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tiyatro, kültürel çoğulculuk ve kolektivizm  

twitter’da ihanet tiyatrosu diye bir heşteg gördüm. sezar’ın da tüm diktatörler gibi kötü bir 

oyuncu olduğu aklıma geldi. yığınlar kötü oyuncuları sever. ancak kötü oyuncularla aralarında 

bağ kurabilirler. neyse. ne demişti sezar, (daha önce bir kez yazmıştım) ihanet etmeyi severim 

ama hainleri sevmem. kötü oyuncular kendilerini sevmez ama sevdirirler. oyunculuk sanatına 

saldırmasın kimse. kötü ve iyi oyunculuk başka, oyunculuk başka şeydir. bu arada iyi oyuncu 

kötü oyuncunun bir başka sürümüdür, dursun kenarda. esas olansa oyunculuktur. evet, sadece 

oyunculuk. oyuncu değilseniz değil insan, hayvan, bitki bile olamazsınız. kediler büyük bir 

dikkatle (ki bu samimiyetin işaretidir) oynar. oyuncudurlar. bir mandalina ağacı büyük bir 

dikkatle önceki seneye yakın lezzette meyveler verir vb. oyuncu insan büyük bir dikkatle 

kendini oyununa verir. büyük bir dikkatle kendini oyuna vermesi gerektiğini bildiği için değil, 

başka türlüsü elinden gelmediği için öyledir. öyle olduğu için öyledir. oynama arzusuna yetenek 

diyenler çıkmıştır. gör ki işte, gösteri yapmakla da ilgili değildir oynamak. hayır. o ısrarcı bir 

dikkattir. çok inanmakla ilgilidir. elinde olmadan oynar. kapı gıcırtısına oynar oyuncu. birkaç 

kere sorulmuştu, kolektifin çekiciliği nerde acep diye. iyi yani kötü oyuncular için kolektif, 

müşterek, ubuntu (adına ne diyeceksek) asla çekici değildir. kolektif oyuncular sadece 

oyuncular içindir. kolektif, oynamaktan başka yol bilmeyen oyunculara alan açar çünkü. 

oynamak mı ne. onu da etraflıca konuşuruz anacım. yarın daha kolektif bir zoom toplşamasında 

buluşmak üzere. 

12.12.2020 

 

olmaz mı 

elin dilin titremeden hayır ve sonra evet demek nasıl mümkün olacak. bir kararda nasıl 

durulacak. çoğun içinde aza, azın içinde de bazısına ejder meyveli sumuti içirilmesine hiç 

düşünmeden nasıl vargücünle hayır diyeceksin. birilerinin parsayı götürmesini makul 

bulmaktan nasıl kurtulacaksın. ubuntu, müşterek, kolektif, ortaklaşmacılık deyince aklına niye 

ümtsizce örgüt, dernek, sendika, siyasi parti vb. geliyor. bir zamanlar (çok değil daha otuz kırk 

yıl önce) hatırlar mısın mewsimlik işçiler yoktu, fındığı, üzümü, pamuğu beraber toplardınız 

köycek, mahallecek. sacın üstünde kışlık yufkaları beraber açardınız. birbirinizin evini 

çardağını beraber çatardınız. yaylada beraber yaylardınız. beraber ağlar gülerdiniz. bunlar niye 

gelmiyor aklına. ne çabuk unuttun. atadan dededen kalmış falancanın bilmem kaç dönüm 

bahçesi var, hasatı verimli geçiyor, altında son model spor arabası var, rus karısı var, hanı, 

hamamı var, var oğlu var. hasadını kürt işçiler yapar, kocamış anasına özbek, ermeni, gürcü 

kadınlar bakar, atölyesinde suriyeli çocuklar çalışır… sen de hepsine iç çeker bakarsın. niye 

dünya böyle demekten korkarsın. kaderdir. zem etsen hasettir. kolektiften söz etmek boş 

konuşmadır, olmaz bir iştir bu gerçeklik karşısında di mi. hep aynı örneği veriyorum. daha üç 

yüz sene evvel bir köleye özgür olacaksın, yöneticileri seçeceksin, kapına gelip senden oy 

dilenecekler desen, inanmaz, kudurup seni zincirleriyle boğardı. çok mu iyiyiz üç yüz sene 

öncesinden. çoku azı yok, iyiyiz. kötüyü görme ve göstermede, kötüye öfke duymakta daha 

iyiyiz mesela. birilerinin mutluluğu için yaşamak yaşamak değildir arkadaş. bunu bağıran 

milyonlarız. herkesin beraber mutsuz olduğu bir dünya bile bu dünyadan daha mutluluk verici. 



rahat koltuklar sana mutlu olasın diye verilmedi, damarların tıkansın diye verildi dangalak. 

çehov’un tütünün zararları’nın tek rol kişisi ivan ivanoviç’in dediği gibi “ve daha bir sürü.” 

arzu ettiğimiz dünyayı deneyimleyeceğiz abicim. bu kadar. bitti. iki kişilik, üç kişilik, bin kişilik 

kolektiflerle yapacaz bunu. zoom diye bir olay var mecbur bırakıldığımız. imkâna dönüştürelim 

onu. zoom üzerinden kolektiflerimizi kurmaya başlayalım ya da bir başka müsait bir çatlaktan 

akalım. her zaman olmuştur terk edenler gene olur. eli dili titremeden hayır ve evet diyenlerle 

devam edelim. olmaz mı. soru değil. lütfen tekrar seslendirin içinizde: olmaz mı. 

08.12.2020 

Kaynak: https://siyahmecmua.wordpress.com/category/islik/  

 

 

• müşterek 

yoğurda göl mayalamaktır 

13.12.2020 / facebook paylaşımı 

 

 

 

• parça bütün değildir belitinden ne yapılabilir 

adım adım yürüyelim 

parça, diğer parçalardan bambaşka değil 

her parça, bütünden bambaşka 

parçalar bütünü kursa da bütüne benzemiyor 

parçanın farklılığı sayesinde bütün var 

parçalar aynı ise bütün yok 

çalıştı sanki  

 

(ekleme: parçalar aynı ise yığın var.) 

10.12.2020 / facebook paylaşımı 

 

 

• kolektif özne kendiliğini önce kolektif tecrübeye terk ediyor, sonra bu çaba içinde 

kolektif özenenin kendiliği oluşuyor.  

egemenlikçi özneyse kendiliğini daima bir egemenlik konumunda buluyor, bu konum 

süreksiz olduğu için kendliği de süreksizleşiyor.  

https://siyahmecmua.wordpress.com/category/islik/


egemenlikçi özne ne yaparsa yapsın kendini bir var bir yok görüyor. Kolektif özne, 

kolejtif/diyalektik tecrübenin içinde bulunduğu sürece daima olmakta olan varlığını 

görüyor. 

egemenlikçi özne süreklileşmek hep egemen olmak için, kendine sabit bir egemen imgesi 

oluşturur ve o imgenin arkasına sinerek varolur.  

kolektif özne bilmekte olduğunu bilmenin dönüştürücü gücünü kendi üzerinde 

gözlemleyerek, sürekli dönüşüm tecrübesini aktararak varolur.  

dönüşüm tecrübesine aktarım tecrübesine eklenmiş olur böylece ki bu tecrübe ile aynı anda 

hem kolektife eklenilir hem de kolektiften ayrılınır.  

 

07.12.2020 / facebook paylaşımı 

 

 

 

 

 

 

 


