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Nilüfer Kuruyazici1

Dürrenmatt konusu Kasim Hoca ile ortak ilgi ve fali^ma alanimiz oldugu 
ifin böyle bir konu sefimine gittim. Gerfi o Dürrenmatt’in roman ve an- 
latilari üzerine fali§mi§ti,2 ama kendisini tanimam da bu dogrultuda oldu. 
Daha dogrusu jüri üyesi olarak katildigim degerlendirmelerde tanidim 
Kasim Hoca’yi. Daha sonra da yalniz bir meslekta§ dayani^masi olmaktan 
öte bir dostluga dönü^tü bu ili§ki.
Bu yazida, Dürrenmatt’la ilgili, daha önce fe§itli dergilerde yayimlanmi§ 
ama kitapla^madigi ifin de unutulup gitmeye mahküm olan Türkfe yazi- 
larimi güncelleyerek bütünlemeye fali^tim.

Dürrenmatt adi fagda§ tiyatro alaninda Brecht'le birlikte anilir. iki yazarin dü
nya görü§leri ve günümüzde tiyatronun ya da genelde sanatin i§levine baki§lari 
farkliliklar gösterse de ortak yanlari da yok degildir. Bunlarin en önemlisi, her 
ikisinin de ifinde ya§adigimiz dünyanin tiyatro sahnesinde nasil gösterilecegine 
ili§kin özgün dü§ünceler geli§tirmi§ olmalaridir. Her iki tiyatro yazari da kendi- 
lerine özgü bir tiyatro yaratmakla kalmayip tiyatro üzerine dü§ünmü§ ve kendi 
tiyatrolarindan hareket ederek tiyatro kuramlarini olu§turmu§lardir. Brecht, 
tiyatrosunun kuramini Das Epische Theater adi altinda toplami§, Dürrenmatt 
ise 1955 de yayimladigi Theaterprobleme adli kuramsal denemesinde tiyatrosu
nun özelliklerini anlatmi§tir.
Brecht Dürrenmatt’in 1955de sordugu, “Günümüz dünyasi tiyatro araciligiyla 
yansitilabilir mi?“ (Dürrenmatt 1967: 8) sorusuna, “Tabii yansitilabilir, ama 
ancak onun degi§ebilir oldugunu kabul eder ve degi§kenligi ifinde gösterebilir- 
sek“ yanitim verir. fünkü günümüz insani olaylara, ancak onlar kar§isinda bir 
§eyler yapabiliyorsa ilgi duyar. Bilimin dünyayi böylesine degi§tirecek kadar 
güflü oldugu bir fagda tiyatro da insani bir kurbanmi§, bilinmeyen güflerin 
eline dü§mü§ 'oyuncak bir top'mu§ gibi gösteremez artik. Brecht'in bu dü§üncesi 
Dürrenmatt'in Theaterprobleme adli denemesinde dile getirdigi görü§lerine bir 
yanit gibidir. Ama Brecht’in aksine Dürrenmatt ifin, günümüzde olaylarin gi-
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di§ini degi§tirecek nitelikte bireylere, tek tek gü?lü kahramanlara yer yoktur. 
Onun i?in de,

Günümüz dünyasi örnegin Schiller’in dramaturjisiyle yansitilamaz 
(...) günkü bugün artik Schiller’in dünyasinin kahramanlarina 
(belki Napoleon bu anlamda son kahramandi) yer yoktur bizim 
dünyamizda. Bugün artik trajedi kahramanlari degil dünyaya ha
kim olan ‘kasaplar’ ve eylemleri gergeklegtiren ‘kiyma makineleri ’ 
söz konusudur. Hitler ya da Stalin’den Wallensten’lar türetilemez.
(...) Sanat ancak gözle görülebilenleri yansitir; bugün ise devlet- 
lerin güglerinin sinirlarini belirlemek olanaksizdir, her gey ano- 
nim bir nitelik kazanmigtir (...) Trajedi kahramanlarinin adlari 
yoktur, gergek sorumlular elle tutulur nitelikte degildir. Sanat da 
ancak olaylarin sonuglarini, ezilenleri gösterebilmektedir, yoksa 
asil gücü elinde bulunduranlari degil. (Dürrenmatt 1967: 44)

Bir ba§ka denemesinde Dürrenmatt, ?agimizda insanin bilinmeyen gü?lerin 
etkisi altinda kuklaya dönü§tügünü ileri sürmü§tür. Bu görü§ünün tam tersini sa- 
vunan Brecht'i, belirli bir dünya görü§üne bagli kalmakla ve sanati bu dünya 
görü§ünü kanitlama yolunda kullanmakla su?lar. Brecht'in tersine kendi ?iki§ 
noktasinin hi?bir zaman bir ögreti, bir kuram ya da belirli bir dünya görü§ü ol- 
madigini söyler. I§te her iki yazarin ayrildigi temel nokta da budur:

Tiyatro benim igin kuramlarin ve dünya görüglerinin yansitilacagi 
bir alan degildir. Benim igin tiyatro, deneye deneye olanaklarini 
tanimaya galigtigim bir aragtir. Tabii ki oyunlarimda bir inanci ya 
da dünya görügü olan insanlar da vardir; salt kafasiz yaratiklari 
canlandirmayi da gekici bulmam. (Dürrenmatt 1967: 8)

Fizikgiler'in sonuna ek olarak koydugu “Fizikgilerle ilgili 21 nokta” nin ba§in- 
da, “Ben bir tezden degil, öyküden yola ?ikarim. Bir öyküden yola ?ikildi mi 
öykü sonuna dek dü§ünülmelidir” der. Anlattigi öykünün sonunda onun olaylara 
bir ?özüm, bir yanit getirmesini beklemek, kendinin de dedigi gibi yanli§ olur: 
"Oyunlarimin kümesinde bo§ yere bir a?iklama yumurtasi aramaya kalki§ilirsa 
yanli§ anlamalar olur, ?ünkü böyle bir yumurtayi yumurtlamaktan israrla 
ka?inirim ben” (Dürrenmatt 1967: 29). Ama Dürrenmatt'in sorunlara ?özüm 
getirmek istememesi, ger?eklerden ka?tigi anlamina da gelmez. Sorunlari yara- 
tan, insanin bilincidir ona göre; insanin kendisi ise ?ati§malarla dolu bir dünya- 
da ya§ar günümüzde. Bu nedenle bir soruna ?özüm bulunmasi, onun temelinde 
yatan ?ati§manin ?özülmesi demek degildir. Yapitlarinda, ?ati§malardan yola 
?ikan bir yazar olarak kendi amacinin da sorunlara ?özüm aramak, yanit getir- 
mek olmadigini ileri sürer Dürrenmatt; anlattigi öykülerle o sorunlarin te
melinde yatan ?ati§malara, uyu§mazliklara ancak 'i§aret edebilecegini' söyler. 
Bu nedenle de oyunlarinda bir ?özüm aramaya giri§mez, anlattigi öyküye bir
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son bulmaya ?ali§ir yalnizca. Bu da anlatilan öykünün sonuna dek götürülme- 
siyle olacaktir:

Oyun yazari (dünyamizin temelindeki) gatigmadan yola gikti mi, 
bir gözüm degil, yalniz bir son dügünmek zorundadir, anlattigi 
olay bir 'sorun'un canlandirilmasi degil, bir gatigmanin yansitil- 
masidir. Bu gatigmanin getirdigi gegitli sorunlar gergi gösterilebi- 
lir, ama gözümlenmeleri zorunlu degildir. Oyun yazarinin görevi 
bir sorunu gözmek degil, bir öyküyü sonuna dek dügünmektir.

Dürrenmatt'in, oyun yazarinin görevi konusundaki dü§üncelerini biraz daha ileri 
götürerek, ona göre sanatin bugün dünyayi degi§tirebilecek gücü var midir diye 
de sorabiliriz. Brecht'le Dürrenmatt arasindaki görü§ ayriliklarinin ortaya ?iktigi 
bu noktada, ikisinin de zaman zaman birbirlerine yaptiklari göndermeler aydin- 
latici niteliktedir. "Brecht'in yapitlari dünyamiza verilmi§ bir yanittir ve biz o 
yanitla hesapla§mak zorundayiz" diyen Dürrenmatt, Brecht'in ölümünden sonra 
1959'da Mannheim' da yaptigi "Schiller Ödülü Konu§masinda bu konudaki 
?ekimserligini dile getirir ve "Ya§adigimiz ?aga verecek herhangi bir yanitimiz 
var mi, yoksa yalnizca varmi§ gibi mi yapiyoruz acaba?" diye sormaktan kendi
ni alamaz.
Her iki yazari birle§tiren ortak bir soru vardir: Kuramini Aristoteles'in olu§tur- 
dugu tiyatro bi?imi artik günümüze yanit veremedigine göre bugünün tiyatrosu 
nasil olmalidir? Dürrenmatt i?in bugün tiyatro artik,

eski dönemlerin sanat eserlerinin sergilendigi bir müzeye dönüg- 
mügtür. Ayni zamanda da gegitli bigimlerin denendigi bir deneme 
alanidir bugün tiyatro. Genelgeger bir bigim olmadigi igin de 
artik ‘bigimler’den söz edilebilir, bu da tiyatroyu bir deneme 
alanina dönügtürmügtür. (Dürrenmatt 1967: 20-21)

Sanatin görevini dünyayi degi§tirmek olarak saptayan Brecht i?in buna olanak 
saglayacak tek bi?im, kendi geli§tirdigi epik tiyatrodur. Bu bi?im, izleyicinin 
sahnedeki olaylar kar§isinda üretken, yani ele§tirel bir tutum almasini, gördükle- 
rini sürekli sorgulamasini öngörür. Dürrenmatt ise kendi tiyatrosunun ancak 
komedi olabilecegini savunur. Artik tek tek bireylerin su?lu sayilamayacagi; 
tüm insanligin ge?mi§te i§lenen su?lardan da sorumlu oldugu günümüz dünyasi 
trajedi ile verilemeyeceginden, bugünün tiyatrosu i?in tek ge?erli bi?im kome- 
didir ona göre (Dürrenmatt 1967: 45). Trajik olan da ancak komedinin i?inde 
gösterilebilir. Yani komedi Dürrenmatt'ta gülün?lüklerin ortaya konmasi degil, 
bir bi?im sorunudur. Olu§umunu tamamlamami§, degi§im i?indeki bir dünyayi 
yansitabilen tek bi?imdir komedi. Trajedilerin yazilabilmesi ise ancak kurallari 
önceden belirlenmi§ bir dünyanin var olmasina baglidir. Gösterdigi geli§imden 
kimin sorumlu oldugunun bilinmedigi, olaylarin gücünün tek tek ki§ileri, on- 
larin sorumluluklarini ?oktan a§tigi bir dünya, artik 'grotesk' bir bi?im almi§tir:
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Nasil Hieronymus Bosch'un apokaliptik resimleri grotesk ise, gü
nümüz dünyasi da artik grotesk olarak tanimlanmalidir. Qünkü 
grotesk, belirli bigimi olmayan bir geyin bigimidir ya da kendine 
özgü gehresi bulunmayan bir dünyanin gehresidir; yani 
kargitliklardan dogmugtur. (Dürrenmatt 1967: 48)

Grotesk, genel olarak bir durumun ya da bir olayin, ali§ik olunan bifimde 
gerfekle§mesi beklenirken dü§ kirikligi yaratacak bir bifimde geli§mesi olarak 
degerlendirilebilir. Güldürme amacini iferse de bütünüyle tanimlanmasi zor, 
oldukfa karma§ik bir ögedir. Buradaki gülme olgusu, ali§ik oldugumuzun ya da 
bekledigimizin tersi bir durumla kar§ila§tigimizda aldigimiz hazdan kay- 
naklanir. Diger yandan, bizi dü§ kirikligina ugratan bu anlatim bifimi ürkütücü- 
dür de. Ciddi bir konu§manin ifinde afik safik bir sözcügün kullanilmasi, hay- 
vanla insan kari§imi bir yaratigin ya da fiziksel bakimdan yipranmi§ insanlarin 
kar§imiza fikmasi gibi. Gerfeklerle ve mantikla bagda§mayan bu farpitilmi§ 
dünyanin kar§isinda tedirgin oluruz. Grotesk ögeleri tiyatrosunda bir anlatim bi- 
fimi olarak kullanan Dürrenmatt' ta izleyici kendi beklentisine uygun olmayan, 
kendi deger yargilarina ters dü§en bir dünya ile yüz yüze gelir. Deger yargi- 
larinin yitirildigi, kimin deli kimin akilli ya da kimin suflu kimin sufsuz oldugu 
belli olmayan bir dünyadir bu. Kisacasi günümüzün dünyasi ve onu belirleyen 
farpikliklardir bunlar. Dürrenmatt’in Fizikgiler adli oyununun sonunda da böyle 
bir geli§meyle kar§ila§iriz: aslinda deli rolü oynayarak kendilerini timarhaneye 
kapattiran iki fizikfi akillidir, asil deli ise timarhanenin sahibi Doktor 
Zahnd’dir. Hem de tehlikeli bir delidir. Dürrenmatt'in oyunun sonuna ekledigi 
"Fizikgiler'le ilgili 21 Nokta"da belirttigi gibi, olay olabilecek en kötü sona 
ula§mi§tir. Üfüncü noktada, anlattigi "öykünün ancak akla gelebilecek en kötü 
olasilik gerfekle§tigi zaman sonuna degin dü§ünülmü§ olacagini" savunan Dür
renmatt Fizikgiler’de daha kötü bir olasiliga yer birakmami§tir. Olaylarin geli§- 
mesi i§te burada dügümlenir, Dürrenmatt son sözünü söylemi§tir: "Dünya kafik 
bir deli doktorun eline dü§tü."
Dürrenmatt'a göre sanatin amaci i§te bu farpikliklari, uyu§mazliklari göz önüne 
sermek olmalidir, onlara fözüm aramak, kar§itliklari birle§tirmeye fali§mak 
degil. Önemli olan da gerfeklikle yüz yüze gelmemiz, gerfekligin farpikligini 
tüm ayrintilariyla algilamamizdir. Dürrenmatt gerfi sorunlara fözüm getirmez 
dedik, ama okura ve seyircisine en azindan nelere fözüm aranmasi gerektigini 
etkili bir bifimde gösterir.
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