tiyatrodaki izdüşümlerini 

açıklaması ve bu konudaki tartışmalara cevap vermesi açısından önemli bir boşluğu 

doldurmaktadır. 
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