
Hakan Altun 

Bir Tuvalet Kağıdının Aksinden Irkçılığa Bakmak ya da  
Post-‘Alman’ Tiyatrosu için Radikal Alternatifler 

“Ya sorunun bir parçasısındır ya da çözümün. 
İkisinin ortasında bir şey yok.”     H. K. Meins 

Şu sıralar kafanın üzerinde yorulduğu bir mevzu üzerine; mevzunun, akademinin, sanatın ve politikanın “off”unda, 
off-disipliner zikzaklarla, hatırlananın ve hayal edilenin ara yollarında, çıkmaz sokaklarında ve labirentlerinde 
gerçekleşen bir tefekkürün ekrandan yansımasıdır. Off-haliyle bakılan bir “manzara”nın, bakılan “manzar”a 
yansımasıdır. Bu yazı hayal mahsulü olup gerçek kişi ve olaylarla bir ilişkisi yoktur :P 

(Prolog:) Tiyatro belasına bulaşalı beri, bu belanın akademik ayağıyla sanatsal ayağı 
arasında bir ayrım yapmadım ve her iki ayağın da politika zemininde durduğundan 
yana ise hiç kuşkum olmadı. Günün birinde Alamania’ya ya da, aşırı cıvıklaşma 
sonucu kayganlaşan bu zeminde (bir koltuğun altında sanat, öbür koltuğun altında da 
akademi) kaymak suretiyle ulaştım. Ulaştım dediysem biraz mübalağa ediyorum, 
bildiğiniz “off” oldum.  

Zamansız bir deus ex machina eşliğinde, bir süre sonra tekrar içeri açılmasını umarak, döner 
bir kapıdan dışarıya çıkış (Parados:)  
Yani off  (“-“ off’un doppelgängeridir, ama şimdilerde daha çok bir hayali arkadaş olarak 
davranıyor) deyince aklınıza ne geliyorsa (biraz mübalağayı seviyorum galiba; bana, yıkılan 
karşıki dağlara varana kadar ne varsa çağrıştırdı). “Off”u her zaman çok gıcık bulmuşumdur. 
Arkadaşlık yaptığı her sözcüğü serserileştirir ve baştan çıkarır. Kaçınılmaz olarak 
Dionizyaktır. Bütün şirazeleri kaydırır. Merkezde duran her ne varsa onun müzmin 
muhalifidir.  

Döner kapının içinde keşfedilen gizli geçitde nazır 
başka bir döner kapıdan geçiş (Statismon:) 
Nietzsche, Tiyatro aleminin kapısını bekleyen iki 
tanrıdan söz eder, biri evden ırak olsun, benim 
meylim Silenos’un arkadaşı olanadır.   

Hooop… benim oğlum bina okur…. Bir gün “off”, yakın arkadaşı (aslında doppelgänger) “-
“ ile “tiyatro”yu ziyaret eder, tiyatro o vakit Broadway’de oturmaktadır. Dionisos’un selamını 
getirirler, içer kafayı bulurlar ve birlikte kenar mahalleye kaçarlar. Off-Brodway olurlar. 
Düzenin en iyi yaptığı şey binbir türlü Alicengiz oyunuyla yaramazı uslandırmaktır. Ama off 
bir bengisudur, bin kez zapt edilse de binbirinci kez isyana durur. Off-off-Brodway olmak 
suretiyle tekrar tüccarın tezgahından tiyatroyu kaçırması gibi.  

Bir keresinde ise yalnız başına dolaşan (“-” siz) bir “off” ile karşılaştım. O, kalbinizde saplı, 
dönüp duran ve acınızı kanırtan bir hançer olmadan görünmez derler, bunun aksini 
kanıtlayacak durumda değilim, gördüğümde kalbim malum hançerle hemhal idi. Bütün 
ailesi, devletin içine yuva yapmak suretiyle devletlü olmuş aşağılık bir çete tarafından (zaten 
bütün aşağılık çetelerin yuvası değil midir… bunu kanıtlayacak durumda da değilim aksini 
görmedi bu gözler),  sinsice intihar süsü verilerek birer birer ortadan kaldırılan, canıma yakın 
bir arkadaşımın avucunun içi ile dizinin arasında gördüm. Göründüğü gibi de kayboldu, 
duyulduğu anda kaybolan bir “ahh” ile birlikte gelmişti, üstelik seri cinayetlerin henüz ikinci 
adımıydı.  



(Statismon:) Hiç tanımadığı babasını bir “ahh” ile 
yitiren Alaz Erdost, bir “off” ile yitirdiği amcasına 
yazdığı mektupta: “bıraktığınız onurlu soyadıyla 
başımız dik” diyor…  

(Off-statismon:) İnanmazsınız, tuhaf bir biçimde 
“imzacı” olarak nitelenir olduk. Oysa talebeyiz 
biz. Yani talibin çoğuluyuz. İmzacıların aslında 
kim olduğunu Kerberos’dan öğrendim. 
Cehennemin müdavimi Kerberos’un ilk sırrıdır: 
İmzacı, sıkıştıkları zaman kendi çocuklarının 
geleceğinin arkasına saklanan, arkadaşlarının 
kellesini altın bir tepside ve de tepsiye serdikleri 
fermanın böğrüne sapladıkları imzalarıyla 
sunanlardır. İmzalarıyla vardırlar, itirazlarıyla ve 
talepleriyle değil. Kendine en muhalifim diyendir 
pazarda muhalifliğini satışa çıkarmış olan, asıl 
imzacının kendi olduğunu beyan etmek için bir 
tahtayı imzalarken.  İşte, Kerberos’un da altını 
çizdiği gibi: “asıl imzacı size derler, hacılar” 
(Kerberos, 3 belki de 5: 25, Hades yayınları). 
Haysiyet sınavından bütünlemesiz kalan imzacı 
x-kadaşlarım, peki siz çocuklarınızın 
geleceğine nasıl bir soyadı bıraktınız?  

… “nefes aldıkça bizimlesiniz” diyor. 

Hooppp… döner döner yine okur… Bir “ahh” duyulduğunda ve bir “off” görüldüğünde 
uzanabilir bir el diğerine, birbirinin yaralarını sağaltacak dostluğun kapıları ancak böyle 
açılabilir. Kerberos’un ikinci sırrıdır: Birbirinin hikayesine açılan bir geçittir bu kapı, 
“gönülden gönüle gider yol gizli gizli.” Bir hikayenin parçası olmayı göze alamıyorsan, ya da 
bir hikayeyi kendi hikayene katmaya gönlün yoksa yaptığın iki yüzlülüktür, riyakarlıktır. 
Hayır, bu Kerberos’un sırlarından biri değil, Kıtmir’in her önüne gelene anlattığı, ama her 
seferinde başka bir şey olan hikayelerden biridir.   

Hopp… pencereden at beni…  yediğim içtiğim bana kalsın, ilginç bir off- hali oldu bu 
kayış (bir flash-reverse olarak gizli geçiş). İnsan kayarken dostlarını sanki daha iyi 
görüyor. Belki sadece buna bile değerdi, ama hayal perdesinde asıl hikaye, perde 
gazelini müteakiben nârekenin zırıltısı, tefin gürültüsü eşliğinde başlar. İşte böyle 
paldır küldürdür şehr-i Alamania’yalara düşüş. Ancak böylesi paldır küldür düşüşlerde 
duyulabilir bir dost tedirginliğinin sessizliği ve yalnızca o sessizlikte görülebilir “en 
küçük bir sesle parçalanabilecek olan o yalnızlığın çinisi.” Katıksız bir off-hali daha.  

(Episode:) Aslında Sinderella’yı oldukça yanlış anlamışız. Büyü bozumunun zaman ile bir 
alakası yok, daha çok çakılma ile ilgisi var. Kaymayı müteakiben çanak üstü çakılınca, 
koltuk altında taşıdıklarımızın da sırrı çatladı ve büyüsü bozuldu. Karpuz olsa yenebilirdi, 
kelek olsa turşusu kurulabilirdi, kalp (kimi yörelerde sahte de deniyor) imiş. Ama en 
önemlisi: yıllarca okuyup, yalan yanlış üfürdüğümüz kimi kavramları uygulamalı olarak 
görmeye vesile olması tabii. Misal, konumsallık, madunun hakim bakış açısı, saptırılmış 
bakış ve daha neler neler. Kıç üstü otururken bir aydınlanma yaşıyor insan.  



(Anagnorisis:) Misal, biz Zizek’i ne kadar da anlamamışız. Yamuk bakmak. Yaradana 
sığınıp, ezilenin hakim bakışından feragat etmeyi de göze alarak ayağa kalkmaya yeltenir 
yeltenmez yamuk bakışla kast edileni şıp diye anlıyorsun. Kuru kafayı geldiğin yerde de 
görünce anlıyorsun aslında yamulmadığını, ama ezelden beridir yamuk olduğunu. İşin 
doğrusu, Türkiye’de faşizmin yükünü taşımaktan bayağı yamulmuşuz. Burada da aynı kuru 
kafayı görmek çok şaşırtmasa da ziyadesiyle tedirgin etmeye yetti. Bu tedirginliğe bir başka 
statismonda atlarım. Ama şimdi sıçramalıyı… 

(Exodos:) …. in aşağıya tut beni… Tiyatro ne duygulardan ayırılır, ne bilgiden ne de 
politikadan. Burada da muradım (günün moda ya da seksi terimleriyle ifade edeyim), 
‘trans-nasyonal’ bir akademisyenin, ya da ‘trans-kültürel’ bir sanatçının ‘trans-
disipliner’ (piyasada dolaşıma sokulan hiçbir terimin aksi kanıtlanana kadar masum 
olmadığından hareketle ve maytap geçmek suretiyle sabırlarını sınamak maksadıyla 
tırnaklandıkları tırnaklara tıkılmışlardır) perspektifinden hiç de trans olmayan bir 
mevzuyu tiyatro ile siyaset arasında mekik dokuyarak biraz tartışmak istiyorum. 
(Okuyucu? … Burada mısın? ... Psııt… Okuyuucuu? … Geldiysen üç kere tıkla!) Bunu 
yaparken de Türkiye ile Alamania hattında kolektif travma/bellek üzerinden 
yolculuğumu sürdüreceğim. 

 

(Epiparados:) 

 

 

 

 

 

 

(Strophe:) “Arkamdan iki gün ağlayıp üçüncü gün unutacaksınız” 
demişti Zafer Açıkgözoğlu, Türkiye’de taşeron işçi olarak çalışırken 
indirildiği kanalizasyondan kaptığı virüs nedeniyle ölmeden hemen önce. 
Zafer, neo-liberal Türkiye’nin “tuvalet kağıdı”ydı. Tıpkı arkalarından iki 
gün ağlanıp üçüncü gün unutulacak olan Mercedes, Ferhat, Vili, 
Gökhan, Said, Kaloyan, Fatih, Sedat ve Hamza gibi. 

(Satirik dans:) Tuvalet kağıdı modern toplumun günah keçisidir. Günahlarını yüklendiği 
toplumun marjlarına sürülür. Edward Albee Zoo Story oyununda “tuvalet kâğıdı da bir 
tür ayna sayılır, sana kanayıp kanamadığını gösterir” der. Tuvalet kâğıdı temiz olandır, 
üzerindekiler ise toplumu bizzat yansıtır, ona kendini gösterir.  

(Antistrophe:) Amir Hattap, ‘trans-nasyonal’ bir dünyada (ama asla 
emperyalist değil) ziyadesiyle nasyonal olan sermayenin kar 
maksimizasyonun bir çıktısı olarak, evi talan edilmiş, kök saldığı yerden 
kopartılmıştı. Sermayesini belli ulusların sınırı içine yerleştirip orada 
büyüten kapital sahiplerinin refahı için köle konumunda çalışmaya 
zorlanmıştı. Tuvalet kağıtlarından bir başkasıydı. Rögar kapağını açtı, 

19 Şubat akşamı Hanau’da, 
önce deli olduğu düşünülen, 
sonra yarı deli olması temenni 
edilen, ama en nihayetinde 
katıksız bir ırkçı olduğu 
gizlenemeyecek kadar ayyuka 
çıkan katilin biri 9 kişiyi ırkçılık 
saikiyle öldürdü. 
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herkesin gözünün önünde lağıma atlamak suretiyle intihar etti. Amir’in 
intiharı da üzerinde bulaşmış pislikleri göstermesi hasebiyle içinde 
yaşadığı dünyaya tuttuğu bir aynadır.  

“İnsan bir şeyle iletişim kurmak zorundadır. … Bir kakalakla, bir aynayla.. Yo bu çok 
güç. Bu en son adımlardan biri. Bir kakalakla, bir tuvalet kağıdıyla, Yo yo bu da olmaz. 
O da bir tür ayna sayılır.”  

(Peripetie:) Bir kakalakla, yo yo yo, bu hiç olmaz. Alamania’da kakalak 
(die Kanaken) çok güçlü bir aynadır, aslında kim olduğunu suratına 
çarpar. Hanau’daki katliamdan bir hafta sonra -27 Şubat günü- Amir gibi 
adı, öyküsü, acıları, sevinçleri, yaraları (ama daha çok yaraları) olan 
binlerce yerinden yurdundan edilmiş (savaş patronları karlarına kar 
eklesin diye) insan [önce kırmızı dipli mumlarla davet edilmişler, ardından 
çapı daha küçük ülkenin çapı daha küçük kapital sahipleri tarafından 
sömürülüp, daha sonra, kurulan bir milliyetçilik pazarında (kazmayı 
vursan kan fışkıracak bir coğrafyada faşizm, bu coğrafyanın cumhurunun 
kendini kovalayıp duran karabasanlarını -yani karakoncolosları- bir an 
olsun unutabileceği bir müsekkindir) faşistleştirilmiş bir nüfusun evlatları 
olan (ve gerçekleşen her pogromda protokoldeki yerini alan) pazarcılar 
tarafından dövüldü, sövüldü, öldürüldü, düzenlenen pogromlarda kaçtığı 
ne varsa tekrar tekrar yaşatıldı ve en sonunda bu faşist nüfusun olmak 
istediği her şey olan (küçük dağların yaratıcısı ve neo-olimpos) ve 
şürekası tarafından üretilen] müflis ve süfli bir politikanın sonucunda ilk 
hedef Akdeniz şiarıyla zorla sınırlara itildiğinde, (yapılan her insan hakları 
ihlalinde kaygı duymayı hiç ihmal etmeyen, üstelik kimi zaman –
kendilerini biçtikleri bu donun içine ishal sıçıldığında- çok sertleşip 
kaygıları artan odaklar)  Hanau’daki o katilin refleksleriyle bekleyenlerce, 
sopayla, silahla, gazla karşılandılar. Kakalak çok güçlü bir aynadır, ona 
baktığında o da sana bakar, sana nasıl baktığını ve kim olduğunu anlatır. 
Gözünü kaçırırsan seni koklamaya zorlar. Kaçmaya çalıştıkça sana 
dokunur. Ona baktığında, o sana dokunur, gözünü kaçırdığında da, 
dikenli dokungaçlarından kaçış yoktur. Kakalak sahneye çıktığında takke 
de düşer. İnsan hakları ihlallerinden kaygı duyacak denli zarif, narin ve 
‘hümanist’ devlet insanlarıııı… yo yo bu olmaz işte… devlet ADAMlarının, 
ihlalden değil de insandan ve haktan kaygı duyduğu takke düştüğünde 
ortaya çıkan manzaradır. 

“Onu sevmeye çalışmıştım. Sonra da öldürmeye. Ve ikisi de kendi başına başarısız 
olmuştu.” Jerry, bir insanla iletişim kurabilmenin bedelinin kendi ölümü olabileceğinin 
ayırdındadır. Öteki (namı diğer kakalak) olarak yaşadığı toplumda (yamultulmuş 
olması itibariyle yamuk bakabileceğinden), özgürlük olarak lanse edilen ve yüceltilen 
vasatın kalbinde duran kurukafayı görebilmektedir. Peter’in kafasının içindeki polisleri 
görebilmektedir. 

(Episod:) Augusto Boal’in -yakın dönemin tartışmasız en önemli, en sıra 
dışı ve en etkili tiyatrocularından biridir- geliştirdiği Ezilenlerin Tiyatrosu 
formlardan biri olan “kafanın içindeki polis” yaklaşımı, vasatı özgürlük 
olarak paketleyen ‘merkez’ ülkelerin ezilenleri için mükemmel bir araçtır. 
Özgürlüğün aslında vasatın içinde gönüllü yaşama özgürlüğü olduğunu 



gösterir. Asıl önemlisi, der Boal, o polislerin kafamıza hangi karakollardan 
geldiğini bulmaktır. Vasat, kafasının içindeki görünmez polislerle yaşar, 
nereye, nasıl bakacağını, nasıl düşüneceğini, ne söyleyeceğini, nasıl 
üzüleceğini, ötekine nasıl acıyacağını, vicdanını nasıl inşa edeceğini ona 
hep kafasının içindeki polisler söyler. Bütün bunları yaparken de özgür, 
zaman zaman da muhalif olduğunu düşünmekten hoşlanır. 

Jerry, köpekle kurmaya çalıştığı iletişimden bir ders çıkararak yeni bir deneye başlar. 
“Kısa bir yolu doğru olarak gelmek için uzun bir yol yürümek” gerektiğinden hareketle 
Peter’i radikal bir eyleme zorlayarak, onu artık asla dönemeyeceği vasatlığından 
kurtarır. Bedeli kendi ölümü olsa bile bir temasın mümkün, vasatlığın baki olmadığını 
kanıtlamış olur. Rivayet odur ki -bunu hem Kerberos hem de Kıtmir teyit etmiştir-
zamanların birinde bir bilimcinin bodrumunda, her zil çaldığında ağzından salyalar 
akan vasatlaştırılmış köpekler mutlu mesut yaşarlarmış. Günün birinde, aşırı yağış 
sonucunda bodrumu su bastığında (radikalleşerek) bodrumdan da, kafalarının içindeki 
zillerden de kurtulmuşlar.  

İsimleri, öyküleri ve yaralarıyla evlerinden edilenler, kapitalizmin kanlı 
çarkı dönsün diye sınırlara itilenlere, sınırlardan püskürtülenlere ve 
isimsizlere dönüştüler. Çağımızın tuvalet kağıtları, her bakana kendi 
pisliklerini göstermeye muktedir. Sınırın hangi tarafından bakılırsa 
bakılsın, sınırların arasına sıkışanlar, onlara nasıl bir pislik olduklarını 
gösteriyor. Bir de, sınırların bizzat kendisinin, kanlı çarkın dönmesi için 
inşa edilmiş en büyük pisliklerden biri olduğunu.  

Tezer özlü, “burası bizim değil, bizi öldürenlerin ülkesi” diyor. İtiraz edenler de var.  

Sınırların arasına sıkışıp yaşamlarını yitirenler, yaşamda kalabilmek için 
evlerini terk etmek zorunda kaldıklarında o ülke kimin ülkesiydi? Ölümü 
dünyanın bir lağım çukuru olduğunu ilan eden bir manifesto olan Amir, 
onu öldürenlerin ülkesinde ölmedi miydi? Ya da şu an kimin ülkesinde 
öldürülüyorlar. Sınırı geçerlerse, misal Hanau’ya gidebilirlerse, kimin 
ülkesinde ölecekler,  Mercedes, Ferhat, Kaloyan kimin ülkesinde 
öldüler? 

Bir başka büyük şair, Kavafis, Özlü’yü onaylar gibidir “yeni bir ülke bulamazsın, başka 
bir deniz bulamazsın” derken. “Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte, öyle 
tükettin demektir bütün yeryüzünü de.” Kavafis, her birinin kendine özgü tonları olan 
tarihleri tek bir büyük tarihe akort etmemizi sağlayacak anahtarı da sunar. Başka bir 
ülke bulamayız, çünkü yok öyle bir ülke. Gittiğimiz her yerde ölümün simgesi olan aynı 
kuru kafayı görüyoruz. Başka bir ülke bulamayız, çünkü her ülke bizi öldürenlerin 
ülkesi. Çünkü öykümüz, yaramız ne olursa olsun, hepimiz aynı tarihe dolanmış 
duruyoruz. (Ya da tuvalet kağıtlarının yansımasından bakarsak, aynı bokun içinde 
yüzüyoruz.)  

Ülkeler sınırları, sınıfları inşa edenlerindir, o sınırların içine sermayelerini 
yığarlar. Temel hatlarıyla, Rosa Luxemburg, sermayenin birikimini, 6. 
Lenin :) ve Hannah Arendt emperyalizmlerin işleyişini açıklarken oldukça 
net ortaya koyarlar durumu. Ülkelerden, sınırlardan sınıflardan, 
sermayeden ve sömürü(nün her halinden/bütün türevlerin)den 



kurtulabilmeyi becerdiğimizde bizi öldürenlerden de kurtulmak için bir 
şansımız olacaktır.   

Son dönemin başarılı Kürd oyun yazarından Zana Kılıç, çarpıcı oyunu Aş/Değirmen’de 
"kan ıslaktır, kurutmaya çalışırsanız bataklık olur" diyor. Tarihin derdi bir strüktürü 
anlamak ya da aklamak olduğu için hikayeleri ıskalar. ‘Sanat’, tarihin ve hikayelerin ara 
yüzünde ortaya çıktığından isimsiz olanların, lal olanların, ahrazların sözü olmaya 
namzettir. (Bir araç olduğu için de kimin elindeyse değeri de ona göre olur. Ötekilerin 
elinde olduğunda, her daim kirlidir ve kaçınılmaz olarak radikaldir.) Aş/Değirmen de 
ülkelerin, sınırların, sınıfların (ve bunların kimlik düzleminde ortaya çıkan türevlerinin) 
tahakkümü altında ezilenlerin ve buna direnenlerin öykülerine aracı olur. Bataklık, 
kolektif travmanın en çarpıcı ifade biçimlerinden biridir. 

Ezilenlerin yaşadığı her coğrafya  (ki buna yeryüzü diyebiliriz, bu noktada 
batı-merkezli her söylemi, garbiyatçı, şarkiyatçı her türlü ideolojiyi 
yerinden etmemiz oldukça yaşamsal) bataklıktır. Çünkü kan ile 
sulanmıştır. Kurutmaya çalıştıkça da daha büyük bir bataklığa 
dönüşmüştür. İsimsiz ‘Suriyeli’lerin yaşadığı topraklar da kolektif 
travmayla yüklüdür. İnsanlar bu travmaların açtığı yaralarla ve bunlarla 
hesaplaşmamanın vebaliyle yaşar. Bedeli ödenmeden iyileşmez bu 
yaralar. Yaralar kültürel genetik ya da memetik olarak gelecek kuşaklara 
aktarıldığı için de ağırlığı giderek artar. Katılaştırır. 

Birhan Keskin, katılaşmayı anlatırken “Ben durdum, bekliyorum, onlar yoklar. Çok 
bekledim. Böylece, katıladım kendimi, durdum, taş oldum” diyor. Taş kesilmek, ölmek 
ama ölememek demek. Taş kesilmek, yaşamak ama yaşayamamak demek.  

‘Suriyeli’lerin kaçtıkları Anadolu’da (misak-ı milli değil, kültürel bir 
coğrafya olarak genişletilmiş bir Anadolu) ise insanlar daha katı ve toprak 
çok daha bataklıktır. Çünkü bu toprakların üzerinde yaşayanların vebali 
de oldukça ağırdır. Her birinin yarasını iyileştirecek iksir ise bir diğerinin 
yarasına gömülüdür.  

Biraz uzun bir yolu kullandım buraya gelene kadar. Niyetim Alamania’da tiyatronun 
radikal alternatiflerinden biri üzerine konuşmak. Ama kısa bir yolu doğru olarak gelmek 
için uzun bir yol yürümek gerekmiyor mu? Biraz daha yürümekte bir beis olmaz.  

Alamania’da Alaman arkadaşlarım, hep çanak üstü çakılmanın nasıl 
hissettirdiğini sordular, ya da sormak isterlerken soru işaretinin çengelli tarafı 
dilleri ile dudakları arasında takılıp ağızlarının içinde kaldı. (Bu durum daha 
sonra uçuğa ya da dolamaya sebep olabiliyor.) Ne hissedeyim, abilerim 
ablalarım, yabancılık mı, bilemedim ki. Burada da eziliyoruz, yine üzüm gibi, 
üzümü çiğneyen ayaklar başka ve tarzları biraz daha değişik diye zaman 
yolculuğuna çıkmış gibi mi hissetmeliydim. Devlet her yerde devlet, daha 
incelikli ve daha ustalıklı yöntemlerle eziyor diye devletliğinden bir şey 
kaybetmiyor ya. Kuru kafa da yerli yerinde duruyor. Ondan yana da bir zayi 
yok. Ya gönül bağı kurduklarınızın arkada kalması derseniz, çizginin öbür 
yanındayken de gönül bağı kurduklarımın bir kısmı, yine çizginin diğer 
tarafındaydı. Her durumda bir paradoks. Ama ben dilim döndüğü, aklım 
erdiğince –bire bir bu sözcüklerle değil tabii- sizin tuvalet kağıdınızım, neyse 



Manzar söcüğünü Çöl Oyunu 
oyunuyla lügatime katan 
Güçbilmez’i de anayım ki 
……. (burası sessiz yazıldı, 
yamuk duyabilenler için) 

Küçük bir günah çıkarma: Kimi zaman 
kavramların ya da kavrayışların 

motivasyonları doğru/olumlu olsa da, 
köklendiği söylem alanlarına  itirazım 

nedeniyle biraz haksızlık etmiş 
olabilirim, tekrar edersem, aksi 

kanıtlanana kadar hiç bir kavram 
masum değildir. 

haliniz söylesin çıktınız demeye çalıştım. Travmaların harman olduğu yerden 
geliyordum, travmayı nasıl koklayacağım genlerimde vardı galiba. 

İlk dikkat çeken sokakta kedi ve köpeklerin olmaması dendiğinde, belki de 
duygusal kırıklıkları dinlemek isteyen kulakların, ötekinin sefilliğinden kendine 
vicdan devşirecek sahiplerinin bön bön bakışlarını telafi edecek duygusal 
sermaye çoktan tükenmişti galiba (çünkü çoğunu işimizden/yaşam 
alanlarımızdan atıldığımızda, ağlayan ‘arkadaş’larımızı teskin etmekte 
harcadık, ki işlerine/yaşamlarına kaldıkları yerden devam eden bu 
arkadaşlarımızın bir çoğu bu atılmaların vebalini de taşır). Nasıl anlatılabilirdi 
sokaklarında kedi ve köpek dolaşmayan bir kentin bedende geçici sağırlık 
duygusu yarattığını. (Zamanla körleşme hasıl olunca, kademeli olarak sağırlık 
düzeliyor). Sonra non-non-Alaman nüfusun külliyatlı bir kısmının 
cezalandırmak, olmadı öğretmek için içlerine kaçmış bir polis ve/veya 
öğretmenle dolaştığını söylemekten de ar ediyor insan zahir. (Haa.. bu arada 
tencere dibin kara seninki benden kara. Bu da önemli, ama başka bir mevzu.) 

Özellikle bir yere kayarak geliyor ve koltuklarınızın altındakiler de eşekten düşmüşe 
dönüyorsa, yeni bir sürgün vermeniz gerekir. Zemine, mekana dokunmak, yeni gözlerle 
yeniden bakmanız gerekir. Ancak böylece yeniden üretecek duruma gelebilirsiniz. Aksi 
takdirde üreteceğiniz her ne ise bir transplant olmaktan öteye geçme şansı zor.  

Dokunarak, koklayarak, biriktirilen reflekslerin devreye sokulmasıyla 
görünenlerdir: İnsanlar yalnız, temassız ve izole. Sistemin çiğneyip ardından 
tükürdüğü yaşlı nüfus perişan ve yoksul. İnsanlar tek başına ölüyor, o kadar ki 
evleri boşaltma ve eşyalarını dağıtmak işini üstlenen şirketler var ve bu bir iş 
kolu. Barınma hakkı bir yok hak, ev sahipleri ciddi anlamda “land-lord” ve 
ekselanslarının geçmiş muadillerinden tek farkı ilk gece hakkını talep 
edememeleri olabilir. Bunun dışında aklınıza ne geliyorsa talep edebilirler. 
Irkçılık ciddi bir sorun ve görmezden gelinen ciddi bir sağ terör sorunu var. 
Ekonomi öyle çok da tıkırında görünmüyor, ekmekler küçülüyor ya da gıdım 
gıdım fiyatları artıyor, madeni paralar tenekeleşiyor, yoksulluk artıyor. “Ötekiler” 
yani non-Almanlar (kaç kuşaktır oralı olduğundan bağımsız) belli geçişkenlikleri 
de olsa kendi cemaatlerine gömülü yaşıyor ve ciddi bir kültürel gettolaşma söz 
konusu. Kültürel alışveriş gettolar arası turistik/egzotik ziyaretlerin ötesine 
geçmiyor. Ezcümle manzardan görülen, görünmez bir “apartheid”in soft 
hayaleti. Entelektüel alanın talebi ise daha çok çeşitliliğe odaklanmış durumda 
ki çeşitlilik de samimi (ve işleyebildiği yerde değerli) ama “kalp” sözcüklerden 
biri. Baştan kabullendiği ve onun isterlerine göre konumlandığı güç ilişkilerini 
değiştirmek ya da radikal olarak yarmak gibi bir talebi yok. Kafanın içindeki 
polislere de yönelmiyor, iddiası tersi olsa da söylemi Avrupa-merkezli, 
oryantalist söylemin bir parçası. Haddimi aşmayacaksam (ya da popüler 
kullanımıyla: başıma bir şey gelmeyecekse) muhalif düşüncenin ıslah edilme 
biçimlerinden biri olduğu hissiyatımı paylaşmak isterim. Akademik alan neo-
liberalizme karşı çoktan havlu atmış, sanat alanı da hiç parlak görünmüyor. 

Uykusuz’un gülü Fırat’ın tabiriyle: sermayenin Avrupası “aynı bokum gibi” olmuş. Ulus-
devlet kurgusunu ne bozabilmiş ne de bozmak gibi bir niyeti var.  



Alamania’da mütemadiyen ürpermemin müsebbibi olan başka hayaletler de var. 
Sokaklarında yürürken tökezleme taşlarına tökezlemeden basıp geçerken, tıpkı 
‘Suriyeliler’ gibi öykülerinden soyundurulmuş ‘Yahudiler’in arkalarında bıraktıkları 
çığlıkları iliklerime kadar hissediyorum. Kimi zaman, bombalarla taş üstünde taş 
kalmamış kentlerde, komşusu ölüme gönderirken sessiz, yapılan zulme sağır, 
ardından da sanki hiçbir şeyden haberdar değilmiş gibi kör olan ‘Alaman’ların bu 
yıkıntıların içinde yankılanan acılarını duyuyorum. Yenilmenin ve ardında 
bıraktığı vahşetin ortaya saçılmasının sebep olduğu utanç duygusu ve aşağılık 
hissi birbirine karışarak bedene sirayet etmiş, bugün bile yüzlerde, söylemlerde, 
eylemlerde yansımasını bulmak mümkün. Trenle yolculuk etmekten hoşlanırım, 
ama demir yollarının gıcırtıları, hala, toplama kamplarına taşınan milyonların 
iniltilerini, çığlıklarını, isimlerini, öykülerini içinde saklıyor. Bir dönem bu 
topraklarda yaşamış, damgalanmış, ölüm kamplarında yok edilmiş bir halkla 
kurduğu ilişki ne bu ülkenin? Kendi öyküsünde (suçluluk duygusu ve utanç 
dışında) nasıl bir yerde duruyor? Bu travmayı çözmeden, başka bir öyküyü (non-
Alaman) kendi öyküsüyle birlikte (gerçekten istese bile, ki bu yönde bir emare 
sezilmiyor) nasıl dokuyabilir, yeni bir öyküyü birlikte nasıl yazabilir? 

Benzeri katliamları, soykırımları kolektif belleğine sarıp sarmalamış taşıyan, 
kolektif travmalarının, dünyaya yeni gelen her bedende yaralar açtığı bir 
coğrafyadan gelen biri başka yaraların tanıdık kokusunu alabiliyor. Üzerinde 
tonlarca bar ideolojik baskı olmadığında bu daha net görülebiliyor; geriye dönüp 
baktığında ise geldiğin yerlerdeki ideolojik baskının yeğinliği de. Avrupa’da (da) 
Marks’ın hayaletinin dışında bir başka hayalet daha dolaşıyor: Faşizmin hayaleti! 

Hanau’ya dönelim, Gökhan’ı, Said’i, Vili’yi  katleden aşırı sağcı ırkçı 
terörist de, Türkiye’de Teşkilat-ı Mahsusa’nın derin uzantıları tarafından 
görevlendirilen muadilleri gibi meczup mu idi? Bu olay da münferit bir olay 
mıydı Hrant’ın katli gibi? Ülkesini seven heyecanlı biri miydi o da? 
Faşizmin hayaleti Avrupa’yı sallıyorken geçmişten çıkarılan bir ders yok 
mu?  

İtalyalı komünist ve Yahudi Primo Levy, toplama kamplarından mucize kabili kurtulmuş 
olan azınlıktan biri. Tanıklığın faşizme karşı bir savaş olduğunu ifade ederek 
tanıklıklarını ve değerlendirmelerini yazan Levy, faşizmin hayaletini daha o 
zamanlardan işaret ediyor: “Faşizm ölmekten çok uzaktı, yalnızca gizlenmişti, bir koza 
içine kapanmıştı; daha sonra yeni bir kılıkta, daha az tanınabilir bir halde… yeni 
dünyaya daha uyumlu olarak ortaya çıkmak için değişimini gerçekleştiriyordu.” 
“İnsanın temel özgürlüklerinin ve insanlar arası eşitliğin yadsınmaya başladığı yerde, 
tecrit sistemine doğru yol alınır ve bu, durdurulması zor bir yoldur.” 

Faşizm yabancı/mülteci düşmanlığı olarak yeniden dirileli çok olmadı mı?  
Yeni toplama kampları inşa edilmiyor mu mülteciler için? Temel 
özgürlükleri hiçe sayılmıyor mu? Avrupa’nın sınırlarında yaşananlar ne? 
Ya en son halkası Hanau’da yaşananların?  

Alberto Memmi, sömürgeciliğin, sömürge insanı kadar sömürgeciyi de çürüttüğünü 
söylüyor. Irkçılık da öyle. Karşılıklı çürütüyor her şeyi.  

Faşizm, halklar arasında, insanlar arasında, bir diğerini insansızlaştırarak 
gedikler açar, duvarlar örerek onları birbirinden ayırır. Faşizmin panzehiri 



de bu duvarları parçalayarak elini ötekine uzatmaktır. Hrant’n katledildiği 
gün olan da budur. Teşkilat-ı Mahsusa uzantısı çetelerin deneyi ellerinde 
patlamış ve örmeye çalıştıkları duvara toslamışlardır. Bir yandan 
yüzbinler katliamın gerçekleştiği yere “hepimiz Ermeni’yiz” sloganlarıyla 
akarken, diğer yandan yaşam arkadaşını, yoldaşını yitiren Rakel Dink 
elini uzatıyordu. Kimlik üzerinden bölünmeye çalışan bir toplumun, 
ötekini sahiplenerek, ötekine sesini bedenini vererek faşizme verdiği sert 
bir cevaptır.  

“Bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim..” 
diyordu Rakel. Bunu söylerken katili anlamaya çalışmıyordu, oklarını doğrudan 
sisteme yöneltiyordu.  

Ya Hanau’daki katil? O da bebek olarak gelmedi mi dünyaya? Neden 
onun motivasyonunu anlamaya çalışalım? Aklamak için mi? Arkasındaki 
karanlığı anlamaya çalışmak, durumun vahametini daha net 
gösterecektir.  

Fakir bir Şimal Kilisesinde Şeytan ile Rahibin Macerası şiirinde Nazım Hikmet, benzer 
bir argümanı dillendirir. Toprağın içindeki bir patates tohumu kadar fakir, sesi güzel, 
güzel mandolin çalan, kimseye kötülüğü dokunmamış, bir kez bile sarhoş olmamış bir 
gençten söz eder. “Belki biraz kalın kafalı, fakat kalbi bir balık yavrusu gibi temiz. Onu 
geçen sene harbe gönderdik. Şimdi gerilerinde cephenin işgal altındaki bir köyün 
odasındadır. Baygın bir kadının ırzına geçmekle meşgul bir tahta masanın üzerinde. 
…  Yerde iki çocuk ölüsü yatıyordu, direkte bağlı bir erkek.” Bir patates tohumu kadar 
fakir ve kalbi bir balık yavrusu kadar temiz bir çocuktan bir tecavüzcü ve katil yaratan 
yine aynı karanlık. Coğrafyalar, öyküler farklı olsa da karanlık aynı karanlık.  

Alamania’da terör denince hala akla RAF geliyor da ırkçı-aşırı sağ terör 
akla gelmiyor nedense. Üstelik gündem böylesi yakıcı ve güncelken. 
RAF’ın öyküsüne kabaca bakıldığında bile, bugün dönen çarkın 
arkasındaki karanlığı  görmek mümkündür. Örneğin RAF üyeleri, sadece 
5 milyonun üzerinde insanın toplama kamplarında ölümüne neden olmuş 
Nazi savaş suçlularından daha çok ceza almışlar. Aşırı ırkçı terör örgütü 
NSU cinayetlerine lojistik destek sağlayan, yardım ve yataklık eden 
üyelere 2 yıl gibi komik cezalar verilmiş. Ama Alamania hala RAF 
üyelerinin hayaletlerini kovalıyor. Peki bir eylemde polise herhangi bir 
madde atmaya yeltenen bir göstericinin cezası nedir acaba? Peki, savaş 
sonrası Nazi aygıtını işler tutan onca görevliye ne oldu? Bir gecede sırra 
kadem basmış olabilirler mi? RAF’ın ses getiren iki eylemine bir göz 
atalım. Biri Alman İşverenler Birliği başkanı Schyler’in kaçırılıp 
öldürülmesi. Kimdir bu patronların patronu? Tabii ki eski bir SS subayı. 
Ya kaçırılmaya çalışılırken öldürülen önemli bir bankanın müdürü Punto? 
Aaaa.. üstüme iyilik sağlık, o da SS subayı. Bu iki küçük örnek bile sanayi 
ve devlet aygıtının Nazi bakiyelerince yürütüldüğünü göstermeye yeter 
de artar. Dolayısıyla “neo-nazi” doğru bir terim değil, neo olacak kadar 
bile bir mesafe hiç açılmamış, o boşluk hiç oluşmamış. Polis 
teşkilatındaki uzantılar yine en çok konuşulan konular. Frankfurt’ta NSU 
davasına müdahil bir avukatın tehdit edilmesi vakasında, avukatın 
girişimleri sonucu polis teşkilatındaki tek hücre çökertildi geçen yıl. Bize 



de bu hücrenin tek hücreli terliksi bir  bünye olduğuna ve bu sorunun 
çözüldüğüne inanmak düşer o zaman. Her nedense bir “terlik” de Köln’de 
çöktü eski valinin öldürülmesinden sonra. RAF’ın ilk kuşak üyelerini 
güvenlik düzeyi en yüksek hapishanelerde infaz edip, intihar açıklaması 
yapan, otopsiye izin vermeyen (ancak yapılabilen her araştırma infaza 
işaret ediyor ve beceriksizce intihar süsü verildiğini kanıtlıyor) bir 
teşkilattan söz ediyoruz. Kimin bakiyesi olabilir? Daha sonra beyinlerin 
çalındığı ve incelenmek üzere laboratuvarlara kaçırıldığı ailelerin 
çabasıyla ortaya çıkıyor. Hala bakiyeden kuşku duyulabilir mi?  

Dario Fo, Ben Ulrike Bağırıyorum adlı oyununda bu karanlığa vurgu yapar. “Uyuyun, 
uyuyun Almanya’nın ve hatta Avrupa’nın şaşkın ve semiz halkı, öngörülü halkı, sakince 
uyuyun, ölüler gibi! Çığlığım sizi uyandırmayacak... Mezarlıkta yatanlar da 
uyanmayacaklar. Öfke ve nefret, büyük geminizin makine dairesinde terden 
geberenlerde birleşecek biliyorum: Türk, İspanyol, İtalyan, Yunan, Arap göçmenler ve 
tüm Avrupa’nın düzülmüşleri, düzülmemişleri, tüm kadınlar, ezildiğinin 
aşağılandığının, sömürüldüğünün bilincinde olan tüm kadınlar neden burada 
olduğumu ve neden bu devletin beni öldürmeye karar verdiğini anlayacaklar. … 
Şimdiden cesedimi kaçırıp saklamanızı, kapıyı avukatlarıma engellemenizi görür  
gibiyim... Hayır, Ulrike Mein-hofu göremezsiniz. Evet, kendini astı. Hayır, otopsiyi 
izleyemezsiniz. … Öteye gidin, dönün, bakmayın! Fotoğraf çekmek yasaktır, bilirkişi 
tutanağından bir şey sormak yasaktır. Cesedimi incelemek yasaktır. YASAK. 
Düşünmek yasak, tahmin etmek, konuşmak, yazmak yasak, hepsi yasak! Evet hepsi 
yasak! Ama kendi aptallığınıza, her katile özgü bu klasik aptallığınıza gülmemizi 
yasaklayamayacaksınız.” 

Bir patates tohumunu katile dönüştüren karanlığı tasavvur edebiliyor 
muyuz? Travmalar açık yaralardır. Kapanmazlar. Kapanabiliyor olsalar 
travma olmaz. Kolektif travmanın olduğu yerde ayrımcılık da 
kaçınılmazdır. Ayrımcılık, belirgin olmadığında ise daha zalim olur. 
Ayrımcılık travmanın fay hatları ve kırıklarını kat ederek ilerler ve bütün 
alanlara bulaşır. Sanat da bunlardan biridir.  

Kültürün (dolayısıyla üretimin) en dinamik olduğu yerler çoğu zaman kavşak 
noktalarıdır. Birbirlerinin ötekisi kültürlerin kesiştiği, ilişkiye geçtiği, alışveriş yaptığı ve 
en nihayetinde birlikte ürettiği bu kavşaklar yeni formların çatıldığı, yeni hikayelerin 
yazıldığı mekanlardır. Her zaman bir başka hikayenin mümkün olduğunu hatırlatırlar. 
Jazz gibi. Ya da bir başlarına da güzel olan Arap, Çingene, İspanyol kültürlerinin (ki 
aslında her biri bir çokluğun tezahürüdür) bir araya geldiklerinde bir başka güzel olan 
Flamenko’yu Endülüs kavşağında üretmeleri gibi.  

İnsanlık var olduğundan beri insanlar da, ürettikleri maddi ve sembolik 
ürünler de dünyayı turlar dururlar. İnsan topluluklarının her döneme özgü 
hareket etme biçimleri ve nedenleri vardır. Günümüzde hareketliliğin 
aldığı şekil göçmenlik ve mülteciliktir. Kapitalizmin yarattığı krizlerin 
çıktısı olan muhtelif nedenlerle evinden edilmişler, sürüldükleri ya da 
güvende yaşayacaklarını düşündükleri bölgelere doğru hareketlenirler. 
Ancak bir çoğu sınırlara çarparak iyice dağılır.  



Bugün artık kavşaklar yoktur, daha çok duvarlar vardır. Sanatın kalbi de sıkıştırıldıkları 
sınırları kavşaklara/köprülere çevirebilen ezilenlerin dayanışma alanlarında atar daha 
çok. Arnold Hauser’ın yaptığı ayrımla, devletin fonladığı tiyatrolar, onun 
araçlarındandır. Bunun karşısında ise halkın tiyatroları vardır.  

 

(Post-exodos:) Albee’nin Hayvanat Bahçesi Masalı’nda Jerry’nin yaptığı gibi, kısa bir yolu kestirmeden 
gelmek için uzun bir yoldan dolaşarak gelmeyi yeğledim.Jerry gibi insan bir şeyle iletişim kurmak 
zorundadır, birlikte eylemek için bir yerlerden başlamalıdır diyeceğim, ama ötesine geçmeyeceğim. 
Tiyatronun her yerde olduğu gibi Alamania’da da radikal off-hamlelere gereksinimi var. Normatif 
Alamanlıkla malül Alaman tiyatrosunun buna cok daha fazla gereksinimi var. Oğuz Atay’ın sorusunu 
tersten sorarsak: Ben buradayım ey yazar/üretici sen neredesin? Hakkaten neredesin be, hocam? 
Brecht, Galileo Galilei’de kendiyle kavga eder gibi oyun kişileri üzerinden konuşur: Tuh yüzüne, yazık 
be kahramanı olmayan ülkeye! Asıl sana tuh, hem de yuh, asıl kahraman bekleyen ülkeye yazık! Boal 
diyor ki, Hauser diyor ki, ezilenler kendi tiyatrosunu üretebilme yetisine sahiptir; evet, belki yazık 
tiyatrocusu olmayan halka, ama asıl tiyatrocuya gereksinimi olan halka yazık. 

Tiyatro bir halkın tuvalet kağıdıdır, tıpkı ezilen halkın kendisi gibi. Ona anlatılan, gözünde yüceltilen, 
kirli elleriyle dokunmaması öğütlenen “sanat” olan tiyatro çoktan ölmüştür, önce egemenlerin 
tapınaklarında ve saraylarında, şimdi de burjuvazinin yeni tapınaklarında ve piyasalarında. Ezilenin 
motivasyonlarından biri ezen olmaktır, denklemin diğer tarafına geçmektir. Diğer bir motivasyonu da 
güçlerini birleştirerek ezene karşı direnip, ezilmenin topyekün ortadan kaldırılması için mücadele 
etmektir. Bir arada durmalarının nedeni de birlikte ezilmeleridir; bu nedenle, söz konusu olan şaraptır, 
salkımın ‘çeşitli’ taneleri değil. Bu nedenle şarap ezilenlerin iksiridir. Şarap off-‘tur, aynı cevherden 
filizlenen her tiyatro da off-‘tur.  

{Off-‘ hemhal olduğu her terimi merkezden koparır. Post-‘ise merkeze bağlar. Bu 
nedenle post’un nereye serileceği önemlidir.}  

21. asrın hemen başında non-Alaman bir sanat atağı olarak Ballhaus Naunynstraße Alaman tiyatrosuna 
karşı gerçekleştirilmiş radikal bir teatral / dramaturjik / estetik ve en önemlisi politik bir isyandır. Çoğu 
isyan gibi bastırılsa da onu yaratan potansiyel hala canlıdır ve güçlüdür. Ballhaus Naunynstraße üzerine 
düşeni yapmış sert Beyaz-Alman tiyatrosunda kücük bir çentik açmıştır. Artaud’un da tiyatroya biçtiği 
görev bu kadardır: duvarda delikler açmak. Üstelik Holloway’a kulak verirsek, bu çatlaklar 
mücadelenin önemli bir parçasıdır. Ballhaus bu çatlaktan, yarı ölü de olsa, sisteme patojen sokmaya 
muktedir olmuştur. Bu patojenlerin sistemin antijenleriyle gireceği etkileşim ise bu günden bilinemez, 
ama sisteme yapılmış önemli bir tazyiktir. 

Kendini tanımlarken, post-migrant olarak adlandıran bu atak, doğru bir motivasyonla doğru bir 
zeminden hareket etmiştir, ancak, bu isyanı adlandırırken stratejik bir hata yapmış olabilir.  

{Hanau katliamından sonra, kafasınin içinde sistemin polisleri, ya da sevgili Banu 
Güven’in tabiriyle, “resmi ideolojinin çipleriyle hareket eden” (üstelik de‘sol’ 
tandanslı) medya, mülteci sorunuyla ilgili olarak uzman görüşü talep etmiştir. 
Nasıl Türkiye’de ‘azınlık’ (Kürd, Ermeni, vb.) sorunu yoksa (kaldı ki azınlık 



teriminin bizzat kendisi, hem de baştan aşağıya sorunludur) ve sorun bizzat 
Türklük sorunuysa, Alamanya’da da sorun bizzat Alamanlık sorunudur. 
Mevzunun saptırılmaması için azami çabanın sarf edilmesi zaruridir.} 

Alamania’da merkezi hedef alan bir off-hareketin, halihazırda tükenmiş olanı ve mezarı kazılanı post- 
ile hemhal etmesi gerekir. Önerim, non-Alamanların sahip oldukları yamuk bakışı paranteze alarak 
yeni ataklara kalkışmalarıdır. ‘Sanat’, özellikle de ‘tiyatro’ ezilen kesimler için hala yaşamsaldır. 
Adorno, Auschwitz’den sonra artık şiir yazılamaz derken çok önemli bir noktayı belirtmiştir, 
bildiğimiz anlamda şiirin altından kalkabileceği bir “felaket” değildir bu. Bu felaketi anlatabilecek yeni 
bir ‘şiir’e gereksinim vardır. Bu ve benzeri yeni travmalardan süzülüp gelen madunların da tiyatronun 
tabutuna son çiviyi çakmak suretiyle, yeniden ‘tiyatro’ yapmalarına ve de bizzat kendilerinin 
yapmalarına gereksinim vardır. Çünkü, kendilerini ifade edecek, öteki ile sohbet edecek başka bir aracı 
yok. Ancak tiyatronun/sanatın üçüncü alanı böylesi bir teması mümkün kılabilir.  

Ballhause Naunstaße Alaman tiyatrosunun mezarına ilk kazmayı vurduğuna göre, sıra, şimdi mezar 
taşını yazmakta. Alternatif/off- bir tiyatro hareketi de doğası gereği post-Alaman olmak durumundadır. 

Bazen hafsalam almıyor, en sakin gününde bir köşeyi döndüğümde Brecht’le ya da 
Piscator’çarpışacakmış gibi hissetiğim topraklarda radikal alternatifler neden akacak bir mecra 
bulmakta bu kadar zorlanıyor. Burası, Rosa’nın, Clara’nın, Karl’ın, Uli’nin ve daha yüzlercesinin, 
binlercesinin serpilip geliştiği topraklar. Yaşanan onca acıya ve travmaya karşı, bir dönem devrimin 
kapıyı çaldığı, umutların yeşerdiği topraklar. Bunca silme çabasına karşın kültürel bellekte kodlanıp 
bugüne akan bir şeyler kalmıştır, üstelik çağın göçerleri ile taşınan bir dünya direniş kodu da var. Eee...? 

Tefekkürü Meins ile açtık, Rosa ile kapatalım: Vardım, varım, var olacağım.  

muhabbetle   

Hakan Altun 6.3.2020 Ffm-Berlin hattı. 

 


