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Merhaba

T İ J E N  S AVA Ş K A N

Oyun Dergisi’nin bahar sayıları her zaman biraz farklı olur. Ülke gündemi ne kadar karanlık 
olursa olsun bir yandan baharı karşılama sevinci ve enerjisi, diğer yandan çok anlamlı 
bazı günlerin Mart ayında buluşması, farkındalığımızı yoğunlaştırdığımız içerikler 

oluşturmamıza katkıda bulunur. 8 Mart Dünya (Emekçi) Kadınlar Günü ve 1961 yılından beri 
sanatımızın varlığını coşkuyla kutladığımız 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bu sayımıza hep özel bir 
ayrıcalık ve kutlama ruhu katar. 

Ancak bu kez bahar, ne yazık ki beklenmedik bir savaşla birlikte geldi. Üstelik pandemi sürecinde 
yaşama, dünyaya ve doğaya ilişkin bambaşka bir farkındalık geliştirdiğimizi düşünürken; üstelik 
tüm insanlıkla birlikte bu zor deneyimden geçmeye çalışırken... Sistemle, doğayla ve türümüzle 
bağlarımızı yeniden ve yeniden sorguladığımız zorlu geçen iki yılın ardırdan bir de silahlar, 
bombalar, kıyımlar ve göçler, geleceğe ilişkin boğucu ve ağır bir keder yaratıyor.    

Kassandra’yla başlayacağız bu sayımıza. Antik tragedyaların (Agamemnon ve Troyalı Kadınlar) 
acılarla yüklü "anti-kahraman"ı Kassandra, Eylem Ejder’in kaleminden deneysel bir anlatıyla 
sayfalarımızda yer alırken, neredeyse derginin tüm bağlamını da kucaklıyor. Bir kadının başına 
gelebilecek en kötü şeyleri; savaşı, esareti, köleliği yaşar, şiddeti, sevdiklerini, ülkesini yitirir 
Kassandra. Oysa en başında güneşle bir tutulan, sanatı temsil eden tanrı Apollon’un mabedine 
gidip rahibe olmaktır amacı. Kassandra’nın güzelliğine hayran kalan Apollon’un tacizi ve ona sahip 
olma çabasının günümüzdeki karşılıklarının da izini süreceğiz. Kassandra bilmeyi ister, Apollon 
da Kassandra’ya sahip olabilmek için bu yetiyi ona verir. Ancak karşılığında, Apollon’un tutkusuna 
boyun eğmediği için bildiklerine, kehanetine kimseleri inandıramaz. Reddetmenin bedeli budur; 
o hayran olunan tanrı böyle cezalandırmıştır onu. Ancak Kassandra bu laneti en ağır şekilde 
yaşarken, yazıda ifade edildiği gibi  ‘’... belki de erkek aklının yarattığı tarih nehrine taş koyuyor 
bir şekilde. Savaşların, siyasetin, iktidarın ve insanın daha fazlasına sahip olma hırsının ve hatta 
aşkı da tahakkümün aracı kılmasının yarattığı felaketleri duyu(ru)yor’’ bıkmadan usanmadan. 
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İnanılmasa da, duyulmasa da, çabası boşuna olmamalı. 

Bahar sayımızla 8 Mart’ı kutlarken ilk kez, tek bir yazı dışında tümüyle kadın yazarların dilinden 
sesleneceğiz sizlere. Tiyatro yazan, oynayan, yöneten kadınlar, eleştirleriyle, inceleme yazılarıyla 
ve söyleşilerle çoğunlukla da kadınlarla ilgili oyunları, kadın bakışıyla üretilen yorumları ve bazen 
de sorunları paylaşacaklar. Sahne, aracı olacak kadınları anlamaya, anlatmaya...  

Dosya konumuz ise aslında erk(ek) sorunu olduğu hala görmezden gelinen ve ‘’kadın sorunu’’ 
olarak değerlendirilen, en büyük suskunluğumuz olan taciz üzerine. Duygusal ve fiziksel tacizlerin 
gösteri sanatları alanındaki özel araştırmalarına yönelik bir derleme yapmaya çalıştık bu kez. 
Çünkü özellikle tiyatro, dans ve performans alanlarının beden sınırlarını muğlaklaştıran doğası 
ne yazık ki suistimallere çok açık. Bu konuda özellikle son yıllarda yaşanan mağduriyetlerin çok 
zor ifşa edilebildiğini biliyoruz. Ama artık asla yalnız yürümememiz gerektiğini de. Pandemi 
sürecinde başlayan dayanışma çabaları, gösteri sanatlarındaki kadınları bir araya getirdi ve bu 
konudaki paylaşımların,araştırmaların ve çalışmaların da yolunu açtı. Dosyamızda olabildiğince 
her yönüyle gösteri sanatlarında beden sınırlarını, eğitim, prova ve sahneleme süreçlerine ilişkin 
nesnel koşulları, sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmaya çalıştık. Farklı disiplinlerden, farklı 
bakış açılarından ve kişisel deneyimlerden de yararlanarak konuyu irdelemek, dikkat çekmek 
ve biraz olsun farkındalık yaratmak istedik. Özlem Belkıs, Ayşe Naz Hazal Sezen, Mürüvet Esra 
Yıldırım, Ayrin Ersöz, Zeynep Günsur ve Sündüz Haşar değerli yazılarıyla katkı sundu. Susma 
Bitsin, Gösteri Sanatlarında Kadın Girişimi ve Oyuncular Sendikası’nı temsil eden bazı sanatçılar 
ise söyleşilerle dosyamızı zenginleştirdi. Tilbe Saran, Ece Dizdar, Nazife Aksoy ve Zeynep 
Güngörenler, Ayça Köklü, Yaşam Özlem Gülseven ve Gözde Pelister’in sorularını yanıtlayarak 
sorunun alanda görünür kılınmasına önemli bir katkı sağladı. 

Dosya bölümümüzü noktalarken, Gösteri Sanatlarında Kadın Girişimi’nin içinden biri olarak, 
süreç boyunca devam eden tartışmalarımız, akademik araştırmalar, eğitim çalışmaları ve 
anketlerle bu dosyanın ortaya çıkmasına ilham veren alandaki tüm kadınlara ortaya koydukları 
dayanışma ruhu için kendim ve TEB Oyun ekibi adına teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu 
dosya hazırlanamazdı.        

Gelelim bu sayımızdaki inceleme/ eleştiri yazıları ve söyleşilere. İKSV Tiyatro Festivali 
bağlamında sergilenen Neşe ve Medea festivalin ses getiren yabancı oyunlarındandı. 
Neşe’yi Hasibe Kalkan, Medea’yı ise Özden Işıltan kaleme aldı. Yine Festival bağlamında 
GalataPerform’un Yeni Metin Yeni Tiyatro girişiminin 10. yılı kutlanırken, bu yıl seçilen Çiçek 
Kalkışması adlı oyun metni, okuma tiyatrosu olarak Sanem Öge rejisiyle sahnelendi. Ben de 
çok ilginç bulduğum bu oyun üzerine yazarı Sevcan Bati ile toplumsal cinsiyet odaklı bir söyleşi 
yaptım. 

Hepimizin bildiği gibi, İbsen’nin Nora:Bir Bebek Evi adlı oyunu, genellikle ilk feminist oyun 
olarak kabul edilir. Bu sezon iki farklı Nora izleme şansımız oldu. Nora 2, Lucas Hnath’ın tarafından 
yazılan ve 15 yıl sonra Nora’nın eve dönüşüyle ilgili ilginç bir uyarlama. Yaşam Özlem Gülseven’nin 
kaleme aldığı oyun, İstanbul’da yeni açılan Bahçe Galata’nın da ilk çalışması. Diğeri ise Bursa 
Nilüfer Kent Tiyatrosu yapımı Stef Smith’in yazdığı aynı adlı çağdaş bir yorum. Oyun İstanbul 
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seyircisiyle de buluştu. Banu Çakmak ‘’Toplumsal Cinsiyet Rolünü Yıkan Nora(lar)’nın Öyküsü’’ 
başlığıyla oyunu değerlendirirken yönetmen Ebru Nihan Celkan’ın yorumu da kadın bakış açısını 
güçlendiren bir yerde duruyor.      

İnceleme yazılarımızdan bir diğeri Melisa Yılmaz tarafından yine toplumsal cinsiyet bakış 
açısıyla kaleme alındı. Beckett’in Mutlu Günler oyunundaki kadın karakter Willy’i odağına alan 
kuramsal çerçeve, feminist bakış açısının sadece kadınlarla ilgili oyunları değil, tüm oyunları 
değerlendirebileceğimiz kriterlerini de düşünmemiz ve değerlendirmemiz açısından anlamlı.   

Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı, Hayal Satıcısı ve Ankara’da sahne alan Yüzleşme adlı iki oyun, 
yine toplumsal cinsiyet odağından bu kez eril sistemin mekanizmalarını ortaya çıkarmak 
üzere kurgulanan iki kadın oyunu. Yüzleşme Emine Hamalı, Hayal Satıcısı ise genç eleştirmen 
Rümeysa Ercan tarafından kaleme alındı.

Sezonun tek kişilik kadın oyunları yine sahnelerimizde sık sık karşılaştığımız anlatı tiyatrosuna 
örnek oluştururken, bu kez yazan ve oynayanın aynı kişi olduğu oyunlarla da karşılaşmaya başladık. 
Hatta yazan ve kendi hikayesini oynayan kadın oyuncular da farklı bir gerçeklikle sahnelerde 
görünmeye başladılar. On İkinci Ev ve Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur farklılıklarına karşın 
otobiyografik anlatılarıyla ve kendi hayatını performe eden oyuncularıyla özel yapımlar. Aysen 
Mede Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur’un yapımcı ve yönetmeni Şule Ateş’le ‘’hikaye anlatıcığı 
yöntemiyle performans tasarımı’’ olarak tanımlanabilecek bu yeni tür üzerine bir söyleşi yaptı. 
Pınar Göktaş’ın toplumsal cinsiyet odaklı otobiyografik öyküsünün sahneye taşınma süreci 
oldukça ilginç.         

Bir Oyun Üç Bakış, dergimizin çok özen gösterdiğimiz ve emek verdiğimiz bölümlerinden biri. 
Bu kez yukarıda söz ettiğim On İkinci Ev adlı otobiyografik performansı yine bir eleştirmenin, 
yaratıcı ekibin ve seyircinin gözünden sizlerle paylaşıyoruz. Melek Ceylan, çocukluğundan genç 
kızlığına, konservatuar yıllarından sahne deneyimine kadar olan yaşamını yine toplumsal cinsiyet 
odaklı bir bakışla sahnede yazarak, çizerek ve bedeniyle yepyeni bir kadın dili kuruyor ve yıllarca 
bastırdığı sesini duyurmaya çalışıyor. Bir cam vitrinin arkasından izliyoruz onu ve çabasını. 
Rehberli Otobiyografi tekniğinden yararlanarak kurgulanan performans, bazen bir sokakta, tiyatro 
fuayesinde ya da sahnede seyircisiyle farklı iletişimler kuruyor. Bu bölümün eleştiri yazısını 
Ceren Uyan, yaratıcı ekiple söyleşiyi ise Yaşam Özlem Gülseven yaptı. Güray Dinçol ve Selen Nur 
Çalışkan ise seyirci yorumlarıyla üçüncü bakışı tamamladı. 

Lâl Hayal erkek şiddeti izleğine odaklı, tek kişilik, ancak oyuncunun bir çok kişiyi temsil ettiği 
başarılı bir performans. Geçen sezon farklı bir dramaturji ve sahne estetiğiyle seyirciyle buluşan 
oyun, bu kez daha yalın ve minimal, sadece oyuncu odaklı sahneleniyor. Almanya‘da Theater An 
Der Ruhr’da da sergilenen oyun, Zehra İpşiroğlu’nun moderatörlüğünde Almanya’da yaşayan 
Türkiyeli kadın seyircilerle birlikte dergimiz için tartışıldı. Bundan sonra da farklı alanlardan 
gelen kadın seyircinin sesini duyuracağımız bu tartışmalara, zaman zaman dergimizde yer 
vermeye çalışacağız.  

Kassandra’yla başlamıştık, savaş demiştik. Kosova Tiyatro Showcase, bu yıl 4.sü gerçekleşen 
bir festival. Handan Salta büyük bir neşeyle başlattığı izlenim yazısını, 20 yılı geçtiği halde hala 



8

TEB OYUN BAHAR/2022

savaşın travmalarına ve sonuçlarına odaklanan, etkisi ve yaraları sarılamayan süreçlerden 
etkilenen oyunları anlatmakla sürdürüyor. Balkanlardaki bir ülkeyi haritadan silen ve parçalayan 
bu savaş, doğal olarak yaşamın kırılma noktasındaki tiyatro sanatını yıllar geçse de sonuna kadar 
etkiliyor. Ne yazık ki savaşın ve göçün en büyük acılarını da yine kadınlar ve çocuklar yaşıyor. 

Büyük usta Genco Erkal, politik ve toplumcu tiyatronun ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden 
ve bu uğurda bayrağı hiç bırakmayan değerli bir tiyatro insanı. Tiyatroya Adanmış Bir Yaşam 
adlı belgesel, tarihsel ard alanla birlikte ustanın tiyatrodan ayrılamayan yaşamını anlatıyor. 
Sayfalarımıza konuk ettiğimiz belgesel sinemacı Nurdan Arca tarafından kaleme alınan bu tanıtım 
yazısında, hem kurguya hem de içeriğe ilişkin önemli detaylar paylaşılıyor.

Politik ve toplumcu tiyatro deyince 1968-1971 yılları arasında, halkla, emekçilerle bütünleşmiş 
çok özel bir tiyatro deneyimine, Devrim İçin Hareket Tiyatrosu’na ( DİHT) yer veriyoruz 
sayfalarımızda. DİHT emekçilerinden Hüseyin Erdem’in doğrudan tanıklığına dayanan bu 
yazı, tiyatro sanatının gücüyle ilgili özellikle genç kuşaklara esin olabilecek ve ülkemizin tiyatro 
belleğine katkıda bulunacak. Bundan böyle tiyatro belleğimize dokunan, geçmişten izlere yer 
vermeye çalışacağız.  

Bahar sayımızın son yazısı, 20 Mart Dünya Çocuk Tiyatrosu Günü’nü de kutlamamıza vesile 
olacak, İKSV Tiyatro Festivali bağlamında çocuklara yönelik olarak Ani Haddeler’in yazıp 
tasarladığı Mitolojik Hikayeler adlı çalışma sergilendi. Nihal Kuyumcu’nun Ani Haddeler ile 
gerçekleştirdiği söyleşide kuklalarla farklı disiplinlerden gelen sanatçıların buluştuğu bu özel 
projenin detaylarını okuyabilirsiniz.

Her zamankinin neredeyse iki kat uzunluğunda olan bahar sayımızla, hem 8 Mart’ı hem de 27 
Mart’ı yoğun bir içerikle kutlamış olduk. Sezon, pandeminin acısını çıkarırcasına yepyeni oyunlarla 
devam ediyor. Sanatın iyileştirici gücüyle baharın umudunun, karanlık günleri biraz aydınlatması 
ve bakışımızın sahne ışıklarının altında biraz daha netleşmesi için salonları boş bırakmayın. Yaz 
sayımızda ve daha aydınlık günlerde buluşmak üzere.   
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Halıları Kaldırdık, 
Altına Süpürülenler 
Ortaya Çıktı!

Ö Z L E M  B E L K I S

Gösteri sanatları alanında beden, sınır 
ihlali, onay ve rıza, taciz, cinsel taciz 
konuları 2000’lerin başından beri ko-

nuşuluyor, araş tırılıp tartışılıyor. Hem konu-
nun hem de tartışmaların pek çok belirleyeni, 
etkeni ve sonucu var. Bu yazıda önce genel bir 
çerçeve çizip eteğimizdekileri dökmeye, ar-
dından bu süreçle ortaya çıkan ihtiyaç doğrul-
tusunda yapılan çalışmalar, bunların sonuçları 
ve düşündürdükleri üzerine bir değerlendirme 
yapmaya çalışacağ ım. Meseleyi geniş bir per-
spektifte görmek, yeni çözümler üretmek ve 
güçlenmek için faydalı olur diye umuyorum... 

Nasıl Başladı? 

Bireysel çıkışlarla, ifşalarla başladı. 
Türkiye’de 2021’de sosyal medyada paylaşılan 
bir ifşa, gösteri sanatlarında çalışanları 
dehşete düş ürdü. İnanmayan ve davranışın 
yanlış algılandığını düşünenler bir yanda, ken-
di deneyimlerinin gücüyle artık bazı şeylerin 

değişmesi gerektiğ ini düşünenler diğer yanda 
konuyu tartıştılar. Gösteri sanatlarındaki bu 
ifşadan sonra edebiyat alanında ve akademide 
yaşanan tacizlerin ifşaları geldi. #SusmaBit-
sin, #UykularınKaçsın etiketleriyle kimisine 
şaşırdığ ımız, kimisine hiç şaşırmadığımız 
isimler, deneyimler okuduk. 

Aslında bu konu, yaklaşık on yıl önce de 
tartışılmıştı. 22 Kasım 2008 Cumartesi günü 
TAKSAV Toplantı Salonunda Fulya Paksoy’un 
kolaylaştırıcılığında Gülcan Küçük (BÜO), Ay-
nur Özuğurlu (Kadın Tiyatrosu), Pınar Gümüş 
(Tiyatro Boğaziçi), Özge Mersin (TİYAGRAM), 
Korcan Perçin (TİYAGRAM – Mezunlar), Mel-
tem Keskin (Ankara DT), Burak Acıl ve Cangül 
Uygur (Yeraltı), Elif Dumanlı, Serpil Sancar 
ve Güzin Yamaner’in katıldığı Tiyatro ve Taciz 
konulu panelde, bugün konuştuklarımız ayrın-
tılı olarak dile getirilmiş, masaya yatırılmıştı.1 
Peki aradan geçen zamanda neler olmuş, neler 
değişmişti? 

Bireysel çıkış ve ifşa ile hareketlenen taciz 
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tartışmalarının en güçlüsü, #MeToo’dur. 
2017’de Amerika’da Alyssa Milano, film en-
düstrisinden pek çok kadının, cinsel taciz veya 
saldırıya maruz kaldığını söyleyerek ünlü bir 
yapımcıyı ifşa etti; cinsel taciz ve saldırıya ma-
ruz kalan kadınlardan da kendi deneyimlerini 
paylaşmalarını istedi. Kadınlar peşpeşe #Me-
Too hashtag’iyle paylaşımlar yaptılar. İfşalar, 
şikayetler birbirini izledi, paylaşım sayıları elli 
binler, on milyonlarla ifade ediliyor. Tahmin 
edileceği gibi burada da bir yanda meselenin 
abartıldığını, kadınların ‘şöhrete ulaşmak’ için 
başvurdukları eski bir yol olduğunu söyleyen 
inkarcılar, diğer tarafta tacize açık ilişkilere ve 
güvenli çalışma alanların önemine vurgu ya-
panlar vardı. 

Aslında aynı şey, yaklaşık on yıl önce de 
yapılmıştı. 2006’da New Yorklu aktivist Ta-
rana Burke, cinsel saldırıya maruz kaldığını 
söyleyerek kendisinden yardım isteyen on üç 
yaşındaki bir kız çocuğuna ses olmak için bu 
hareketi başlatmıştı. O günlerde hashtag henüz 
icat edilmediği için Tarana Burke dönemin 
en büyük sosyal ağı olan MySpace’de bir kam-
panya başlatmış, beyaz olmayan kadınların 
cinsel taciz ve saldırıya daha fazla maruz kal-
dıklarına ilişkin bir bilgi ve deneyim paylaşımı 
alanı açmıştı. Ne var ki bu paylaşımlar bir süre 
sonra sessiz bir isyana dönüştü ve yerel bir sivil 
toplum hareketi olarak kalmıştı.2 Peki aradan 
geçen zamanda ne olmuş, neler değişmişti? 

Türkiye’de, Amerika’da ve tahmin edileceği 
gibi başka ülkelerde de bireysel ifşa ile 
başlayan, kitlesel bir harekete dönüşen taciz 
tartışmalarını ortaya çıkış ve yöneliş olarak 
birlikte ele alabiliriz, diye düşünüyorum. 
Bunların hepsi ataerkil cinsiyet ilişkilerinin 
ürettiği eşitsizliğin sonuçları ortak paydasında 
toplanıyor. Ve ne yazık ki öfke, alevlenen 
tartışmalar, adalet isteği, somut çözümlere 
ulaşmıyor. O halde sormalıyız: Çözümü 
engelleyen nedir? Hep birlikte lanetlediğimiz 
sorunların çözülmesini önleyen, unutturan 
nedir? 

Asıl Mesele 

Gösteri sanatlarında beden sınırları ve bu 
sınırların ihlali, rıza ve onay, taciz, cinsel 
taciz ve saldırı, ifşa 2000’lerden bu yana 
konuşuluyor. Sadece gösteri sanatları alanında 
da değil, farklı sektörlerde istenmeyen yaşan-
tıların açık edilip tartışmaya açıldığını, çeşitli 
kural ve standartlar konularak iş yeri barışına 
ilişkin düzenlemelerin yer yer yapıldığını, şid-
det ve ayrımcılıktan uzak bir dilin kurulmaya 
çalışıldığını görüyoruz. Konu, çeşitli yönlerden 
ele alınıp tartışılıyor. 

Konuyu gösteri sanatları kapsamında tar-
tışırken gördüğümüz bu iki farklı yaklaşım 
kalıbı, genel olarak kadınlara yönelik şiddetin 
tartışma şablonlarını hatırlatan bir çerçeve 
gösteriyor. Perspektifi genişleterek baktığımız-
da da genelde kadına yönelik şiddet dediğimiz 
başlığın altında meseleyi gören, tanımlayan 
ve çözüm odaklı çalışan, organizasyonel 
yaklaşımlarla, meseleyi kişilik bozukluğu ya 
da anlaşmazlık olarak gören, gözardı eden 
yaklaşımlar görürüz. Birincisinin dinamiği 
kadınların örgütlü eşitlik mücadelelerine, ikin-
cisinin dinamiği gereksiz hassasiyet gösterild-
iğine vurgu yapan ataerkiye dayanır. Bu durum 
bize özgü değil, batıda da aynı şablonu göreb-
iliriz. Bir başka deyişle ‘yahu amma abarttın, 
bi kere dokunmakla bir şey olmaz’ veya ‘onun 
huyudur, yapar öyle, aldırma sen’ ifadeleri 
sadece bizim topluma, bize özgü bir şey değil. 
Mesele benim, senin, onun meselesi, tacize 
açık veya kapalı olma, davranış meselesi değil; 
mesele, cinsiyetleri algılayış, eşitsizlik, toplum-
sal cinsiyet eşitliği algısı, kadın özgürlüğü me-
selesi. İşte tam da bu yüzden konuyu cinsiyet 
eşitsizlikleri ve bunun doğurduğu neden ve 
sonuçlarla birlikte ele almak, çözümü de bura-
larda aramak gerekiyor. Yani asıl mesele kişiler 
arasındaki yanlış davranışlar değil, asıl mesele 
cinsiyet eşitsizliği. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddete 
Bakışın Değişmesi 

On dokuzuncu yüzyıl kadınların organize 
olmuş bir şekilde eşitsizliğe karşı çıkmaya 
başladıkları, yirminci yüzyıl ise istihdam, 
ekonomi, siyaset, eğitim, sosyal yaşamda 
eşitsizliklerin deşifre edildiği, çözümler 
arandığı ve çeşitli kazanımların gerçekleştiğ i 
yüzyıllardır. Kadınları olumsuz yönde etki-
leyen pek çok sorun ulusal ve uluslararası 
düzeyde politik, akademik, eylemsel, sanatsal, 
bireysel, aktüel düzeylerde ortaya konmuştur. 
Bu iki cümlede dev bir kadın hareketinin cilt-
lere sığmaz emeği, çabası var. Yeri geldiğ i için 
hatırlatalım, birinci dalga feminizm eşitlik 
fikrinin öne çıktığı, ağırlıklı olarak temel ha-
kların, bilhassa siyasi, ekonomik ve eğitim 
alanında ilk kazanımların gerçekleştiği dönem; 
ikinci dalga feminizm ise farklılık fikrinin öne 
çıktığı, ağırlıklı olarak kamusal alan, beden 
(dolayısıyla kadına yönelik şiddet ve türleri), 
en geniş anlamıyla sanat ve varlık konularında 
çalışıldığı dönemdir. 

Pek çok farklı konu içinde önemli bir başlık, 
elbette ve ne yazık ki kadınlara yönelik şiddet, 
cinsel taciz ve saldırı konularıdır. Feride Acar, 
kadınlara yönelik şiddet tanımının değişme-
siyle meseleye yaklaşım ve mücadele biçiminin 
de son elli yıl içinde değiştiğini3 bir konferan-
sında açıklamıştı. Bu değişim, kadına yönelik 
şiddetin kişilik bozuklukları ya da bireyler 
arasındaki sorunlardan değil toplumsal cin-
siyet eşitsizliklerinden kaynaklanan bir mesele 
olduğunun kabul edilmesidir. Bir başka deyişle 
önceleri korumacı bir tavırla ele alınan ka-
dına yönelik şiddet, zamanla kadınların insan 
hakları içinde ele alınmış, böylece özel alana 
ilişkin bir sorun olmaktan çıkıp kamusal alana 
ilişkin bir sorun olarak görülmeye başlanmış, 
bir yandan ulusal ve uluslararası sözleşmeler, 
çeşitli kararlarla ortak bir hareket alanı oluş-
turulmaya çalışılmış4, diğer yandan akademik 
ve aktüel alanda araştırılmış, çözümler üretil-

meye çalışılmıştır. 
Tarihlendirmek gerekirse, cinsel taciz ve 

kadına yönelik şiddet 1970’lerde konuşulmaya, 
tanımlanmaya başlanmış olsa da toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak kabul 
edilmesi 1990’ları bulur. Örneğin cinsel taciz 
ilk kez 1979’da tanımlanır ama cinsel taciz 
ve saldırı davranışlarının toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin bir sonucu olduğu, bununla 
mücadelenin de ancak toplumsal cinsiyet eşit-
liğini anaakımlaştırmaktan geçtiği fikri, ancak 
1997’de bir Birleşmiş Milletler tavsiyesinde 
yer alır. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik 
şiddete yaklaşımın değişmesinde çok önemli 
bir metindir; bu metinden imzanın çekilmiş 
olması, metni yok etmez. 

Kısacası şiddetle mücadeleye odaklan-
mak yanında, hatta daha da önemli olarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının 
gerekliliği ortaya konmuştur. Her alanda 
olduğu gibi gösteri sanatlarındaki şiddet başlığı 
altında incelediğimiz cinsel taciz ve saldırının 
yok edilmesi için işte bu yüzden eşitlik ve hak 
temelli çalışmalara yoğunlaşılması önemlidir. 

Bu arada kadın örgütlenmelerini bu hareket-
leri destekleyen en önemli ateşleyiciler olarak 
görmek gerekir. Bu örgütlenme ve bir araya 
gelmeler ise bireysel çıkışlar ve acı deneyim-
lerden geçer. 2009’da Cem Gariboğlu’nun 
vahşice öldürdüğü Münevver Karabulut’un, 
2015’te Suphi Altındöken’in katlettiği Özgecan 
Arslan’ın ve Anıtsayaç’ta5 adı bulunan, bu-
lunmayan pek çok kadının, yaşadığı deneyimi 
ifşa eden kadınların bu örgütlenme ruhunu 
oluşturmakta ne yazık ki önemleri büyüktür. 
Yani bireysel acılar ve paramparça olmuş bir 
adalet duygusundan yola çıkan kadın hareketi, 
akademik çalışmalar, bürokratik ve hukuksal 
gelişmeler –hiçbir zaman tatmin edici olmasa 
da– birbiri ile bir şekilde ortak çalışır. 

Bütün bunları şu 3 noktayı vurgulamak için 
anlattım. 1) Bireysel olarak yaşanan bir cinsel 
taciz/saldırı problemi aslında hiç de bireylerle 
ilgili değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
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sonucudur. 2) Bireysel olarak yaşanan olu-
msuzluklar kadın örgütlenmelerini harekete 
geçirir, buralar yeni farkındalık kazanma, 
bilinç yükseltme birimleri olarak çalışmaya 
başlarlar. 3) Bütün bunları steril yaşantısı 
içinden izleyen akademi konuyu ve sahayı in-
celemek ister, görünmeyen ama bilineni ortaya 
döker. 

Tabii tüm bunların oluşum, örgütlenme, 
yayılma ve iletim alanı olan sosyal medya pla-
tformlarının önemini de –bilhassa doksanlar-
dan sonrası için– hatırda tutmak gerekir. Yani 
yaşananlar, örgütlenme ve bilimsel çalışmalar 
arasında önemli bir bağ var; yani kadınlar el 
birliği ile halıları kaldırıp, altına süpürülenleri 
ortaya dökerler. 

Gösteri Sanatlarında Kadın grubunda 
da aynen böyle oldu. Pandeminin başında 
dayanışma için bir araya gelen grup, 2021’deki 
ifşa ile genişleyerek gündemini bu noktaya 
taşıdı. Bir kadının yaşadığı olumsuz deneyimin, 
sadece ona ait olmadığını biliyorduk. Bu toplu-
luktan pek çok şey çıktı. Dayanışma, araştırma, 
paylaşım, birlikte düşünme, arkadaş lıklar, yeni 
projeler, çalışmalar, yazılar, sözler... 

Üç araştırma ortaya çıktı bu girişimden. 
Birincisi, Dissensus Araştırma tarafından 
gerçekleştirilen Gösteri Sanatlarında Cinsel 
Taciz, Cinsel İçerikli Mobbing ve Cinsel Saldırı 
Araştırması. İkincisi, Türkiye’de Oyuncu-
ların Sahne Sanatlarında Cinsel Tacize İlişkin 
Görüşleri, üçüncüsü de Oyuncuların Cinsel 
Tacizin Görünürlüğü, Önleme ve İzleme Strate-
jileriyle İlgili Görüşleri ile ilgili çalışmalar. 

Şimdi bu çalışmalar aracılığıyla gösteri 
sanatlarında cinsel taciz ve saldırıya ilişkin 
durum nedir, oyuncular neler düşünüyorlar, 
bunlara ana hatlarıyla bakalım. 

Araştırmalar ve Rakamlar 

Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz gibi konu-
lar ilk elde hukuk, sağlık, psikoloji, kamusal 
alan, sosyal yaşam başlıkları altında olduğu gibi 

iş yaşamı kapsamında da son derece önemli bir 
yer kaplıyor. 1970’lerde konuşulmaya başla-
nan cinsel taciz ve saldırı konuları 1990’larda 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkilendiri-
lince farklı alanlardan akademik araştırmalar 
da meseleye yöneldiler. Her alanda cinsiyet 
eşitsizliği ile cinsel taciz gibi sonuçları araş-
tırılmaya başlandı, yayınlar ve yaklaşımlar 
birbirini izledi. Avrupa ve Amerika’da okullar, 
hastaneler, bankalar, staj alanları, sokaklar, 
ulaşım araçları, tatil yerleri, parklar, alışveriş 
merkezleri, üniversiteler, sanat kurumları bu 
bağlamda incelenmeye başlandı. Konuya Ame-
rika’da 1980’lerin sonları, Avrupa’da 1990’lı 
yıllarda mevzuat olarak da odaklanıldı.6 Zaten 
şiddet, 1980’lerin başından itibaren feminist 
aktivizmin de önde gelen konularından biriydi. 
Türkiye’de de dönemin dergi kapakları, ‘dayağa 
hayır’ eylemleri unutulamaz. 

1990’larda bu konularda düzenli toplanan ve 
iyi kategorize edilmiş verinin önemi keşfedildi. 
Bugün artık çok iyi bildiğimiz bir konu, yaşan-
tıların hepsinin çeşitli nedenlerle şikâyet edil-
mediği, yargıya taşınmadığı, şikâyet edilenlerin 
önemli bir kısmının ise gerçeği yansıtacak bi-
çimde kayıt altına alınmadığı ya da sümen altı 
edildiği o yıllarda “açığa çıktı”. 

Yapılan araştırmaların gerçeği ne derece 
yansıttığı tartışıladursun, rakamlara 
bakmakta fayda var. Örneğin, dünyanın farklı 
bölgelerinde ulaşım sektöründeki kadınların 
%25’i, kadın öğretim üyelerinin %50’si, kadın 
öğrencilerin %20-50’si7, Türkiye’de kadın 
hemşirelerin %37,1’i, kadın doktorların 
%14’ü, kadın öğretmenlerin %15’i8, bankacılık 
sektöründe çalışan kadınların %35,4’ü9 cinsel 
tacizin en az bir türüne maruz kalıyor. Avrupa 
ülkelerinde kadın çalışanların %2’si cinsel 
tacize maruz kalırken, Türkiye’de bu oran %6.10 
Çalışma yaşamı kavramının fiziksel olarak iş 
yeri ile sınırlı olmadığı düşünüldüğünde konu 
çok daha genişliyor.

Kültür, sanat ve eğlence sektöründe bu 
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konudaki araştırmaların 2010’ların ikinci 
yarısında başladığını görüyoruz. 2006’daki 
ilk #MeToo’nun konuyu araştırmacıların 
gündemine taşıdığını düşünebiliriz. İlk kayda 
değer araştırmaların kuzey Avrupa’dan gelmesi 
oldukça ilginç. 2016’da Norveç’te ve 2017’de 
Hollanda’da yapılan çalışmalar, sahip oldukları 
olumlu imajın aksine yaratıcı endüstrilerin de 
cinsiyet eşitsizliklerinden beslenen ilişkilere, 
cinsel taciz ve türevlerine yol açan bir yapıya 
sahip olduğunu ileri sürüyorlar.11 En çarpıcı 
noktalardan biri ise cinsel tacize maruz 
kalan oyuncuların sadece %3,7’sinin bunu bir 
yetkiliye bildirmiş olması. Araştırmaya katılan 
32 Hollandalı kadın oyuncunun, cinsel taciz 
davranışlarının meslek kültürünün bir parçası 
olarak görüldüğünü düşünmesi son derece 
çarpıcı.

Türkiye’de 2021’de Dissensus, “gösteri 
sanatları alanında çalışanlar arasında cinsel 
taciz, cinsel içerikli mobbing ve cinsel saldırı 
gibi fiillerin ne kadar yaygın olduğunu, nasıl 
işlediğini ve bu tür davranışların engellenmesi 
için nelerin yapıldığını ya da yapılması 
gerektiğini” araştırdı.12 Her bulgusunun ayrı 
ayrı irdelenmesi gereken bu çalışma çarpıcı 
rakamlar ortaya koydu. Buna göre gösteri 
sanatlarının eğitim, iş arama ve çalışma 
ortamlarında %59 oranında tacize maruz 
kalındığı, bunların da %62’sini kadınların 
oluşturduğu görülüyor. Sanatçıların %20’si 
mobbing, %19’u hakkında dedikodu yapılması, 
%16’sı rızası olmaksızın fiziksel temas, %16’sı 
rahatsız edici cinsel içerikli söz ve imalar, 
%14’ü toplumsal cinsiyet temelli taciz, %12’si 
dijital taciz ve %9’u ısrarlı takipten şikayetçi.
Tacizle en çok karşılaşılan yerlerin doğrudan 
çalışma süreciyle ilgili mekanlar olması, 
tacizin ekip arkadaşlarınca görmezden 
gelindiği veya normalleştirildiği, tacizin 
çoğunlukla yaş ve mesleki statü olarak daha 
üst bir seviyeden gelmesi, bu araştırmanın 
önemli bulguları arasında. Cinsel tacize 
uğradığını ifade edenlerin %33’ü bu davranışa 

karşı çıktığını ve bunun olumsuz sonuçlarıyla 
karşılaştığını, %23’ü ise bu davranışa karşı 
çıktığını ve bunun olumsuz bir sonuç 
doğurmadığını belirtiyor. En ilginç olan ise 
böyle bir davranışa maruz kalıp ne yapacağına 
karar veremeyenlerin oranının %18 olması.

Yine Türkiye’de 2021’de yapılan iki 
araştırma, oyuncuların sahne sanatları 
alanında cinsel taciz ve görünürlüğüne 
ilişkin düşüncelerini, bunun önlenmesi ve 
izlenmesine dair stratejilerini incelemeye 
odaklanmıştır.13 Bu araştırma, tiyatro 
dünyasında cinsel tacizle ilgili farklı 
deneyim ve düşünceler olduğunu ortaya 
koyuyor. Örneğin bir grup sanatçı cinsel 
tacize hiç maruz kalmadığını, fakat kendi 
çalışma ortamının dışında bu tip istenmeyen 
durumların yaşandığını bildiğini belirtirken; 
bir başka grup cinsel tacize bizzat maruz 
kaldığını ifade ederek bu gibi durumların 
gösteri sanatları dünyasında yaşandığını 
düşünüyor. İlginç olansa, ikinci görüşün, 
daha genç yaştaki sanatçılar arasında yaygın 
olması. Zaten araştırma bir bütün olarak kuşak 
farkının cinsel taciz meselesine yaklaşımda 
değişiklikler gösterdiğini düşündürüyor. 
Kişisel bir deneyim olarak vurgulamalıyım 
ki gençlerin cinsel taciz, cinsiyet eşitliği 
konularındaki farkındalıkları, eşitsizliğe 
tahammülsüzlükleri daha yüksek. Bu nokta, 
insanın içini aydınlatıyor.

Bu araştırmaların düşündürücü 
sonuçlarından biri sahne sanatlarında yaşanan 
cinsel taciz davranışlarının görünür olmadığı 
ve açık edilmediği yönündeki görüşler. Bunun 
nedeni olarak da mağdur suçlayıcı ve kadın 
düşmanı tavır kendisini gösteriyor. Maruz 
kalanın kendisine inanılmayacağı düşüncesi, 
tacizcinin yaş ve mesleki hiyerarşi bakımından 
daha yukarıda olması, ‘sorunlu’ olarak 
etiketlenme ve bu bağlamda iş bulma güçlüğü 
gibi kaygılarla sessiz kalındığı düşünülüyor. 
Bu da gösteri sanatları alanında meselenin 
toplumun diğer kesimlerinden pek de farklı 
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olmadığını ortaya koyuyor.
Araştırmadaki önemli bir nokta da cinsel 

taciz, beden sınırları, rıza ve onay konularının 
açıkça konuşulması ve tartışılması, bu 
konudaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi 
yönündeki ihtiyaç. Çünkü malum, herkes 
tarafından cinsel taciz olarak algılanan 
davranışlar olduğu gibi, yoruma açık davranış 
biçimleri de vardır; ya da Amerika’da cinsel 
taciz olarak algılanan bir davranış, Türkiye’de 
böyle algılanmayabilir. Öte yandan bu kadar 
yoğun kadın cinayetinin işlendiği, hukukun 
adaleti sağlayacak sonuçlara varamadığı bir 
ülkede kadınların kendilerini daha yoğun 
olarak tehdit altında hissetmeleri ve bu 
bağlamda beden hassasiyetlerinin artması da 
şaşılacak bir durum değil. Araştırma gösterdi 
ki, bunların tartışılması ve konuşulması, 
cinsel tacizin nerede başladığı, neyin taciz 
olarak tanımlanabileceği, tespit edilirse ne 
yapılması gerektiğinin netleşmesi gerek. 
Cinsel taciz, cinsel saldırı, mobbing, taciz 
kavramlarının doğru tanımlanamadığı, 
bildirim mekanizmasının bulunmadığı, 
işlemediği veya bilinmediği de söylenebilir. 
Böyle olunca da taciz mitleri ve eksik / hatalı 
bilgi, sorunu çözümsüz bir yere taşıyor. Sonuç 
olarak bilgilenmeye ve birlikte düşünmeye, 
tartışma ve öğrenmeye ihtiyaç var.

Bitirirken...

Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve saldırı, 
üzerine konuşması, çalışılması zor bir konu. 
Araştırmacı için de ağır ve yıpratıcı. Pek çok 
bakımdan. Fakat yüzleşmemiz gereken, ortak 
tavırla çözülmesi gereken bir konu. Halıları 
kaldırmak lazım, halının altına süpürülenleri 
ortaya döküp iyice temizlemek gerekiyor.

Bu konuda kadınlar olarak öfkeliyiz. 
Kendimizi tehdit altında hissediyoruz, bunda 
da gayet haklıyız. Çünkü vahşice öldürülen ve 
hukuken baş edilemeyen örnekler görüyoruz. 
Suskunluklar izliyoruz; sessiz kalınan tacizler, 

cinsiyetçi söylemler, küfürlere tanıklık 
ediyoruz. Bilinçleniyoruz, bilinçlendikçe içinde 
bulunduğumuz çelişki artıyor, mücadeleye 
girişiyor, çoğumuz gittikçe daha kavgacı 
daha tahammülsüz olmakla suçlanıyoruz. 
Dünyadaki dinamikler de bizdekinden çok 
farklı değil. Bir grup örgütlenmeye inanıyor, 
sorunun böyle aşılacağını düşünüyor, bir 
grup bireysel dönüşümlerin peşine düşüyor. 
Çıkılması skandal olarak nitelenen uluslararası 
metinlerden ülke olarak imzanın çekildiğine 
tanıklık ediyoruz. Tüm bunlar gözlerimizin 
önünde oluyor, cinsiyetçilik ve homofobi 
gittikçe yükseliyor, ancak alternatif alanlarda 
eşitliğin peşine düşebiliyoruz. Tüm bunlar 
daha öfkeli, daha hırçın yapıyor insanı. İfşalar, 
bilgi, yaşananlar ve deneyimler birbirine 
karışıyor.

Bana göre tek bir nedeni olmayan 
meselelerin tek bir çözümü de yok. Bu 
nedenle birileri daha radikal yaklaşacak, yakıp 
yıkacak, ‘ben oyunu bozarım’ diyecek; birileri 
daha serinkanlı yaklaşacak, birileri eğitim 
kurumlarından, başka birileri uygulamanın 
içinden başlayacak meseleyi ortaya döküp 
tamir etmeye. Kadın hareketinin geneline 
baktığınızda Paris sokaklarında sutyen yakan 
radikal feministlerin eylemleriyle yüksek 
duvarlı ve steril olmakla suçlanan akademideki 
feminist yayınların birbirinden üstün ya da 
önemli olduğunu söyleyebilir misiniz? Her biri, 
bu mücadelenin bir ucundan tutarlar.

Nihayetinde gösteri sanatları alanında 
cinsel taciz, cinsiyetçi tutumlarla ilgili 
sorunlarla yüzleşmemiz gerek. Bunları 
konuşmaya, tartışmaya ihtiyaç var. Kimimiz 
tüm bu çalışmaların tiyatronun prestijini 
zedelemesinden korkacak, kimimiz daha 
yüksek sesli bir mücadeleye girecek, kimimiz 
reddedecek... Nihayetinde tiyatro yoluna 
devam edecek, 2500 yıldır yaptığı gibi. Ama 
bizim bazı şeyler kendimiz için düzeltmemiz 
gerek.
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Ben ve Öteki Arasındaki 
Sınırın İhlali: Taciz

AY Ş E  N A Z  H A Z A L  S E Z E N

İnsan vücudunun en büyük organı deri, 
milieu intérieur* ve dış dünyayı ayıran, 
bedene şekil veren ve beni kuşatandır. 

Ten, benliğin dış yüzeyini sınırlayan, harici 
olanla temas eden ve ötekinin gözleyebildiği 
huduttur. Bedenin bütünlüğünü koruyan 
ten, benliğin de muhafızıdır. Sadece fiziksel 
bir organ değil; zahmetsiz ve ziyadesiyle 
libidinal enerjine etki eden, dış dünyaya 
açılan, harici olanı duyumsayan ve kabul 
eden alandır, sınırdır. (1) Bebek zihninin içe 
yansıtma gücü olmamasından dolayı pasif 
olarak deneyimlediği tüm duyguların kalıbı 
da bu sınırdır. (2) Bu sınır, bireyin ruhsal 
yaşamının bütünlüğünü korur. Ancak hayattaki 
çeşitli karşılaşmalar sınırımızı esnetmeyi ve 
olgunlaşmamızı sağlarken, bazı karşılaşmalar 
bu sınırın maddi ve manevi ihlal edilmesiyle 
hasar alır. 

Ben ile öteki arasındaki sınıra dokunmak, 
sınıra dokunmaktan bahsetmek, sınırın 
yersizliğinden konuşmak, sınırları aşağılamak, 
sınırlarını aşmaya zorlamak hem bariz 
hem sinsi tacizdir; hem maddi hem manevi 
taarruzdur. Başka bir deyişle, bedenin eksiklik 

ya da fazlalıklarından bahsetmek, uygunsuz 
anlarda gündelik performans eleştirisinde 
bulunmak, tepki verilmesini engellemek ya 
da tepki vermeye zorlamak veya yetkileri 
suistimal etmek karşı tarafın sınırları 
ihlal ederek manevi tacizde bulunmaktır. 
Örtük olarak karşıdakinin kimliğine saldırı, 
şahsiyetini yok etme eylemidir. Genellikle 
yetkinin suistimaliyle başlar. Yetki sahibi/saygı 
duyulan/otoriteye sahip olan karşısındakinin 
önce kendine olan güvenini ve saygısını 
yitirmesine neden olarak narsistik ihlallerde 
bulunur; bu eylemler bazen cinsel ihlallere 
kadar varabilir. Ancak gayri vazıh ve bariz 
şiddet eylemleri, toplumsal kalıpların, 
kutsallaştırılmış kavramların arasında sincice 
dolaşmayı başarır. pederşahi topluluklarda 
kendini açıktan açığa belli etmeden sürekli var 
olmayı başaran taciz, dört duvarla çevrili evin 
içinden, hayali duvarıyla daha berrak görünen 
tiyatro sahnesine kadar mekân ve zaman 
ayırmadan her yerdedir. 

Tacizin her türünde fail aslında mağdurun 
sınırlarına dokunur. Mağdurun şahsiyetine, 
onuruna, ruhsal ya da fiziksel bütünlüğüne 
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sözle, yazıyla, davranışla bir saldırı söz 
konusudur. Lakin, ihlal, sınırı yok etmez; 
kelimenin etimolojik yapısındaki gibi 
bozar, yıkar veya delip geçer. İhlalci, sınırın 
bütünlüğünü bozmaz, yani kurbanını öldürmez 
ama mağdurunun benliğinin bir yanını 
yitirmesine neden olur. 

Mağdurların aciz, kudretsiz veya patolojik 
yapıda olduklarına yönelik genel kanaatin 
aksine, -özellikle iş ortamındaki tacizlerde- 
kurbanlar otoriteyi reddedebilen, tepki 
gösterebilen, baskıya rağmen direnme 
kapasitesi olan kişilerdir. Ekseriyetle bu kişiler, 
mutlak erkini sınamak ve karşısındakini 
mülkiyeti altında bulundurmak isteyen failin 
hedefi olurlar. Bazense, birinin diğerinde 
olmayan bir niteliğine imrenildiğinde vuku 
bulabilir. Birinin gençliği, bir diğerinin 
iletişim becerisi, güzelliği veya yakışıklılığı 
ya da enerjisine özenmeyle birlikte manevi 
taciz alevlenebilir. Ortak çalışma alanlarında 
diğerinin sınır ihlaliyle ortaya çıkan bu 

psikolojik taciz yatay (eşitler arası), dikey 
(asttan üste) ya da düşey (üstten asta) olabilir. 

Taciz, saptanması zor denge bozucu 
dokunuşlar içerir. Taciz süreci başladığında 
mağdur, dengesiz davranışlar sergileyen, kötü 
kişilik özelliklerine sahip, geçinilmesi zor bir 
karaktermiş gibi çeşitli yollarla damgalanır. 
Böylece, çatışma failin mesuliyeti değil, 
kurbanın kişilik özelliklerinden dolayı hak 
ettiği durum olduğu izlenimi yaratılır. Kendini 
yüceltmek için başkalarını aşağılamayı 
meşru gören failler, zaten karşısındakinin 
bunu hak ettiğini ve şikâyet etmek gibi bir 
imtiyazı olmadığına inanırlar. Mağdur, kişiliği 
reddedilmiş külfet veren bir nesnedir; şeydir. 
Mağdurun kendi benliği olan bir öteki olarak 
reddedilmesi fail için sadece güç arayışından 
kaynaklanmaz, aynı zamanda karşısındakini 
bir şey/eşya/kukla gibi oynatmanın hazzı 
vardır. 

Manevi taciz başladığında ilk merhalede 
mağdurun muhakeme yetisi etkisizleştirilir. 
Mağdur kim haklı kim haksız, bu bir taciz mi, 
değil mi, bilemez hale getirilir. Böylece mağdur 
tepki gösteremeyecektir. Mağdurun dengesini 
bozmak, kendi algılarından şüpheye düşürmek 
ve kendi duygularını abartıp abartmadığından 
emin olamamasını sağlamak için failler çeşitli 
iletişim(sizlik) yöntemleri kullanırlar.

Doğrudan iletişim reddedilir, zira şeylerle 
diyaloga girilmez. Diyaloğun reddi, mağduru 
paralizi eden bir özelliğe sahiptir. Konuşarak 
çözüm bulma ihtimalinin önünün kapatılması 
bir yana ortadaki sorun yok ima edilerek 
mağdur tarafında çatışmanın şiddetlenmesine 
neden olunur. Aynı zamanda, mağdura 
var olmadığını, görülmeye ve duyulmaya 
değmeyecek kadar yok olduğunu ve bir şey 
olduğu hissettirilir. Failler doğrudan iletişime 
geçmeyi reddettiklerinden az konuşan yüce, 
bilge, asil izlenimi bırakabilirler. Olayları 
adlandırmaz, imalar, iç geçirme, kafa çevirme, 
göz devirme gibi beden hareketleriyle karşı 
tarafa belli belirsiz mesajlar verirler.  Bu 
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muğlaklık mağduru kendini suçlamaya, sorunu 
kendinde aramaya ve kendinden şüphe etmeye 
götürebilir. Hiçbir şey açıklıkla söylenmediği 
için, her şey kınama veya yanlış anlama olabilir. 
İmalarından dolayı mağdurdan tepki gelirse 
“Ben öyle bir şey söylemedim. O kendine 
göre anlamlar çıkarıyor!” diyerek mağdur 
suçlu konuma düşürülebilir. Açıklamasız, 
alengirli bu iletişim(sizlik) karşılıklı bir 
yabancılaşmaya dönüşebilir. Aynı zamanda, 
dil deforme edilir; her türlü yoruma ve yanlış 
anlamaya müsait olacak biçimde cümlelerde 
boşluklar vardır, sözler tamamlanmaz ve 
muğlak bırakılır. Failler bazen homurdanarak, 
kelimeleri açık telaffuz etmeyerek ya da 
içe doğru mırıldanarak konuştuklarında 
anlaşılmadıklarından tekrarlayan veya 
cevap bekleyen konumuna geçerler; böylece 
mağdurlarını kendilerini dinlememekle 
suçlayabilirler. Teknik, soyut ve dogmatik dil 
kullanımı faillerin sıklıkla uyguladıkları bir 
başka sözsel yöntemdir. Istılah söylemlerle 
ve bilgin tavırlarıyla karşılarındakileri ahmak 
hissettirler. Dinleyenler anlamları dert 
edilmemiş bu terimleri sorarsa, fail tarafından 
cehaleti yüzünden hor görülebilirler ya da 
anlamadıkları terimleri sormaktan imtina 
edip, daha sonra faile cevap veremedikleri 
için kendilerini suçlayabilirler. Istılah 
paralayan failler kendilerini dinleyenlerin 
düşünebilmesini ve binaen tepki vermesini 
engellemiş olurlar. 

Faillerin sıklıkla başvurduğu alaya alma 
ve aşağılama ataerkil topluluklarda egemen 
bir tavırdır. Özellikle kadınlara yönelik bu 
taciz, şakaların, takılmaların, alayların arasına 
gizlenir; dolaylı eleştiriler ve aşağılamalarla 
doludur. Bu tarz manevi taciz failleri kadını, 
farklı olanı ya da feminen davrananı alaya 
alan, aşağılayan, küçük düşüren her şakadan 
keyif alırlar. Kadının cinselliğini yok saymakta 
ya da kadını bütünüyle bir birey olarak 
kabullenmemektirler. Başarılı bir başrol 
oyuncusu eğer kadınsa illaki yönetmeniyle 

birlikte olmuştur; kendinden büyük biriyle 
birlikteyse hafifmeşreptir; istediği rolü/
işi alabildiyse ya seksidir ya da tanıdıkları 
vardır; tüm kadınların sorunları aynıdır… 
Alaycı aşağılamalar genellikle kadın veya 
karşısındakinin cinselliği üzerinden gelir. 
– LGBTIQA+ topluluğu, feminen davranışlı 
erkekler veya failin kendinden zayıf gördüğü 
herkes bu aşağılamalara maruz kalma ihtimali 
olsa da sıklıkla kadınlar üzerinden yapılan 
şakalarda kendini gösterir.- Fail, mağdura 
şaka yapıyor, takılıyormuş gibi davranarak 
zayıf gördüğü bedensel özelliklerini tiye alır. 
Mağdur olumsuz reaksiyon verirse şakadan 
anlamamakla suçlanır. Cinselliğin yoğun 
teşhir edildiği noktalarda, mağdur rahatsızlığı 
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hakkında tepki verir ya da itiraz ederse geri 
kafalı olmakla, modern olmamakla aşağılanır. 
Mağdur kendi sınırlarını ihlal etmeye zorlanır; 
kendini inkâr eder ve ruhsal bütünlüğünde 
hasara neden olur. Buna benzer tacizlerde, 
manevi taciz ile cinsel taciz arasındaki sınırın 
epey belirsiz olduğu görülebilir. Her iki 
durumda da mağdur bir nesne gibi kullanılır 
ve aktarım sonucu suçluluk duygusu fail ile 
mağdur arasında yer değiştirir. Suçluluğun 
taşıyıcısı mücrim yerine kurban olur. Kurban 
genellikle suçluluğu içselleştirir: “Her şey 
benim hatam! Ben izin verdim. Ben kabul 
ettim. Ben vaktinde mücadele edemedim. 
Ben anlamadım…” Faile göre de kurban zaten 
suçludur, onun yaptıklarını hak etmiştir. 
Mağdur, kendine olan güveni yerle bir olana 
dek küçük düşürülür, alaya alınır, art niyetli 
imaların arasında dengesi kaybettirilir. Yüksek 
lisans mezunu avukata zarflara pul yapıştırma, 

araştırma görevlisine evrak taşıtma, yönetmen 
asistanına kahve taşıtma gibi angarya işler 
verilir. Mağdurların kendi mesleklerine 
dair performans göstermelerinin önüne 
geçilerek değersiz hissetmeleri sağlanır. 
Yoğun baskı, ima ve belirsizlik karşısında 
strese giren mağdur, hata yapmaya itilir; 
sonunda stres altında panikleyen mağdur ufak 
tefek işleri dahi becerememekle aşağılanır. 
Neticede kendi de “değersiz, yetersiz veya 
beceriksiz” olduğuna inanır. Hatta bazen bu 
manipülasyonlar karşısında zihni selameti 
dengesizleşen mağdur, failine dahi hak verir 
konuma gelebilir. Diğer bir yandan, mağdur, 
kendini savunmasına yardımcı olabilecek, 
tepki vermesi için destek olabilecek çevreden 
tecrit edilir. Mağdura toplantı maili 
ulaşmamıştır, prova saatindeki değişikliğin 
bildirilmesi unutulmuştur, topluca gidilen 
öğle yemeğine son anda karar verildiğinden(!) 
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mağdur çağrılmamıştır…  Mağdur adım adım 
gözden düşürülür. Zira, sonunda mağdur 
yalnızlaşacak ve başkaldırma veya tepki 
gösterme ihtimali azalacaktır. Uygulanan 
tüm bu taktikler mağduru dibe çekerken, faili 
yüceltmeye müteveccihtir. 

Mağdurun sınırlarına nüfuz edilirken, aynı 
zamanda bu taciz sürecini fark etmesini 
engellendiğinden, kişi ne başına gelenleri 
tartışabilir ne de direnebilir. Normal 
koşullarda davranmadığı biçimde hareket 
etmesi sağlanarak, kendine ait düşünme 
sistemine müdahale edildiğinden, özgürce 
onaylamadığı halde dışarıdan bakıldığında 
faille suç ortağıymış izlenimi mevcuttur. 
Başına gelenleri kabul etmiş ya da yaşananlara 
onay vermiş görünür. Oysa mağdurun rızası 
yoktur. Ani saldırılar karşısında mağdurun 
tepki verememesi, direnememesi veya donup 
kalması bu tacize onayı olduğu anlamına 
gelmez. Zaten tüm hamleler, mağdurun 
kafasını karıştırarak tepki vermesinin ve 
direnmesinin önüne geçmek içindir. Oysa 
başına gelenlere rızası olmadan sadece maruz 
kalır. Yine de failin istismarı karşısında utanç 
hisseden, ruhsal açıdan eli kolu bağlanmış 
mağdurdur. Her türlü manipülasyonda olduğu 
gibi en başta mağdur kendini özgür sanmıştır. 
Bu özgür seçimle sevilmemeyi, aşağılanmayı 
kabul etmiş gibi hissettiğinden utanç duygusu 
da suçluluk gibi fail yerine mağdurun 
omuzlarına yüklenir. 

Bariz gibi görünen tüm bu davranışlar 
bütünü kısa anlardan ibarettir. Bazen 
sistematik bazen anlık gerçekleşen sınır 
ihlalleri dışarıdan izleyenlerin görebileceği 
şekilde vuku bulmaz; görülse bile şahitler 
failin manipülasyonlarıyla körleşebilirler. 
Reddedilme veya aynı manipülasyona uğrama 
ihtimalinden çekinen diğerlerinin yanı sıra 
fail mağduru sürekli savunmaya, kendini 
açıklamaya iterek çevresini rahatsız edecek, 
sinirlendirecek davranışlarda bulunmasını 
da sağlamaktadır. Doğallığını kaybetmiş 

mağdur çevresindekiler tarafından da 
olumsuz yargılara maruz kalır. Böylece tacizin 
anlaşılması zorlaşır. 

- Diğer bir yandan, mitlerin arasından 
sıyrılıp, mağdur suçlayıcılık ve etiketlenmeden 
kaçıp konuşabilmek, yaratıcılığa dayalı 
meslek alanlarında kutsallıktan arınarak 
tacizi görebilmek oldukça meşakkatli. Sınır 
ihlali içeren davranış özellikle yaş, kıdem veya 
görev tanımı bağlamında yürüyen hiyerarşik 
yapından aşağıya doğru ise -meslek grubu 
fark etmeden- bu konu hakkında sessizliğin 
büyümesine neden olmakta.

Bireyin sınır bütünlüğünü söz, yazı, 
davranış, bakış veya dokunuşla ihlal eden, 
hatta ihlal etmekle tehdit ederek aslında 
tacizi gerçekleştirmekte olan faillerin 
manipülasyonunu fark eden mağdurlar 
genellikle tanımlayamadıkları bir iç 
sıkıntısından bahsederler. Hatta narsist 
yapıdaki faillerin mağdurları şikayetçi 
olsalar bile faillerini yüceltmeye devam 
edebilirler: “…Evet ama çok iyi bir eğitmen. 
… ama sahneye büyülü dokunuşları olan bir 
yönetmen. … aslında harika bir ebeveyn…” 
Failler yüceleştikçe, mağdurlar karanlıkta kalır. 
Yalnız hissedilen bu karanlığın içinde depresif 
belirtiler ve anksiyete problemleri mağduru 
kuşatabilir. 

Kaçamadığı muamelenin sonucunda boyun 
eğen mağdur zamanla kendinden de kuşku 
duymaya başlar: “Ben bunları hak edecek 
ne yaptım? Acaba, problem bende mi? Belki 
de benim daha iyi olmamı istediği için kötü 
davranıyor. Ben mi yanlış anlıyorum?” Mağdur 
suçluluk, kuşku ve korku üçgeninde savaş 
verirken toplumun suçluluk bakış açısı, 
mağdurun daha yoğun baskı hissetmesine 
neden olur: “Sana böyle davranıyorsa, demek 
ki onun istediğini sen yapmıyorsun. Evet ama 
ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O saatte 
sen neden oradasın? O/otorite/saygı duyulan 
en iyisini bilir, sen yanlış anlamışsındır…” 
Mağdur suçlayıcılık mağdurun kendine 
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yapılan saldırıyı içselleştirmesini kolaylaştırır. 
Mağdurun kendinden kuşku ederken diğer 
yandan da failine boyun eğmek zorunda 
kalması kendi iç gerginliği yükseltir. Failden 
ve toplumdan gelen baskıdan kendi doğallığını 
kaybetmiş mağdur mütemadiyen stres 
altında hisseder. Zamanla psikolojik savunma 
sistemlerinin hasar alması gibi hormonal 
dengesi bozularak sürekli alarm durumunda 
yaşamaya başlar. Sönümsüz tetikte olma hali 
şiddeti kişiye bağlı olmak üzere kalp çarpıntısı, 
sinirlilik, uyku problemi, baş ağrısı, sindirim 
problemleri, karın ağrısı, titreme, aşırı 
hassasiyet gibi fiziksel reaksiyonlara neden 
olur. Oysa bunlar ruhsal tepkilerin fiziksel 
yansımalarıdır. 

Tacizin her biçiminde sınırlar ihlal 
edilmiştir. İhlal edilen sadece bedensel sınırlar 
değil, ruhsal sınırlardır, benliğin sınırlarıdır. 
Fiziksel ya da ruhsal saldırılarla bireyin 
bütünlüğüne kastedilmiştir. Her türlü tacizin 
sonunda bireye, kuşku, suçluluk ve korku 
üçgeninde kendi doğallığını kaybettirilmiştir. 
Mağdur, başta kendini özgür sanan ancak 
manipülasyonlar veya suistimaller sonunda 
boyun eğmek zorunda kalan, istediği gibi 
davranamayan, yanlış anlaşılan ya da 
anlaşılmayan, maruz kaldığı şeye rızası 
olmayan ama tepkisizliğe sürüklenen bir 
“şey”dir. Fail mağduru nesneleştirmiş 
ve kendine ait kimliği olan öteki olarak 
reddetmiştir. Tacizin her türü bir cinayettir; 
kansız, izsiz, kanıtsız. Ortada görünen bir ceset 
yoktur ama yok edilmiş bir benlik vardır. 

(Elbette, faillerin özelliklerinden, neden 
benlik avından zevk aldıklarında ya da bunu 
sadece zevk için mi, yoksa geçmişlerinde 
açık kalmış yaraların acısını dindirmek 
için mi yaptıklarını derinlemesine 
inceleyebiliriz. Lakin tacizin, özellikle manevi 
tacizin tanımlanmasının, sınırlarının 
anlaşılmasının güç olduğu bu süreçlerde 
faillerin davranışlarını anlama kısmını 
erteleyebileceğimizi düşünüyorum. Bilakis, 

mağdurlar yerine faillerden konuşmak, taciz 
karşısında kafası karışan, suçluluk ve utanç 
duyan mağdurun anlaşılmasının önüne 
geçerek, yalnızlığının büyümesine neden 
olabilir.)
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Dokunmanın 
Dayanılmaz Hafifliği/
Ağırlığı
Z E Y N E P  G Ü N S Ü R  Y Ü C E İ L

1985 yılında bedenimi eğitmem gerektiğine 
karar verip, o dönem Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin Maslak’ta bulunan 

ve ısınma sorunu olan bir spor salonunda, 
Türkiye’de yıllar önce neredeyse ilk 
“modern dans” tekniği derslerini başlatmış 
olan koreograf hocamı bulduğumda çok 
sevinmiştim. Onunla ve orada tanıştığım 
bazı katılımcılarla yıllar sürecek bedensel 
bir serüvene başlayacağımı tahmin 
edemezdim. İki sene o soğuk salonda çok 
yoğun bir teknik çalışmayla geçti. Modern 
dans disiplini içindeki farklı teknikleri 
öğrenmeye nispeten geç başlamış bir bedeni 
(üniversiteye gidiyordum ama 17 yaşındaydım) 
eğitmek kolay değildi, sırasında Graham 
tekniği çalışırken, hareketi doğru şekilde 
yapmadığımızda – çoğunlukla yerde yaptığımız 
çalışmalarda- kafamıza bir şaplak yiyebilirdik. 
Bu çok doğaldı. Bedensel çalışmanın 
doğasında o zamanlar böyle bir “sınırsızlık” 
vardı. O şaplaklar bize hem hareketi doğru 
yapmadığımızı anlatır ve düzeltme imkanı 
verirdi hem de çalışmaya daha dikkatli bir 
şekilde devam etmemizi sağlardı. Hafızamdaki 
bu örneği size, “bakın biz neler çektik, dayak 
bile yedik” demek için yazmadım. O derslerde 

hiçbir zaman dayak yediğimizi düşünmedik 
zaten.

Dönemsel olarak bedenimizle kurduğumuz 
ilişkinin değişebildiğini, dönüştüğünü ama illa 
ki farklı dönemlere has algının istenmeyen/ 
kötü/ negatif bir deneyim yarattığı anlamına 
gelmediğini paylaşarak yazıya başlamak daha 
doğru geldiği için yazdım bu deneyimimi. 
Dans alanı özellikle eğitim esnasında bedenin 
sınırlarının aşılmaya çalışıldığı, kişinin 
kendi bedeniyle neredeyse mazoşist ilişki 
kurduğu alanlardan biri. Belki günümüzde 
gelişen anotomik ve somatik çalışmaların 
etkisiyle bu eğilim çok daha yumuşak ve daha 
az can acıtarak tezahür ediyor olabilir -bale 
disiplinini çerçevenin dışında tutuyorum yine 
de-. 

Ben kendi kişisel deneyimime döneyim. 
Yaklaşık 30 yıldır hareket tiyatrosu ve 
performans bağlamında bedenle uğraşan, 20 
senedir de eğitim tarafında emek harcayan 
biri olarak bedenin sınırlarının ve olası sınır 
ihlallerinin oldukça karmaşık bir yapısı 
olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı temel 
prensipler olmalı. 

Benim için bu prensiplerin en temelinde 
yatan, zeminde bu anlaşma olduktan sonra 

DOSYA
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türlü biçimler ve niteliklerde üzerine 
eklenecek diğer prensipleri konuşabileceğimiz 
bir bağlam olduğunu söyleyebilirim. En 
temelde yatan ise her zaman karşımdaki 
kişinin, ister genç ister orta yaşlı veya daha 
yaşlı olsun, kendi bedensel farkındalığını 
arttırmak için nasıl çalışabileceğim konusunda 
o kişiyle mutabakat içinde olma durumudur. 
Bu mutabakat nasıl sağlanabilir? Kanımca, her 
kişiyle, o kişinin bedeniyle kurduğu ilişkiye 
dayanan, ayrı bir düzen, bilgi paylaşımı, 
kurallar ya da genel yaklaşımları birlikte 
saptamak üzerinden sağlanıyor. Kesinlikle 
rasyonel bir anlaşma değil, her zaman sözel 
bir iletişime dayanmayabiliyor. Ancak sözlü 
olmasa da iki tarafın alışverişinde mistik ya 
da gizemli olmayan, çalışma biçiminin genel 
hatlarıyla paylaşıldığı bir uygulamanın bilinç 
düzeyinde kabul görmesi çok önemli. Ben bir 
eğitimci olarak araştırmanın neyi amaçladığını 
bilir ve katılımcıya uygulama içinde ona 
yardımcı olacak yönelimler verebilirim, bu 
yönelimlerin hepsini başlangıçta katılımcıyla 
paylaşmam gerekmez ama çalışma biçimimi, 
süreçte dokunmam gerekiyorsa bunun önden 
bilgisini vermem ve katılımcının kendi 
araştırmasını sakince yürütebileceği bir ortamı 
hazırlamam gerekir.

Eğitimci sıfatıyla orada olan kişinin 
deneyiminin, karşısındaki bedenle kurduğu 
empati veya mesafelenme üzerinden 
ilerleyebildiğini biliyorum. Elbette eğitimci 
olan kişinin kendine has öznel yaklaşımları 
olabilir. Onunla çalışanların da eğitimcinin 
bu öznel özelliklerini çok iyi anlamaları ve 
kendileri için bir mutabakata varmaları 
gerekir diye düşünüyorum. Bu belki en ideal 
olan durum. Her zaman gerçekleşmeyebilir, 
katılımcı çok genç ve deneyimsiz ise kendi 
bedeniyle kurduğu ilişkide de deneyim 
eksikliğinden kaynaklı farkındalık eksikliği 
olabilir. Bu ne demek? Katılımcı kendi 
bedeninin sınırlarını ve bu sınırların ihlal 
edilip edilmediğini anlayamayabilir. İşte o 

noktada eğitimcinin sorumluluğu devreye 
giriyor benim için. 

Hem eğitimci açısından hem de katılımcı 
açısından bedensel çalışmanın gelişebilmesi, 
yeni açılımlar olması, daha önce olmayan 
farklı algılama ve eyleme biçimlerinin 
gelişebilmesi için çalışmanın güvenli alanı 
nasıl yaratılacak? Güvenli alan, son dönemde 
çok duyduğumuz bir kavram olarak karşımıza 
çıkıyor ancak tarihsel olarak baktığımızda 
belki de uzun süreli sanatsal iş üretmiş birçok 
topluluğun çalışma biçimi bu güvenli alanı 
kurabilmelerine bağlı olarak gelişmiş olabilir 
(elbette sonrasında uzun süreli bir tahakküm 
ve psikolojik şiddet, bastırma gibi deneyimler 
ortaya saçılmamışsa, bknz: Jan Fabre).

Benim eğitimcilik serüvenimde en önemli 
ilke bahsettiğim kişiye özel mutabakat 
ve bu bağlamda yaratılan güvenli alanın 
varlığıdır. Eğer bu sağlanabilmişse, o 
zaman araştırmanın derinleşmesi, tene ve 
tine nüfuz etmesi, dolayısıyla katılımcıyı 
dönüştürmesi kaçınılmazdır. Mutabakat 
olmadan yapılan çalışmalar bana biraz fırtınalı 
denizlere açılmak gibi geliyor. Şansınız yaver 
giderse fırtınadan yara ve hasar almadan 
kurtulabilirsiniz ya da tekneniz batabilir. Bu 
risk iki taraf için de geçerli ki yakın zamanlarda 
ülkemizde zuhur eden, ya da zaten hep olan 
ama ancak şimdi görünür olabilen, birçok 
örnekle sınandığımızı düşünüyorum.

Bedensel pratikler üzerine bu şekilde 
kısaca yazarak, bu alanın oldukça karmaşık 
ve çok katmanlı yapısını kavramak 
elbette mümkün değil ancak bu yazıyı bir 
tür giriş ve sesli düşünme çabası olarak 
algılamanızı dilerim. Birlikte daha çok 
konuşarak, soru sorarak, deneyim paylaşarak 
geliştirebileceğimiz öğrenme ve araştırma 
alanlarını derinleştirmenin bir sınırı 
olacağını sanmıyorum. Birbirimize içtenlikle 
dokunabileceğimiz, (hem fiziksel hem de 
metaforik anlamda) daha güzel günlerimiz 
olsun.

DOSYA
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Tilbe Saran'la Gösteri 
Sanatlarında Kadın 
(Olmak) Üzerine
AYÇ A  KÖ K L Ü

Gösteri sanatlarında kadın olmak, 
cinsiyetçi tutumlar, cinsel taciz ve 
saldırı gibi davranışlara karşı ne 

yazık ki her daim tetikte olmayı beraberinde 
getiriyor. #MeToo hareketinin dünya genelinde 
yarattığı dalga, Türkiye’de #SusmaBitsin ve 
Gösteri Sanatlarında Kadın gibi oluşumlarla, 
kızkardeşliğin gücüyle büyük bir dayanışma 
ve bilinçlenme ağına dönüştü. Tiyatro, sinema, 
dizi ve seslendirme alanlarında birçok başarılı 
işe imza atmış bir sanatçı olmasının yanı sıra, 
bu dayanışmanın merkezinde durmaktan, 
sesini yükseltmekten hiçbir zaman çekinmeyen 
Tilbe Saran’la sektörü, kadınları ve “Gösteri 
Sanatlarında Kadın” grubunun umut aşılayan 
çalışmalarını konuştuk…

Ayça Köklü: Hem oyuncu hem eğitmen olarak 
uzun yıllardır tiyatro mesleğini icra eden bir 
tiyatrocu olarak sektörün kadınlara karşı 
tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tilbe Saran: Aslında hep konuştuğumuz 
şeyler bunlar. Ne yazık ki sektör dediğimiz şey, 

içinde yaşadığımız toplumda normalleştirilen 
eril bakışı bütünüyle sünger gibi emen bir 
yapı. Diğer sektörlerin de böyle olduğunu 
düşünüyorum. Bize has yanı ise tam da bu 
mesleği icra edenlerce daha da içselleştirilmiş 
olması ve “hafif kadın”, “kolay kadın” ya 
da “sözüne güvenilmeyenler sınıfı” gibi 
duymaya maalesef alıştığımız ifadelerin 
normalleştirilmesi… Galiba benim için en 
çarpıcı olan, mağdurların mağdur olduğunun 
farkına varmaması. Kendimi de dahil ederek 
bunu söylüyorum. Bu, eğitimden başlayan bir 
sorun aslında. “Böyle gelmiş böyle gider”, “bu 
işin doğasında var”, “usta-çırak ilişkisinin 
bizatihi kendisinde böyle bir şey var” gibi 
normalleştirilmiş kalıp bakışlar hep vardı. 
Gerektiği anda bunlar dile getirilmediği, 
dolayısıyla su yüzüne çıkmadığı için “herhalde 
bu işler böyledir”, “nefesi kontrol ederken 
hocan senin göğsüne dokunabilir, bundan 
da o kadar anlam çıkarma”, “tantana edecek 
bir şey yok” ya da “kendine pay biçme” gibi 
daha da tehlikeli sulara varabilecek, kadınlar 
arası rekabeti bu türden manipülasyonlarla 

DOSYA/SÖYLEŞİ
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alevlendirecek bir sürü şey olurdu. 
Benim aslında sektörle ilk tanışma 

diyeceğim alan seslendirme olmuştu. Çok 
net söyleyebilirim ki son derece pespaye, son 
derece eril, sürekli “götürülen kadınlar” ve 
“ibneler” gibi her türlü sözlü aşağılamanın 
olduğu, bunun da temasla katmerlendirildiği, 
hiçbir sağlıklı çalışma koşuluna uyulmayan, 
merdiven altı, dolayısıyla her türlü karanlığa 
izin veren çalışma ortamlarıydı bunların çoğu. 
Mesela o zamanlardan şunu hatırlıyorum. 
Gerçekten hiç evlenmeyi düşünmediğim bir 
arkadaşımla nişanlanıp, o nişan yüzüğünü 
kendime koruma kalkanı yapmıştım. Bunun 
ne kadar ilkel bir tutum olduğunu tabii daha 
sonra farkına vardım; ama o zamanlar böyle 
bir kalkan edinme ihtiyacı hissetmiştim. 
Çünkü o sırada henüz öğrenciydim. 
Konservatuvara girdikten hemen sonra 
bir kursa gitmiş, o kursun devamında da 
profesyonel seslendirme yapmaya başlamıştım 
ve o dönemde İstanbul’da bulunan her türlü 

stüdyoya girip çıkmıştım. Allah’tan bir mesafe 
koyma eğilimim vardı. Zannediyorum hep o 
mesafeyle korunmaya çalıştım. Hiç kimseyle 
fazlaca bir yakınlık kurmadım, ahbaplık 
etmedim. İş ortamından neredeyse hiç 
arkadaşım yoktur benim mesela. Çok sonraları, 
konservatuvarın bitiminde, çalıştığım kimi 
tiyatrolardan iş arkadaşlarım oldu; ama çok 
genç yaşta başlamış olduğum ve fazlasıyla 
yoğun bir biçimde orada çalışmış olduğum 
halde seslendirme sektöründen edinmiş 
olduğum o kuşaktan bir tane bile arkadaş 
sayamam. Ne kadın ne erkek... Orası gidip 
kimseyle muhabbet etmeden hızlıca işimi 
yapıp ayrıldığım bir alandı. Bütün bu korunma 
çabama rağmen seslendirme sırasında 
tacize uğradım. Daha ileri yaşlarda ise, o 
süreçte kendimi korumanın ama başkalarını 
koruyamamanın ağırlığını çok yoğun hissettim. 
Ancak erken yaşlarda “bir dakika arkadaş, 
burada hoş olmayan şeyler var”, “kimden 
söz ediyorsunuz, kimin hakkında bu şekilde 
konuşuyorsunuz”, “bir dakika, ben böyle bir 
tavra razı değilim” diyemiyorsunuz. Çok 
gençsiniz, kendinizi nasıl ifade edeceğinizi 
bilemiyorsunuz. Dolayısıyla tanıklık beni her 
zaman daha çok yıprattı. Görüp bir şeye engel 
olamamış olmak... 

Tiyatrolara gelince, belki de seslendirme 
sektöründen gelen alışkanlıkla hep mesafeli 
kalabilmeye çok gayret ettim. Tiyatroda başa 
çıkamadığım, sonradan durup düşündüğümde 
“bu nasıl bir şeydi” dediğim bir deneyim 
olmadı. Tiyatroda, çalışma ortamlarını daha 
uzun süre paylaştığımız, daha tanış olduğum 
insanlar olduğu için belki de... Orada mesafe 
koymaya ihtiyaç duymadım, belki de biraz 
daha büyümüştüm, onun da etkisiyle bir 
tacizden söz edemem. Ama orada da zaman 
zaman özellikle kulis ortamlarında yapılan 
şakalarda, birilerinin arkasından döndürülen 
laflarda, bütün o eril hakimiyeti iliklerinize 
kadar, her yönüyle hissedersiniz. Çaycısından 
dekor taşıyanına, sahne amirinden başrol 
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oyuncusuna kadar erkeklere ait bir dünyada 
“lütfen” orada olduğunuzu hissedersiniz. Yani 
hiçbir zaman tekin, güvende, rahat, eşit, özgür 
ve birey gibi hissettiğiniz yerler değildi. Aklım 
bu sorgulamaların izini sürdükçe, bu işlerin 
niye böyle olduğunu etraflıca düşündükçe, 
okuyup bilgilenerek olanlara anlam vermeye 
başladıkça, “bir dakika” demek daha kolay oldu.

A.K: Sahne ve gösteri sanatları alanında cinsel 
tacize yönelik itirazlar ne zaman başladı, nasıl 
günlerdi hatırlayabiliyor musunuz? Siz bu 
hareketin başından beri içinde miydiniz? 

T.S: Bu soruya Gösteri Sanatlarında Kadın 
grubunun kuruluşundan başlamak gerekir. 
Malum bizim alanımız giderek daralmakta olan 
ve maddi-manevi sıkıntı çektiğimiz bir alan. 
Pandemiden önce daha ziyade yapımcı veya 
yönetmen olan kadınlar, kendi aralarında bir 
grup kurmuşlardı. Sonra oyuncuları da dahil 
edip genişlemeye karar verdikleri bir sırada 
beni aradılar ve bu oluşumdan haberdar ettiler. 
Tam o sırada da pandemi patladı. Pandemi 
patlayınca tek iletişim kaynağımız Zoom, 
WhatsApp gibi uygulamalar oldu. O sıralarda 
bu oluşumda mesleki sorunları tartışıyorduk. 
Yani hem bir yandan pandemi karşısında çok 
hazırlıksız yakalanmış bir sektördük hem 
de her şeyden önce sağlıklı bir sektörden de 
söz edemiyorduk. Kısaca acil ihtiyaçlarımız 
vardı ve gerçekten acil ihtiyaçlardı bunlar. 
Birinin kirası, öbürünün su parasına kadar 
her soruna çözüm üretmeye çalışıyorduk. 
Sonunda bir tür yardım ağı, bir kumbara hesabı 
oluştu. Tam, kumbarayı ne yapacağız, nasıl 
organize edeceğiz bu parayı, Türkiye’den zaten 
ne kadar para toplayabiliriz, yurt dışından 
destekleri de dahil etmeli derken genişlemeye 
başladı halkamız. Tam o genişlediğimiz sırada 
bize Tiyatro Medresesi’yle ilgili olan ifşa 
mektubu geldi. Mektup önümüze düşünce 
ne yapacağımızı hakikaten bilemedik. Ben 
kalakaldım okuduklarım karşısında. Bu ifşa, 

aslında bütün bu soruların tartışılmasına, 
yüksek sesle konuşulabilmesine ve 
ardından da benzer ifşaları yapmak üzere 
insanların cesaretlendirilmesine vesile 
oldu. Oradan hareketle araştırmalara, o 
araştırmalar yapılırken de eğitimde nasıl bir 
dil kullanmalıyız, nasıl bir eğitim programı 
oluşturulmalı gibi sorulara doğru katmer 
katmer açılan, kat kat çoğalan bir hareketlilik 
üretti. Çünkü ifşalar daha önce yapılmışsa bile 
bu yaygınlıkta değildi. Bu aslında pandeminin 
bir getirisi diye düşünüyorum; çünkü tuhaf 
bir biçimde İstanbul’dakiler İstanbul’dakileri 
tanıyor, Ankara Ankara’yı, İzmir İzmir’i, 
Diyarbakır Diyarbakır’ı biliyordu. Geçirgenliği 
olmayan bir sektördük biz. Hem öğrenciler 
hem eğitmenler hem de meslektaşlar açısından 
bu böyleydi. Tabii Zoom gibi bir ortamın 
olması çok farklı yerlerde benzer kaygılar 
ve sorunlarla karşılaşan bir sürü kadını bir 
araya getirmiş oldu ve “hah tamam! zaten 
ben de”, “biz de” diye büyük bir heyecan 
içerisinde çalışma grupları oluşturuldu ve o 
çalışma grupları her biri kendi alanında sorun 
addettiği şeylere bir takım çözüm olabilecek 
çalışmaların ilk adımlarını atmaya başladı.

A.K: Gösteri Sanatlarında Kadın grubu 
ne tür çalışmalar yaptı? Bu süreci biraz 
ayrıntılandırabilir misiniz?

T.S: Burada çözüm aranan konulardan bir 
tanesi, sektör feminist terminolojiye ne kadar 
hakim ne kadar değil meselesiydi. Sektör, 
aşağılayan, taciz eden, ötekileştiren dili o kadar 
normalleştirmişti ki! Yaşananların bir hak ve 
sınır ihlali olduğunu, mağdurun fark etmediği 
durumların çok olduğunu, bizatihi tanıklık 
etmiş biri olarak ben de hepimiz de çok içten 
biliyorduk. Dolayısıyla önceliğimiz bu tanımlar 
oldu. Nedir bu tanımlar, feminist terminoloji 
nedir sorularının izini sürdük. Bu süreçte 
hem kendimizi içsel olarak besledik hem de 
birbirimizden öğrendik. Kendi sözlüğümüzü 
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oluşturmaya çalıştık. 
Bir diğer önemli konu eğitim alanında 

neler yapılmalı meselesiydi. Herkes üzerine 
düşeni o süreç içerisinde gerçekten büyük 
bir coşkuyla ve büyük bir aç kalmışlıkla yaptı; 
çünkü o kadar susadığımız, o kadar herkesin 
dertli olduğu bir şeydi ki bu. Böylece eğitim 
konusunda öneriler gelişti. Şimdi o öneriler 
ışığında bir kitapçık hazırlanıyor. Böyle bir 
rehber, oyuncularla çalışan eğitmenler için çok 
önemliydi. Geçmişte kendi kırgınlıklarınızın 
ve bazı hassasiyetlerinizin nasıl manipülatif 
bir biçimde yönlendirilmiş olduğunu 
deneyimlediğiniz için, farkına varmadan 
aynı deneyimi aktarıyor olabilirsiniz. Bu 
ihtimalin önünü kesmek derdindeydik. 
Konuları okudukça ve derinleştikçe “sakın 
ben de benzer bir şey yapıyor olmayayım”, 
“bir öğrencinin sınırını ihlal ettim mi acaba?” 
sorularını soran bir bilinç gelişti; çünkü tabii 
ki meslek icabı da bazı sınırlar çok geçirgen 
olabiliyor. Yani sahne nerede bitiyor, kişisel 
alan nerede başlıyor, rol nerede bitiyor, oyuncu 
nerede başlıyor... Bunlar çok sık hatırlatılması 
gereken sorular ve sağlıklı kalabilmek için 
de bunu sık sık hatırlatmak gerektiğini fark 
ediyoruz. Aslında memleketimizde bir tiyatro 
pedagojisi gelişmemiş olduğu için hiç kimsenin 
böyle bir eğitimi yok. El yordamıyla bulunmuş 
ve size yapılmış yanlışları tekrarlamama 
motivasyonundan beslenen bir öğrenme-
öğretme süreci var. Biraz şuna benzetilebilir; 
annem babam bana bunları yaptı, ben bunun 
çok bedelini ödedim, aman kendi çocuğuma 
bunu yapmayayım deyip ters uçlara savrulan 
bir eğitim ortamı var oyunculuk bölümlerinde. 
İşte buralara biraz kural getirmek hem eğitim 
görenin hem eğitmenin o ortak alanda, 
sınırları ihlal etmeden, birlikte nasıl var 
olabileceklerine cevap verebilir. En önemlisi 
ise bunların tersine bir şey yapıldığı zaman 
müracaat edilebilecek bir yere, bir kuruma, 
derdinizi anlatacağınız objektif, doğrudan 
hocanız ya da üstünüz olmayan bağımsız bir 

mekanizmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu 
fark ettik. Bu ihtiyaç şiddetle hissedildiğinden 
ve artık nasıl formüle edileceği belli 
olduğundan, herkes kendi okullarında 
uygulayabilir. İşte Gösteri Sanatlarında 
Kadın grubunda bu tarz çalışma birimlerinin 
oluşmasına gayret gösterildi. Burada yapılan 
çalışmalar çok önemli diye düşünüyorum. 
Bence tümüyle bir aydınlanma, farkındalık 
alanı açan ve çok kadınlara has çözüm odaklı 
bir çalışma grubu.

A.K: Cinsel tacize yönelik yoğun itirazlar 
bu oluşumla paralel olarak mı gelişti yoksa 
daha öncesinde de bu tarz itirazlar var mıydı, 
hatırlıyor musunuz? Kadınlar itiraz ediyorlar 
mıydı?

T.S: Benim hatırladığım kadarıyla #MeToo 
hareketine kadar çok tekil birtakım 
şeylerden söz edilebilir. Olsa olsa kişiler 
rahatsızlıklarını dile getirecek bir hami, bir 
büyük bulduklarında olmuştur. Yani duruma 
bir tür ombudsmanlık edecek birinin olması; 
bu hocası olabilir ya da kendinden yaşça büyük 
bir abisi-ablası olabilir. Öyle ortamlarda cinsel 
tacizi ifşa etmiştir. Ama herhangi bir mahkeme 
süreci hatırlamıyorum, varsa da bilmiyorum. 
Tabi ki #MeToo hareketi, arkasından 
#SusmaBitsin’in olumlu anlamda kışkırtıcı, 
sağaltıcı, birleştirici bir etki yarattığını, 
dayanışma ve örgütlenme ihtiyacına 
yönelik farkındalığın artmasına büyük katkı 
sunduğunu düşünüyorum. 

A.K: #SusmaBitsin, Gösteri Sanatlarında 
Kadın gibi oluşumlar ne gibi kazanımlar, 
deneyimler sunuyor? Neyi dönüştürüyor?

T.S: Öncelikle benim için en çarpıcı değişim, 
eğitim alanında gözlemlediğim farkındalık. 
Hem kadın hem erkek öğrenciler önce kendi 
ağızlarından çıkan sözlerdeki ayrımcılığı 
duymaya başladılar. Bu çok büyük bir değişim 
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diye düşünüyorum. Bunun ayıp, tuhaf, 
ayrımcı, eşitliksiz, eril, düşmanca olduğu 
fark edildi. Böyle bir dilin beslenmemesi 
gerektiği konusunda genç nesilde müthiş bir 
farkındalık gelişti. Kendi aralarında bu konuda 
çok daha iyi organize olup hem birbirlerini 
eğitmeyle hem birbirlerinin farkındalıklarını 
arttırmakla ilgili hem de böyle bir durumla 
başa çıkmak için içsel ve dışsal mücadele 
araçlarını oluşturdular. Kendi aralarında 
#SusmaBitsin ve Gösteri Sanatlarında 
Kadın dışında komisyonlar kurdular. Bunun 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bana 
sorarsanız son zamanlarda yaşı büyük olanlar 
zaten hep gençlerden bir şeyler öğreniyor. Yani 
öğrenme biçimi tersine döndü. O gençlerin bu 
parlak, aydın, eşitlikçi tutum ve davranışları 
bir yandan eğitim sistemini kendine çeki 
düzen vermesi konusunda olumlu anlamda 
etkiledi, öte yandan sektörü de uyandırdı. 
#MeToo hareketi, Gösteri Sanatlarında Kadın 
ve #SusmaBitsin gibi oluşumların gündeme 
geliyor olması, ayıplanacak tarafın mağdur 
olmaması gerektiğini nihayet herkesin 

zihninde bütünleştirdi. Dolayısıyla baskıyı, 
tahakkümü ya da cinsel tacizi dile getirmek çok 
daha kolay oldu. Bir şey dile geldiği zaman onun 
üzerinde konuşmak, tartışmak, düşünmek, 
derinleşmek mümkün oluyor. Bu konular 
hem yazılı mecralarda hem de sohbet ya da 
sözlü tartışmalarda gündem maddesi oldu. 
İnsanlar, farkına varmadan içselleştirdikleri 
veya yapmayı sürdürdükleri ayrımcılıktan 
imtina etmeye başladılar. Dahası bu mirası 
reddetme konusunda inisiyatif geliştirmiş 
oldular. Daha yaşlı jenerasyon da bu tutumdan 
doğrudan etkilendi. Tiyatrolarda konuyla ilgili 
birimler, kurumlar olması konusunda baskılar 
arttı. Örneğin İstanbul Şehir Tiyatrosu böyle 
bir birim oluşturmak zorunda olduğunu fark 
etti ve bu konuda eğitim almak üzerine kafa 
yormaya başladı. Setlere geldiğimizde de 
çok ciddi bir değişimle karşılaşıyoruz. Orada 
#SusmaBitsin’in yaygınlığı da etkili bir rol 
oynuyor; çünkü Susma Bitsin platformunda 
olup setlerde kamera önünde ya da arkasında 
çalışan insanlar var. Netflix’in #MeToo 
hareketinden sonra zorunlu olarak verdiği 

DOSYA/SÖYLEŞİ



80

TEB OYUN BAHAR/2022

eğitim çalışmaları artık standart hale geldi. 
Bu olağanüstü bir şey, uzun vadede etkileri 
daha iyi görülecektir. Bizlerin bu tarz şeylere 
sahip çıkıp, peşini bırakmamamız da bu 
gelişimi sürdürecektir. Bu gelişmeler üzerinde 
düşünmek, kendi sözlüğümüzü oluşturmak 
önemli gerçekten... Eğitim dilimizi yeniden 
tasarlamaya kadar hepimizin yapacağı çok 
şey var tabii ki. Birdenbire güllük gülistanlık 
olmadı, olmayacak. Yapılacaklar bazen 
yolda öğreniliyor, tökezliyoruz, kırılıyoruz, 
güceniyoruz; ama bir hareket başladı ve bunun 
olumlu uzantılarını setlerde, stüdyolarda 
daha fazla görebileceğiz. Mesela Oyuncular 
Sendikası’nın seslendirme stüdyolarıyla 
yapmış olduğu protokollerde artık bunlar 
da var.  Protokole girmiş olması çok önemli. 
Tuvalet kağıdı olsun, su aksın, peçete bulunsun, 
belirli aralıklarla çay kahve içilebilsin gibi 
çok basit istekler var bu protokollerde; ama 
aynı protokolün içerisinde artık ayrımcılık 
içeren bir dil kullanılmamasının konuşuluyor 
olmasının zaten değişimin ta kendisi olduğunu 
düşünüyorum.  

A.K: Dissensus Araştırma “Gösteri 
sanatlarında cinsel taciz, cinsel içerikli 
mobbing ve cinsel saldırı araştırması” 
gerçekleştirdi.* Bu araştırmanın sonuçlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için en 
çarpıcı noktalar neler?

T.S: Bu tarz araştırmaların yapılması gerektiği, 
Gösteri Sanatlarında Kadın grubunda 
konuşup uzlaştığımız bir konuydu. Bu ihtiyaç 
daha öncesinde de sendikada çalışmaya 
başladığımda fark ettiğim şeylerden biriydi. 
Eğer elinizde bir veri varsa karşı taraf sizi 
dinlemeye başlıyor, diğer türlü sözleriniz 
afaki bir yerde kalıyor. Sizi dinleseler 
bile “öyledir tabii, siz de yalan söyleyecek 
değilsiniz ya” gibi iyi niyetli ifadelerden 
öteye gidemiyor. Aslında her konuda bu 
böyle. Biz sayılarla arası çok iyi olan bir 

toplum değiliz. Üstelik sektörel olan her şey 
başlangıç noktasında, çok genç bir sektörle 
karşı karşıyayız. Oyuncular Sendikası da bu 
şekilde. Çok kısa bir sürede anladık ki, bizim 
sorunlarımızı karşı tarafa duyurabilmemiz 
için sayılar, veriler götürmemiz gerekiyor. 
Sendikada da çalıştığım sırada uğraşıp bir 
araştırma yaptırtmıştım. O araştırmanın 
içinde de tacize yönelik bir soru vardı ve 
çok yüksek bir oran çıkmıştı. Gördüğümüz 
verinin korkunçluğuyla sarsılmıştık; ancak o 
araştırmada odak noktamız bu olmadığı için 
doğrudan taciz üzerine gidememiştik. İş sağlığı 
güvenliği gibi konularla uğraştık o süreçte; 
çünkü tarafları bağlayacak sözleşmelerin 
nasıl olacağını belirlemeye çalışıyorduk. 
Araştırmada taciz sorularında oran yüzde 
75’in üstündeydi ve bu durumu sayısal olarak 
görmek gerçekten şok ediciydi. Bir şeyleri 
tanımlamak, gündeme getirmek ve arkasından 
çözüm oluşturabilmek için bu veriler çok 
önemliydi. Dissensus da böyle bir ihtiyacın 
sonucunda devreye girdi. Paralel olarak Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden Özlem Belkıs da bir 
araştırma yapmak istiyordu. Bunları organize 
ederken yurtdışında yapılmış araştırmalar 
önümüze geldi. Norveç, Almanya, İsveç gibi 
pek çok sorunu hallettiğini varsaydığımız ya 
da umduğumuz ülkelerde de benzer oranları 
görmek bir anlamda çok umut kırıcıydı. Ama 
yine de o araştırmalar bir başlangıç noktası, 
bir rota oluşturdu. O noktada bu konuda 
yetkin olduğunu bildiğimiz Nükhet Sirman’a 
başvurduk.

Veri gerçekten çok önemli bir şey. 
Yıllar önce İngiltere’de çalışan Türkiyeli 
bir akademisyen, insan haklarıyla ilgili 
uluslararası bir araştırmanın Türkiye 
ayağını gerçekleştirecekti. Ben de şiddet ve 
işkence mağdurlarını içeren bu araştırma 
sürecini bir arkadaşım kanalıyla takip 
ediyordum. Araştırmayla ilgili her şeyi 
hazırlıyorlar, çalışacak insanlar bulunuyor, 
eğitimlerden geçiyorlar. Araştırmaya 
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katılacak şiddet mağdurları, yani denekler 
bulunuyor. Tabii araştırmada kontrol grubu 
oluşturmak da gerekiyor ve orada da bir 
grup oluşturulmaya çalışılıyor. Daha birebir 
görüşme aşamasındayken, bir ortaya çıkıyor ki 
kontrol grubu oluşturulamıyor. Çünkü herkes 
hayatının bir döneminde şiddete uğramış ve 
bunu asla şiddet olarak görmemiş. “Tabi, canım 
vurdu bana; ama o şiddet değil” diyor mesela ya 
da “çaktı bir tane, normal” diyor. “Karakolluk 
oldunuz mu?” diye soruluyor “evet, hiçbir şey 
olmadı” diyor. Kimse şiddet gördüğünü kabul 
etmiyor. Kontrol grubu oluşturulamadığı 
için o araştırma yapılamamıştı Türkiye’de. 
Bunu hiç unutamadım. O zaman işte bir şey 
fark ettim; neye maruz kaldığınızın adını 
koyamıyorsanız, ondan kurtulmaya imkan yok. 
Gösteri Sanatlarında Kadın her şeyden önce 
bize bu farkındalığı sağladı diye düşünüyorum. 
Artık adını koyabiliyoruz. “Hayır, bu 
davranışta rahatsız edici bir taraf var ve bu, 
sınırları ihlal etmektir!” diyebiliyoruz, “Bunu 
yapmaya hakkın yok” diyoruz. Böyle böyle 
ilerleyeceğimizi umuyorum işte.

A.K: Sizce Türkiye’de sahne sanatları alanında 
cinsel taciz ve cinsel saldırıyla mücadelede ne 
tür stratejiler geliştirilebilir? 

T.S: Bu, Dissensus’un da sorularından biriydi. 
Bağımsız kurumların olması şart. Okullarda 
sadece bu konuyla uğraşan bağımsız birimler 
olmalı. Bu konuda eğitimi, hassasiyeti, 
özerk bir yapısı olan başvuru merkezlerinin 
olması lazım. Nasıl ki poliste, baroda, adalet 
sisteminde çocuğa ayrı, yetişkine ayrı, mağdura 
ayrı, faile ayrı muamele gerekiyorsa eğitim 
kurumlarında da kesinlikle bu yapılanmalar 
şart. Aynı şekilde kurumsal tiyatrolarda ve 
bağımsız tiyatrolarda bu gerekli. Kısacası 
tüm yapılarda böyle yardım merkezlerinin 
olması gerektiğini düşünüyorum; çünkü 
bu konularda ancak ehil insanlar soru 
sorabilirler, ancak onlar söyleneni gerçekten 

duyabilirler ve ancak böyle kucaklayıcı, güven 
veren bir ortamda insanlar konuşabilirler. 
Herhangi hiyerarşik ilişkinin olduğu bir 
yerde, yönetmen, sahne tasarımcısı ya da 
eğitmenle dikey bir ilişkilenmenin olduğu 
zeminlerde bunlar çok zor oluyor. Dolayısıyla, 
bu türden başvuru yapılabilecek özerk birimler 
probleme çözüm sunabilir. Öte yandan mutlaka 
bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını 
içeren atölyelerin yapılması da gerekli. Bu 
farkındalığın eğitimden başlayarak sektördeki 
herkese durmadan, yenilenerek hatırlatılması 
gerektiğini düşünüyorum. Yani sıkı bir eğitim 
modellemesi bulmalıyız ve daha sonra da hem 
psikolojik hem hukuksal yönlendirmeleri de 
yapabilecek kişiler olmalı diye düşünüyorum.

Bütün bunların dışında ifşa mekanizmasının 
da çok kuvvetli bir etkisi olduğunu görüyoruz. 
Evet, belki tercih edilmesi kolay bir şey değil; 
ama mağdurun arkasında kale gibi duran 
kadınlarla ya da diğer mağdurlarla birlikte 
hareket edilerek, dayanışarak üstesinden 
gelinebilecek. Psikolojik olarak çok çok zor bir 
süreç ama ifşa kapısının da açık bırakılması 
gerektiğini düşünüyorum. Elbette o kapının 
nihayetinde bir cezalandırmaya vardığı 
görüldükçe, farkına varmadan ya da bile isteye 
bu eğilimde olan kişiler, bu tür tutumlardan, 
davranış modellerinden uzaklaşacak diye 
düşünüyorum. Yani tek bir çözümü yok 
bunun, sadece bunu yaparsak bu iş tatlıya 
bağlanır denilecek bir şey değil.  Hem bağımsız 
kurumlar hem tek tek bireyler hem de eğitim 
çalışmalarıyla her yerden tam saha pres 
gerekiyor.

* https://m.youtube.com/watch?v=tJ4_Pb1cJtI

DOSYA/SÖYLEŞİ
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Öznelik Biçimleri 
Bedenin Sınırlarıdır

AY R İ N  E R S Ö Z

Yönelimi konservatuara girme hayaline 
odaklanan genç bir kadını düşünelim.1 
Bu genç kadını, hayallerini süsleyen 

konservatuar binasının önüne getirelim. Bi-
nanın dış kapısı önünde duruyor, içeriye girip 
çıkanlara bakıyor. Enstrümanlarını yüklenmiş 
gençleri, saçlarını sımsıkı topuz yapmış bale-
rinleri, tiyatro öğrencilerini, bohem görünümlü 
çağdaş dansçıları görüyor. Genç kadın kapının 
eşiğini geçiyor; binanın içine giriyor ve çevre-
sine heyecanla bakıyor; yüksek tavanlar, boş 
alanlar, duvarlar, koridorlar, kapılar, kapılar, 
odalar, çalışma salonları görüyor. Odalardan 
taşan sesler, enstrüman sesleri, oyuncuların 
tiratları, dansçıların hareketleri karmaşık bir 
cümbüş, bir düş mekân oluşturuyor.  

Hem boşluğa hem de doluluğa işaret eden 
mekân2, mesafenin tespitinde dolu ile boş ara-
sında bedenin konumlanışını belirliyor. Beden, 
bu arzu mekânının bir parçası olmadan önce 
mekanla arasında bulunan eşik mesafesinde 
kendine verilen sözün performatif aralığında-
dır. “Bu okula gireceğim” sözü mekana girme-
den önce geçilecek eşiği hedefler; bu eşikten 
geçeceğim. “Mekan insanın damgasını vurduğu 

yer”3 olarak arzu edilen yaşama geçmeden önce 
kendi başına bir evren, düş mekândır; genç 
kadının başka biri olmadan önce o başka biri 
olması için gerekli dönüşmeyi temin edeceğini 
umduğu mekandır burası. Konservatuar, ni-
hayetinde onun içine dahil olmayı arzu ettiği 
disiplinin metaforik mekanından önceki, be-
denin arzu edilen fizikselliğe ve bu fiziksel dö-
nüşüme eşlik eden belirli bir öznelliğe kavuş-
masını sağlayacak olan prelüde mekandır. Ne 
çok istemiş, ne çok hayaller kurmuştur, dersler 
almış, çalışmış,  hazırlanmış, uğraşmış, video-
lar seyretmiştir; kendisini çalışma salonları ve 
stüdyolar arasındaki koridorlarda, kapı eşikle-
rinde bir odadan diğerine geçerken defalarca 
hayal etmiştir. Odalar, kapılar, kapı eşikleri, 
duvarlar, duvarlardaki aynalar…

Disiplini çevreleyen, onu görünmez kılan 
kalın duvarların içine girebileceği kapının açıl-
masından önceki kapılar ve eşiklerdir bunlar. 
Eşik aşıldığında söylemlerin, pratiklerin ve 
kurumların kalbine giden yola girecek ve muci-
zelerle dolu dünyanın bir parçası olacak. O ora-
da olduğunda dansçı, oyuncu, müzisyen olacak; 
sonunda o, O olacak.
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“Bedenimi, rehberimin yol göstericiliğine 
teslim ediyorum. Rehberime inanıyorum, şüp-
hem yok, orada onun bildikleriyle dönüşeceği-
me inancım kesin. Rehberim bu dönüşümün 
araçlarını bana bağışlayacak. Biliyorum. Ne de 
olsa bu yolda seçildim. Buradayım. İstediğim, 
delicesine talep ettiğim o ‘başka’sının o büyük 
‘öteki’nin arzusunun nesnesi olmak. Bir sanat 
alanının, bir meslek alanın, bir kariyer alanın 
duvarlarını aşmak için bir kapı daha var.  Anah-
tarı rehberimin elinde olan bir kilidi var o kapı-
nın. O anahtarın onda olduğunu biliyorum, ben 
o anahtara ulaşmak istiyorum. Kapıdan geçe-
bilmem için ona ulaşarak dönüşmüş olmalıyım. 
Bunun için öğrenmem, bir kalıba dökülmem 
gerekiyor, bir başka olan arttırılmış bir ben ol-
malıyım. ‘Ben’in önüne dansçı, oyuncu, sanatçı 
geçsin istiyorum. Ben hazırım. Bu kilidin açıl-
masıyla, disiplinin kalın duvarındaki kapıdan 
içeri girerek bir kalıba dökülmeyi ve duvarların 
çevrelediği düş mekanın içinden onun ötesi-
ne geçebilecek duruma kavuşmayı istiyorum. 
Bunu çok ama çok istiyorum. İşte, duvarın 
dışındaki benden vazgeçmeye hazır olduğumu 
kanıtlıyorum. Şimdi kendimden bir başka ben 
yaratmak istiyorum. Rehberim bunun nasıl 
olacağını çok iyi biliyor.  Dokunuşların bunun 
parçası olduğunun farkındayım, elbette. Bu 
dokunuşların olmasını talep ediyorum. Beni 
görmesini, değişebileceğimi, bükülebileceğimi, 

yeniden biçimlenebileceğimi fark etmesini 
ve bunun için gereken ne ise yerine getirmeye 
her an hazır olduğumu bilmesini istiyorum. 
Bu olma gayretimi dikkate alarak beni takdir 
etmesini, beni beğenmesini ve sevmesini is-
tiyorum. Beni görmesi için gözüne girmeye 
çalışıyorum. Onun bakışının nesnesi olmak 
istiyorum. Rehberimin, o ‘Başka’nın, o büyük 
‘Öteki’nin arzusunu dikkatle takip etmeliyim. 
Onun arzusunu tahmin etmeye çalışıyorum; 
benden talepleri nelerdir? Bunları tam ve en 
doğru şekilde bilmek istiyorum. Benden ne 
istediğini çok iyi bilmem gerek. Şayet onun 
taleplerini doğru bilebilirsem, bunları yerine 
getirebilmem mümkün olacak. Başarabilirsem, 
bunun sonunda başka bir ben olacağım. Başar-
mam gerek.  

Disiplin benden ne çok şey istiyor. Bedenimin 
direnişine karşı çalışmak kolay değil, kendimi 
olmak istediğim bir başka bene dönüştürmenin 
fiziksel-zihinsel yolları ne kadar zormuş, bir an 
olan başka bir anda olmuyor. Burada her süreç 
koşulsuz itaat bekliyor benden. Kendimden 
vazgeçmem isteniyor. İsyan etmek ile itaat et-
mek arasında salınıyor ruhum. Öğrenmem ge-
rekenler çoğalırken düzeltmem gerekenler de 
sürekli artıyor. Bunu düzelt, şunu değiştir, öyle 
değil böyle yap. Olmadı bir daha. Bir daha, bir 
daha … Bazen hiçbir şeyi doğru yapamadığımı 
hissettiğim anlar oluyor ve anlıyorum ki, reh-
berim memnun değil. Çökmemeliyim, daha çok 
odaklanmalı, daha çok gayret etmeliyim. Evet. 
Oluyor mu? Beğensin istiyorum. Onaylasın 
istiyorum. Sevsin istiyorum. Görsün. Gör beni. 
Başka birine bakıyor. Hayır, beni gör. Korkuyo-
rum bir daha bana bakmayacak mı? Gör beni.”

"Şimdi kendimden bir başka ben ya-
ratmak istiyorum. Rehberim bunun 
nasıl olacağını çok iyi biliyor.  Doku-
nuşların bunun parçası olduğunun 
farkındayım, elbette. Bu dokunuşların 
olmasını talep ediyorum. Beni görme-
sini, değişebileceğimi, bükülebileceği-
mi, yeniden biçimlenebileceğimi fark 
etmesini ve bunun için gereken ne ise 
yerine getirmeye her an hazır olduğu-
mu bilmesini istiyorum."

"Bilgi, hakikate ulaşmak için üreti-
lirken doğru ve yanlışı da ürettiğinden 
aynı zamanda hakikat de bu yoldan 
üretilmiş olur." 
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Özne ve Bilgi/İktidar 

Toplumsal hayatın her yönünde ve her disip-
linde olduğu gibi Gösteri Sanatları alanında da 
bilgi/iktidar, belirli bir söylem ve bu söyleme 
dayalı pratikler ve kurumlar üzerinden işleyen 
çok katmanlı bir düzen içinde kurulur. Bireyle-
rin çoğu zaman içinde yer aldıklarının farkında 
dahi olmadıkları bu iktidar ilişkilerinde kul-
lanılan bilgi, yalnızca bilimin bilgisiyle sınırlı 
değildir, teknolojinin, teknokrasinin, genel 
ve özel tüm bilgi alanlarını en geniş anlamda 
içeren bilgidir. Bilgi, hakikate ulaşmak için üre-
tilirken doğru ve yanlışı da ürettiğinden aynı 
zamanda hakikat de bu yoldan üretilmiş olur. 
Bu doğru ve yanlış sistematiği karşısında ira-
desi ‘özgür’ bırakılan özne kendi kurulumuna 
bu hakikat oyunu içinde katılır. ‘Bilgi’ bu oyun 
sayesinde elde edilen ‘doğru’ çizgiler aracılı-
ğıyla her çeşit öznel deneyim alanında özne 
üzerinde onu da içine alacak şekilde karmaşık 
‘iktidar’ ağları kurmanın imkanlarını hazırlar. 
İktidar ilişkilerinin yaşamın her alandaki mik-
ro ve makro düzlemleri arasında toplumsal ve 
tarihsel bakımdan karmaşık dinamikleri olan 
bütünleşmeler bulunmaktadır. Aslında bu an-
lamda iktidar kavramı insanlar arasındaki her 
türden ilişkilerin içinde bulunmaktadır. Ancak 
öznenin ‘özgür’ etkin katılımı olmadığı durum-
larda bilgi/iktidar olumlu ve verimli nitelik 
taşıyamayacağından iktidardan söz edilemez. 
“İktidar bedeni çalıştırır, davranışa nüfuz eder, 
arzu ve zevkle iç içe girer, işte onu bu çalışma 
içinde suçüstü yakalamak gerekir; yapılması 
gereken şey bu analizdir, bu da güç bir şeydir”4 

Burada bilgi/iktidar ve öznenin söylem ile 
bütünleşik bir kördüğüme dönüştüğü görülür. 
Öyle ki, söylemin özneyi belirlediği mi, iktida-
rın öznelliği ürettiği mi, öznenin bu birbirine 
bağımlı ilişkilerin döngüsel yeniden üretimini 
mi sağladığı gibi soruların anlamları kaybolur. 
Ancak bunlar her ne kadar karmaşık biçimler-
de iç içe geçseler de yine de aynı şey değillerdir. 
İktidarın bu biçimlenmelerden kaçınarak bilgi 

olmadan da var olabilmesine karşılık bilgi, 
iktidar olmadan var olamaz. İktidar ilişkileri, 
bilginin görünür olan fenomenal yönü ile söy-
lenebilir olan ifade yönü arasındaki bağlantılar 
ile bu her iki yönün de ‘dışında’ kalınarak kuru-
lur. Bu bakımdan iktidar yerel, kararsız ve es-
nektir. Buna karşılık bilgi katmanlı ve istikrarlı 
bölümler halinde biçimlenir.

Gösteri Sanatları alanında çalışma salon-
larında, prova odalarında, sahnede kurulan 
iktidar ilişkileri de asıl gücünü ‘söylem’den alır. 
Söylemsel olanın bilgi alanına egemen olması 
bakımından söylemsel ilişkiler aslında iktidar 
ilişkileridir. Buradaki bilgi kavramının içeriği 
bir bilinç veya zihin meselesi olmayıp, bilginin 
tarihsel maddi koşullarına işaret eder. Söylem 
kavramı ise, dilbilimsel bir terim olmanın öte-
sinde, sosyal, ekonomik, politik yapıların tarih-
sel bağlamı içinde yer alan söylem gruplarının 
genel düzenidir. Foucault’ya göre klasik olarak 
disiplinin bir bilgi/iktidar olarak kurulmasıyla 
oluşturulan belirli bir öznel deneyim alanı için-
de özneler disiplinin itaat talep ettiği özneliğin 
gönüllü itaatkar bedenleri olarak inşa edilirler. 
Disiplinler, öznelerinin inşası için bedenlerin 
işe koşulduğu bütün mekanlarda, bedenleri 
üzerinde iktidar uygulayacakları bir düzeneğe 
yerleştirirler.5 

İnsanlar, parçası olmak için can attıkları 
bu disiplinlerin birer söylem ve söylemsel 
pratik olarak kurulduklarını ve bilgi/iktidar 
ilişkileri ürettiklerini bilerek ya da bilmeden 
bu iktidara gönüllü fail olarak tabii olurlar. 
Aslında bu ‘iktidar’ kavramsallaştırması 
bir niteliğe değil hem kuvvetler üzerinden 

İnsanlar, parçası olmak için can 
attıkları bu disiplinlerin birer 
söylem ve söylemsel pratik olarak 
kurulduklarını ve bilgi/iktidar 
ilişkileri ürettiklerini bilerek ya da 
bilmeden bu iktidara gönüllü fail 
olarak tabii olurlar. 
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yürütülen belirli işleyiş biçimi pratiklerine 
hem de bu işleyişin sürdürülme süreçlerinin 
sürekliliğinin sağlanması işlevlerine işaret 
etmektedir. Gösteri sanatları alanında 
çalışma stüdyolarında beden bu tekrara 
dayalı itaati zorunlu kılan süreçler içinde 
yeni bir öznelliği üstlenir. Burada dönüşmek 
isteyen ve ‘söylem’e arzu düzleminde tabii 
olan bir özneyi, bilgiye bağlanma talebi 
içinde hareketlerini belirleyen, detaylıca 
denetleyen, davranışlarını zaman ekseninde 
tekrarlar içeren pratikler sistematiği içinde 
kesen, onları doğru alışkanlıklar olarak 
sorunsallaştıran ve bu alışkanlıkları öznede 
vicdan (etik) yolu ile kuran kuvvetler 
bütününden bahsedebiliriz. Bu kuvvetler, bilgi/
iktidar ikili ilişkisinden doğar ve işleyişlerini 
o ilişkiye işaret ederek sürdürürler.  Bir 
dansçı, oyuncu veya müzisyen özneyi kuracak 
süreçlerin karmaşık kuvvetler ilişkileri ağı 
oluşturan uygulamalar bütününde mümkün 
olduğunu ve bu bütünün belirli bir bilgi/iktidar 
oluşturduğunu unutmamak gerekir. Bilgi/
iktidar’ın ikili olarak kavramsallaştırılması, 
söylemin bilgiye egemen olmasının ve bilgi 
ile kurduğu bağlantıların sürdürülebilirliğini 
sağlamasının iktidar terimiyle bütünleşik ele 
alınabilmesinden dolayıdır. İktidar ilişkileri, 
dansın, tiyatronun ve müziğin bilgisinin 
görünür olan fenomenal yönü (bu alanların 
bilgisinin, bilen öznelerin eylem ve icralarında 
görünür olması) ile söylenebilir olan ifade 
yönü (bilginin kendisini dilde, konuşmada ve 
yazıda ortaya koyması) arasındaki bağlantılar 
ile bu her iki yönün ‘dışında’ kalınarak 
kurulur. Burada iktidarı teknik biçimde 
düşünmek gerekir. Bir yandan görünürlük 
biçimleri ile ifade biçimleri arasında zorunlu 
ve üretken ve dolayısıyla pozitif ilişkiler 
kurulumu gerçekleştirilirken diğer yandan 
görünür olan ile söylenebilir olan arasındaki 
ilişkinin sürdürülmesini sağlayan kapsamlı 
bir strateji bu kuruluma eşlik eder. Bir başka 
deyişle, örneğin belirli bir kurumun bilgi/

iktidarına gönüllü fail olarak katılan öznelerin 
pratiklerinde tabi oldukları bilginin ilgili 
söylemin bilgi/iktidarı tarafından nasıl 
göründüğünün iktidar tarafından denetlenmesi 
ve değerlendirilmesi yoluyla ortaya çıkan 
‘doğru’ özneleşme süreci sonucunda elde 
edilen üretken (verimli) pozitifliğin ilerleme 
yönünde sürekliliğinin sağlanması amaçlanır. 

Örneğimizdeki genç kadını öğretmeni/
rehberi ile iktidar düzlemine yerleştiren 
bilgi, farklı katmanlarda farklı iktidarları da 
ortaya koyar.  Görünür olanın dışsal biçimi 
olarak ortaya çıkartılmış olan söylenebilir 
olan -öncelik ve üstünlük söylemde 
olduğundan-  görünür olanın alanına yayılır 
ve onu yeniden ve yeniden üretir. Bu iktidar 
ilişkileri dinamiktir ve söylemsel olan ve 
söylemsel olmayan pratikler alanındaki yeni 
görünürlüklere uyarlanacak yeni ifadeler 
üretir. Buna bağlı olarak yeni uygulamalar yeni 
bir hakikat oyunu içine sokularak ‘doğru’ları 
saptandıktan sonra söylemselleştirilirler. 
Böylece söylem ve pratikler karşılıklı olarak 
birbirini zenginleştirip derinleştirir ve 
pekiştirirler. Hakikat oyunu kapısı açık 
kaldıkça ‘doğru’ ifadeler ve pratikler üretimi 
için imkanlar vardır. Fakat bir kez söylem 
içine alınan ‘doğru’ hakikate dönüşmeden 
tam iktidara kavuşamaz. Bu şekilde hakikate 
dönüşen söylemin “doğru”ları Hegel’in 
düşünüşünde açıkça görüleceği gibi “kendi 
kendini kanıtlayan bir otomattır. İnsanın onu 
izlemekten başka bir yapacağı yoktur.”6 Öte 
yandan iktidar halkaları görünür (fenomenal) 
alanda yayılmalarını, yenilenmelerini, yok 
olmalarını sürdürmeye devam eder. Üstelik 
bilgi/iktidar halkalarının dinamiği her zaman 
başka alanların kuvvetlerine açıktır ve bu 
halkalar üzerinde toplumsal, politik, ekonomik 
olanın belirleyiciliği her zaman hüküm sürer. 
Örneğin ailelerin talebi, izleyicinin arzusu, 
beğeni yargılarını üreten gruplar, performans 
verimlilik potansiyeli ve o toplumun belirli 
bir sanat formuna karşı genel tutumu gibi 
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birçok kuvvet buna eklenir. Örneğin Türkiye 
toplumunun özellikle dans alanına karşı 
tutumunda bu alanın bir sanat formu ve bir 
meslek alanı olarak tanınmasının yokluk 
derecesinde olduğu açıkça görülmektedir. 

Bir özne olarak örneğimizdeki genç kadını 
bilgi/iktidar halkalarının dinamiğine yerleş-
tiren de böyle bir kuvvetler oyunudur. Diğer 
alanlarda olduğu gibi sanatın her alanında da 
bilgi ve iktidar heterojen biçimler halinde bir-
birlerini kesmeyen diyagram oluştururlar. Bilgi 
iktidar bağlantısının öznel yönünde çeşitli 
özneleştirme biçimleri örneğin oyuncu, dansçı, 
müzisyen öznellikleri oluşur. Oysa konserva-
tuarın kapısına gelen genç bir kadının karar-
larının rasyonalitesi genellikle görüldüğü gibi 
ötekinin arzusuna bilinçdışı takılı kalmasına 
bağlı olabilir. Tüm görünür olanların üzerine 
‘simgesel düzen’ aracılığıyla katlanmakta olan 
söylemlerin hem beden üzerinden hem de bil-
gi üzerinden bu belirli genç kadın öznenin de 
üzerine katlanmasıyla yürüyen ve yürütülen 
özneleşme sürecinde öznenin etken failliği 
birincil şartlar arasında yer alır.7 Özne bireysel 
benlik inşa sürecine bir görünen olarak soku-
lur. Sanatçı özne artık bu biçimlendirmelerin 
bir üründür. Bu failliğin  ön koşulu da sanatçıya 
‘kendi’ sahici ‘normal’ öznel görünürlüğünü 
giydirmek için onun ‘özne olarak günümüzde 
geçerli olan imgesel-özerk benlik ve bilinç-
li-rasyonel birey konumlarına yerleştirilmesi-
dir. Burada ortaya çıkan hakikat şudur; sosyal, 

politik, ailesel vb. süreçlerin yanı sıra sanatsal 
olanın da artık psikolojik süreçlerden ayrı dü-
şünülmesi imkansızdır.  Özne bu şekilde bilgi-
leri ve eylemleri söylem içinde olan ve söylem 
aracılığıyla söylemlerin gerçekleştirildiği bede-
ne dönüştürülür. 

Temel öznel deneyim alanları (örneğin gös-
teri sanatları gibi); Foucault’nun söylem ve 
arkeoloji kavramları doğrultusunda bu alanlara 
ilişkin hem söylem analizi aracılığıyla söylem-
ler, söylemsel pratikler ve kurumlar ve bunlara 
ilişkin bilgi/iktidar ilişkileri hem de  arkeolojik 
analiz yoluyla belirli bir biçimde ve tarzda dü-
şünmeyi zorunlu kılan “tarihsel a priori”olarak 
epistemik kurallar bütününün (episteme) tarih-
selliği  çerçevesinde analiz edilmelidir. Benliğin 
varolma ve eyleme koşulları ise etik açıdan 
değerlendirilmelidir. Ayrıca Freud’dan Lacan’a 
psikanalitik düşüncenin çağdaş felsefedeki 
yansımalarının sonuçlarına bakıldığında; dü-
şünen ben (cogito)  ya da birey olarak bilinçli 
benlik (otonom benlik) kavramları maruz kal-
dıkları kökten eleştiriler dolayısıyla geçerlikle-
rini kaybetmiş olduklarından, insanın varolma 
koşullarının imkanları ve imkansızlıkları üze-
rine düşünmenin yolunun benlik, özne ve bi-
linçdışı gibi yapıları bir araya getiren karmaşık 
dinamikler üzerine düşünmeyi sağlayan özne 
teorilerinden geçtiği unutulmamalıdır. 

               
Başka’nın arzusuna takılı Özne8

Belirli bir disiplinin söylemsel düzeninin 
bilgi iktidarında özneleşen özneler bu bilgi 
iktidardan paylarını konumlarına göre alırlar. 
Lacan’ın deyimleriyle söylemler topluluğunun  
simgesel düzen olarak tarif edildiği ve fallik 
olarak nitelenen bu düzende, fallus, kendilik 
inşasında bir gösteren (imleyen) işlevi görür. 
Özne, imgeselde (ego düzleminde) simgese-
lin söylemini arzu olarak yeniden kurar. Arzu 
‘ben’i  ‘simgesel’e bağlar. Ötekinin arzusuna 
takılmış olan, onun arzusunu arzulayan bir 
arzunun sahibi olarak ‘ben’, imgeselin farklı 

"Burada ortaya çıkan hakikat 
şudur; sosyal, politik, ailesel vb. sü-
reçlerin yanı sıra sanatsal olanın 
da artık psikolojik süreçlerden ayrı 
düşünülmesi imkansızdır.  Özne, bu 
şekilde bilgileri ve eylemleri söylem 
içinde olan ve söylem aracılığıyla 
söylemlerin gerçekleştirildiği bede-
ne dönüştürülür."
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katmanlarında şekillenerek Büyük Öteki’nin 
bakışı açısında olmak, onun arzusunun nesnesi 
olmak ister. Ne kadar çok arzularsa o kadar çok 
söylemsel düzene itaat eder. Lacan’ın çalış-
ma hayatı boyunca sahadan elde ettiği veriler 
üzerinde yaptığı araştırmalara göre ‘özne’nin 
kurucusu ‘simgesel düzen’dir.  Bedenin üstüne 
kaydedilen her şey simgesel düzenden gelir. 
Fakat simgesel bedeni temsil edemez. Çünkü 
simgesel kökten Öteki’nin (Başka’nın) alanıdır. 
Özne yalnızca Başka’nın alanına tabi olması 
dolayısıyla öznedir. Ayrıca özne yapısal olarak 
eksiktir, yarıktır,  tamamlanmamıştır, insan 
varlığının eksikliğini/yarığını taşıyan işlevsel 
araçtır. Kişi (konuşan bir varlık olarak) ‘Ben’ 
sözcüğünü kullandığında o dilde o kişiye özgül 
hiçbir gönderge (referans)  bulunmaz.  

Genel tarih boyunca insan toplumlarının 
düzenini tanımlayan ve yapılandıran simgesel 
işlev, tek başına simgesel unsurları birbirine 
sımsıkı bağlayan evrensel karakterde bir bütün 
olarak ortaya çıkar ve dünyadan ayrı bir evren 
oluşturur. Simgesel işlev, insani olan, insana ait 
olan ve insana ilişkin olan her şeyi simgelere 
göre düzenler. Bir insan toplumunun varlığını 
ve işleyişini sürdürebilmesi böyle bir simgesel 
düzenin aracılığıyla mümkündür. İnsan ya-
şamının tüm fenomenlerinin anlaşılmasında 
doğrudan kavrayışa değil, bu simgesel işleve 
başvurulur. Çünkü simgesel düzenin içinde 
onun içinden dışarı çıkılamayacak şekilde ya-
şanılır. Buna karşılık simgesel düzenin hiçbir 
aşkınlığı yoktur. Simgesel düzenin aşkınlığı 
ona onun içinden atfedilen bir sözde nitelikten 
başka bir şey değildir. Bunun yanı sıra toplum-
sal düzlemde insan deneyimlerinin tümünün 
merkezini ve temel yapısını benlik, kendilik, 
ego gibi adlandırmalarla işaret edilen ‘imgesel’ 
işlev oluşturmaktadır. Ancak imgesel işlev sa-
dece ‘simgesel’in dolayımıyla ‘ego’lar arasında 
ilişki kurarak işleyebilir. Özne, ego ve bilinçdışı 
gibi farklı fenomenlerin işgali altında bulunan 
‘Ben’ her zaman bir ‘başka’(sı) dır.  Bu anlam-
da özne, bireysel kişi olarak konuşan ‘ben’den 

simgesel işlev üzerinden tamamen ayrılır. 
Özne statik bir yapı (structure) değil dinamik 
bir araç (apparatus)  olarak simgesel düzene 
aittir. Özne biricikliğiyle,  kişiselliğiyle öznedir. 
Bedenin sınırları da öznenin özne oluş biçimle-
rince belirlenir. Öznenin hakikati ise hem im-
gesel olanla hem de simgesel olanla kesişmesi-
ne rağmen onlara direnen ve dile getirilemeyen 
‘gerçek’inde gizlidir.  

İnsan öznesinin, simgesel düzenden 
kaynaklanan gösterenler oyunu aracılığıyla 
varolduğu düşüncesinden yola çıkan Lacan’ın 
çalışmalarına bakıldığında hem Özne ile Öteki 
(Başka) arasındaki hem de özne ile nesne 
arasındaki ilişkiler araştırılırken, bu ilişkilerin 
kapitalist düzen tarafından nasıl etkilendiğinin 
de tartışıldığı görülür. Günümüzün hızlanan 
kültürel değişim çağında kapitalizmin 
neoliberal  modelinin, özneyi, öznellik biçimini, 
öznelerarasılığı  nasıl bir kalıba soktuğu, dünya 
nüfusu içinde çoğunlukla sözde psikanalitik 
uygulamaların giderek evrenselleşmesinden 
de anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar, insanların 
maruz kaldıkları güçlüklerle, dertlerle, acılarla 
başa çıkabilmek için başvurdukları yolların, 
başkalarıyla ilişki kurma tarzının, bilinçdışı 
işlevlerinin nasıl derinden etkilendiğini açıkça 
göstermektedir.9 Güvenlikten, gelecekten, do-
ğallıktan, saygıdan, sosyallikten, anlamlı ça-
lışmadan, anlamlı değerlerden kopuk yaşama-
nın insanlık için ağır klinik sonuçları olduğu 
açıktır. Çalışma hayatında öznenin meşruiyeti 
neredeyse tamamen yitirilmiş, kişilik eroz-
yonu, moral yitimi sıradanlaşmış, genelleşen 
depresyon normalleşmiştir.10 Bu durum klasik 
disiplinler için Kantçı ahlak metafiziğinin 
görev kavramının öngördüğü şekilde bedenin 
yararlı, verimli ve rasyonel kılınması gerektiği 
düşüncesini kökten değiştirmiştir. Bugün in-
san bedeninin doğal sınırları kabul edilemez 
hale gelmiştir. Beden sürekli yeniden icat edi-
lecek ve dönüştürülecek bir şeydir artık. Yeni 
öznenin bedeni bir yandan işletme söylemince 
başarmak ve kazanmak için oluşturulmuş bir 
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Dipnotlar:

1)  Bu imgeseli lisans öğrencilerini sınavla alan 
bölümler için kuruyorum. Bu konservatuar hayali 
günümüzde pek çok özel kurumu da içermektedir.
2)  Mekân kavramı üzerine tartışma için bkz. Savaş 
Kılık, Uzam mı, uzay mı? Peki mekan ne? Cogito 59, 
2009:49
3) Agy:51
4) Foucault, M. 2007 İktidarın Gözü, çev. Işık. 
Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.49.
5) Foucault, M., 2006, Hapishanenin Doğuşu, Çev. 
Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, ss. 207-253
6) Marx, K., 1976, Kutsal Aile, Sol yayınları, s.124
7) Burada Lacan’ın Simgesel İmgesel ve Gerçek 
formülasyonlarına göndermede bulunulmakta olup 
daha kapsamlı
okuma için bkz. Lacan Jacques Lacan, 2013, 
Psikanalizin Dört Temel Kavramı Seminer 11.Kitap, 

varlığın rekabet ve performansı ile görevlendi-
rilmiş bedenidir; diğer yandan medya/reklam 
söylemince haz almak buyruğuna uymakla gö-
revlendirilmiş bir bedendir.

Sanatsal alanda yer alan belirli söylemsel 
pratikler bağlamında belirlenen amaca dönük 
olarak yapılmaması gerekenlerin ve yapılması 
gerekenlerin bir olumlama/olumsuzlama ku-
ralları çerçevesinde veya doğru yanlış oyunu 
sistematiğine göre belirlenmesi sonucunda 
oluşan bilgi/iktidar ilişkilerinin içkin niteli-
ğinin “pozitif ” (Foucault) olarak değerlendi-
rilmesinden dolayı bir söylemsel pratik olarak 
eğitimde, maksada yönelik sert ve sıkı bir 
disiplinin yer almasının yadırganmamasına 
sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak buna karşılık 
fenomenal düzlemde iktidar ilişkileri kullanı-
larak özellikle beden üzerinden gerçekleşen 
sömürü, şiddet, cinsel taciz ve istismar gibi 
fenomenler bu teorik çerçevenin hiçbir şekilde 
içine dahil olamaz ve böylesi durumlarda bu 
yazıda sözü edilen anlamda bir bilgi/iktidar 
ilişkisinden bahsedilemez.

Çev. Nilüfer Erdem, Metis Yayınları;
Jacques Lacan, 2022, Freud'un Teorisinde ve 
Psikanalizin Tekniğinde Ben, Çev. Savaş Kılıç, 
Metis; Jacques Lacan,
2012, Benim Öğrettiklerim, Murat Erşen, Monokl.
8) Lacan, tıbbın, psikolojinin ve psikoterapinin 
tamamen dışında kalması gerekirken tam aksi 
yönde bir disiplin olarak inşa edilen
psikanalizin nasıl ürettiği ‘doğru’lara saplanarak 
aslında sahici psikanaliz pratiği ile tümüyle ilgisiz 
bir mecraya sürüklenmiş
olduğunu ve bu sözde psikanaliz söyleminin kendi 
doğrularının dayatıldığı pratiklerinde öznenin 
biricikliği üzerinden onun
hakikatinin dile getirilmesini sağlamaktan başka 
bir şey olmayan temel ve asli sorumluluğundan 
tamamen koptuğunu tartışır.
Burada Lacan’ın psikanaliz disiplinine yaklaşımının 
dikkatle incelenmesini ve buradan çıkarılan 
derslerle
kutsallaştırılmış/fetişleştirilmiş 
dokunulmazlıklarla donatılan sanat bilgi/
iktidarlarının hakikatleri üzerindeki örtünün
kaldırılmasına odaklanmanın önemine de dikkat 
çekmek istiyorum.
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Cinsel Saldırı: Görsel 
Sanatlar Alanındaki 
"Kullanışsız Artık"
M Ü R Ü V E T  E S R A  Y I L D I R I M

Hayatta kalma içgüdümün tetiklenmeye 
ihtiyaç duyduğu zamanlarda –ki bu sık 
sık olur– açıp bir felaket veya gerilim 

filmi seyrederim. Bu merakıma rağmen hâlâ 
seyretmediğim felaket ve gerilim filmleri 
mevcut. Birkaç gün öncesine kadar bunlardan 
biri Türkçeye On Üçüncü Cuma olarak çevrilen 
Friday the 13th (1980) filmiydi. Filmin ilk 
dakikalarında çalışacağı çiftliğe gitmek 
için yol soran genç kadına yardımcı olan bir 
ağır vasıta şoförü genç kadının kamyona 
binmesine yardımcı oluyor. Sahneyi böyle 
ifade edince hiçbir sorun yok gibi görünebilir. 
Ancak detaylıca tarif etmem gerekirse şoför, 
tanımadığı genç kadını kalçasından “ittirerek” 
araca “yerleştiriyor.” Bu sahnenin devam 
eden sahnelere bir katkısı olup olmadığını 
anlamak için sonraki dakikalarda karakterlerin 
yüzünü dikkatle inceledim. Tır şoförü gerilim 
filmi klişelerine uygun olarak babacan bir 
tavırla genç kadına gittiği yerin tehlikelerine 
dair uyarılarda bulunuyordu. Genç kadının 
ifadelerinde de tır şoförünün kendisine “kötü 

bir şey” yapacağını düşündüğüne dair herhangi 
bir ipucu yoktu. Gördüğüm o sahne kaç defa 
çekilmişti yani genç kadın buna kaç defa maruz 
kalmıştı bilmiyordum ama o sahnede olan 
şeyin filmin dramatik yapısına hiçbir katkısı 
yoktu. Sadece “olup bitivermiş” bir şeydi. 
Bu sahnenin dikkatimi bu kadar çekmesinin 
sebebi filmi 2022 yılında, yani kişisel sınırlar 
konusunun her alanda irdelenebildiği bir yılda 
seyrediyor olmam.

1980’de gösterime giren bu film 1970’lerin 
ürünüydü ve 1970’ler böyle olup bitiveren 
şeylerin sorgulanmadığı bir zamandı. Nitekim, 
bundan daha kötüsü, 1972 yapımı, Paris’te 
Son Tango [Ultimo Tango a Parigi] filminde 
yaşanmıştı. Marlon Brando’nun canlandırdığı 
Paul karakterinin Maria Schneider’in 
canlandırdığı Jeanne karakterine tereyağı 
kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu sahne 
gerçekti. Yönetmen Bernardo Bertolucci 2013 
yılında bununla ilgili yaptığı açıklamada “onun 
bir aktris olarak değil bir kız olarak tepki 
vermesini istiyordum. Yaşadığı aşağılanmaya 
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tepki vermesini istiyordum…” demişti.1 Olay 
esnasında 19 yaşında olan Schneider’in bu 
filmden sonra uyuşturucu bağımlısı olduğu 
ve intihar girişiminde bulunduğu defalarca 
söylenmiştir...

Pozitivist yani bir araştırmaya girişmeden 
önce bir hipotez geliştiren ve daha sonra 
da bunu test eden bilim insanlarının test 
aşamasında elde ettikleri, hipotezlerine 
katkı sağlamayan bilgilere verdikleri bir ad 
vardır; “awkward surplus.” Türkçeleştirecek 
olursak “kullanışsız artık.” Bilim insanları bu 
bilgilerle ne yapacaklarını bilemedikleri için 
görmezden gelmeyi tercih ederler. Kaliforniya 
Üniversitesinin 2019 yılında yayımladığı 
zihin açıcı bir çalışma bu kavramı başka türlü 
kullanmayı öneriyor. Profesyonel ortamlarda 
cinsel tacize/saldırıya maruz kalan kadınların 
ve LGBT+ bireylerin genel eğilimi başlarına 
gelen şeyleri profesyonel ortamın koşulları 
dışına itip hayatın genel akışına mal etmektir. 
Yani hayatın “zaten olup biten” bir “parçası” 

olduğunu düşünmek. Yani profesyonel 
yaşamda ne yapacaklarını bilemedikleri 
bir “kullanışsız artık” kategorisine 
yerleştirmek. Zira öbür türlü davrandıklarında 
profesyonelliklerinin sorgulanacağını bilirler.2

Bernardo Bertolucci’nin Maria Schneider 
için “bir kız gibi tepki vermesini istiyordum” 
demesinin ardında yatan gerçek bu. Kastettiği 
de mealen şu, cinsel saldırıyı ait olduğu yerden, 
gerçek hayatın içinden değerlendirmesini 
istedim... Gerçek hayat o film setinin dışında 
bir yerde duruyormuş gibi... Paul karakteri 
Marlon Brando’nun gündelik hayattaki 
erkeklik performansı tarafından “kontamine 
edilmemiş” gibi...

Şunu kabul etmemiz lâzım, film veya tiyatro 
gibi “sahte gerçeklik” üreten ortamlarda 
görev alan herkes “gerçek hayat” tarafından 
“kontamine” edilmiştir. “Sahte gerçeklik” 
üretiminin herhangi bir safhasında görev 
alan herkes kendi sosyal sınıfından, 
toplumsal cinsiyetinden, jenerasyonundan ve 

Tara Moore/Getty Images
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etnisitesinden yani toplumsal konumundan 
ancak bir dereceye kadar bağımsızlaşabilir. 
Sektörün bu gerçeğin artık çok daha farkında 
olduğunun en güncel kanıtlarından biri 
herhalde beyaz bir İngiliz kraliçesi olan Anne 
Boleyn’i siyah bir kadın olan Jodie Turner-
Smith’in canlandırmasıdır. Zira programın 
yapımcıları, oyuncuların kendilerini kendileri 
ne yapan ne varsa oynadıkları role taşımalarını 
sağlayan “kimliğe duyarlı” bir şekilde 
seçildiğini ifade etmekte.3 Onlar böyle ifade 
etse de “kimliğe duyarlılığın” eskiden beri 
var olduğunun ama imtiyazlı gruplara hizmet 
ederek işlediğinin altını çizmek gerek.

Yine de, yukarıda bahsettiğim bu gerçekliğin 
daha çok farkında olduğumuz için kadın 
oyuncular kendi bedenleri üzerinde dolanan 
ellerin bir aktöre mi yoksa bir erkeğe mi 
ait olduğunu ayırt etmeye giriştiklerinde 
desteklenebilecekleri bir ortam yavaş yavaş 
oluşuyor. Bu nedenle, yazının başında 
bahsettiğim On Üçüncü Cuma filmindeki 

sahnenin bir benzerinin 2022 yılına ait bir 
filmde kadın karakterin es geçtiği, “öylesine bir 
şey” olma ihtimali çok düşük. Yani bir filmde 
böyle bir sahneye denk geldiğimizde seyirci 
olarak bu sahnenin set ekibinin gözünden 
kaçan, setteki “sahte gerçekliği” “kontamine 
eden”  “hayatın içinden bir şey” olduğunu 
düşünmek yerine yani onu “kullanışsız 
artık” olarak görmek yerine dramatik yapıya 
bir katkısının olmasını bekleriz. Ya bunu 
gerçekleştiren erkek karakterin “kötü” 
bir niyeti vardır diye düşünürüz ya kadın 
karakterin vücut bütünlüğüne yönelen bu 
davranıştan öyle ya da böyle muhakkak bir 
rahatsızlık duyduğunu ifade etmesini ve bunun 
bir çatışmaya dönmesini bekleriz ya da aksi 
durumda, iki karakterin arasındaki ilişkinin 
erotik bir boyuta evrilmesini umarız.

Ancak eğer sahnenin kendisi başlı başına 
erotik bir nitelik taşıyorsa seyirci olarak 
“kullanışsız artık” tespitinde o kadar başarılı 
olamayabiliriz. Örneğin, People dergisinin 

"The Politician" dizisi içinde Emmy Rossum 
ve Harry Lennix.
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Dipnotlar:

1) https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-46353265
2) Rebecca Hanson and Patricia Richards, 
Harassed: Gender, Bodies and Ethnographic 
Research (California: California University 
Press, 2019), 155.
3)  https://www.nytimes.com/2021/06/10/
arts/television/anne-boleyn-jodie-turner-
smith.html 
4) https://www.smh.com.au/entertainment/i-
felt-unsafe-actress-tells-of-harassment-on-
and-off-the-stage-20171107-gzgdog.html
5) https://www.theguardian.com/stage/2018/
jan/25/theatre-workers-sexual-harassment-
bullying-stage-report

editörlerinden Charlotte Triggs’in ismini 
vermediği bir tiyatro oyuncusunun başından 
geçenleri aktardığı yazısında, kadın oyuncu 
sahnede öpüşmek zorunda olduğu erkek 
oyuncunun kendisini hem provalar hem de 
oyun esnasında olması gerekenden çok daha 
uzun bir sürede öptüğünü, sahne dışında da 
kendisine istemediği biçimlerde dokunduğunu 
ve hatta bu yaptıklarını ona karşı duyguları 
olduğu gerekçesiyle savunduğunu aktarıyor. 
Aylarca süren bu cinsel saldırılara karşı 
yönetmenin olan biteni “gözetlemesi” dışında 
bir önlem alınmıyor ve oyuncu sonunda 
istifa ederek kendini kurtarıyor. İstifasının 
ardından 18 seanslık terapi ücretini şirket 
karşılıyor ancak sonrasını kendi cebinden 
ödemek zorunda kalıyor.4 Türkiye’de buna 
dair bir istatistik bulunmuyor ancak 2018 
yılında Birleşik Krallık’ta yürütülen bir 
araştırmaya göre tiyatro oyuncularının % 67’si 
cinsel saldırıya ve zorbalığa maruz kalmış ve 
bildirilen her beş vakadan dördünde hiçbir 

müdahalede bulunulmamış.5

Bu oranların bu denli yüksek olmasının 
bir nedeni modern dünyanın en görkemli 
ve ışıltılı parçalarından biri olarak 
karşımızda dikilen görsel sanatlar alanının 
kendine has bir modernleşme ya da 
modernleşememe süreci geçirmesi olabilir. 
Zira bu sektörde baş köşeleri elinde tutan 
ve bu imtiyazlı konumları nedeniyle sınırsız 
bir sadakat ve hizmet bekleyen kimseler 
bu tavırlarıyla feodal lordları veya daha 
yerli bir ifadeyle köy ağalarını andırmakta. 
Profesyonel kimliklerinin ardına saklanarak 
gerçekleştirdikleri profesyonellik dışı 
eylemlerinin, bu eylemlere maruz kalan 
kimseler tarafından hayatın “zaten olup 
biten” bir “parçası” olarak düşünülmesini, 
yani profesyonel yaşamda yeri olmayan 
bir “kullanışsız artık” kategorisine 
yerleştirilmesini beklemekte. Fakat eğer görsel 
sanatların genel-geçer kuralı gerçekten de 
buysa, sebebini kişisel tutumların çok ötesinde, 
alanın yapısal eksikliklerinde veya direngen 
feodal kimliğinde aramak gerekiyor.
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Rehberli Otobiyografi: 
Kişisel Sınırlar

M Ü R Ü V E T  E S R A  Y I L D I R I M

Bu satırları yazmadan biraz önce baş 
başa Rehberli Otobiyografi çalışması 
vesilesiyle haftanın bir akşamı 

birbirimize yarenlik ettiğimiz ülkenin bir 
diğer ucundaki yeni kadın arkadaşım şöyle bir 
cümle kurdu; “İçe dönüklüğü öğreniyorum.” 
İçe dönüklüğün de öğrenilen bir şey olduğunu 
ilk defa duyduğum için bu ifadesi çok hoşuma 
gitti. Zira genelde dışa dönüklüğün öğrenilmesi 
gereken bir şey olduğu düşünülür.

Bessel A. van der  Kolk’un Beden Kayıt Tutar 
adlı kitabının haykırdığı gibi bedenlerimiz 
yaşadıklarımızı kaydeden bir kayıt cihazıdır. 
Rehberli Otobiyografi, bu kayıt cihazını 
kısa süreliğine durdurup geçmiş yaşantılara 
çeşitli temaların filtresinden bakıp yazma ve 
yazdığını okumaya dayalı bir yöntem. Yani “içe 
dönüklüğü öğrenme” sürecini kolaylaştıran 
bir yöntem. Genelde grup hâlinde yapılan bir 
çalışma olmasına rağmen yukarıda belirttiğim 
gibi baş başa da yapılabiliyor.

Derginin temasının sınırlarımız olduğunu 
öğrendiğimde Kişisel Sınırlar adlı bir tema 
geliştirdim. Nihai amaç görsel sanatlar 

alanındaki sınırlara dair yaşantıları ortaya 
çıkarmak olsa da temada yer verdiğim sorular 
katılımcıların bu konuyu olabildiğince 
eski deneyimlerine giderek irdelemesini 
kolaylaştırmayı hedefliyordu. Katılımcılar 
soruları aldıktan bir süre sonra her Rehberli 
Otobiyografi grubunda olduğu gibi toplanıp 
yazdıklarını okudular. Bu metinlerin 
sadece derginin amacına uygun olduğunu 
düşündüğümüz yerlerini devam eden kısımda 
okuyabilirsiniz. Kimliklerini etik nedenlerle 
gizli tuttuğumuz katılımcılara teşekkür ederiz.

KATILIMCI 1: 17 yaşımda konservatuvarı 
kazanmıştım. Çokça hayalim ve ideallerim 
vardı. Müthiş mutluydum. İçimde kelebekler 
uçarcasına derslere gidiyor, liseden daha 
yeni mezun bir kız çocuğu olarak aileden 
kilometrelerce uzakta tek başına okumak ve 
yaşamakla ilgili hiçbir şeyi dert etmiyordum. 
Sınıf arkadaşlarımla aramdaki yaş farkını 
hissettirmemeye çabalıyor, dersler ve 
etütlere çok fazla kafa patlatmaya çalışıyor, 
parlak fikirler bulmak için elimden geleni 
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yapıyordum.
 Ve derslerden biri.. Savaş etütleri… Etüt 
dediğim de giriş, gelişme ve bir sonucu olan, 
sözsüz ama hikâye ve çatışma içeren kısa 
oyunlar... Konu savaş, fakat hikâye bizlere ait... 
Savaş esnasında köye baskın yapan askerler 
ve bir evde yapayalnız kalan genç bir kız... 
Asker girer, genç kızla bakışırlar ve o an... 
Asker kıza tecavüz eder. Bir süre bu koşulu 
oynayıp sahneyi bitiriyoruz. Fakat eksik bir 
şeyler var. Üzerine konuşuyoruz, sonra tekrar 
deniyoruz. Olmuyor. Yeterince inandırıcı 
değil. Yani hocamız öyle diyordu. Sonra hoca 
arkadaşımı yanına çağırıp ona bir şeyler 
fısıldadı. Tekrar. Başladık, devam etti, devam 
etti... O an! Devam, devam etti, devam etti ama 
durmadı. Bitmedi. Oysa bitmesi gerekiyordu. 
Ben duygu olarak yeterince içindeydim, 
korkunç bir çaresizlik hissediyor ve asla 
kaçamıyordum. O ana sıkışmış gibiydim. Neler 
oluyordu anlamıyordum? Sınıf arkadaşım o 
kadar karşı koymama rağmen neden bir türlü 
bitirmiyordu bu oyunu? Sınıf arkadaşlarım, 
hocam, hepsi izliyordu,  biliyordum. Ben hem 
bu gerçekliğe tutunuyor hem de bir türlü 
uzaklaştıramadığım arkadaşıma direnmeye 
çalışıyordum. Kimse hiçbir şey demiyordu. Bir 
yandan farkındaydım; burası bir sınıf, biz bir 
etüt çalışması yapıyoruz ve hoca arkadaşıma 
komut verdiği için böyle davranıyordu, bilerek 
daha çok üstüme geliyordu evet ama ben 
tecavüz duygusunu gerçekten hissediyordum. 
“Ama yeter bitsin artık!” Bitti. Ben bir süre 
kalkamadım. Arkadaşım elini uzattı. Asla 
tutmadım. Tutamazdım. Hoca istersem 
yüzümü yıkayabileceğimi söyledi. Gidip öyle 
yaptım. Ama toparlanamıyordum. Çünkü 
hocanın neden bir yerde oyunu kesmediğini 
anlayamıyordum. Ama o hocaydı. Elbette neyi 
ne zaman ne şekilde yapacağını, bir öğrenciyi 
nasıl yönlendireceğini o daha iyi biliyordu. 
Peki ya ben? Kendimi berbat hissediyordum. 
Arkadaşımın yüzünü bile görmek 
istemiyordum. Bir süre onunla konuşamadım... 

Yaşanan gerçek değildi evet, ama hissettiğim 
şeyin ne kadar gerçek olduğunu ne yazık ki 
artık biliyordum...

Üniversiteden yeni mezun olduğum yıldı. 
Devlet tiyatrosunda bir çocuk oyununda 
oynuyordum, aynı zamanda da yönetmen 
asistanlığı yapıyordum.  Yönetmen benden 
yaşça büyük, evli, iki çocuğu olan ve şehir 
dışından gelmiş biriydi. Bu arada ben sadece 
oyuncu olarak yer alacaktım oyunda fakat 
yönetmen aynı zamanda bana asistanı olmamı 
teklif etti. Yeni mezun olduğum için bunun 
bir deneyim olacağını düşünüp kabul ettim. 
Üstelik kendisi son derece tecrübeli, bilgili 
bir oyuncu gibi geliyordu. Ondan çok şey 
öğreneceğimi düşünüyordum.

Provalar başladı, gayet keyifle çalışıyordum. 
Asistanı olarak da hiçbir şeyi atlamamak 
için özellikle çok çaba gösteriyordum. Gayet 
iyi anlaşıyorduk, işimi de layığıyla yapmaya 
çalıştığımı görüyor, sıklıkla takdir ediyordu. 
Ama yine de bir şey beni huzursuz ediyordu. 
Bazen bakışları, bazen flört etme çabası bazen 
enerjisi...

Mesela hocam dediğim yönetmen ilk 
günlerden itibaren yemek aralarında 
kendisine eşlik etmemi teklif ediyordu, ben 
de çeşitli sebeplerle hep reddediyordum. Bu 
yüzden artık bana antipatik ve egolu gelmeye 
başlamıştı. İş haricinde onunla vakit geçirmek 
istemiyordum. Önceleri laf aralarında 
şakayla karışık “asistanım olacak ama hiç 
beni gezdirmiyor, şehir dışından geldim ama 
nerelerde yemek yenir hiç götürmüyor” gibi 
sitemler etmeye başladı. Baktı ben hâlâ oralı 
değilim, yavaş yavaş tavırlarını değiştirmeye 
başladı. Bana karşı o nazik tavrı gitmiş, yerine 
emir erine bağırıp çağıran bi gestapo gelmişti. 
Hem yeni mezun olmamın getirdiği toyluk, 
hem de mesleki ve yaş olarak olgunluğuna karşı 
saygı göstermek zorunda hissettiğimden hep 
“Tamam hocam, haklısınız hocam, affedersiniz 
hocam” şeklinde davranmak zorunda 
kalıyordum.
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Bir gün beni arayıp provaya geç kalacağını 
söyledi ve ben gelene kadar ekibi ısıt dedi. Ben 
de ekiple paylaşıp provaya hazırlanmak için 
ısınmaları gerektiğini söyledim fakat tabii 
ki beni pek dinlemediler ve yalandan ısınıp 
bir süre sonra uyarmama rağmen bahçeye 
sigara içmeye çıktılar. Tam o arada ne yazık ki 
yönetmen geldi ve ekibi dışarda görünce çok 
sinirlenip kendisini de reddediyor olmamın 
verdiği sinirle devlet tiyatrosunun fuayesinde 
ve herkesin içinde çocuk azarlar gibi bas 
bas bağırmaya başladı. Bir anda kendimi 
yaramazlık yapmış küçük bir çocuk gibi 
hissettim. O kadar utanmış ve üzülmüştüm 
ki kendimi ifade edemedim. O yaşta ve o ruh 
hâlimle “Bana bağırmaya hakkı yok” diye 
düşünememiştim bile.

Sonrasında tavırları bana karşı iyice 
hırçınlaştı hatta bir provada resmen bana 
psikolojik şiddet uyguladı. Koreografi 
çalışırken ekiple birlikte tüm figürleri doğru 
yapmama rağmen defalarca “Olmuyor! 
Olmuyor!” diyerek bana aynı şeyleri 
yaptırıp durdu, sonunda beni ağlattığı bile 
olmuştu. Ekipten kimse anlam veremiyordu 
olanlara. Sana neden böyle davranıyor deyip 
duruyorlardı. Söyleyememiştim bana karşı 
niyeti farklı diye. Şimdi dönüp baktığımda tüm 
bunlara nasıl izin verdiğime inanamıyorum... 
Ne üniversitedeki hocama ne de profesyonel 
hayata geçtiğimde birlikte çalıştığım, hocam 
dediğim adama nasıl hayır diyemediğime 
şaşıyorum. Ve hayır diyememenin insanın 
içinde ne derin yaralar açabileceğini biliyorum.

KATILIMCI 2: Üniversitede bir oyunculuk 
hocam vardı. Oyunculuk bölümüne girdiğim 
ilk sene o hoca üçüncü ve dördüncü sınıfların 
oyunculuk derslerine giriyordu. Mesleki olarak 
bilgisine, birikimine uzaktan hayran olduğum 
hoca… Zaman geçti, üçüncü sınıfa geçtim 
ve bizim oyunculuk hocamız oldu. Birlikte 
oyun çalıştık. Konservatuarlarda, oyunculuk 
okullarında usta çırak denen ilişki biçiminden 

hiç hoşlanmıyorum. Usta çırak adı altında 
suistimaller diyarı resmen… Fiziksel, düşünsel, 
cinsel… Her anlamda. Bir gün üst sınıflarımın 
mezuniyet oyunlarının kostüm provası 
yapılıyor. Bir kadın oyuncunun kostümüne 
bakıyor hoca. Dönem kıyafeti. Bel kısmı korseli, 
kabarık etekleri ve göğüs dekoltesi var. Hoca 
yakından ilgileniyor her şeyle. Işık, kostüm, 
oyunculuk vs. Ne yaptı biliyor musunuz? 
“Kızım ben senin babanım” diyerek bir anda 
zaten göğüs dekoltesi veren kadının memesini 
tuttu ve biraz daha belirginleştirmek için iyice 
dışarı doğru çıkardı. Biz buna o zaman anlam 
veremedik ve güldük tabii, şoke olduk. Şimdi 
de gülüyorum ama öfkeyle. Ben senin babanım 
öyle mi? Baba, abi, usta, öğretmen adı altında 
bunu hak görüyorsun kendine öyle mi? Bu 
kadar rahat dokunabiliyorsun yani? 

Bir başka hoca halk dansları dersinde 
yapılan bir hataya sinirlendiği için yukarıdan 
sahneye sandalye fırlatabiliyor öyle mi? 
Ustam? Konservatuar birinci sınıfta 17-20 
yaş arası gençlere hiçbir tedbir olmaksızın 
oyunculuk adı altında yapılan baskılar… Nesne 
etüdü çalışıyoruz. Bizden nesne olmamız 
isteniyor. Birimiz hassas kantar, birimiz 
eski bir radyo, birimiz tekerlek, birimiz ibrik 
olmuşuz. Nesnelerin bir hikayesi olmalı tabii 
ki. Ve hocamız ibrik olan sınıf arkadaşıma 
aşağılayıcı bir tavırla “Aa siz hala ibrik mi 
kullanıyorsunuz?”diye sorabiliyor.  Yine aynı 
kişiye o dönem ülkede yaşanan etnik köken 
kaynaklı çatışmaların muhatabı gibi davranıp  
Kürt kimliğinden dolayı kötü davranabiliyor. 
Sadece bizde değil, birçok okulda yaşanıyordu 
bunlar.
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Oyuncular Sendikası ile 
Söyleşi

YA Ş A M  Ö Z L E M  G Ü L S E V E N

K AT I L I M C I L A R :  E C E  D İ Z D A R ,  N A Z İ F E  A K S OY

DOSYA/SÖYLEŞİ

Bedenin sınırları nerede başlar ve nerede 
biter?  Beni dışarıdan ayıran şey, dışa-
rının bitip benim başladığım ve muha-

faza ettiğim yer neresidir? Bu sorular, özellikle 
bedenin de işin içine dahil olduğu işlerde ayrıca 
bir önem taşır. Son dönemlerde tiyatro, sine-
ma, televizyon gibi sektörlerde kamuoyuyla 
paylaşılan ve sınırların ihlal edildiği olaylara 
tanıklık ettik. Bununla birlikte yaşanan birçok 
olayın da farklı sebeplerle hiç konuşulmadığını 
düşünmek maalesef mümkün. Oyunculuk gibi 
bedenin ve zihnin aynı anda mevcudiyetini 
göstermesi gereken işlerde sınırlar hakkında 
konuşmak ve sınır ihlali gerçekleştiği noktada 
neler yapılabileceğini bilmek oldukça önemli. 
Oyuncular Sendikası’nın Kadın Birimi’nden 
sevgili Ece Dizdar ve Nazife Aksoy’la bu 
konular üzerine söyleştik. 

YAŞAM ÖZLEM GÜLSEVEN: Öncelikle 
hoş geldiniz. Burada olmanız ve Kadın Birimi 
olarak bu mesele hakkında sizinle konuşma 
şansı yakalamak bizi çok mutlu etti. 

ECE DİZDAR: Bu dosyada yer almak bizi 
de çok mutlu etti. 8 Mart’ta her şey yolunda 
giderse Kadın Birimi’nin lansmanını yapmak 
istiyoruz. 2018 yılından beri böyle bir birim 
var. Son iki yıldan beri ise çok daha aktif 
çalışmalar yürütüyor. Yeni yönetimde ben bu 
konuyla ilgili yönetim kurulu üyesiyim. Ama 
sadece benimle ya da birlikte çalıştığım ortak 
ekiple değil, bu konuyu sırtlamak isteyen 
bir grup kadın oyuncu arkadaşımla beraber 
Kadın Birimi’ni genişletmek istedik. Nazife 
(Aksoy)’de onlardan biri. Yakın zamanda da 
kendi manifestomuzu yayınlamak istiyoruz. 
TEB Oyun Dergisi de bununla ilgili ilk 
konuştuğumuz yer oluyor. Bundan dolayı da 
mutluyuz. 
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Y.Ö.G: Oyuncular Sendikası’ndan biraz 
konuşalım isterim. Sendika, 2000 yılındaki ilk 
girişimlerle birlikte çıktığı yolculukta sahnede, 
perdede, ekranda, mikrofonda çalışan bütün 
oyuncular için ortak bir yapılanma süreci 
önerdi. Şu an oyuncuların karşılaştıkları 
sorunlarla tek başlarına değil hep birlikte 
hareket edecekleri bir platformun varlığından 
ne mutlu ki söz edebiliyoruz. Aynı zamanda 
Sendika’nın içindeki farklı birimlerden birisi 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Tacizle 
Mücadele Birimi. Bu birimin ilk kurulduğu 
noktada siz orada mıydınız? 

E.D: Çıkış aşamasında ben orada değildim. 
Bu birimden sorumlu kurucu arkadaşım 
Londra’ya taşındı ve ben de zaten bu birimde 
çalışmak istiyordum. Dolayısıyla burayı biraz 
canlandırmak istedim. O sırada çok fazla taciz 
vakası duymaya başladık. Bunlardan birisi de 
Nazife’nin davası. Oyuncular Sendikası’nın bu 

birimini canlandıran vakalardan birisidir bu 
vaka. Ben geldikten sonra Gösteri Sanatlarında 
Kadın ve Susma Bitsin platformuyla bireysel 
bir şekilde ortak çalışmaya başladım. Ama 
bütün bu vakalar artınca, bu birimin daha 
aktif olmasını istedim. Susma Bitsin, Gösteri 
Sanatlarında Kadın ve Sinema TV Sendikası 
ile ayrı ayrı toplantılar yaparak Oyuncular 
Sendikası’nın Kadın Birimi’ni onlarla bir nevi 
evlendirdim aslında. Bir de Gösteri Sanatında 
Öğrenciler Dayanışma Platformu var. Zaten 
bunu yaptığınız anda bir kadın ağının içine 
girmiş oluyorsunuz. Hem sizin ihtiyaç 
duyduğunuz anda gidebileceğiniz bir yer 
oluyor, hem de ihtiyaç duyulduğunda sizinle 
iletişime geçiliyor. 

Y.ÖG: Şu anda bu birimin işleyişinden ve 
üzerinde çalıştığınız temel meselelerden söz 
edebilir misiniz?

Ece Dizdar

DOSYA/SÖYLEŞİ



98

TEB OYUN BAHAR/2022

E.D: Öncelikle etki alanımız giderek büyük 
bir ivmeyle artacak. Şu anda bizim için en 
önemlisi; tacizden ve şiddetten arınmış 
temiz dil kullanılan, cinsiyet eşitsizliğinin 
olmadığı, gelir dağılımının eşit olduğu, eşit 
hak, eşit fırsat, eşit kaynaklara sahip temiz 
bir iş alanı yaratmak. Bütün bu kavramlar 
üzerine kafa yormaya başladık. Bunun için 
birkaç alan var. Sahne, seslendirme stüdyoları, 
sinema, televizyon gibi. Bunlar arasında en 
zor olanı televizyondur her zaman. Çünkü 
yapımcılar, kanallar gibi çok büyük kartellerle 
bir arada oluyorsunuz. Bütün bu bahsettiğim 
yerlerin kendi ihtiyacını gözeterek kime, 
nasıl yardımcı olabiliriz meselesinin peşine 
düştük. Özellikle medyada temiz dil nasıl 
üretebiliriz? Öğrencilere haklarını nasıl 
tanımlayabiliriz? Sınır ihlali eğitimde 
nerede başlıyor nerede bitiyor? Bu konular 
üzerine araştırmalar yaptık. Fakat en önemli 
misyonlarımızdan bir tanesi aktif olarak 
davası devam eden vakalarda, kadın oyuncu 
arkadaşlarımıza destek olmak. Bunu da 
birkaç şekilde yapabiliyoruz: Susma Bitsin ve 
Gösteri Sanatında Kadın platformuyla birlikte 
kamuoyu oluşturabiliyoruz, avukat desteği 
sağlayabiliyoruz. Yaklaşık altı yedi gönüllü 
avukattan oluşan bir listemiz var. Kadın 
arkadaşımızın ihtiyacına ve o vakanın kendi 
ihtiyaçlarına göre bir avukat öneriyoruz. Bir 
psikolog bulmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar 
için bütçemiz yok. Bu yüzden daha çok gönüllü 
kişilerle birlikte çalışıyoruz.  Davalarda 
fiziksel olarak da orada bulunmaya çalışıyoruz. 
Pandemi döneminde bu biraz aksadı. Genelde 
altı yedi tane aynı anda yürüyen vaka oluyor. 
Şu anki vakaların birçoğu sonuçlandı ama 
istinafa gidebiliyor. Davaları takip etmeye 
devam ediyoruz. Onun dışında sınır ihlali ve 
mahremiyet yönetimi ile ilgili çalışmalarımız 
başladı. Geniş kapsamlı olarak neler 
yaptığımızı böyle tanımlayabilirim. 

Y.ÖG: “Mahremiyet Yönetimi” meselesine 
değinmenize çok sevindim. Yurt dışında var 
olan “Mahremiyet Koçu” kavramının bizde 
henüz tam anlamıyla bir karşılığı yok. Bu 
yüzden bu soruyu ikinize de yöneltmek isterim: 
Hem bir oyuncu olarak hem de sendikanın 
içinden kadınlar olarak bir “Mahremiyet 
Koçu”nun iş alanınızda bulunması hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

NAZİFE AKSOY: Hepimiz kadın ve erkeğin 
bir arada olduğu, kalabalık bir grupla birlikte 
çalıştığımız işler yapıyoruz. Çalışırken bu 
gruplarla temas halindeyiz. Birbirimize 
dokunuyoruz. Yeri geliyor çok acil soyunup 
giyinip sahneye çıkmak zorunda kalıyoruz. 
Belki aynı yerde kostüm değişikliği yapıyoruz. 
Sahnede olan hiçbir şeyi zaten bir sıkıntı 
olarak görmeyip, rolümüz neyi gerektiriyorsa 
onu yapıyoruz. 

 Ben bir dava süreci geçirdim. İş esnasında, 
sahnede, oyun devam ederken  yaşanmış bir 
olay olması bana kalırsa çok önemli. Ondan 
sonra da yürütülemeyen bir süreç söz konusu. 
Çünkü bunu yaşıyorsunuz, hemen akabinde 
durumu şikayet ediyorsunuz olabilecek en 
yetkili yöneticiye ve bununla ilgili hiçbir 
şey yapılmıyor. Bu davada ben tek başıma 
değildim. Mana Alkol’le birlikteydik. O da yedi 
yıl önce yine aynı kişi tarafından mizansen 
adı altında tacize uğramış. O zaman farklı 
nedenlerle, tabii ki büyük korkularla birlikte 
bastırılmış. Benim olayımı duyduğu zaman da 
benimle birlikte şikayet etti. İkimiz birlikte 
mahkemedeydik. Maalesef ki onun davası 
sadece zaman aşımından kaynaklı ceza ile 
sonuçlanmadı. Bende de suçu sabit bulundu 
ve iki yıl altı ay ceza aldı. Aslında üç yıldı ama 
iyi hal gözetilerek iki yıl altı aya düşürüldü. 
Sonuç olarak biz istinafa gittik, daha fazla 
alması için. Karşı taraf da inkar ederek istinafa 
gitti. Üzerinden baya bir zaman geçti, ben 
umuyorum ki yaza kadar bir sonuca ulaşacağız. 
En az bir yıl sürüyor bu istinaf süreci. Bu 
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davaya tanık adı altında dahil olmuş insanların 
da şu anki konumlarına bakacak olursanız çok 
şaşırırsınız. Bunlar unutulmaması gereken 
şeyler. Biz çok çabuk unutuyoruz. Ama bazı 
adaletsizlikler var unutulmaması gerekiyor. 
Bu adaletsizliği sürdürmeye çalışan bir kitle 
belki de bir yapı var. Cinsiyet eşitsizliği 
temelde bizim en büyük sıkıntımız. Peki 
neden bunun altını çiziyoruz hep?  Sadece 
kadın erkek eşitliği gibi algılanıyor mevzu 
ama öyle değil. Aslında yaşamamızı devam 
ettiren kaynaklarımızın, haklarımızın, 
özgürlüğümüzün, sınırlarımızın eşitsizliğinden 
bahsediyoruz. Ama en büyük eşitsizliği 
yaşadığımız iş yerlerinde görüyoruz, sendika da 
bu yüzden çok önemli. Çünkü haklarımızı nasıl 
savunabiliriz ya da sesimizi nasıl duyurabiliriz 
sorularını cevaplıyor. Benim için hayatta en 
önemli şeylerde birisi toplumsal cinsiyet 
eşitliği. Kelimeler, tanımlar ve kavramlar 
konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. 
Kendimizi belki de doğru ifade edemiyoruz. 
Bu yüzden kadın biriminde en çok yapmak 

istediğimiz şeylerden birisi bu tanımlamaları 
doğru yapabilmek. Dil birliğimizde büyük 
bir sıkıntı var. Ben çalışırken iş yerinde 
böyle bir şeye maruz kaldım. Bunu yaşamak 
ayrı, anlatmak ayrı ve sonrasında kazanılan 
davanın bile tarifini yapmak ayrı zorluklar. 
Buradan niyetler var işte. Mesela kendi adıma, 
benim yaşadığım şeyde büyük bir temas var. 
Ortada bir rıza yoksa hiç kimse hiç kimseye 
istemediği bir şeyi yapamaz. Bu bir taciz. Ama 
mesela dokunduğu zaman bunun aslında bir 
cinsel saldırı olduğunu biz yolda öğrendik. 
Çünkü başımıza gelmediği zaman ya da bir 
şikayet mekanizmasını çalıştırıp şikayet 
etmediğimiz zaman doğru dili bilemiyoruz. 
Şu anda aslında bizim sendikayla birlikte 
de bu Kadın Birimi ile birlikte de bu dilleri, 
bu tarifleri doğru yerlere koyup, insanların 
yaşadığı şeyleri belki bu şekilde tarif ederek 
doğru bir çizgide ilerleyebilmesini sağlamak. 
Mahremiyet konusuna gelince de özellikle 
konservatuarlarda, okullarda daha temelinde 
öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 
konuda doğru tanımlamalar çok önemli. 

E.D:  Mahremiyet yönetimi aslında neden 
önemli? Çünkü bu alan hiç kimsenin 
insiyatifine, hissetmesine, öyle düşünmesine, 
üstüne alınmasına bırakılmaması gereken 
bir alan iş yerinde. Öncelikle bizim bir 
emekçi sendikası olduğumuzu hatırlatmamız 
gerekiyor. Biz bir platform değiliz. Bizim işimiz 
iş alanındaki bazı koşulları düzenleyebilmek. 
Ben yurt dışında Mahremiyet Yönetimi’nin 
altı saatlik bir eğitimine Oyuncular 
Sendikası adına katıldım. Ama benim işim 
tabii ki bunun eğitimini vermek değil. Ben 
oyuncuyum, Nazife de oyuncu. Biz bu alana 
girip bu alanda oyuncu koçluğu yapamayız. 
Sendikadaki kadın birimini yönetiyor olsak 
bile yapamayız. Zaman içinde birilerinin 
çıkıp, bu alanda profesyonelleşip bunu 
yapmaya başlaması gerekiyor. Bir dövüş ya 
da sevişme sahnesi düşünelim. Bu sahnelerin 

Nazife Aksoy
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başlangıcının ve sonunun çok net adımlarla 
belirlenmiş, iki tarafın da rızasıyla başlayıp 
rızasıyla biten bir koreografiler alanı olması 
gerekiyor. Eğitimde özellikle üzerinde durulan 
meselelerden birisi şuydu: Televizyonda 
bir sahne sansürlenecekse, sahnede belirli 
alanlar blurlanacaksa, o alanlara, yani 
mahrem noktalara dokunulması, iki tarafında 
rızası olan tasarlanmış bir mizansen içinde 
değilse, hiçbir koşulda mübah değildir. Eğer 
böyle bir temas var ise ve bunun koreografisi 
yapılmamışsa, izni alınmamışsa bu kesinlikle 
cinsel saldırıdır. Bunu bu şekilde tanımlıyoruz. 
Her iki tarafın da kafasında en ufak bir soru 
işareti olmaması için bunların net tanımlarına 
ihtiyacımız var. Bunu artık Amerika’daki 
yapımcılar da istiyor. Bir Mahremiyet Koçu 
olmadan çalışmak istemiyorlar. Bana kalırsa 
biz de yavaş yavaş bu noktaya doğru gidiyoruz. 
Ben pozitif bir insanım bu konularla ilgili. Çok 
kısa bir zamanda, bu tip sahneler içeren bütün 
yapımların setinde, bir Mahremiyet Koçu 
olacağına inanıyorum. 

Y.Ö.G: İkiniz de kavramları tanımlamanın 
öneminden söz ettiniz. Mahrem olanın 
ne olduğunu, sınırın nerede başlayıp 
nerede bittiğini anlamamız için tanımların 
anlaşılır bir şekilde açıklanmasına ve belki 
de hiçbir muğlak alan kalmadan neyin ne 
olduğunu söyleyebilmeye ihtiyacımız var. Bu 
tanımlamalar meselesini biraz daha açabilir 
misiniz? 

E.D: Tanımların net olması her iki tarafı da 
korumak için önemli. Erkekler de kötü bir 
durumda kalabiliyorlar. Hiç kötü bir niyeti 
olmayan birisi yaptığı eylemin taciz olup 
olmadığını sürekli düşünüyor. Şöyle bir 
gelişme var mesela: Oyuncular Sendikası’nda 
Ebru Nihan Celkan erkeklere bir “Erkeklik 
Atölyesi” verecek. Bizim onlarla çalışmamız 
gerekiyor. Bazen flörtün nerede bittiğini 
tacizin nerede başladığını anlamak bile güç 

olabiliyor. Bizim olayımız özellikle iş yerinde, 
sahne çekilirken, prova alınırken olabilecek 
olan karışıklığı tanımlar yoluyla engellemek. 
Bir ihlal olduysa gelecekte olmaması adına 
politika geliştirmek.

Y.Ö.G: Kadın Birimi’nin ilerleyen zamanlarda 
“tanımlar” üzerine çalışmaları olacak mı?

E.D: Şu an bir arşiv oluşturma sürecindeyiz. 
Elimizdeki dökümanları toparlayıp öncelikle 
bütün birimi eğiteceğiz. Sonrasında 
konservatuarlara gidip onlara bu alanda 
eğitim vermek gibi bir projemiz var. Fakat 
biz gönüllülük esasıyla çalışan oyuncularız. 
Bizim bu eğitimi vermemiz mümkün değil. Bu 
yüzden her zaman bilirkişilerle çalışacağız. 
Ben bu birim adına röportaj verebilirim ama 
bir konservatuarda bir oyuncuyu bu alanda 
eğitmek için  kendimi yetkin hissetmiyorum. 
Hissetmemeliyim. Bizim bu alandaki 
çalışmalarımız eğitim verebilecek nitelikte 
bir kişiyle öğrencileri buluşturmak şeklinde 
olabilir. 

Y.Ö.G: Mahremiyet Yönetimi’nden ve aslında 
oyuncunun hem iş yerinde hem de okulda 
sınırlarının tanınmasından söz ederken 
de bir mahrem alan tanımı yapıyoruz 
aslında. Mahrem alanın ne demek olduğunu 
anladıkça da beden bütünlüğünden, rızadan 
ve sınırlardan söz edebiliyoruz. Mahremiyet 
kavramı özellikle oyuncunun işinin doğası 
gereği performansı ile iç içe bir noktada. 
Bu noktadan bakıldığında Mahremiyet 
Yönetimi’nin gerekliliği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

E.D: Mahremiyet Yönetimi’nde temel mesele 
sadece kadın ve erkeği korumak değil. Şöyle 
bir durum da var: Herkesin mahrem alan 
tanımı birbirinden farklı olabilir. Televizyonda 
sansürlenecek olan noktalar olarak genel bir 
standart olarak koymuş Intimacy Directing 
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derneği. Ama bunun sizin hiçbir şekilde 
mahrem bir alan olarak tanımlamayacağınız 
bir yer benim için binbir sebeple mahrem 
alan haline gelebilir. Mesela vücudumun bir 
parçası yanmıştır ve ben oraya dokunmanızı 
istemiyor olabilirim ya da transgender 
bir insan vardır ve onun göğüsleriyle olan 
problemi benimkinden çok daha büyük olabilir. 
Dolayısıyla bir oyuncunun bedeninde bizim 
asla genel standartlara uyduramayacağımız 
kadar çok mahrem alan olabilir. Biz artık bu 
dünyada “Babam ölse oynarım” noktasından 
çok uzaklaşmış bir durumdayız. İnsandan 
hiçbir şey ve hiçbir meslek daha önemli ya da 
kutsal değil. Bu tanrılaştırılmış hocaları artık 
kabul etmiyoruz. Hiçbir şey oyuncunun ya da 
öğrencinin kendisinden, beden bütünlüğünden, 
psikolojik bütünlüğünden daha önemli değil. 
Dolayısıyla bu alanın koreografisi yapıldığında 
kişi kendi mahrem alanını önceden söyleyip 
“Ben burama temas edilmesini istemiyorum” 
dediğinde, bahsettiğimiz Mahremiyet Koçu, 
buna saygı göstererek bir koreografi yapıyor. 
Çünkü bir şeyi oynamanın binbir türlü yolu 
vardır. Sen kilitlenebilirsin ve bir çözüm 
öneremeyebilirsin. O an böyle bir çözümü 
yönetmen ya da karşındaki oyuncu teklif 
edemeyebilir. Burada tarafsız başka bir 
parça olmalı ve o çözümü üretip senin rızanı 
almalıdır. İkincisi önemli nokta, ben bir 
karakterin seks yaptığı bir sahneyi oynarken 
kendi özel hayatımda nasıl yapıyorsam o 
sahneyi  öyle pratik edeceğim. Araştırması, 
çalışması, prova etmesi zor bir alandan söz 
ediyoruz. Oynadığım karakterin ruh halinin 
ya da o karakterin kendi iç dünyasının 
gerektirdiği şekilde başka bir yaratıcılık alanı 
açamayabilirim. Dolayısıyla Mahremiyet 
Koçu’nun bir de böyle bir özelliği var. O 
karaktere göre seni yönlendirecek ve senin 
araştırmak, konuya derinlemesine bakmak ile 
ilgili utancını üzerinden alacak. O kadar zor bir 
alan ki. Dışarıdan bir kişinin bunu gözlemleyip 
yönlendirmesi başka bir şey. 

Y.Ö.G: Konservatuarlardaki eğitimci ve 
öğrencinin sınırları ile ilgili araştırma 
yaptığımda ve çevremdekilerin görüşlerini 
dinlediğimde fiziksel ve psikolojik 
anlamda zorlayıcı egzersizlerin yaratıcılığı 
tetiklediğine dair görüşler duydum. Okul 
döneminde oyunculuk çalışmaları özelinde 
değerlendirdiğinizde bu konuyla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 

E.D: Eğitim sürecinde yaratıcılığı ortaya 
çıkarmak adına tabii ki belirli çalışmalar 
yapılır. Fakat burada bazı önemli koşullar var. 
Tam anlamıyla bilgilendirme, rıza almak ve 
ortada bir şahidin olması. Yani eğitimci sürecin 
tamamında ne olacağını saniye saniye önceden 
bilgilendirdiğinde, ne olacağına dair yüzde 
yüz rızasını aldığında, ortada bir şahit mevcut 
olduğunda hocayla öğrenci arasında aslında 
istenen her şey yaşanabilir. Mahremiyet 
Yönetimi eğitiminde bu konuda vurgulanan 
en önemli şey, mahrem alanlara hocanın 
dokunması ya da herhangi bir başka öğrencinin 
dokunmasına izin vermesi temiz bir çalışma 
alanında rızaya dahi bağlı değildir. Bu koşullar 
sağlandığında her türlü yaratıcı çalışma 
yapılabilir. 

Y.Ö.G: Kadın Birimi’nin işleyişinden söz 
ederken aktif davaların takip edildiğini ve 
bu duruma maruz bırakılan kadınlara kendi 
ihtiyaçlarına göre hukuki, psikolojik destekler 
sağlandığını belirtmiştiniz. Her olayda yaşanan 
şeyleri paylaşmak, konuşmayı tercih etmek 
kolay olmayabiliyor. Hatta bunu yaşayan 
kişilerin kamuoyuna yayılacak endişesiyle 
farklı sebeplerle olay üzerine konuşmaktan 
kaçınabiliyor. Susmayı tercih eden kadınlar 
için Kadın Birimi’nde bir alan var mı? Bu 
süreçler bir gizlilikle yürütülüyor mu? 

E.D: Yüzde yüz böyle bir alan var. Bizim 
gizlilikle takip ettiğimiz davalarımız var. Yakın 
zamana kadar düzenli çalışanımız Yeşim 
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Girgin ve ben haberdar oluyorduk. Yönetim 
kuruluna dahi açmıyorduk. Şimdi de 10 kişilik 
bir koordinasyon ekibimiz var. Ama dava takibi 
için 4 kişiyi belirledik sadece. O durumu da 
mahrem bir alan içinde yürütmeye çalışıyoruz 
ve her zaman her dava kamuoyu önünde 
bağırarak yaşanmıyor. Bazen öyle şeyler oluyor 
ki, el ediyoruz, konuşuyoruz ve sadece kendi 
aramızda kalıyor. Aslında ihtiyaca göre hareket 
etmekten bahsediyorum. Davanın üstünde 
gizlilik şartı var mı yok mu? Ayrıca kişinin neye 
ihtiyacı var? Ama bir vaka bize gelmiyorsa, 
bizden haberdar ise ve bizimle temasta olmayı 
tercih etmiyorsa bunu anlayabiliyoruz. “Acaba 
haberdar değil midir?” dediğimiz noktada 
el ediyoruz. “Biz buradayız, istersen bizimle 
görüşebilirsin.” Bunun için bize üye olmak 
zorunda da değil. Dolayısıyla evet, gizlilik 
içinde yürüttüğümüz davalar var ve her zaman 
da olacak. Bunu güvenli alan belirlediğimiz 4 
kişiye kadar indirdik. Genel sekreterimiz ve 
başkanımız dahi bu davaları duymayabiliyor. 
Ancak altını çizmek isterim ki sendikanın asıl 
görevi dava takip etmek değil, iş yerinde bunun 
tekrar yaşanmması için politika üretmek 
gerekli mercilerde müzakere etmektir. 

N.A: İnsan böyle bir şeyi yaşadığı zaman 
hakikaten ne yapacağını bilemiyor. Bu yüzden 
de bazen kapatıyor kendini. Bazen de belli 
bir süre sonra çaresizlik içinde yardım isteği 
içinde olduğunu hissediyor. Herkesin süreci 
farklı ilerliyor. Benim özellikle Oyuncular 
Sendikası’ndaki Kadın Birimi’ne sarılmamın 
en önemli sebeplerinden biri bu. Yaşadım ve 
canım yandı. Bu yüzden başkalarının canının 
yanmasına engel olabilecek ufacık bir fayda 
sağlayabilmek istiyorum. Bu dayanışma 
da bizim güçlü kılıyor. Biz hepimiz gönüllü 
çalışıyoruz ama gerçekten çalışıyoruz. O 
yüzden sesimizi insanlara duyurmak ve 
onların sesine de sahip çıkmak istiyoruz. 
Bu yüzden genişlemek oldukça önemli. Şu 
an bizden ne istiyorlarsa biz onun ötesine 
geçmiyoruz. Hukuksal bir destek istiyorlarsa 
bunun için canhıraş çalışılır. Psikolojik bir 
destek isteyen varsa elimizden geleni yaparız. 
Sadece konuşmak istiyorsa oturup konuşuruz. 
Ama haklarını, yaşadıkları durumla ilgili 
olarak neler yapılıp yapılamayacağını yine 
bilirkişilerle konuşup öğrenmelerini istiyoruz. 
Bu yüzden ben bu Kadın Birimi konusunda çok 
heyecanlıyım, büyümesinden dolayı da çok 
mutluyum. 
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Türkiye'de Sivil Kadın  
Hareketinde Yer Almak 
ve Kadın Oyuncu Olmak

G Ö Z D E  P E L İ S T E R

Kadın, uzun yıllardır sürdürdüğü var 
olma mücadelesini, yirmi birinci yüzyı-
lın giderek daha da zorlaşan toplumsal 

koşullarına rağmen, etrafında değişim yarata-
rak sahiplenmeye devam ediyor. Türkiye’de ve 
dünyada kadınlar, sivil kadın hareketlerinde 
ya da gündelik hayatta yan yana durarak bir 
bütün oluşturuyorlar. Adı ‘Kadın’ olan bir bü-
tün. Bedenin hiç olmadığı kadar kamusallaştığı 
günümüz dünyasında, beden ve sınır ihlali de 
fazlasıyla önemsenmesi gereken bir mesele ha-
line geldi. Bedenin merkezde olduğu sahne ve 
gösteri dünyasında ise durum farksız. Burada 
kadının, bedenini ortaya koyması kadar aynı 
bedeni, işini özgürce yapabilmek için açıkça 
koruması, belki de hiç olmadığı kadar önemli. 
Dünyada ve ülkemizde taciz ve ifşa haberleri, 
gösteri dünyasında ses getirerek farkındalığı 

artırdı. Kadın, cesur ve güçlü olduğunu ortaya 
koydu. TEB Oyun Dergisi’nin bu özel sayısı 
için, büyüyen kadın mücadelesi içinde yer alan 
genç oyuncu Zeynep Güngörenler ile Türkiye’de 
kadın oyuncu olmayı, kadın hareketlerini ve 
mücadeleyi konuştuğumuz bir söyleşi yaptık. 
Zeynep, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuarı mezunu, 1991 doğumlu genç ve 
enerji dolu İzmirli bir kadın oyuncu. Ankara ve 
İstanbul’da birçok oyunda rol almış. Aynı za-
manda eğitmenlik de yapıyor. Kendini bağımsız 
bir oyuncu olarak tanımlayan Zeynep, kadın 
hareketi bağlamında samimi bir mücadele 
anlayışı ve cesarete sahip. Kadınların gösteri 
dünyası ve gündelik hayatlarında nasıl müca-
dele edebilecekleri konusunda fikirlerinin, başta 
kadın meslektaşları ve tüm kadınlara ilham 
olacağını tahmin etmek zor değil.
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Gözde Pelister: Zeynep öncelikle merhaba. 
Provalarının arasında kadınlar için oldukça 
önemli olan bu konuda genç bir oyuncu ola-
rak söyleşiye zaman ayırdığın için teşekkür-
ler. 

Zeynep Güngörenler: Merhaba. Kadın 
oyuncuları ve tüm kadınları önemsediğiniz 
ve sesimizi bir şekilde duyurmak için çaba 
harcadığınız için esas ben teşekkür ederim. 
Ben bunu bir iş olarak görmüyorum. Çok 
heyecanlanıyorum çok mutlu oluyorum. 

G.P: Son dönemde sahne ve gösteri sanat-
larında beden ve sınırlar konuşuluyor. Sınır 
ihlali, onay ve rıza kavramları etrafında 
şekillenen çalışmalar, araştırmalar bunlar… 
Bu kavramların oyunculuk ve tüm sahne 
sanatlarında nasıl bir yeri var sence? Acaba 
bunlar özgürleştirici mi, kısıtlayıcı mı? 

Z.G: Yaptığımız şeyin bedenimizle alakalı 
olması, bu işi yapanlar olarak bizlerin be-
denini tacize daha açık bir pozisyona düşü-
rüyor. Doğrudan bedenimizi kullanıyoruz. 
Karşındaki oyuncuyla öpüşebilirsin; yönet-
men ya da performans yardımcının sana 
çalışırken bire bir bedensel teması olabilir. 
O yüzden aslında belirli bir sınır yok. Eğer ki 
‘bana kimse dokunmasın’, dersen bu müm-

kün değil. Bir de üstüne kısıtlayıcı bir şey. 
Bu, oyunculuk işini kesinlikle baltalayacak 
bir durum. Schaubühne’nin oyunlarını çok 
seviyorum, istedikleri gibi hareket ediyorlar 
ve o tiyatro içinde bedenle ilgili herhangi 
bir sıkıntı olmadığına inandıran bir atmos-
fer yaratıyorlar. Ben de onlar gibi olmak, 
bedenimi istediğim gibi kullanmak istiyo-
rum. Mesela İspanyol oyunculardı sanırım, 
sahnede çok açık ve rahatlar. Benim bakış 
açımdan, madem bedenimizle çalışıyoruz, 
madem ben bir kadın oyuncu olarak bu alan-
da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum, ben 
de sahnede özgür olmak ve istediğim şekilde 
performansımı ortaya koymak istiyorum; o 
zaman bedensel sınırımı kendim koyacağım 
ve kişisel örgütlenmemi gerçekleştireceğim. 
Bunu şuna benzetebiliriz. Artık nasıl cin-
siyetçi espri, küfür ya da herhangi bir ke-
lime için karşımızdakini uyardığımızda 
alınmıyorsa, karşımdakine “benim orama 
dokunduğun zaman ben rahatsız oluyorum 

Zeynep Güngörenler
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"Benim bakış açımdan, madem 
bedenimizle çalışıyoruz, madem 
ben bir kadın oyuncu olarak bu 
alanda bir sıkıntı olduğunu düşü-
nüyorum, ben de sahnede özgür 
olmak ve istediğim şekilde perfor-
mansımı ortaya koymak istiyo-
rum; o zaman bedensel sınırımı 
kendim koyacağım ve kişisel ör-
gütlenmemi gerçekleştireceğim." 
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o şekilde dokunma” diye uyarabilmemiz ge-
rek. Ya da mesela benim bu rolü oynamam 
için bana yardımcı olman gerekiyor;  “benim 
böyle bir problemim var” diye konuşabil-
mek ve böylece olası kısıtlayacı durumları 
bertaraf etmemiz gerekiyor; buna bireysel 
örgütlenme diyelim... Mesela ben özel haya-
tımda, toplumsal normların dışında giyin-
meyi, açık konuşmayı seven bir kadınım. On 
yıldır tiyatronun içindeyim, bunu bir şans 
olarak görmek istemem ama, kurslara gitti-
ğim dönemlerden bugüne kadar hiç bir taciz 
durumuyla karşılaşmadım. Kimseden taciz 
görmedim, hiç görmedim. Bunun en büyük 
sebebinin ‘’deliliğim’’ olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü karşı taraf şundan korkuyor, 
“ben bu hareketi yaparım ama sonrasında 
bana ne olacak ” diye soruyor kendine. Be-
nim de başıma geldi, “Aa bunu mu giydin?” 
Diye sordular ben de “evet bunu giydim bir 
sorun mu var?” diye cevap verdim. Kesin çö-
züm olarak söylemiyorum ama ihtiyacımız 
olan şey korkusuzluk diye düşünüyorum. 
Kendimizi nasıl koruruzun ötesinde, onlar 
kendilerini korusunlar yöntemi. Karşında-
kine ‘’senin ne yaptığını görebiliyorum ben 
aptal değilim’’ diyebilmek. 

G.P: Şimdi bu noktada bir şey sormak iste-
rim. Deliyim ben dedin. Peki aslında bu deli 
olma hali bir nevi kalkan olmuyor mu? Yani 
savunmacı taraf olarak güçlü olmak zorunda 
olmak, erkekleşmek, deli gibi davranmak, 
küfürlü konuşmak. Kadınsı olan şeyleri gö-
rünmez yapmaya çalışmak.  Bir de her kadın 
böyle olabilir mi? Herkes böyle bir davranış 
sergileyebilir mi acaba? 

Z.G: Her şeyden önce bu davranışların bir 
kalkan olduğuna yüzde yüz katılıyorum. 
Erkekleşme benim son yıllarda yaşadığım 
en büyük sorunlardan biri. Şunu fark ettim. 
Günlük hayatımda istediğim gibi davranı-
yorum fakat tiyatroya gittiğimde yeni bir 

ekiple tanıştığımda özellikle hemen erkek-
leşiyorum. Çünkü bu benim kalkanım. Deli 
olarak tanınmanın bu anlamda hem iyi hem 
kötü yanları var. İş bulmada sıkıntı oluyor 
mesela. İyi tarafı ise hiçbir taciz, kötücül 
davranışa maruz kalmıyorum. Hatta bir 
kadın oyuncu olarak ‘’Zeynep bizim rolü 
çalar’’ gibi bir düşünce bile olmuyor benim-
le ilgili. Sadece kadın rolleri oynayan bir 
‘deli’ var orada o kadar. Bu çok kötü bir şey. 
Çünkü bir süre sonra kendimi korumak için 
karakterimden vermeye başladım. Şöyle 
düşündüm, Ben bir kadın değilim galiba. 
Ama birilerinin bunu yapması gerek. Çünkü 
karşı tarafın kendini koruma şekli genelde 
‘ben öyle bir şey kastetmedim. ’Ben öyle bir 
şey yapmadım’. Beni neyle itham ediyorsun’. 
Ama artık bu değişti. Seksist küfürlerle ilgili 
artık algı değişti. Öncelikle böyle bir algı 
oluşturmak gerek. Bu noktada önerim ka-
dınların daha güçlü olması. Bundan kastım, 
tiyatro alanında, tiyatro açmak, işletmek 
konusunda da daha aktif olmaları. Sektör-
deki erkek egemen atmosferi kadınların 
değiştirmesi lazım. Bütün tiyatro sahipleri, 
yönetmenleri erkek, en ünlü yazarlarımız 
erkekler. Böyle bir gücün karşısında daha 
çok güçlenmemiz gerekiyor. Hem yazımızla, 
hem yönetmenliğimizle.  

G.P: Son yıllarda yaşanan ifşa olayları sah-
ne ve gösteri sanatları alanında cinsel taciz 
konusunu gündeme getirdi. Bu, konuşulması 
gereken, fakat konuşulması pek de kolay ol-
mayan bir konu… Ne dersin?

Z.G: Evet kolay bir konu değil fakat en bü-
yük sıkıntı bence zaten mağdur olmak. Biri 
tacize uğradı dendiğinde önce kadının zaval-
lılığına dikkat çekiliyor. Kadın zavallı değil. 
Adamın biri kadını taciz etmiş! Sen tam 
olarak ne gördün ne hissettin diye kadına 
soruluyor. Öfke problemi olan birini nasıl 
anlıyorsak, tacize yatkın birini de bu kolay-
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lıkta işaret edebilmeliyiz. Öfkeli bir insan 
başkaları onu sinirlendirmeden de sinirlene-
biliyorsa, tacizci birinin de bir kadının onu, 
taciz etmesi için motive etmesine ihtiyacı 
yoktur. Bu kadar net. Kadına sorulmamalı 
artık, beyanına güvenilmeli, tacizciyle ilgi-
lenilmeli! Kadını mağdur gösterince, diğer 
kadınlar da ben bu duruma düşmeyeyim diye 
düşünüyor. Bir de bizim sektördeki kadın-
larda ifşadan çekinmelerine sebep olan en 
büyük korku işsiz kalmak! Bence, ne yaparsa 
yapsın tacizi engelleyemediyse, ifşa etmek-
ten çekinmeyecek.

G.P: Meslek içi ya da özelde kadın 
örgütlenmesinin önemi ve gerekliği hakkın-
da ne düşünüyorsun? #susmabitsin, #gös-
terisanatlarındakadın gibi gruplar nasıl bir 
işlev üstleniyor, hangi ihtiyaçları karşılıyor? 
Bu gruplarda yer almak ne getiriyor?

Z.G: Örgütlerin, oluşumların, hareketlerin 
ulaşmaları gereken ilk yer, öncelikle sahne 
ve gösteri sanatları sektörünün eğitim 
ayağı. Kurslar, konservatuarlar ve eğitim 
kurumları önemli bence. On yedi, on sekiz 
yaşında tiyatro yapmak istiyorsun. Bu istek-
le bu eğitime yöneliyorsun. Erkek arkadaşla-
rımız da aynı saiklerle hareket ediyor. Biri-
lerini seviyorsun, birilerine hayransın. Tam 
zamanı. Ağaç yaşken eğilir. Tam o dönemde 

birilerinin sana, kulis adabı, nerede durman 
nerede ne söylemen gerektiğiyle ilgili bir 
eğitim vermesi şart. Kadın erkek yoktur. 
Burada birbirinize yaratık gibi davranın 
demeleri lazım. Bunları yapmadığın sürece 
sen kötü ya da eksik bir oyuncu olacaksın 
fikri aşılanırsa o kadar hızlı bir değişim olur 
-ki ben inanıyorum. O dönem istediğin tek 
şey iyi bir oyuncu olmak. Yeteneğini gör-
sünler istiyorsun. Her şeyi kapıyorsun. Bir 
bu kadar da bu konuda eğitilsen tam olur. 
Kurumların da cinsiyetçi olmaması çok 
önemli. Tek denetlenebilir tarafın bu olduğu 
düşünüyorum. 

Çünkü piyasanın dinamikleri tamamen 
farklı. Orada merkezde para var ve ne kadar 
denetlenebilir açıkçası bilemiyorum. O 
yaşta bir erkeği, bir oyuncu ya da dansçı 
adayını bu şekilde eğitirsen, bu edebi ve 
adabı öğretirsen bambaşka olacaktır. Bu 
iyiliğin aynı zamanda onun iyiliği için de 
olduğunu bilecektir. Zaten sabahtan akşama 
kadar bedenini kolladığın bir dünyada, 
tiyatroya gittiğinde artık kendini o kadar 
rahat ve güvende hissetmelisin ki o hareketi 
o dansı o rahatlığın verdiği güvenle ortaya 
çıkarmalısın.

Örgütlerin de ilk yardımı okullara 
yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yeni 
gelenlere yatırım, diğerlerini de değiştirecek. 
Biz bir şey yaptık. Biz değiştik, değiştirdik! 
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"Örgütlerin de ilk yardımı okullara yapmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Yeni gelenlere yatırım, diğerlerini de 
değiştirecek. Biz bir şey yaptık. Biz değiştik, değiştirdik! Deği-
şim aşağıdan yukarı doğru yayılıyor. Gençler büyükleri eğiti-
yor."
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Değişim aşağıdan yukarı doğru yayılıyor. 
Gençler büyükleri eğitiyor. 

Hashtagli hareketlere gelince, bende 
yetersizlik ve imdat hissi yaratıyor! Yani 
genelde çok yararlı olduğuna inanmıyorum. 
Gündelik hayatında aldığın tavır asıl gerçek 
olan. Tüm bunları yapıyor olup sonra tacizci 
birine selam vermen hiçbir şeyi değiştirmez. 
Yarın öbür gün onunla karşılıklı oynayacak-
sın. Madem bunu bir ideoloji olarak benim-
sedin, ona göre davranacaksın. Hayatımızın 
hiçbir alanında antipatik olmaktan korkma-
mak lazım. Konformist davranıyor kadınlar. 
Anarşist olmazsan, yıkmak yaratmaktır 
mantığıyla davranmazsan hiçbir şey değiş-
meyecektir. ‘Kadın cinayetlerini durduraca-
ğız’ diyoruz ama tacize uğrayan birine, ‘’sen 
ne giyiyordun’’ diye soruyoruz. O zaman ‘’sen 
de tacizcisin, sen de katilsin’’ demek gerek. 
Bu sertlikte söylemek gerek. “Ama sahnede 
o da çok şey oldu” diyorlar. Aynı mantık. Ka-
dına soru sorma. Net çizgilerin konulması 
gerek. Çok yumuşak kalınıyor.

G.P: Tiyatro emekçileri arasında tacize karşı 
örgütsüzlüğün olası negatif sonuçları hak-
kında düşüncelerin nelerdir? Söylememek, 
saklamak, yanlış anladığına inandırılmak, 
şakaya vurmak, alınganlıkla suçlanmak, dış-
lanmak ya da mağdurun suçlanması, neler 
geliyor aklına? 

Z.G: Örgütsüzlük... Aslında olmayan bir şey 
üzerinden tahayyül edemedim açıkçası. Ama 
düşününce iki yönde etkileyebilir. Negatif 
ve pozitif. Örneğin kadını korumak ya da 
ona rahat bir alan tanımak adına alınan 
önlemler, uyarılar ya da genel olarak has-
sasiyetler bazen meslek içinde dengeleri 
bozabiliyor. Mesela Hacivat Karagöz oyna-
tan arkadaş da bile otosansüre sebep oluyor 
cinsiyet, beden, argo ya da küfürlü konuş-
malarda. Politik doğruculuk yapıldığında, 
bir sürü esprimizi de kaybediyoruz aslında. 

Gerçekten yaptığımız işi çok kötü etkileyebi-
lir. Kadının sektördeki yerine gelince, zaten 
kadın oyuncular bedenlerini kullanmak 
konusunda çekimserler. Çok kapalıyız. Ben 
eğitim de veriyorum ve görüyorum. Bir erkek 
ve bir kadın oyuncu adayın bedenlerini kul-
lanışlarındaki farkı gayet rahat ayırt edebili-
yorsunuz. Bedenlerini kullanma şekillerinin 
ne kadar farklı olduğuna inanamazsanız. 
Erkekler oldukça rahatlar. Tabii ki geçmişi-
miz, yaşadıklarımız olduğu gibi kimliğimize, 
bedenimize ve hareketlerimize yansıyor. 
Buna engel olamayız. Ayrıca, önlemler ve 
hassasiyetler çok ahlakçı bir noktaya da çe-
kilebilir, saçma bir yere gidebilir. 

Öte yandan, gerçekleşmiş bir tacizin ifşası 
ve bedeli konusunda da, örgütsüzlük geri 
gidişe sebep olabilir. Yine de örgütlülüğün 
sınırlarının net olarak belirlenmesi gerek-
tiğini düşünüyorum, yani sanatın kendisine 
dokunulmamalı. Başlangıç ve sonuç önemli 
sanırım. Eğitim ve olası ya da var olan taci-
zin sonucunda örgütlenmeli ve birlikte ol-
malıyız. Aksi takdirde iyi niyet kötü sonuçlar 
da doğurabilir. Herkese de bunun iyi bir şey 
olduğunun anlatılması gerekiyor. Bu meslek-
te bunun çok kolay olabilmesi gerek. “Sah-
neye çıkmak istiyorum, insanla ilgili derdim 
var” diyorsan zaten okursun, kendini geliş-
tirirsin, sanatçı olursun. Diğeri ünlü olmak 
isteği. O da başka sonuçlar doğuruyor. Tüm 
bunları içselleştiren bir oyuncu bambaşka 
bir hayata sahiptir.  

G.P: Kadın mutaassıp olduğunda gizemli, 
rahat ve özgür davrandığında hak eden ko-
numuna düşüyor. Sanki her koşulda başına 
gelenleri, tacizi, tecavüzü hak ediyor gibi 
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"Kadın olduğumu hissetmek 
ve çekinmeden kadın olabilmek 
istiyorum." 
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bir algı var mı? Yani kaçış yok gibi. Burada 
çözülmesi gereken esas mesele nedir? 
Örgütlülüğün yanı sıra sektördeki mücade-
leyi hangi biçimlerde sürdürülebilir kılmak 
gerek? 

Z.G: Öncelikle bu karanlığın içinde 
beni en çok umutlandıran şey özgürlük. 
Öyle bir his ki özgürlük, bir kere tadınca 
vazgeçemiyorsun. Bir kadın ‘ben şu an 
çok özgürüm ve hiçbir şey düşünmek 
istemiyorum’ dediğinde bir daha asla 
vazgeçemez. Tiyatro sahnesinin bu 
özgürlüğü anlatmak için en uygun yer 
olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı 
yapabiliriz. Çoğu şeyi hızla değiştirebiliriz. 
Bir şey yaptığında arkandan geliyorlar. Ken-
dimizi kurban vermeliyiz bazı durumlarda. 
Tepki alsak da öncü olmak zorundayız. Sen 
yanmasan, ben yanmasam misali... Bu söz 
doğru. Mesele bu. Bir şey olursa da müdahale 
ederiz. 

Zamanın ruhu güç ve paradır. Bence sa-
dece kadının daha fazla güçlenmesi bizi de-
ğiştirir. İş kadınlarının da artmasıyle güç el 
değiştirecektir. Tavırlar değişecek. Bu yaşa-
dığımız dönemde sanatın tek başına herhan-
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gi bir değiştirici gücü olacağına inancım yok 
açıkçası. Mühim olan kadınlar olarak her 
alanda ne kadar güçlü olduğumuz. Sanatın 
içinde de ne kadar güçlü olduğumuz önemli. 
Daha çok yazıp, çizip daha çok toplantılara 
gidip daha çok birbirimizle ilgili olup değiş-
meliyiz. Patronun kadınsa tavır farklı ola-
caktır. Ben hiçbir -izm’in içinde bulunmak 
istemiyorum diyen kadınlar var. İsim önemli 
değil ki. İstersen kendine ben sürahiyim de. 
Ama eşitsizliğe karşı susma, güce sığınma, 
doğruyu söyle, güçlenirken de başkalarına 
tutunma. Güçlen. Uyarmak önemli. Erkek-
leşmek zorunda kalmadan kadınlıktan ödün 
vermeden yılmadan mücadele etmemiz 
gerekiyor. İstemsiz eyvallah demeler, kar-
deşim nasılsınlar. Bunları, bu konuşmaları 
istemiyorum. Kadın olduğumu hissetmek ve 
çekinmeden kadın olabilmek istiyorum. Son 
olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. 
Çok severim bu sözü. Devrim yapamazsın 
sadece devrim olabilirsin! Tüm mantığımı 
bununla işliyorum. Çok da işe yaradığını 
düşünüyorum. O yüzden de erkekleşmekten 
vazgeçip maskemi çıkarıp mücadelemi 
veriyorum çünkü devrimimin erkeksi bir 
devrim olmasını istemiyorum. Her birimiz 
ayrı ayrı devrim olabiliriz. Değişim ancak 
böyle gelecektir!

"Devrim yapamazsın 
sadece devrim olabilirsin! 
Tüm mantığımı bununla 
işliyorum. Çok da işe yaradığını 
düşünüyorum. O yüzden de 
erkekleşmekten vazgeçip 
maskemi çıkarıp mücadelemi 
veriyorum çünkü devrimimin 
erkeksi bir devrim olmasını 
istemiyorum. Her birimiz ayrı 
ayrı devrim olabiliriz. Değişim 
ancak böyle gelecektir!"
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Sahne Eğitiminde Etik 
ve Öğrencinin Hakları

S Ü N D Ü Z  H A Ş A R

Etik bize, soyut, evrensel ve ideal 
olmaya yakın bir çerçeve sunar... Ve 
elbette hayatın isterleriyle, yönüyle, 

sıçramalarıyla değişime uğrar. 

Meslek etiği ise; Mesleği, belirli bir alanda 
eğitim almış, bu alanda hizmet eden ve buradan 
gelir elde eden kişilerce icra edilen uğraş, 
diye tanımlarsak; Evrensel etik ilkelerden 
belirli bir mesleğe özgü olarak üretilen etik 
ilkeleri kapsar... Bir mesleğin gerekliliklerine 
uyarlanması denebilir, bir çeşit “meslek kodu” 
denilebilir. 

Meslek kodu, bir yandan uyulması zorunlu 
kuralları ortaya koyarken, diğer yandan, etik 
dışı kabul edilen davranışların engellenmesine 
yöneliktir. 

Ortaklaşılabilir mi?

Mesleklere bakılmaksızın, ortaklaşılan etik 
ilkeler vardır: Profesyonellik, adalet, eşitlik, 
tarafsızlık/nesnellik, sorumluluk, bağlılık, 

hukukun üstünlüğü, dürüstlük, güven, insan 
hakları, sevgi, saygı, emeğe saygı, hoşgörü, 
demokrasi, özgürlük, şeffaflık gibi. Biraz farklı 
ifadelerle söylersek, gelişmeye, öğrenmeye, 
farklılıklara açık, özel yaşama, özerkliğe 
saygılı… Arttırılabilir elbette.

Negatifte ortaklıklar var mıdır? Elbette, 
meslek ayrımı yapmaksızın, şu davranışları 
da etik dışı olarak kabul edebiliriz: Ayrımcılık, 
bencillik, kayırma, yolsuzluk, rüşvet, para ve 
güç ilişkileri, istismar, şiddet, taciz… 

Eğitimde Etik

Eğitimde etikten sorumlu üç temel unsur 
bulunmaktadır: Eğitim Kurumu, Kurumun 
Yöneticileri ve Eğitmen. 

Türkiye’de eğitim, merkeziyetçi ve otoriter 
ve ezberci bir nitelik taşımaktadır. Oysa sanat 
eğitiminde ilk ilke, ezberci, otorite dizgesini 
gözeten, hiyerarşik öğrenme biçimini ortadan 
kaldırarak, özgürleştirici bir eğitim deneyimi 
sunabilmek olmalıdır. Sanat eğitmeni, 

DOSYA



110

TEB OYUN BAHAR/2022

düşündürücü, geliştirici ve yaratıcı bir 
öğrenme ortamı oluşturabilmek için çabalar. 

Eğitim kurumu, kurum yöneticileri, gündelik 
sorunlar, politik ortam, içeriden ve dışarıdan 
pek çok etken özgürleştirici eğitimin engelleri 
olarak karşımıza çıkabilir. Elbette genel 
değil, tiyatro / sanat eğitiminden bakarak ele 
aldığımızda;

• Eğitim kurumunun kültürü

• Yöneticilerin sosyal, siyasi eğilimleri 

• Eğitimde fırsat eşitsizliği

• Devlet üniversitelerinin az sayıda olması 

• Eğitimin düşük sayıda öğrenciyle yapılması 
gerekliliği 

• Eğitimin yoğunlukla vakıf üniversitelerine 
kayması 

• Eğitimin nicel ve nitel seviyesi 

• Eğitimcinin güvencesizliği, örgütlenme 
olanaklarının sınırlılığı

• Eğitimcinin nicel ve nitel seviyesi

• Eğitimcinin gelişme olanaklarının sınırlılığı

• Eğitimcinin bireysel davranış, istek ve 
tutumlarının öne geçmesi 

• Alandan gelen eğitimcilerin pedagojik 
formasyon eksiklikleri ve eğitimci 
sorumluluklarına ilişkin bilgi-bilinç noksanlığı

Eğitimde Etik Nasıl İşlev Görür: 

Eğitimcinin ilk sorusu öğrenciye ne 
kazandırmak istediğidir. Bunun için ne 
yapması ve bunu nasıl yapması gerektiği 
ise “meslek etiği” ile sınırlandırılır. Öğrenci 
“tutsak dinleyici” ya da sahne derslerimiz 
açısından baktığımızda “tutsak uygulayıcı” 

değildir. Kendi görüş ve tercihlerini 
oluşturabilen, seçimlerini ve sorularını 
özgürce ortaya koyabilen, dolayısıyla 
yaratıcılığını geliştirebileceğimiz, seçimlerinde 
yanında durup rehberlik edebileceğimiz aktif 
bireylerdir.

Eğitimin, özellikle sanat eğitiminin, 
“belirli bir sürede bir öğrenme sürecinin 
tamamlanması ve buna bağlı bir değişim”i 
içermesi, etikle arasında yoğun bir ilişki 
doğmasına neden olmuştur…

Eğitimcinin ne’yi, ne zaman, ne amaçla 
kullanacağı sanat eğitiminde özellikle önemli 
olmuştur.

Bütün bu soruların dersteki karşılıkları, 
etiğin belirlediği bir çerçevede 
gerçekleştiğinde, kişisel tercih, kişisel kültür, 
kanaat, niyet vb. bireysel parametreler yerini 
ortak, evrensel, soyut ve ideale yakın olana 
bırakır... 

Etik, doğru ile yanlışın teorisi, ahlak ise onun 
uygulaması, pratiğidir. Etik değerlerle ilgilidir, 
ahlak onun nasıl hayata geçtiğiyle...

Öyleyse, etik bütün etkinlik ve amaçların 
doğrulukla belirlenmesi, neyin yapılması 
veya yapılmaması, neyin istenebileceği veya 
istenemeyeceği, neye sahip olunabileceği ya da 
olunamayacağının belirlenmesini ifade eder. 
Öğrenci, eğitimcinin etik ilkeleri olduğunu var 
sayar ve kendisini, “apriori” güvende hisseder. 

Bu aşamada öğrencinin haklarının 
belirlenmesi ve meslek etiğinin bir ortaklığı 
olarak kabul edilmesi yerinde olabilir. Neler 
olursa, sanat eğitiminin ruhunu zedelemeden, 
öğretici-öğrenci ilişkisini ideale yakın düzeye 
taşıyabiliriz?

•	 Öğrenci kendisini nerede 
güvende ve değerli hisseder?

•	 Bunları “meslek eğitimiz”in 
içine alabilir miyiz?

Bu sorular bizi öğrencilerimize ilişkin 
ortaklıklarda buluşmaya davet ediyor. Böyle 
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bir ortaklığa hep birlikte ulaşabilecek miyiz? 
Öğrenci kimdir, hakları var mıdır, nelerdir, 
onun kendisini güvende, korunmuş, gözetilmiş 
hissetmesi için bana düşen nedir? Bunlar 
üzerine düşünmeye hazır mı, açık mıyız?

Tiyatro/Sahne Sanatları Öğrencisinin 
Hakları

• Aşağıdaki haklar bir tiyatro 
eğitimcisinin etik alanını belirler. 
(Üniversite, özel eğitim merkezi, 
bireysel ders, evde eğitim, hepsini 
kapsar)

• Öğrenci, tiyatro eğitimi almak için, 
herhangi bir kuruma, kişiye, derneğe, 
eve, ortak mekana gelen kişi olarak 
tanımlanır. 

• Tiyatro eğitimi verecek kurum ve kişi, 
öğrencinin haklarına saygı göstermek, 
korunmasını sağlamak için mevcut 
bütün önlemleri alma sorumluluğuna 
sahip kişidir. 

• Eğitim ortamı, öğrencinin kimliğini ve 
onurunu her zaman korur, ayrımcılık, 
taciz, mağduriyet yaratacak ortamların 
oluşmamasını garanti eder. 

• Öğrencinin, yaşı, cinsiyeti, cinsel 
yönelimi, kökeni, fiziksel görüntüsü 
gibi aidiyetlerinin hiçbiri kendisine 
farklı davranılması için gerekçe olarak 
kullanılamaz. 

• Eğitici/kurum/kişi öğrencinin fiziksel 
ve duygusal olarak güvenli, şiddet, 
tehlike, istismar ve ihmalden uzak, 
işleyen-sağlıklı bir ortam (temiz hava, 
temiz su), egzersiz için yeterli alanı 
oluşturmakla yükümlüdür.

• Öğrencinin, fiziksel, sosyal ve 
duygusal olarak zarar görebileceği 

yöntemler, modeller, öğrenciye rağmen 
uygulanamaz. 

• Eğitici/kurum/kişi öğrencinin 
mahremiyetine saygı duyar. Onları 
korur, öğrencilik durumundan 
yararlanmak, öğrencinin güvenini 
kırmak, kişisel mahremiyetine ve 
itibarına zarar vermek isteyenlere karşı 
(eğitmen, yönetici, öğrenci, çalışan 
vb.) gerekli önlemleri alır, gerektiği 
durumlarda müdahale eder. 

• Mesleğin ve sanat eğitiminin 
mahremiyeti, olağan dışı yöntemleri 
zorunlu kılması gibi haller, 
öğrencinin isteğine rağmen, kişiliğini, 
güvenini, itibarını, zedeleyecek 
biçimde uygulanamaz, öğrenci buna 
zorlanamaz.

• Öğrenciyle izni alınmadan fiziksel 
temasta bulunulamaz, bedensel 
bütünlüğüne yönelik eylemlerde 
bulunulamaz. 

• Eğitici/kurum/kişi, öğrencinin 
görüşlerini söylemesi, eğitimi ve 
gelişimiyle bağlantılı olarak söz 
hakkına sahip olması, görüşlerinin 
dikkate alınması, düşünce, inanç, 
eğilim, vicdan özgürlüğünün 
kısıtlanmaması için gerekli ortamı 
oluşturma sorumluluğunu taşır. 

• Öğrenme ortamında karşılıklı 
dürüstlük, şefkat, ahlaki ve etik 
bütünlüğün korunması eğiticinin 
sorumluluğundadır.

• Öğrenci kendisine vaat edilen öğrenme 
standartlarını bekleme, özgüven, 
iyimserlik, yüksek öz saygı, karşılıklı 
saygı ortamında eğitim alma hakkına 
sahiptir. 
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• Bir başkası tarafından saldırıya 
uğrayan öğrenci, nefsi müdafaa için 
mücadele etme ve cezalandırılmama 
hakkına sahiptir. 

• Tüm okullarda/tiyatrolarda/eğitim 
kurumlarında sözlü ya da fiziksel taciz, 
fiziksel, cinsel veya başka türlü saldırı 
veya zorbalığın mağduru olan tüm 
öğrenciler (oyuncular/çalışanlar), söz 
konusu olayla ilgili soruşturma da dahil 
olmak üzere şikayetlerinin uygun bir 
şekilde ele alınmasını isteme hakkına 
sahiptir. 

• Buna öğretmenler, personel, dekanlar, 
rehberlik danışmanları, müdürler, 
müdür yardımcıları gibi her türlü 
yönetici tarafından yapılan taciz, 
saldırı ve zorbalık dahildir. 

• Bu tür olayları bildirmek için hiçbir 
öğrencinin belirli bir kişiye gitmesi 
gerekmez. 

• Bu tür eylemlere tanık olan herhan-
gi bir personel, bunları bildirmekle 
yükümlüdür. Bu tür olayları bildiren 
herhangi bir öğrenci (oyuncu/ çalışan) 
veya personelin gizlilik hakkı vardır. 
Sorumlular, bir intikam eyleminin en-
gellenmesiyle yükümlüdür.

Sonuç olarak;

Öğrenci, bizim tutsak dinleyicimiz ya da 
uygulayıcımız değil, düşünen, üreten, saygı 
duyulması gereken bir birey olarak kabul 
edildiğinde;

Biz, bunu kabul edenler, eğitimcinin sınırlarını 
öğrencinin öğrenme kapasitesini geliştirme 
ve mesleki yeterliliğini arttırmanın dışında 
nelerin belirleyebileceği üzerine fikir 
üretebilir, bunun için ortaya sorular atabilir, 
birlikte cesur adımlarla alanı “temizleyebilir”, 
yeniden yapılandırabilir, güvenli, özgür, mutlu 
oyuncu adayları yetiştirebiliriz.

* Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü 
tarafından 4-5 Aralık 2021 Tarihinde 
düzenlenen Tiyatro Eğitimi Veren Okulların 
Akreditasyon Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı 
II’de sunulan çalışmadan özetlenmiştir.
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