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Kaynaklar 
- Dramatik metne yaklaşım kitapları: 

o Piyes Yazma Sanatı, Lajos Egri 
o Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, Turgut Özakman 

- Oyunlar 
o “Baba”, Strindberg 
o “Bir Bardak Su”, Scribe 

Metne Yaklaşım ve Ders 
 Her metne aynı şekilde yaklaşamayız. Gerçekçi metne ayrı, post-
modern metne ayrı yaklaşırız.  
 Klasik metinlerden modern sonrası metne geçişte bir kırılma noktası var. 
Bu noktadan sonra yazarlar öz, biçim, karakter vb. reddettiler. Bu derste 
“klasik” metinleri ele alacağız. 
 Oyunları incelerken, tiyatro tarihinin bu kırılma noktasına kadar olan 
metinlere dramatik metin, daha sonraki metinlere dramatik sonrası metin 
diyeceğiz. 
  Aslında derse metinli tiyatronun başlangıcı olan Antik Yunan’dan 
başlamak gerek. O dönemde “tragedyalar” yazılmış, sonra komediler yazılmış. 
Bu iki tür de oldukça gelişerek günümüze dek gelmiş. Bu arada bir çok ara tür 
çıkmış. Fakat klasik tiyatrolar hayata pek benzemez. 

Dramatik Metnin Özellikleri (gerçekçi ve klasik 
metinler) 
a) Eylem (aksiyon): Bu metinler eyleme dayanır. Şiir ve nesirden farkı budur. 

Burada kişiler sadece söylemekle yetinmez, aynı zamanda eylerler. 
b) Gerilim: Bu eylemin içinde gerilim olmalıdır. 
c) Çatışma: Bir tarafın, özellikle de baş kişinin bu gerilime bir tepki göstermesi 

gerekir. Bu çatışma anlamlı bir sona evrilir. 
 
Bir metne yaklaşırken: 
1- Ana aksiyon (eylem) nedir? 
2- Eylemde gerilimi ne yaratıyor? 
3- Eylem kimin adım atmasıyla çatışmaya dönüşüyor. 

Nora Bir Bebek Evi (Henrik İbsen) 
 Düzeni bozan nedir? 
 Düzeni bozacak biri, Kristine geliyor ve düzen bozuluyor. Çünkü 
Kristine’e iş vermek için iş Krogstad’tan alınıyor.  

“… Acaba öyle mi? Oysa Helmer zaten Krogstad’tan hiç 

memnun değil. Kristine olmasa da bu iş ondan alınacak. 
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Ancak, sonuç olarak bu olay vesile olmuştur, dolayısıyla 

“ateşleyici sebep” denilebilir.” 

 Gerilim bize hazır gelmiştir. Fakat çatışma henüz hazır değildir. Eylem, 
Krogstad’ın Nora’yı tehdit etmesiyle başlıyor. Ancak bunun sebebi geçmiştir. 
 Gerilim: Bir sahtekarlığın gizleniyor olmasıdır. Nora-Krogstad 
arasındadır. 
 Çatışma: Nora-Helmer arasındadır. 

“… Asıl çatışma budur fakat daha bir çok çatışma da vardır.” 

 Ateşleyici Güç: Krogstad’tır. 
 Asıl karakter, baş kişi: Nora’dır. Bir adım atan ve değişime uğrayan 
karakter odur.  

“… Burada Lajos Egri farklı düşünüyor. Lajos Egri’ye göre, bu 

piyesin eksen kişisi, baş karakteri Krogstad’tır, çünkü onun 
inadı olmasa oyun ilerlemez.” 

 

 Tartışma: Nora ne kadar gerçekçidir. Oyun sonunda bu kadar patlayıp 
bilinçli laflar etmesi gerçekçi midir? 

Metni Değerlendirirken 
 Metni değerlendirirken hayattan referans veremeyiz. Oyunun içinden 
referans vermek zorundayız. Fakat gerçekçi oyunlar hayata çok yakın oldukları 
için, biz onları da yaşamın mihengine vururuz. Oysa asıl bakacağımız şey, 
orada çizilen karaktere uygun yazılıp yazılmadığıdır. 

 Öz ve Biçim 
 Bir metni değerlendirirken aşağıdaki noktaları göz önünde tutarız: 
- Öz 

o Konu: Oyunda anlatılan konu nedir. (Nora’da kadın sorunu) 
o Öykü: Baş kişinin başına gelen ve bir paragrafta özetlenebilecek 

olan olaylardır. 
o Tema: Bir yargı cümlesidir. Klasik oyunlarda mutlaka bulunur. 

Yazarın amacı bu yargıyı ispatlamaktır. 
o Kişiler: Karakter ya da tip olabilir.  

 Eksen Karakter: [Tülin Sağlam’a göre] öyküsü anlatılan 

kişidir. (Nora’da Nora) 
 



 3 

 

 Tartışma: 

Lajos Egri’ye göre: “Eksen karakter baş kişisidir. Webster Sözlüğüne göre, „herhangi bir harekette 
ya da savaşımda önde giden, yol gösteren kişidir.” Eksen karakter olmazsa piyes de olmaz. 
Çatışmayı yaratan, piyesi ileri doğru hareket ettiren, eksen karakterdir. Eksen karakter ne 
işlediğini bilir. Bir Bebek Evi‟nde Krogstad‟ın yeniden işe alınarak aile onurunun kurtarılmasında 
direnmesi, Nora‟yı hemen hemen intihara dek götürür. Krogstad, piyesin karakteridir. (…) Eksen 
karakter bir şeyi yalnızca istemekle yetinmez, yetinmemelidir. İstediğini her ne pahasına olursa 
olsun elde etmek amacıyla istemeli, gerekirse bu uğurda mahvolmalı ya da mahvetmelidir.” 
(Piyes Yazma Sanatı, s. 142-143) 

 

Tartışma 1 - Eksen Karakter 

- Biçim 
o Tür: Komedi mi, trajedi mi? 
o Üslup 
o Olaylar dizisi (plot, olaylar örgüsü) 
o Olayların anlatılma sırası: Olayların anlatım sırası nedir. 

 Baştan sona 
 Sondan başa 
 Sondan başa olduğu en son anlaşılacak şekilde 

Örneğin 6. His bu şekilde. Olaylar tamamen tersten 
anlatılıyor fakat bunu en son anlıyoruz. 

 Vb. 
o İlişkiler düzeni: Kimlerin arasında hangi ilişkiler var. 
o İlişkiler düzlemi: Birden fazla olabilir. Örneğin Aşağıdakiler-

Yukarıdakiler isimli TV dizisinde üst tabakada bir ilişkiler düzeni, alt 
tabakada bir başka ilişkiler düzeni bulunuyor. 

o Mekan: Mekan seçimi önemlidir.  
Örneğin Martı’da (Çehov) ve Çehov’un çoğu oyununda mekanlar 
genişten dara doğru gider. [Burada giderek daralan, sıkışan insan 

anlatılmak isteniyor olmalıdır.]  
o Zaman Seçimi: Hangi zamanların seçildiği önemlidir.  

Örneğin Nora, yeni bir başlangıç sayılan Noel öncesinde 
başlamaktadır. Olaylar gündüz-gece dönüşümü esnasında geçer. 
Yılbaşında da Nora bir başlangıç yapar. 
Romeo ve Jüliet’te ise Rome ve Jüliet birbirleri ile hep yarı aydınlıkta 
karşılaşırlar. Diğer insanlarla ise çoğunlukla aydınlıkta karşılaşırlar. Birbirlerini 
ise ışık, güneş gibi sıfatlarla nitelerler. Yarı karanlıkta birbirlerini ışık gibi 
görürler. 

o Bölümleme: Perde, sahne, tablo vb. bölünmedir. Çevirilerde 
bölümlemenin aslına sadık kalmadığı görülebiliyor. 

o Çeşitli Öğeler 
 Merak unsuru 

Ustalık çok fazla sorunun ucunu açık bırakmamak ve bütün 
soruların cevabını vermemektir. 
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16 Ekim 2003 

Nora’da Öz  
(Tema, konu, kişiler, öykü) 

 Nora için tema önerileri 
- Eşit ilişkilerle kurulmayan bir evlilik yıkılmaya mahkumdur. 
- Kadının özgür olmadığı (birey olmadığı) bir evlilik yıkılmaya mahkumdur. 
- Kuralları koyanın erkek olduğu bir toplumda kadın birey olamaz. 
- Özgür olamadığı bir evlilik (ilişki) kadını (kişiyi) mutlu edemez. 

 Yan Temalar 
- İnsan baskı altında tuttuğu kişiyi gerçekten sevemez. 
- Zor dönemde seni sevmeyen adamdan kolay dönemde dost olmaz. (İyi 

dost kara günde belli olur.) 
- Bu ekonomik sistem, Krogstad gibileri doğurur. 

 Kişiler 
 Nora (Baş kişi): İki çocuklu, genç, güzel, orta sınıftan bir ev kadını. Oyun 

içinde mutluluktan mutsuzluğa gider. 

 Hemler: Bankacı olmuş dürüst bir avukat, başarılı bir mesleki ve özel 

yaşam, evde kendi sözünün geçmesini ister. 

 Krogstad: Bankacı olmuş dürüst olmayan bir avukat, başarısız bir meslek 

ve özel yaşamı var, tefecilik yapıyor.   

 Madam Linde: Dürüst, orta yaşlı, çalışkan kadın. Mutsuzluktan mutluluğa 

gidiyor.  

 Doktor Rank: Ölmek üzere olan, Nora’ya gizli bir aşk besleyen, bunu 

sonunda da söyleyen, bilinçli ve aydın bir kişi. 

- Gerçekçi oyunlarda ve Nora’da Doktor kişiliği 

 Gerçekçi oyunların çoğunda doktor var.  Bilimin bir simgesi. Çoğunda, 
zamanın hakim bir görüşü olan Darwinci anlayışı da açığa vuran kişilikler 
oluyorlar.  
 Nora’daki Doktor aslında yazarın görüşlerin ifade ediyor. Hatta İbsen’in 
de gerçek hayattaki Nora’ya (Laura) ve oyundaki kişiye sevdamsı bir sevgi 
beslediği gerçeği var. Fakat aralarında tam bir örtüşme yok. Örneğin doktoru 
öldürerek kendini öldürmek istemiyor İbsen.  
 Fakat, iyi kurulu oyun gözüyle baktığımızda doktorun kurguya hiçbir 
katkısı yok. Doktorda aileden gelen ve bulaşıcı olan frengi hastalığıyla topluma 
frengi gibi yayılan Krogstad kişiliği arasında bir paralellik, bir alegori görülebilir.  
 Doktorun oyundaki bir işlevi de “üçüncü göz” olmak. Ancak kurguda 
organik bir şekilde yer alabilseydi çok daha iyi olmaz mıydı? 
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- Karşılaştırmalar 

 Helmer ve Krogstad karşı karşıya. Meslek, yapı vb. bakımından tam zıt 
durumdalar.  
 Madam Linde ve Nora da karşı karşıya. Madam Linde’nin deneyimlerine, 
olgunluğuna karşın Nora’nın saflığı var. Fakat ikisi de bir yuva ve başlarında 
bir erkek istiyorlar. Aslında, oyun sonu itibariyle, Nora, Linde’ye göre çok daha 
güvenli hareket ediyor. 

 Öykü 
 İmza sahteciliği yaparak kocasının hayatını kurtaran bir kadının 
yaptıkları açığa çıkınca kocasının kendisini yalnız bırakması ve sorun 
çözülünce de geri sahiplenmeye kalkması karşısında kadının evini terk etmesi. 

Baba’da Öz 

 Konu 
 Konu için şunlar söylenebilir: 

- Babalık 
- Kuşku 
- Aile içindeki iktidar mücadelesi 

(Bir yönüyle anlamsız da bir mücadele bu. Bertha önemli değil, sadece 
iktidar olma, sözünü geçirme önemli gibi. Aynı Kardak kayalıklarında 
ortaya çıkan irade savaşı gibi. Ne de olsa “Savaş bir tarafın diğer tarafa 

iradesini kabul ettirmesiyle biter.”)  
- Ölümsüzlük  

(çocuklarında kendini devam ettirme çabası) 

 Öykü 
 Kızlarının geleceğini belirleme kavgası veren bir ailede, kadın, galip 
gelmek için, adamın babalığı konusunda kuşku uyandırarak kocasını delirtir ve 
galip gelir. 

 
23 Ekim 2003 

 Tema 
Önerim: “Kişilik ve ruh sağlığı açısından sağlam duramayan insan yenilmeye 

mahkumdur.” 

 Tartışma: Strindberg’de kadın ve erkek. Strindberg kadına karşı bir 
tutum alıyor ve kadın karakterini tek yanlı çiziyor.  

 Kişiler 
 Nöjd: Yüzbaşının emir eri. İşlevi: kadın-erkek ilişkisi konusunda bir 

genelleme yapmamızı sağlayan önsemenin bir parçası (evin hizmetçisini 
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hamile bıraktığı düşünülüyor fakat o, bir çocuğun babasının asla kesin 
olarak belli olamayacağını söylüyor.) Ne zaman kimin yanında olacağını, 
paçasını nasıl kurtaracağını bilen bir adam. [Karakter özelliği fazla yok.] 

 Berta: Ailenin kızı. Tartışmanın nesnesi. Bir kişiliği yok. Tartışmada pek bir 

taraf da tutmuyor. Aksi halde onunla ailenin diğer üyeleri arasındaki çeşitli 
ilişkiler kadın-erkek çatışmasının önüne geçerdi. 

 Dadı: Adamın güvendiği “kadın”ken, o da ihanet ediyor. Kadınlara dair 

olumsuz bakışı pekiştiren bir kişi. Ancak entrikacı değil, saflığıyla entrikanın 
parçası oluyor. 

 Rahip: Lora’nın abisi. Dinin temsilcisi olmasına rağmen Yüzbaşı’nın tarafını 

tutuyor. Fakat sonunda o da bu iyi kurulu entrikaya dahil oluyor. 

 Doktor: Bilimini konuşturmuyor. Doğru sonucu aramıyor. Dolayısıyla 
entrikanın parçası oluyor. 

 Yüzbaşı: Bilim adamı. Kuşkucu. 

 Lora: Mutlaka kendi dediğinin olmasını isteyen. Yasaların kendisinden 

aldığı hakları entrikalarla elde eden kadın. 

 Önseme 
 Nöjd ile Hizmetçi arasındaki ilişki, doğan çocuğun babalığının Nöjd 
tarafından kabul edilmemesi, oyunun geri kalanı için bir önseme niteliği 
taşıyor. 

 Temel Çatışma 
 Oyunda temel çatışma kadın-erkek çatışması. Kadınlar daha güçlü ve 
kazanmaya yakındırlar.  

Metin okurken 
 Bir metinde bir gönderme, kişilik tahlili, durum tahlili yapacaksan, 
bunların en azından bir’den daha çok tekrarlanması ya da çok etkili bir şekilde 
söylenmesi gerekir. 
 

 Gestalt Psikolojisi: Ben, bu psikolojik akımın, odağa insanın 
çocukluğunu koyduğunu iddia ediyorum. Psikoloji mastırı yapmış bir 
arkadaş ise böyle olmadığını söylüyor. 

 

Ödev 1 Sonraki derste getirilecek 

- Sonraki derste ilk perdedeki replikleri çözeceğiz. Bunu için büyük bir kareli 
kağıt gerekli. 

 
30 Ekim 2003 – 6 Kasım 2003 

 

 30 Ekim’de İstanbul’dayız. 6 Kasım’da boykotta. Gökçen ve Eren’in 
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notlarından toplandı.  

Nora’nın Çözümlenmesi 

Ödev 2 Okunacak kitaplar 

 
13 Kasım 2003 

 Önseme ve Hazırlık aynı anlamda kullanılıyor. Bu konuyu incelemeli. 

 “Dramatik olanaklar, dramatik araçlar” denilen şeyin bir listesi var mı? 
Sevda Şener’in kitaplarında bulunuyormuş. 

 Tartışma: “Antik oyunlar o dönemin gerçekliğiydi, o dönem köleler 
insandan sayılmıyordu, onların haklarına vb. ilişkin bir kavramsal 
düşünce yoktu.” Böyle mi acaba? Eski Yunan’daki sınıf mücadeleleri 
hakkında bir şeyler taranmasında yarar var.  

Bir Bardak Su (Scribe) 
Konu: İktidar mücadelesi.. Entrikalar. 

 İyi Kurulu Oyun 
 Gerçekçi oyunlarda biçim-öz arasında organik bir bağ vardır. Ama “iyi 
kurulu oyun”larda yalnızca biçim de var olabilir. Çelişkiler, çatışmalar sadece 
biçimden kaynaklanabilir. 
 Bu oyunda da bütün biçim önümüzde duruyor. Bu tür oyunların önde 
gelenlerinden biri. 
 Bu tür oyunlarda serimle yay kurulur. Yani merak uyandırılır. Daha 
oyunun başında başlar bu. 

 Dekor – Mekan 
 Zengin bir salon tarifi bulunmakla birlikte ayrıntı bulunmuyor. Bu, kişilerin 
fazla önemli olmadığına, tip özelliklerini daha çok taşıdıklarına dair de bir 
işarettir. Bunu gerçi oyun sonunda çıkartırız, yani mekan tarifi az olan bütün 
oyunlar için bunu söyleyemeyiz ama dekor ve mekan kişilerin kişisel 
özelliklerini yansıtmak için önemli öğelerdir.  

 Sahnelerin Çözümlenmesi 

- 1. Sahne (Mektup sorunu) 

- Eksen karakter Nora’dır. [Bu konuda tartışma için bkz. Sayfa 3] Karakter bir 
değişime uğrar, oysa Krogstad bir değişime uğramıyor.   “Bir Bardak 
Su”, Eugine Scribe – Okunacak 

- Baba, Nora ve Bir Bardak Su karşılaştırmalı okunacak 
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Replik numaralarıyla: 
1. Serim:  

Karşıdaki adam Markidir. Büyük bir kralın elçisidir. 
Marki ile Kraliçe arasında, mektupla ve onun ulaştırılmasıyla ilgili bir sorun 
var. 
Bolingbroke, (mektubu götürmeye) kararlı bir insandır. 
Düğüm: 
Mektup acaba gidecek mi? 

2. Serim: 
Mektup, Marki’nin ve Fransa’nın şerefi ile ilgili bir şey. 

3. Serim: 

Bolingbroke’un kişiliği hakkında serim (uçarı, toplulukça kabul edilmiş biri 
olmayan ama dürüst biri). “Beni kötüleyeceklerdir ama dürüstlüğüme 
söyleyecek laf bulamazlar,” diyen biri. 

4. Serim: 

Dürüst insan bulmak zor. 
Düğüm kuvvetleniyor: 
Mektubun son ümit olduğu söyleniyor. 

- 2. Sahne (Aşk sorunu) 

 1. Sahne’de siyasi sorun serimlenirken, bu sahnede bir aşk hikayesi 
serimlenecek. 
- Serim: 

Mektup savaşla ilgilidir. 
Fransa ve İngiltere’deki hükümdarlar, adları vb. anlatılır. 
Fransa’nın zor durumda olduğunu görürüz (barışı o istiyor) 

- Serim: 
Masham, aşık.  

- Serim: 
Bolingbroke’un Masham’a yaptığı yardım. (Doğrudan serim yoluyla 
Masham, ikisinin de bildiği bir şeyi anlatıyor) 

- Serim: 
5 yılda varını yoğunu har vurup harman savuran, aynı zamanda da hep 
neşeli kalabilen Bolingbroke’un siyasi hayata atılması, karısıyla çekişmeleri 
yüzünden muhalefete geçmesi1, gazeteci ve Avam Kamarası üyesi olması 

- Çatışma:  
Barış ve savaş taraftarları arasında bir çatışma var. 

 

Ödev 3 Oyun çözümlemeleri 

 

- “Bir Bardak Su” oyunundaki olay dizisi (aksiyon ve durum) çıkartılacak. 
- Nora’nın ilk 3 sahnesinin çözümlenme tablosu ders öğretmenine iletilecek 

 

                                         
1
 Gördüğümüz gibi olay özden çıkmıyor. Sudan bir sebeple muhalefete geçmiş. 
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20 Kasım 2003 

Dramatik Olanaklar ve Tablo 

 Bir Sahnenin Düşüncesi 
 Her sahnenin bir düşüncesi vardır. Örneğin Nora’da, Nora’nın Linde’ye 
borçlarını anlattığı sahnenin düşüncesi “evli ve evli olmayan kadınların erkek 
egemen toplumdaki sıkışıklığı” olabilir. Temel düşünceye katkısı olmayan bir 
düşünceye sahip bir sahne atılabilir. Her sahne mutlaka temel düşünceye katkı 
sunmalı, bir anlamı olmalıdır.  

 Durum – Aksiyon 
 Aksiyon, bir oyunda arka arkaya gelen ve ana düşünceyi açıklayan 

eylemlerin toplamıdır. Her aksiyon konuyu/kurguyu bir adım ileri taşır. 
 Durum: Yine temel düşünceye hizmet eden ama olayı geliştirmeyen bir 
olanaktır.  
 Örneğin Nora, 1. sahne’ye bakalım: Nora’nın gelişi aksiyon değildir, 
sadece bir harekettir. Burada bir durum vardır. Noel öncesi bir aile 
serimleniyor. “Bir karı koca Noel öncesi evlerinin salonunda konuşurlar.”2 Oysa 
“Bir Bardak Su” oyununda, serim bir aksiyonla (mektup) başlıyor. 
 Nora’nın borçlu olduğunu Linde’ye anlatması da aksiyon değil, serimdir. 
Bu, olayın öncesindeki bir aksiyondur ama o an olan olayları ileri taşımadığı 
için aksiyon değildir. Ancak bir başka durumda, olup bitmiş olay sahnede 
yansıtılmıyor ve anlatılıyorsa, bu da kurguyu bir ileri aşamaya taşıyorsa 
aksiyon olur (örn. Bir Bardak Su’da bir çok olay olduktan hemen sonra 
anlatılıyor.)  
 “İyi kurulu oyun”larda oyun olayların sonuna, doruk noktasına yakın bir 
yerde başlar. 

 Kriz 
 Kriz bir süreçtir. Çatışmanın çözümlenemez hale geldiği yerdir.  

 Doruk 
 Doruk, krizin tepe noktasıdır.  

 Baht Dönüşü (Peripetie) 
 Ana karakterin yaşamında talihinin en köklü şekilde dönüştüğü yerdir. 
Tragedya’da baht dönüşü mutluluktan mutsuzluğa geçiştir. Tragedya dışında 
“baht dönüşü” kavramı kullanılmamaktadır. 

                                         
2
 Benim durum önerim: “Noel öncesi bir karı kocanın evlerinin salonundaki durumu”. Bu, formülasyona 

dönük bir öneri. Özde bir fark yok. 
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 Aristotales’e göre ise: 

Peripetie, eylemlerin düşünülenin tam tersine dönmesidir. Bu da bize göre, olasılık ya 

da zorunluluk yasalarına göre oluşur. Örneğin Oudispus‟ta çoban, sevindirici bir haber 
vermek, onu annesiyle ilgili korkulardan kurtarmak için Oudipus‟a gelir. Ama, 

Oudipus‟un geçmişini örten örtüyü kaldırmakla da düşündüğünün tam tersi bir etki 
yapar. Lynkeus‟da da yapıtın kahramanı ölüme götürülür; Danaos, öldürmek için 
onun ardından gider. Ama, olayların terine dönmesiyle Danaos ölür, Lynkeus ise 
kurtulur.3 

 Tanınma (Anagnorisis) 
 Durumun farkına varmadır. Örneğin Oudipus’un durumunun farkına 
varması.4 
 

Aristotales’e göre: 

Anagnorisis (tanınma), adının da anlattığı gibi, bilgisizlikten bilgiye geçiştir. Bu 

da, alın yazısının mutluluk ya da felaket için belirlediği kişilerin ya dostluğuna ya da 
düşmanlığına götürür. Sanat yönünden güzel tanınmalar, aynı zamanda peripetie ile 
birlikte oluşan tanınmalardır, yukarda Oudipus örneğinde olduğu gibi.  

Kuşkusuz  daha başka tanınmalar da vardır. Tanınma hem canlı hem de cansız 

şeylerle ilgili olarak yukarıda değinilen biçimde oluşabilir; birinin bir şey yapıp 
yapmadığı da tanınmayla bilinebilir. Fakat öykü, yani eylemler için en önemli tanınma, 

ilk değinilen tanınmadır. Bu çeşit bir tanınma ve peripetie, ya acıma uyandıracaktır ya 
da korku. Tragedyanın, bu gibi eylemleri taklit etmesi gerekir. Bundan başka 
kahramanların mutluluk ve felaketi de yine bu gibi tanınmalara bağlıdır.  

O halde tanınma (dar anlamında), belli kişiler arasına ortaya çıktığına göre, 

burada iki olasılık söz konusu olabilir; ya kişilerden birisi tanınır, ötekinin kim olduğu 

önceden bilinir, ya da her ikisi birden tanınır. İfigenya‟nın, mektubunu gönderirken 
Orestes tarafından tanınması gibi. Fakat, Orestes‟in İfigenya tarafından tanınması için 
başka bir tanınma aracı gerekir.5 

 
 Aristotales, tanınma şekillerini şöyle özetliyor:6 

1. Nişan yoluyla tanınma. (“Bu en az sanatsal olanıdır ve ozanlar da çaresiz kalınca 

onu kullanırlar.”) 
a. Doğuştan nişanlar (“örneğin „topraktan yaratılmışların‟ taşıdıkları 

mızraklar.”) 
b. Sonradan kazanılmış nişanlar. 

                                         
3
 Poetika, Remzi Yayınları, s. 34 

4
 Dersteki açıklama bundan ibaret (ve derste buna “tanıma” adı verildi, yanlış duymadıysam). Ancak 

Aristotales tanınma derken epey farklı bir şey anlatıyor.  
5
 a.g.e., s. 34-35 

6
 a.g.e., s. 45-48 
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i. Bedene ilişkin (yara izleri gibi) 
ii. Bir takım nesneler (kolyeler gibi) 

“Bu nişanlar da az ya da çok ustalıkla kullanılabilir. Örneğin Odysseus [ayağındaki] 

yara iziyle sütninesi tarafından başka tarzda, domuz çobanları tarafından başka 
tarzda tanınır. Ancak yalnız nişana dayanarak oluşan tanımalar pek az ustaca olan 

tanınmalardır (…). Bununla birlikte peripetie‟den doğan tanınmalar [Odysseus‟un 
ayaklarını yıkarken sütninesi tarafından tanınması olayında olduğu gibi], daha 
iyidirler.” 

2. Ozanın yersiz olarak uydurduğu ve bundan ötürü de ustaca olmayan 
tanınmalar.  

“Örneğin İfigenya‟da, İfigenya Orestes‟i bu yolla tanır; İfigenya ise mektup aracılığıyla 

tanınır; buna karşılık, Orestes, ozanın ona söylettiği şeyleri söyler, olayın gerektirdiği 
şeyleri değil. Bundan ötürü de bu tanınma biçimi, yukarda değinilen yanılgıya 
yaklaşıyor. Çünkü, Orestes pekâlâ dışa ilişkin birkaç tanınma nişanına sahip olabilirdi.” 

3. Yaşanmış olan şeylerin anımsanmasıyla beliren tanınma. (“Örneğin Alkinoos 
masalında (…) Odysseus, kitara çalanın Troia savaşlarına ait olan bir şarkıyı 

dinleyip bütün olanları anımsayınca, göz yaşlarını koyuverir.”) 
4. Bir akıl yürütmeye dayanan tanınma. (“Örneğin Kheophoren’lerde (…) 

Gelen, kız kardeşe (Elektra’ya) benzer; ona benzeyen biri, Orestes’den 
başka hiç kimse olamaz. O halde gelen Orestes’tir.) 

5. “Bütün bu tanınmalar arsında en iyisi, olayların kendiliğinden ortaya koyduğu 

tanınmalardır. Bu tanınma, tümüyle olası olayların sonunda umulmayan bir şeyin 

belirmesiyle ortaya çıkar. (…) Euripides‟in İfigenya Tauris‟te tragedyasında olduğu 
gibi. Çünkü İfigenya‟nın bir mektup göndermek istemesi tamamen olasıdır. Bu gibi 
tanınmalar hiçbir uydurma nişana (kolye vb. gibi) ihtiyaç göstermezler. Bu 

tanınma çeşidinden sonra [sanat değeri yönünden] ikinci olarark akıl yürütmeden 
doğan tanınma gelir.” 

 Bulgu 
 Esas olarak bahtın döndüğünün anlaşılmasına sebep olan şeydir. 
(Oudipus’un annesiyle evlenmesi olayı bulgu, bunun farkına varması 
tanımadır. 

 Tablo Hazırlarken 

 Bir nokta birden fazla işleve sahip olabilir, örneğin hem serim hem durum 
olabilir: Nora’da ilk sahne bir serim sahnesi olmasına karşın, bir durumun 
da anlatılmasıdır. 

 Tablo, bilmeyene yazılmalıdır ve yeterince ayrıntılı olmalıdır. Örneğin “Nora 
ile kocası arasındaki ilişkinin niteliği” denip bırakılmamalı, bu niteliği 
yazmak gereklidir.   
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Tartışma 2 - Gerçekçi oyunlar ve mutlu son 

 Tartışma 

 “Gerçekçi oyunlarda mutlu son yoktur. Nora’nın sonu mutlu değildir.” 
 Bu fikir tartışılır. Gerçekçi oyunlarla sadece İbsen ve çağdaşı yazarların 

eleştirel gerçekçi anlayışı kabul ediliyor. Ancak Nora rahatlıkla mutlu son kabul 
edilebilir. İbsen de bu sonun mutsuzluğunun altını çizmiyor. Tam tersine, olayın 

olumlu olduğuna dair anıştırmalar vardır.   

 
11 Aralık 2003 

Sınav Değerlendirmesi 
Soru: “Nora”, “Bir Bardak Su” ya da “Baba” oyunlarının birinden öyle iki 

sahne seçin ki bütün oyunun tema ve konusunu yansıtsın. Seçtiğiniz 
sahnelerden birinin çözümlemesini yapın. 

 Nora 
 Çoğunluk Nora’dan sahneler seçmiş. Ağırlıklı olarak I.Perde/3.Sahne ve 
III/5 seçilmiş. 
 I/5 seçen de var. Bu sahne, sadece Krogstad ile ilgili yüzeysel bir serim 
yapan bir sahnedir. 
 I/9 seçenler de var. Bu sahne Krogstad ile Nora arasındaki şantaj 
sahnesi. Oldukça kapsamlı ve hikayenin genelini veren bir sahne. Ama burada 
Nora’nın son sahnede yaşayacağı hayal kırıklığının, kocasının minnettar 
olmasını beklemesinin izlerini göremiyoruz. 

 Bir Bardak Su 
Şu sahneler seçilmiş: 
1. I. Perde / 2. Sahne 
2. a) III/4 

b) V/8 
 
 I/2.Sahne: hem mektup olayının yinelendiği hem de Masham, kız, 
Bolingbroke ilişkilerinin anlatıldığı bir sahnedir. Çok iyi bir seçimdir. 
 III/4.Sahne: Masham’ın Kraliçe’den evlenme isteğinde bulunduğu 
sahnedir. Bu, konuyu anlatmaz. 
 IV/8.Sahne: Balo sahnesidir. Elçi kraliçe ile oyuna oturur. Bir bardak su 
dökülür. Burada “bir bardak su” çemberini çözemiyoruz çünkü çember 
açılmadan kapanıyor. Ama siyası karmaşayı ve kaosu görebiliyoruz. 
Seçilebilecek en iyi sahnelerden biri. 
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Ödev 4: Oyun çözümlenecek, Realizm-Natüralizm araştırılacak 

1. Bir oyun seçilecek ve olaylar dizisi yazılacak. 
2. Realizm ve Natüralizm’in ortaya çıktığı dönem; özellikle de siyasi, 

ekonomik, toplumsal arka plan okunacak. (Kaynak örneği: “Dünden 
Bugüne Tiyatro Düşüncesi”, Sevda Şener; “Edebiyat Bilimi”, Evrensel 
yay.) 

 

Nora – Son Sahne 
 Nora’nın bu sahnedeki değişimi gerçekçi midir? 
 Bu ana kadar Dr. Rank yazarın ağzıyla konuşurken bu sahnede Nora 
yazarın sözlerini devralıyor. Bu sahnede yazar Nora’nın ağzından konuşuyor 
ve söylemek istediği her sözü söyletebilmek için Helmer’e gerekli şeyleri 
konuşturuyor. Nora çok derin, “hikmetli”, düzgün cümlelerle anlatıyor. 
 Yazarın amacı –gerçekçi oyunların özelliği olarak– kendi derdini 
anlatmak. 
 Bu sahne bir dram sahnesi midir yoksa aksiyon sahnesi midir?  
 Sahnede ilişkiler düzeni değişiyor (Helmer’in Nora’ya sevgisi ve onun 
için feda olma isteği; Helmer’in Nora’ya öfkesi, gözden çıkarması; Helmer’in 
Nora’yı affı; Nora’nın Helmer’den vazgeçmesi ve evi terki). Dolayısıyla yeni 
durumlar ortaya çıkıyor. Ancak iç ve dış aksiyon bu sahnenin en belirleyici 
yönü. Mektuplar, evi terk kararı vb. hep bu sahnede oluyor. Dolayısıyla 
belirleyici olan aksiyondur. Oysa durum sahnelerinde sadece durum vardır ve 
bu durum değişmez. 

18 Aralık 2003 

Realizm ve Natüralizm 

 Gerçekçilik (Realizm)7 
Gerçekçilik, kişilerin toplumsal karakterlerinin, ilgili ülke veya çağın 

toplumsal yaşam koşullarının doğurduğu içsel yasalılıkları içinde, gerçeğe 
uygun olarak yansıtılmasıdır. 
 20. yy.a geçişte İngiltere ve Fransa’daki toplumsal ilişkilerde yaşanan ve 
toplumsal çelişkileri açığa döken hızlı ve şiddetli çalkantılar ve dönüşümler şu 
gerçeği ortaya serdi: yaşam tanrının istencine, rastlantılara, önemli kişilerin 
eylemlerine bağlı olarak değişmiyordu. Toplumsal güçlerin karşılıklı ilişkileri 
sonucu oluyordu. Böylece toplum içindeki çelişkileri ele aldılar. 
 Güçlü yanları toplumsal çelişkileri görebilmeleri, zayıf yanları ise 
toplumsal gelişim perspektiflerini görememeleriydi. İdealleri, hâlâ (Romantikler 
gibi) tarihsel olarak soyuttu.8 

                                         
7
 Bu başlık, bir sonraki dipnotlarda verilen kaynaklardan alınmıştır. Genel bilgi niteliğindedir. 

8
 Edebiyat Bilimi (Pospelov, Evrensel yay.) 
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 19. yy.da başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, olduğu gibi 
çirkinlikleri, bayağılıklarıyla yansıtmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı. 
 Toplumu incelemek ve insanları ve toplumu aldatmasız yansıtmak ve 
eleştirmek düşüncesinden kaynaklanmıştır.  

Kökeninde olguculuk (pozitivizm) büyük etkiye sahiptir. Olguculuk, 
metafizik araştırmaları yararsız gören, araştırmalarını olgulara ve gerçeklere 
dayandıran, deneyle denetlenmeyen soruları sözde soru olarak niteleyen bir 
görüştür. 

Romantizmin yanı başında gelişmiştir.  
Fransa: Balzac, Stendhal, Flaubert 

 İngiltere: Dickens, Thomas Hardy, Charlotte Bronte, R.L. Stevenson, 
Bernard Shaw 
 Amerika: Gerçekçilikle Romantizm iç içe gelişmiştir: Irving, Poe, 
Whitman, Cooper katıksız romantiklerdir. Gerçekçiliği kullanan en önemli iki 
yazar Nathaniel Hawthorne, Herman Melville. Ayrıca Mark Twain, Henry 
James. 
 Rusya: Gogol, Gonçarov, Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov. 

- Özellikleri 

1. Gözlem çok önemidir. Konusunu gerçekten alır. Tali olayları bile belgeye 
dayandırmaya çalışır. Roman “uzun bir yol üzerinde dolaştırılan 
ayna”dır. Ne görürse yansıtır. Ancak Natüralizm’in aksine, her şeyi 
aktarma çabasına girilmez ve seçme yazı yöntemine gidilir. 

2. Olağanüstü veya istisnai olaylardan söz edilmez.  
3. Kişiliği doğal ve sosyal çevrenin şekillendirdiği düşüncesinden hareketle 

çevre tasviri ve geleneklerin anlatımına önem verilir. Gözlem esastır. 
Çevre, insana yaptığı etkiye göre, o insanların gözüyle tasvir edilir. 

4. Olay tasvire göre en aşağı seviyede tutulur. Büyük olaylar, garip 
serüvenler görülmez. Günlük olaylar aktarılır. 

5. Yazarlar, kişiliklerini esere yansıtmaz. Olay ve kahramanlar karşısında 
tarafsız kalırlar. Kendi isteklerine göre değil, toplumdaki varlıklarına göre 
anlatırlar. 

6. Laboratuar titizliğinde gözlem yaparak yazıya geçirmeye çalışırlar. 
Kelime ve cümlelerin yerli yerinde olması, üslubun açık ve yapmacısız 
olmasına dikkat ederler. 9 

 Doğalcılık (Natüralizm) 
 Fransa’da 1897’de ortaya çıktı. 
 Gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımıdır. Bilim 
ile endüstriyi çağdaş dünyaya özgü güzellik olarak görmüşlerdir. 
 Gerçekleri betimleyip bunları sınıflandırma yolunu tutmuştur. Gerçekleri 
çarpıtmadan yansıttıkları için gerçekçiliğin bir uzantısıdır. Ancak toplum 
çözümlemesiyle gerçekleri gösterme, tipleştirme yoluyla karakterlerin ve 

                                         
9
 Edebiyat Bilgileri Sözlüğü (Emin Karaca) ve Edebiyat Ansiklopedisi (Milliyet)  
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çevrenin belirleyici niteliklerini belirtme yolunu seçmemekle gerçekçilikten 
ayrılır. Gerçekçilik içinde bir deneyim olarak kalmıştır.  
 Yazar bir tutanakçı gibi davranmıştır. Deneysel bilimlerdeki Olguculuk ve 
Determinizm (Gerekircilik) yöntemini edebiyata aktarmışlardır. Buna göre: aynı 
nedenler aynı sonuçları doğurur. İnsanın huyunu ve davranışlarını 
anlatabilmek için soyunu, çevresini incelemek, bir doğa bilgini gibi davranmak 
gerekir. Bu çerçevede birçok aile romanı yazılmıştır. 
 Maupassant, Daudet, İbsen’de de izleri vardır (Hortlaklar, Rosmersholm, 
Solnes).  
 Esin veren: Hippolyte Taine: “aynı sebepler aynı şartlar altında aynı 
sonucu verirler” 

- Özellikleri: 

1. İnsan davranışları soyun ürünüdür. 
2. Kahramanlara müdahale etmez. Duygusuz davranır. Sadece 

gördüklerini aktarır. 
3. Olay ve kişileri bilim adamı gözüyle inceler. 
4. Çevre ve insan tasvirlerine geniş yer verilir. 
5. Gerçeği tüm ayrıntılarıyla yansıtmaya çalışır. Ne kadar ayrıntı verilirse o 

kadar gerçekçi olacağını düşünür.10 
 

 Realizmin ortaya çıktığı süreç 
 Realizmin başlangıcını Rönesans dönemine, yani feodalizmin çözülme 
dönemi olan 15-16. yy.a dek uzatabiliriz.  
 Adı realizmle birlikte anılan bazı öğeler şunlardır: 

 Merkantilizm: O zamana dek toprakla ölçülen zenginlik artık altın ve 

değerli madenlerle ölçülmektedir. Sömürgelerden alınan değerli madenler 
beli ülkelerde birikmiştir.11  

 Sömürgeler: Zenginliği belli ülkelerde biriktirdi. 

 Coğrafi keşifler: Sömürgeciliği artırdı. 

 Buluşlar: Sanayiyi geliştirdi. 

 Pozitivizm (olguculuk): Her şeyin bilime ve gözleme dayandığı savıyla 

sanatı da etkiledi. 

 Dinsel reformlar ve Protestanlık: Değişiklikler ilk önce dini etkiledi. Kilise 

toprakların %70’ine sahipti ve yeni ekonomik sistemin önünde engeldi. 
Martin Luther ve Calvin Klein (?) ile birlikte Protestanlık gelişti. Bu din 
kapitalizmin diniydi ve “doğadaki eşitsizlikler toplumda da vardır” görüşünü 
savunuyordu. 

                                         
10

 Bunun tipik bir örneği, kasap dükkanını yansıtmak için sahneye gerçek et çıkarmaktır. Aksinin 
gerçeği tam olarak yansıtmayacağı düşünülüyordu. Oysa realistler için gerçeğin kendisi değil gerçek 
gibi olmak önemliydi. 
11

 Bu ülkelere değerli madenler çok kolay girebilmekte ve çok zor çıkabilmekteydi. Bu bir sermaye 
birikimi oluşturdu. İspanya bunları saraylarda biriktirmekle yetinirken İngiltere ekonomiye soktu. 
Özellikle el tezgahları ve kumaş üretimiyle küçük bir endüstri oluşturdu. 
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 Sanayi devrimi: 1830’larda İngiltere’de başladı. El tezgahlarından 

makineleşmeye geçişi en hızlı gerçekleştiren ülke İngiltere’ydi. İşçi sınıfı da 
hızla oluştu ve giderek işçi hareketleri de başladı. 

 Darwincilik: Biyolojideki bu akım, genlerin önemi yazarları derinden 

etkiledi.12 
 

Realizm romana erken yansırken tiyatroya oldukça genç yansıdı. Bunun 
sebepleri şunlar olabilir: 
- Tiyatro ancak destek ve parayla var olabilirdi. Dolayısıyla kabul görmek 

zorunda olan daha pahalı bir sanattı. 
- Roman kapitalizmle birlikte ortaya çıkmış bir sanattı. Tiyatro ise çok eskiydi. 
 

25 Aralık 2003 

 Ders öğretmeni İsrail gezisinden dönmüştü. Oradaki iki dilli tiyatro 
üzerine katıldığı konferanstan bahsetti. Orada tek kişilik oyunlara 
“monodrama” diyorlarmış. Türkiye’de ciddi çocuk tiyatrosu olup olmadığı 
sorusuna cevap olarak Tiyatro Tem ve Tiyatro Tempo isimlerini verdi. 

  

● İlişkiler Düzlemi/Düzeni 
 Nitelik olarak aynı olan ilişkiler bir düzlem oluştururlar.  
 Nora oyunundaki düzlemler: 
1) Aile düzlemi: Nora, Helmer, Çocuklar, Hizmetçi. 

Bu düzlemdeki ilişkileri belirleyen asıl nitelik: kadın ve erkek olmak. (Oysa 

örneğin Macbeth’de Lady Machbeth, asıl olarak kendi karakteriyle öne 
çıkar) 

2) İş hayatı düzlemi: Krogstad-Nora, Krogstad-Helmer. Bu düzlem aile 
ilişkilerine toplumsal boyut katarak olayın ateşleyici sebebi oluyor. 
Bu düzlemi belirleyen asıl nitelik: ekonomik yapı. 

3) Linde-Krogstad düzlemi: Bir iş ilişkisi-tartışması olsa da bir sevgi ilişkisi 
ortaya çıkıyor. Linde bir ailenin içinde olması çabasıyla Krogstad ile 
evleniyor. 
Bu düzlemi belirleyen: kadın-erkek sorunu. Bu düzleme “2.5’uncu düzlem” 
de denilebilir. Çünkü organik bir düzlem değil ve ancak sonucu itibariyle 
etkili oluyor. 
 

Bu düzlemler arasındaki ilişki ve ilişkiler düzeni üzerine düşünülecek ve bir 
paragraflık bir yazı yazılacak.  

Ödev 5: Nora'daki ilişkiler düzlemi üzerine yazı 

                                         
12

 İlginç bir şekilde aynı dönemde var olan Marksizm’in geniş bir etkisi olmadı. Bu yazarların genellikle 
egemen sınıflardan gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.  
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● İletişim Ortamı 
 Biçim konusunda 1) Olaylar Dizisi ve 2) İlişkiler Düzlemi/Düzenini ele 
aldıktan sonra iletişim ortamını inceliyoruz. İletişim ortamı şunlardan oluşuyor: 
 – Zaman 
 – Mekan 
 (– Bölümleme)13 
  Yazarların zamanı ve mekanı bilinçli seçtikleri kabul edilir. Böylesi 
seçilmiş zaman ve mekanın oyuna katkısı vardır.  
 Sahnede mekanın nasıl kullanılacağı çok önemlidir. Sadece 1 masa 2 
sandalye bile kullanılacak olsa bunların nasıl masa ve sandalyeler olduğu 
önemlidir. 

 Nora’da Zaman ve Mekan 
 Nora bir evin içinde geçmektedir. Evin de çalışma odası kısmını 
görmezken kadının mekanı olan kısmı görüyoruz. Nora da Helmer’in odasına 
hiç girmemektedir. 

Ev, aile ve özel ilişkileri çağrıştırır.14 Oyun da ev içi ilişkilerle ilgilidir. 
Özellikle Nora’nın bölümünü görmemiz de oyundaki kadın vurgusuyla ilgili olmalıdır. 

Oyunda mekan giderek daralmaktadır.  
 1. Perde’de salonu görürüz.  
 2. Perde’de çam ağacı bozulmuştur ve dağınık bir salon görürüz. 
 Son perdede de aynı oda vardır. Fakat masa ortaya çekilmiştir. Sadece 

lamba yanmaktadır. Koridor kapısı açıktır ve bir dans müziği duyulur. 
 Giderek  daralan ve kararan bir mekan görürüz. Sıkışmışlık duygusu, 
mekan kullanımıyla pekiştirilmiştir. 
 Son perdede koridor kapısı açıktır. Çünkü, o kapıdan hem Helmer 
mektup almaya gidecek hem de tehlike içeri girecektir. Aynı zamanda Nora da 
o kapıdan dışarı çıkacaktır. Bu, mekan kullanımı yoluyla önsemedir.  
 Dans müziği olgusunun çeşitli yorumları olabilir: ● Nora danstan medet 
ummuş, fakat bu bir işe yaramamıştır. ● Mutlu bir olayla (parti) ailenin yıkımı 
arasındaki çelişki bu şekilde daha iyi verilmiştir. (Bu oyunda mutluluk sinyalleri 
bir şekilde kırılmaktadır; örneğin Nora mutluluğundan bahsederken Linde gelir 
ve olaylar karışır vs.) ● Serim işlevi vardır: partinin devam ettiğini öğreniyoruz.  

● Tür ve Üslup 
 Tür, kuralları tanımlanmış özelliklerdir. Eserin komedya, tragedya, 
pastoral, melodram15 vs. oluşunu açıklar.  
 Üslup türü ele alma şeklidir: gerçekçi, fantastik, gerçeküstü vb. gibi.  

                                         
13

 Bu da iletişim ortamı içine girer fakat çeviri oyunlarda bölümlemeler bozulduğu için bu konuda fazla 
bir inceleme yapamıyoruz. 
14

 Tiyatronun ev içine girmesi 17. yy melodramlarıyla birlikte olmuştur. O vakte dek mekan “sokak”, 
“sarayın önü” vs.dir.  
15

 En çok seyirci çeken tür melodramdır. Çektiği seyirci ancak sinema ile karşılaştırılabilir. Kökeni 
müzikli (melo) oyun (dram)’dur. Yaşamı salt iyi ve kötü şeklinde tanımlayan bir türdür. Bugün dram 
sözcüğü gerçekçi oyunlar için kullanılmaktadır. Bu yanlış bir kullanımdır. Dram her tür oyun demektir. 
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 Örneğin Anahtar deliği absürd bir oyundur. Ama Tardieu’nun üslubunda 
gerçek dünyadan alınmış gibi olan öğeler de vardır. 
 

Soru: Nora oyununda çatışma, kriz, doruk ve finali saptayınız. 
 Linde’nin gelmesi ateşleyici sebeptir.  
 İlk asal çatışma (kurgu açısından önemli çatışma): Nora-Krogstad arasında I. 

Perde, 9. Sahne’de gerçekleşen çatışmadır. 

 Kriz: III. Perde’deki Nora-Helmer tartışması ve mektupların 

gelişidir. 

 Doruk: 2. mektubun gelişinin ardından Nora affedildikten sonra, 

Nora’nın terkinden hemen öncesidir. 
 Final: Nora’nın evi terkidir. 

Bu konuda oldukça değişik görüşler vardır. Ders öğretmeninin görüşü bizim 
görüşlerimize yakındır. Çatışma konusunda genel bir hemfikirlik var.  

Ödev 6 - Nora'da çatışma, kriz, doruk ve final 

 

Final: 3 oyun kitabı getirilecek. Öz ve biçim unsurlarını çözümlemeye dair 
sorular sorulacak.  

Ödev 7 - Final Konuları 

 


