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Selim KAR AN

İstanbul Sahnelerinden

Vişne Bahçesi
Bir müteahhit kıyımının 19. yüz-

yıl versiyonu. Rusya’nın kuzeyinde, eski 
servetlerini kaybeden bir ailenin tükenen 
umutlarının ve mutluluklarının dramı… 
Baba yadigârı vişne bahçesinin katli…

Eski servet sahiplerinin dramı çoğu 
zaman baba yadigârlarının satışı ile betim-
lenir. Bu durumu tiyatroda işleyenlerden 
birisi elbette Anton Çehov. Genellikle el 
değiştiren baba yadigârı kıymetli taş veya 
madenler olduğundan satış sonrası akıbe-
tinden şüphe edilmez. Ahlaksız bir çocuğa 
satılmamışsa güvenli ve kıymet bilen el-
lere geçer yadigâr genellikle. En dramatik 
öyküde dahi olsa olsa pahasının çok altına 

satılmıştır. Çehov ise farkını burada da or-
taya koyar. Ucuza kapatılan köşk ve müş-
temilatına dramın şiddetini artıran anıların 
yok edilmesi sonucunu ekler.

Köşk ve arazisindeki vişne bahçesi 
satış sonucu bir toplu konut projesine dö-
nüşecektir. Bunun bilinci şatafatlı günleri-
ni arayan ailenin hâlâ kadınlığını yaşamak 
arzusundaki ferdi ve reisi Ranevskaya’nın 
sorumluluğu üzerinden işlenir. Belirsiz 
gelecek ve düşüş Ranevskaya’nın her 
hâlinden okunur. Şehirde ise yaklaşan 
devrimin ayak sesleri çiftlikten gelip ge-
çen biri ve bir istasyon şefinin hâllerinden 
duyulmaktadır. Yağma ve talan ile işlenen, 
sefaletin, devriminin gelişi ürkütücüdür.
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Çehov, Vişne Bahçe’sinde Üç Kız 
Kardeş’te yaptığı gibi hayatın yükünü ka-
dınlar üzerinde bırakmıştır. Oyunda erkek-
ler fonksiyonsuz varlıklardır yahut sorum-
suz, açgözlü, kaprisli, sevimsiz birer yaşam 
türü olarak biçimlenen karakterlerdir.

Yaşamın ‘ana’ kaynağı olan, insanlı-
ğı modernleştiren, çağlara nesil yetiştiren 
kadınlar; erkeklere kol kanat geren, şef-
kat gösteren, bazen erkeklerin maddi ve 
fiziki varlıkları altında ezilmeye çalışılan, 
erkeklere en fazla bir miktar hizmetlerini 
gördüren karakterlerdir Vişne Bahçe’sin-
de. Yönlendiren, yöneten, seven ve sayan 
kadınlardır. Aslında toplumun devam etti-
rilmesinde erkeğin neredeyse hiçbir fonk-
siyonu olmadığı üstelik erkeklerin toplum-
ları ve dünyayı daha zavallı ve daha acıma-
sız bir yer hâline getirdiği düşünüldüğünde 
Çehov’un işlediği karakterlerin ne kadar 
realist ve çağına ve içinde bulunduğu top-
lum yapısına göre ne derece ilerici oldu-
ğu anlaşılır. Erkekler sevebildikleri kadar 
fonksiyona sahiptirler. Gerisi dünyanın 
kendi ilerleyişinde büsbütün teferruattır.

Oyunculuk, ışık, müzik ve dekor ga-
yet başarılı. Dekorda bir çift unsurla; bir 
masa ve bir kuru ağaç, tüm sahne öyle 
doldurulmuş ki fevkalade bir başarı. Engin 
Alkan’ın yönetimi dikkat çekiyor. Çehov, 
karakterleri oluştururken ilginç bir şekilde 
sadece en genç ile en yaşlıyı anımsatıp geri 
kalan karakterlerin iki uç arasında bir yel-
paze üzerinden seçiminde ancak fikir vere-
rek esneklik sağlıyor. Bu özgürlük bir risk 
doğururken çeşitliliği de besliyor. Karakter 
seçimleri çok yerinde. Kostümler çok ba-
şarılı. Emeklerine sağlık.

Çehov, konuyu hiç dağıtmıyor. Dal-
dan dala geçmiyor. Yeni bir duruma tüm 
bağlantıları koparırcasına geçip yormu-
yor. Karakterlerin akıbetlerinin finalini ise 
okuyucuya ya da izleyiciye bırakıp zihnî 
jimnastik yaptırıyor. Taklit edilemeyecek 
kadar büyük bir yazar.

Tiyatroyu tiyatro yapanlardan birisi, 
Çehov. Türk sahnelerinde her zaman yer 
bulması memnuniyet verici. İyi bir kad-
ro ile her zaman başarılı sonuç alınması 
mümkün.

Para
Hırslı ve ahlaksız bir adamın öyküsü. 

İsimsiz bir adam… Mekân ve zaman da be-
lirsiz.

Oyundaki hiçbir karaktere isim koy-
mayış ve mekân ile zamandan arındırış 
ustaca bir yöntemle oyunu çağlara yayıp 
evrenselleştirmiş. Necip Fazıl’ın edebî tür-
lerdeki dehasının bir diğer unsuru… Belki 
de Necip Fazıl, bunca çirkin arzuyu taşıyan 
insana, isim koymayı zül görmüş, onlarla 
bir mekânı ve zamanı kirletmeyi adaletsiz-
lik olarak tahayyül etmiştir.

Paraya ulaşmak için her yolu mubah 
gören O, insanları bir ürün gibi satın almak-
tadır. İnsanlar da zaten birer üründür. Hepsi 
satın alınmak için kendini pazarlayan, satın 
alınacakları zamana kadar ruhunun aşağılık 
arzuları nötr durumda beklemede bulunan 
insanlar. Onunla temasa geçtikleri an, âdeta 
ruhlarının çirkinliklerini besleyen bir kata-
lizör etkisinde kalan ve bir kenarda kendi 
para hırslarını tatmin için gerçek yüzlerini 
ortaya çıkaran insanlar. Üstelik bütün ahlak 
nutuklarına rağmen katıksız birer ahlaksız 
oldukları ya da ahlaki tek değerlerinin ‘para’ 
olduğu ispatlanmış insanlar. O, bu insanları 
ahlaksız olarak yetiştirmiş dahi olsa sadece 
renklerini ortaya çıkardığı iddiasında. Aslın-
da insanlardaki habis ruhları besleyen ya da 
ahlaksızlık için motive eden ta kendisi olsa 
da insanlar dediği gibi masum değil. Hem 
de tüm ahlak nutuklarına rağmen…

Ve o, kendi eserleri elinde, boynuz ku-
lağı geçer misali hazin sonuna doğru ilerle-
mekte.

Paraya giden yolda analar akıl hastane-
sine kilitlenebilir, babalarsa bir vefat kâğıdı 
temini ile terk edilebilir. Paranın ahlakı o 
derecede genişleyebilir.
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Hukukun kötü niyetli kullanımından 
siyasetin çarkına eleştiriler getiren oyun, 
siyasi ile iş adamının menfaate yontulan 
ilişkisini de göz ardı etmiyor. Her anlamda 
sarsıcı mesajlarla dolu bir oyun.

Orijinali 5 perde olan oyun, yönetmen 
ve oyuncu Engin Gürmen ve dramaturg 
Özge Ökten elinde 4 perdede toplanmış. 
İyi niyetli bir çaba ancak sahnede istenen 
sonucu vermemiş. Oyun aslında 2 ara, 2 
de ana perde üzerine kurgulanmış. Dolu 
replikleri bulunan oyunda ya sahnedeki bir 
tutarsızlıktan ya da repliklerin büyük bölü-
mü O’nun üzerine yüklendiğinden olacak 4 
perdede toplanma çabası yeterli akışkanlık 
sağlamamış. Ancak oyunun temel eksiği 
daha başka, oyun bir şekilde oturmamış ve 
sahnenin statiği bozulamamış. Oyunculuk 
tatmin edici değil. Sahnede aşırı bir özgü-
ven hâkim. Aslı Aybars’ın özverisi ise tak-
dire şayan.

Dekorda aksaklıklar var. Yer ve za-
man belirli olmasa da kafa karıştıran de-

taylar sahnede kendisine yer bulmuş. 
Kostümdeki tarz ile kumaş seçimleri ara-
sındaki benzersizlik de dekordakine benzer 
bir kafa karışıklığı doğuruyor. Zaman ve 
mekânın bilinmediği vurgusu ile başlayan 
oyunda dekor ve kostümdeki dönem karar-
sızlığı bilerek organize edildi ise çok bü-
yük bir başarı elde edilmiş olduğu muhak-
kak. Müzik dikkat çekmiyor ancak oyunda 
sözün bittiği çok yer varken ilgi çeken bir 
müziğin yokluğu önemli bir eksiklik. Atil-
la Özdemiroğlu’nun dediği gibi “sinemada 
müzik sözün bittiği yerde başlar”. Tıpkısı 
tiyatro için de doğrudur. Hatta bütün hayat-
ta müzik sözün bittiği yerde başlar. Oyunda 
içerik olarak yok yok ancak izlediğinizde 
bir yokluk hissediyorsunuz. Ne dersiniz 
Necip Fazıl, karakterleri ahlaktan öylesine 
soyutlamış ki belki oyunun içeriğindeki 
ahlak yokluğudur hissedeceğiniz boşluk.

Necip Fazıl’ın paraya kavramsal ve 
değersel eleştirisini merak edenler için 
Para, görülmesi gereken bir oyun.


