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Batida Çagdaf Feminist Tiyatronun Geli^imi
BanuÇAKMAK*

Ozet

Tarihin cok eski dönemlerinden kaynagini alan feminizm, geçtigimiz yüzyilda adini ve son §eklini almi§tir. Feminist hareket

hayatin her alani gibi sanat ve tlyatroyu da etkilemi§tir. Feminizm 197O'li yillarin ardindan kendi içinde ayri§mi§, farkli politik

düru§lardan temelini alan ya da farkli ülketerde boy gösteren farkli feminist görü§ler ortaya çikmi^tir. Feminist dùçùnce tüm

sanattaída oldugu gibi tiyatro sanatinda da yansimasini bulmu§, feminist hareketler, yazilan oyunlar, kurulan topluluklar ara-

ciligiyla kendini duyurmu§tur. Bu yazida, batida ya§anan feminist hareketin geli§imlne paralel olarak batí feminist tiyatrosu-

nun da geli§¡mi ana hatlariyla ortaya koyularak önemli oyunlar, yazarlar ve tiyatro gruplarindan örnekler sunutacaktir. Çagda§

feminist hareketin geliçim çizgisini tiyatro ekseninde ortaya koymak amaçlanmaktadir.

Anahtar Sözcükler: Fetminiztm, Fetminist tiyatro, Siyah kadinlar, Materyalist feminizm, Fransiz feministleri.

The Evolution of Contemporary Feminist Theater in the West

Abstract

Feminism, which has its origins from the ancient times, took its name and final form in the last century. As feminist act had

an impact on all areas of life, it has also effected arts and theater. After 1970s, feminism was dissociated in itself, therefore,

diverse feminist thoughts have emerged in other countries that were influencecl by different political ideas. Feminist tho-

ught has found its reflection in the art of theater as well as in all types of art; it has announced itself through feminist acts,

written plays and communities. In this paper, the evolution of feminist theater in the West will be introduced generally in

parallel with the evolution of feminist act, and some of the significant plays, writers and theater groups will be presented.

Furthermore, the timeline of contemporary feminist acts evolution is intended to be revealed within the axis of theater.
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Giri;

Önceleri tüm kadinlarin ortak sorunlarina cözüm bulmak,

onlara yeni haklar kazandirmak ve ataerkil dü§üncenin bas-

kisina kar§i durmak adina birle§en feministler, 197O'li yillarin

ardindan, kadinlara temel hak ve özgürlükterin verilmesinin

ardindan kendi içlerinde ayri§mi§tardir. Böylece feminizm ve

femirist tiyatro ba§ka bir yola girmi§tir. Bu yaziya bir giri§

niteligi ta§iyan ve bir önceki sayida yayinlanan ara§tirmada

feminist hareketin ve buna bagli olarak feminist tiyatronun

olu§ixnu ortaya koyulmu§, 1970li yillarin sontarina degin ya-

§anar geli§meler incelenerek bir zemin olu§turulmaya çali-

lilmi^tir. Bu yazida 1970li yillann ardindan ya§anan ayri§ma-

lara paralel olarak feminist tiyatro hareketinin seyrettigi yol,

geli§ne süreci detaylandirilarak ara§tirma tamamlanacaktir.

Böylece günümüzün feminist tiyatro hareketi için de mo-

delleme yapilmi§, yol açilmi§ olacaktir.

Sürec içinde 'radikal feminizm' farkli irklara, siniflara

mensup kadinlari temsil etmede, onlara özgü sorunlara cö-

züm aramada yetersiz bulunmu§tur. Bu nedenle, siyah ka-

dinlarin feminist hareketi ve 'materyalist feminizm' ortaya

çikmi^tir. Son zamanlarda ise feminizm, sosyoloji, psikoloji,

biyoloji, edebiyat gibi farkti alanlarla siki ili§ki içinde bir ge-

li§im sürdürmektedir. Özellikle kadinin dili ve kendini ifade

etme sorunu odaga alinmi§tir. Bütün bu dü§ünsel geli§meler

feminist tiyatroda da dillendirilmi§, böylece çagda§ batí fe-

minist tiyatrosunda yogun bir çe§itlilik ortaya çikmi§tir. Bu

makalede bütün bu dü§ünsel-teatral geli§melere ku§ bakiçi

bakilarak, sürecin yaní sira bugün gelinen son noktanin orta-

ya konulmasi hedeflenmektedir.

1. Siyah Kadinlarin ve 'Chicana'larin Tiyatrosu

Siyah kadinlar, feminizmin zamanla yalniz üst sinif, beyaz, he-

teroseksüel kadinlarin hareketi haline geldigine, bu hareket

içinde kendi deneyimterinin yeterince yer almadigina ve fe-

minizmin kar§i durdugu hiyerar§iyi, kendi içinde bu yolla ye-

nider inca ettigine dikkat çekmi§tir. Buna göre siyah kadinlar

hem siyah hem kadin hem de genellikle yoksul-alt sinif ola-

rak üc kat öteki durumundadir. Diger bir deyi§le "renkli ka-

din toplumsal cinsiyet, irk ve sinif baskisinin üclü zinciriyle

mücadele ederken beyaz kadin renginden kaynaklanan sinif

ayricaligindan yararlanir" (Case, 2010: 140). Bu nedenle be-

yaz b r kadinin onlari temsil etmesi kolay olmayacak, beyaz

kadinda bilinçsiz de olsa üst baki§ söz konusu olacaktir. Bu

görü§terden kaynagini alan söz konusu hareket, 197O'li yiltar-

da 'renkli kadinlar' adi altinda ortaya çikmi§, daha cok Ame-

rika'daki siyahlar ve Chicanalar tarafindan temsil edilmi§tir.

Chicanalar ABD'de kendini, etnik toplulugun özgürlügüne

adami§ politik bir hareketle tanimlayan Meksika kökenli

kadinlardir (Case, 2010: 150). Bu noktada siyah kadinlar ve

Chicanalarin dü§ünceleri ile tiyatro faaliyetlerine yakindan

bakilmatidir.

Siyah kadinlar yalniz toplumsat ya§amda degil sanat

alaninda da baski altindadir ve siyahlarin feminist hareketi

bu baskiyi görünür kilmayi, ya§anan sorunlari ortadan kal-

dirmayí da amaçlar. Siyah kadinlar tipki diger sektörlerde

oldugu gibi bu sektörde de ikincil konumdadir, kazançlari

az, üstlendikleri i§ler görece degersizdir. Case'e (2012: 42)

göre, "Sanat beyaz kadinlarin bedenlerini kötü temsil eder-

ken, renkli kadinlarinkini genellikle görmezden gelir. Diger

yandan renkli kadinlarin cinselligi temsil edildiginde, bu ço-

gunlukla bir sinif önyargisini ele verir. Renkli kadin genelde

zarif, üst sinif bir model, potansiyel bir evlilik partneri ola-

rak sunulmaz, daha ziyade yasak bir cinsel arzunun nesnesi-

ni temsil eder'! Feminizm sanat alanindaki bu irkçiliga kar§i

bir politika olu§turur, bu sorunlarin dile getirilecegi ve farkli

temsil biçimlerinin üretilebilecegi alternatif bir tiyatro anla-

yi§i geli§tirilir. Böylece merkezde siyah kadinin deneyimleri-

nin yer aldigi tiyatro faaliyetleri ortaya çikar. Bu faaliyetler

genel hatlariyla §öyledir:

Alice Childers'in 1949 yilinda yazdigi Florence adli

oyununda Florence siyah bir oyuncu olarak beyazlarin

oldugu oyunda hizmetçi rolünü almak ya da siyahla-

rin agirlikli oldugu az sayida prodüksiyonda yer almak

yoluyla i§siz ve paraya muhtaç biridir. Bu yolla siyah

oyuncunun mesleginde ugradigi baski anlatilir. (...) Akil-

daki Bela adli oyununda ayni yazar siyah bir oyuncuyla

irkçi yönetmeni arasindaki çati§mayi anlatmiftir. Final-

de siyah oyuncu tüm kadroyu kendi davasi etrafinda

toplar. (...) Adrienne Kened'nin 1976'da yazdigi Bir Film

Yildizi Siyah Beyaz Parlamali adli oyununda, siyah bir

oyun yazari olan Clara, kendi hayatindaki siyahi karak-

terleri beyaz Hollywood fitmi yildizlariyla birle§tirir. (...)

Ayni yazar Bayku§ Cevap Veriyor'da sanat tarihi anitla-

rini görmek için Londra'ya giden siyah oyun yazarinin,

gördükleri kar§isinda ya§adigi hayal kirikligini anlatir.
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Yazarin siyah ebeveynlerden oluçan imgelemi bu tarihi

figurierte çeli§ir. (Case, 2010:144-146)

Siyah kadinlarin kendilerine yönelik tutuma nasil ba§-

kaldirdigini gösteren yukarida özetlenen tiyatro faaliyetleri,

siyah kadinlarin tiyatro alaninda maruz kaldigi irkçi ve cinsel

önyargilan açik edén örneklerdir. Bu oyunlardan da anla§ili-

yor ki, siyah kadin oyuncu bu önyargilar nedeniyle rol alma-

maya ya da kücük rollere çikmaya mahkûmdur. Ayrica oyun-

larda ifade edildigi gibi, Hollywood'un baçtan sona beyaz

film yildizlariyla dolu olmasi, aniti dikilen yazarlar arasinda

tek bir siyah kadinin olmamasi gösterir ki, oyuncu ya da ya-

zar olarak siyah kadinlar sanat tarihi içinde kendilerine bir

türlü yer bulamamaktadir. Siyah kadin oyuncularin sahnede

kendilerine yer açmak için tek ki§ilik oyunlari, monologlari

tercih ettigi görülür. Bu durum oyun yazarligina da yansimi§,

metinleri dogrudan etkilemi§tir. Oyun yazarligi ve oyuncu-

luk alanina karçilik yönetmenlikte siyah kadinlari görmek

pek mümkün degildir. Siyahlar, irkçi önyargilar nedeniyle

yönetim gücüyle özde§ görülen bu meslegin di§inda birakil-

mi§tir (Case, 2010:148,149).

Amerika'da etnik kökenlerinden ve cinsiyetlerinden do-

layi ötekile§tirilen Meksikali kadinlar da benzer bir hareket

geli5tirmi§tir. Meksika kökenli, Amerikaya yeni gelmi§ belge-

siz göcmen i§çi erkeklere Chicano, kadinlara ise Chicana de-

nilmektedir (Case, 2010:150). Buradan hareketle denilebilir ki

Chicanolar Meksikali olduklari için irksal, i§çi olduklari için

sinifsal olarak ezilir; Chicanalar ise bütün bunlara ek olarak

bir de kadin olduklari için, sahip olduklari cinsiyet yönünden

de ezilir. Dolayisiyla Chicanalar da hem kadin hem Meksikali

hem de alt sinif ki§iler olarak erkek Meksikalilara kiyasla üc

kat öteki durumundadir. Bu kadinlarin feminizm ve tiyatro

çerçevesindeki hareketlerine, Amerikalilarin kendilerine

verdigi bu adi koyarak, bir anlamda ötekiliklerini sahiplen-

dikleri yorumuna varilabilir.

Chicanolar yani Meksika kökenli i§çi erkekler,

Amerika'da kendilerine yönetik irkçi politikalara ve olumsuz

tavirlara kar§i bir araya gelerek kültürel milliyetçi kimlikte,

kendi etnik kökenlerini sahiplendikleri tiyatro topluluklari

kurmujlardir. Bunlarin en bilineni El Teatro Campesino adini

ta§ir. §a§irtici olan §udur ki günlük ya§amda ötekile§tirilen,

hatta bu nedenle bir tiyatro kuran Chicanolar, bu tiyatroda

kadinlara kar§i erkek egemen baki^i sürdürüp güclendirerek

onlari ötekite§tirmi§tir. "Et Teatro Campesino'nun çati§mala-

rinda anlati formunun hakimiyeti, zaten yaratilmi§ olan güc

ili§kilerini peki§tirir; bu güc iliçkileri aktif erkek özne ve La

Virgen'\e açik kölelik ya da La Malinche'\e cinsellige pran-

galanmi§ edilgin kadin ötekinin temsilindeki cinsel farklilik

vasitasiyla yaratilir" (Yarbro-Bejarano, 2006:105). Dolayisiyla

bu toplulugun oyunlarinda kadinlar ya kullanima açik cinsel

nesne konumunda ya da kendine verilmi§ kimligi tamamen

kabullenmi§, erkegine bagli a§k figürü, köle durumundadir.

Bu gösterim yerle§ik ataerkil kodlamalari ta§ir ve peki§tirir.

Böylece irksal olarak ötekile§tirilen bir toptuluk buna kar-

§1 durmak için bir tiyatro kurarken yerle§ik ataerkil söylemi

kaniksatarak cinsel ötekile§tirmeyi bizzat yaparOnlar etnik

kökenleri ve ait olduktari sinif nedeniyle ötekile§tirilmenin

yaninda bir de cinsel kimlikleri nedeniyle baskilanmaktadir.

Üstetik kenditeriyle ayni irk ve siniftan olan erkek öznele-

rin, ayrimciliga kar§i durmak amaçli yaptiklari gösterimlerde,

yalniz kadin olduklari için onlari di§lamalari Chicanolarin

kendiyle çeli§tigini gösterir. Bu durum kar§isinda Chicana-

larin kendilerine özgü sorunlari dillendirebilecekleri yeni bir

teatral etkinlik arayi5ina girmeleri kaçinilmaz olur.

Meksika kökenli kadinlar olarak Chicanalar kendilerini

dogru ifade edebilecekleri, özgür ve toplumsal belirlen-

mi§liklerden uzak karakterler oynayabilecekleri bir tiyatro

arayi§ina girmi§ ve El Teatro de la Esperanza, yani Umut

Tiyatrosu'nu kurmu§lardir. Grup içinde yönetmenlik, ko-

lektif yaratim, idare ve tüm prodüksiyonda iktidar, kadinlar

ve erkekler arasinda e§it olarak dagitilmi§tir. Bu dagilim t i -

yatroda kadinin ezilmesini sonlandiracak bir giri§im olarak

düiünulebilir. Öte yandan Chicanalar, anlatilarda kadinlarin

nesne, erkeklerin ise özne konumunu i|gal etmesine yöne-

lik yaygin feminist ele§tiriyi merkeze almiflardir. Burada bir

parantez açmak gerekir. "Anlati, deger yargilari, dünya gö-

rü§ü, davranif örüntüleri gibi pek cok konuda bilgi içerir"

(§im§ek, 2005: 486). Bu nedenle bir anlati ataerkil toplumda

üretildiyse o toplumdaki cinsel e§itsizligin izlerini tajir hatta

bununla da kalmaz dilden dile nesilden nesle aktanlarak bu

e§itsizligin devamini da garanti eder. "Toplumsal düzlemde

ya§anan cinsler arasi e§itsizligin izlerini anlatilarda da kolay-

hkla bulmak olanaklidir" (§im§ek, 2005: 488).

Toplumsal yaçamdaki ayricalikli. konumun erkeklere

anlatilarda da taninmasi, erkeklerin özne olarak anlatilann
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odaginda yer almasi Chicanalarin tiyatrosunu etkilemi§-

tir. Chicanalarin söz konusu tiyatro toplulugunda anlatisal

formlarda erkek özneyi temsiliyetin merkezinden çikart-

manin zorlugunu aniatan bir belgesel tiyatro formu geli§ti-

rilmijtir. Bu belgesel tiyatro formundaki oyunlarda erkegin

gücsjzlük ve çeli§kileri üzerine yogunla§ilmi§, kadinlar top-

lumsal mücadeledeki özneler olarak temsil edilmi§tir (Yarb-

ro-Bejarano, 2006:108,109). Ote yandan Chicanalar tiyatro-

da kendilerini ifade etmek için kendilerine özgü bir anlatim

biçimi olan teatropoesia'y\ geli§tirmi§tir. Bu biçim, tiyatro ile

§iirin bir kari§imi olup §arkilarda §iir icrasina duyulan ilgiyi

gösterir (Case, 2010:152). Bu yazinin sinirlan içinde söz konu-

su hareketin bütün tiyatro faaliyetlerine yer vermek zordur.

BunLnla birlikte, teatroposeia biçimini kullanan Chicana

tiyat'osunun ortaya koydugu, yetkin oyunlardan biri olan

Ate§ln Dilleri'nden, bir model olmasi bakimindan kisaca da

olsa SÖZ etmek gerekir.

Ate§'in Dilleri, Chicana'nin öznel kimliginin yazma eyle-

mine nasil etki ettigini gösterir. Degersiz i§lere mahküm edi-

len Chicana, rengi ve cinsiyeti nedeniyle okuma yazmadan

alikoyulmu§, kendi yetersiziiginden nefret etmeye sevk edil-

mi§tir. Oyunda Chicana'nin yazmasi, kendiyle beraber irkinin,

cinsiyetinin kimiigini ke|fedip sesini duyurmasinin göstergesi

olarak sunulur. Bu yolla Chicana'nin ugradigi baski if§a edilir.

Oyunda kullanilan anlatim biçimi, sözü edilen dü§üncelerin

dogrudan ta§iyicisidir ve Yarbro-Bejarano'nun degerlendir-

mesi de bunu destekier niteliktedir:

Oyunun 'ben'i§ hem yazari hem de ezbere okunan me-

tinlerin sesini içerebilen merkezsiz bir özneydi.... bütün

oyuncular dönüfümlü olarak yazar rolüne giriyordu.

Metinler bazen bir tek aktör tarafindan ya da birkaç

aktör arasinda bölü§türülerek söze dökülüyordu... Bu

oyunlann nihai etkisi, kadin ve Chicana olmanin ne de-

mek olduguna dair bir diyalog içinde birçok farkli sesin

birbirine geçmi§ oldugu izlenimini yaratmakti... Metin-

lerin parçali sunumu ve tarihin geçmi§e |ekil veren bir

anlati formu olarak degil, ele§tirel bir §ekilde yüzle§ile-

cek kar§i bir sürec olarak var olmasi 'geçmi§in içimizde

nasil i§ledigini' kavramak için gerekli zemini sunuyor,

bunu yaparken de degi§im için gerekli olan mesafeyi ve

hem ilijki hem de süreklilik hissini kuruyordu. (Yarbro-

Bejarano, 2006:11)

Bu anlatim biçiminin i§aret ettigi dü§ünceler son de-

rece radikal ve Chicana feminist tiyatrosu baglaminda ol-

dukça i§levseldir. Öncelikle oyunun öznesinin hem yazar

hem oyuncu olmasi hem de birkaç oyuncuyu ayni anda

canlandirmasi, anlatilarda oldugu gibi metni tek bir öznenin

özellikle de erkek öznenin iktidarindan kurtaran bir giri§im

olarak yorumlanabilir. Oyunun farkli seslerce dillendirilmesi

Chicana olmanin kadin, i§çi ve Meksikali olarak parçalanmi§

ve üc kat öteki olan kimiigini imier gibi görünür. Anlatila-

rin kronolojik, sürekli, zincirlemeyapisinin bozularak parçali

bir formun tercih edilmesi ise onlann erkegi merkeze alan

gorme biçiminden kurtanlmasi, anlatilara yabancila§ilarak

ele§tirel bakilmasi açisindan öneitilidir. Böylece Chicanalar,

ataerkil dü§ünme biçimine tiyatroda biçimsel ve içeriksel

olarak ikili bir ele§tiri getirirken ya§adiklari sorunlari dillen-

dirme çabasina da girmi§lerdir.

Radikal feminizmin, kendilerine özgü sorunlari dile ge-

tirmede ve cözüm arayi§inda yetersiz oldugunu söyleyen

yainizca 'siyah kadinlar' ve Chicanalar degildir. Daha once

de söylenildigi gibi Materyalist feministler de bu dü§üncey-

le feminizm ba§ligi altinda farkli bir hareket ve bu harekete

bagli bir tiyatro olu§turmu§lardir. Bu a§amada Materyalist

feministlerin tiyatro faaliyetlerine göz atmak yerinde olur.

2. Materyalist Feminizm ve Tiyatro

Feminizmin beyaz, orta sinif, heteroseksüel kadin söylemi

haline geldigini ve kadin hareketinde bir hiyerar§i oldugunu

söyleyenler yalniz siyah kadinlar degildir. Feminist hareket-

te yafanan ayrifmalara paralel olarak sosyalist ve Marksist

gruplar, kendi hareketlerinin odagina i§çi kadini almi§, onun

hem kapitalizm hem ataerkil düzen tarafindan iki kat daha

fazla ezildigini dile getirmi§lerdir. Birbirine yakín durmasi ba-

kimindan 'materyalist feminizm' ba§ligi altinda birle§tiriten

bu iki grup feministler, daha da ileri giderek kadinin toplum-

daki ikincil konumunun yalniz ataerkil sistemle açiklanama-

yacagini ileri sürmü§lerdir. Onlara göre her türlü e§itsizligin

kaynagí, sinifli toplum yapisini yaratan kapitalist sistemdir.

Materyalist feministler "kadinlar ve proletarya arasinda bir

benzerlik oldugunu kabul ederek; benzer biçimde erkek ve

yönetici grup çikarlarina hizmet edén 'yanli§ bilinç' ya da 'er-

kekle özde§le§en' ideolojileri açiga çikarma sürecinde kendi

ezilmi§lik durumlarinin dogru bir bilincini geli§tirme yönün-

de kadinlari te§vik ederler" (Donovan, 2009:133). Proletarya
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ite kadinlar, yöneticilerle erkekler özde§le§tirildiginden bu

dü§ünce biçimine göre kapitalizmin sonlanmasi ataerkil dü-

zenin sonlanmasiyla ko§uttur.

Materyalist feminizm politik bir görü§ olan Marksizm-

den/sosyatizmden kaynagini alir. Ancak burada Marksizm/

sosyalizm ile feminizmin tam anlamiyla uzla§tigini söylemek

zordur. Materyalist feminizmin problemlerinden birisi "ev

ici emegin kapitalist sistemin ayrilmaz bir parçasi oldugu-

na ikna etmekle beraber kadinlarin ezilmesinin bütünsel bir

açiktamasini verememesidir. Marksist teorinin bugüne kadar

bu acidan en vahim eksigi kadinlarin boyun egmesini kapi-

talizmin yükseli§ine baglamasidir" (Donovan, 2009:155). Bu

görü§te kadinin ezilmesini tek ba§ina kapitalizme baglamak

ve cözümü yalnizca onun yikiminda görmek eksik bir baki§

açisi olarak kalir. Buna kar§ilik Materyalist feminizmin dü§ün-

ceterini savunan ve bu dü|ünceteri yazdiklari, sahnetedikleri

oyunlarla dile getiren birçok oyun yazari ve tiyatro toplulu-

gu otmu§tur. Söz konusu hareketin tiyatrodaki temsilcileri

daha cok Avrupa'da, özellikte de ingiltere'de kar§imiza çikar.

ingiltere'de, kadinlarin cinsel kimlikleri nedeniyle i§

ya§aminda ya§adiklari sorunlan konu alan birçok oyun sah-

neleyen Kadinlarin Tiyatro Grubu, bu anlamda önemli bir

örnek te§kit eder. Kadinlardan olu§an topluluk 1974 yilinda

kurulmu5 ve yazar' ya da yönetmen' gibi bir iktidarin olma-

digi kolektif ve e§itlikçi yapiyí tercih etmi§tir.

Kadin yazarlarca veya toplulugun katilimi ile yazilan

metinlerde amaç, kadinin ya§adiklari ve tarih boyunca

çektikleri acilari sahneye getirmek ve sesterini yükset-

terek suskunlugu bozmaktir... Kolektif yazima giditme-

sinin bir nedeni de kadin yazartarin çogunun bireyset

deneyimlerini aktarma kisirliginin önüne geçmektir.

(Ergün, 2003:110).

Topluluk, oyunlarinda cinsel egitim, i§ otanaktarinin ye-

tersizligi, kadin ve erkegin e§it ücret almasi geregi gibi prob-

lemleri i§temi§tir. ingiltere'de bitinen diger önemli materya-

list duru§taki feminist topluluktar, 1972'de kurulan Kirmizi

Merdiven, 1975'te kurulan Kadinlarin Kumpanyasi ve Kadin

Tiyatrosu Organizasyonu adlarini ta§ir.

Kirmizi Merdiven birçok meseleden biri olarak kadin

oyunlari üzerinde çali§ti. Bir grup olarak kadinlarin po-

zisyonunu sorgulamakla katmayip, toplum içinde aite-

nin önemine ve aite içinde kadin erkek rotterine dikkat

çeken yeni feminizmin ardindaki politikayí ele aldilar.

Brecht'in Ana adli oyununu teatral bir model olarak be-

nimsediter. 1973'te kadinlarin yazip yönettigi, sahneye

koydugu kadin tiyatrosu sezonunu açtilar. Tema olarak

'kadinlara sunulan sinirtí olanaklar nedeniyle i§ hayatin-

da ya§anan hayal kinkliklari' belirlendi. Kadinlarin Kum-

panyasi ise meslek içinde kadinlara sunulan olanaklarin

arttirilmasi yönünde propagandaya yogunla|ir. Erkek

deneyiminden cok kadin deneyimine odaklandilar, ilk

oyunlarinda tarihteki kadinlan anlattilar çekici kadin

imgesinin kadintar tarafindan sunumunu tarti§maya

açan oyuntar sahnetediler. (Wandor, 2006:139-142)

irlanda'da 1983 yilinda kurulmu§ olan Charabanc Tiyat-

ro Toplulugu da, bu hareket içinde konumtandiritabilecek

tiyatro çali§malari için iyi bir örnektir. i§ konusunda cinsi-

yete bagli çifte standardin tiyatro alaninda da söz konusu

oldugunu görmek toplulugun kurulmasina neden olmu§tur.

"Toplulugun kurutu§u tiyatroda kadinlar için i§ firsatlarinin

yoklugu ve alabilecekleri birkaç rolün de dü§ük kalitede ot-

masinin neden otdugu hayat kirikliginin bir sonucudur... ilk

oyuntari olan Amaçlarinizi Biriktirin'ln Kuzey irlanda'daki

fabrika i§çilerinin 1911 yilindaki grevini konu almasina karar

vermi§lerdir" (Martin, 2006:164). Materyalist feminizm dü-

§ünütdügünde itk oyunun böyte bir problemi ele almasi te-

sadüf olamaz. Çali§ma hayatinda da toplumsal hayatta da

kadinlarin ikincil konumunu kapitalizme baglayan materya-

list görü§ dogrultusunda kurulan topluluk, elbette i§çilerin

ayaklanmasina öncelik verecektir. Böylece grubun materya-

list kimligi, daha en ba§ta konu séçiminde ortaya çikmi§ olur.

Toplutugun oyun çali§malarinda cinset kimlige cok önem

veritmemesi ve kadinlarin sahnelemede etkin konuma yer-

le§tirilmesi, grubun materyalist feminist kimlige uygun bir

çali§ma blçimi benimsedigini gösterir.

Chrabanc üyeteri kendilerini yapitin üretim ve sergiten-

mesinin bütün açamalannda kontrol ve özerkligi elte-

rinde tuttuklari bir konuma yerle§tirir.... Oyunlarda rot

atacak erkek oyuncu bulunmadigi zamanlarda, aktrisler

erkek rolterini de kendileri oynamaya karar vermiçtir.

Bütün bunlar sanatçinin rotünün feminist bir baki5 açi-

siyla yeniden tanimlanmasi sürecine katkida bulunur.

Charabanc Tiyatro Toplulugu, adeta irlanda tarihini
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daha once di§anda birakilanlari (kadinlar) da dahil edi-

lerek yeniden yazmi§lardir. (Martin, 2006:165)

ingiltere'de materyalist feminizme kapsaminda oyunlar

yazan Pam Gems, Dusa, Fish, 5tas and Vi adli oyunuyla bu

konudaki ara§tirmalarda siklikia kar§imiza çikar. 1976'da ya-

zilan oyunda yazar, bir anlamda materyalizmle feminizmin

yukarida sözü edilen uzla§maz kimligini somutlar. "Kadinlar

bir odada bir araya gelirler. Erkeklerle ili§kilerini art arda si-

ralarlar. Sahne kadinlar tarafindan i§gal ed¡lmi§ olsa da odak

noktasi erkeklerle ya§anan çati§mali cinsel ili§kilerdir" (Case,

2006:154). Solcu erkek arkada§i burjuva bir kadinla beraber

oían Fish, bunu kaldiramaz, oyunun sonunda intihar eder,

dolayisiyla ya§am ve idealler birbiriyle uyu§maz. Oyunun

kahramaní Fish'in materyalist feminist kimligi degil, ataer-

kil toplumdaki ihanete ugrami§ kadin kimligi agir basmi§tir.

Solcu bir kadin olarak Fish, materyalist feminist baki§ açi-

siyla SÖZ konusu haksizligín bedelini kendi caniyla ödeme-

melidir. Burada görülür ki kadin olmakia Marksist/sosyalist

olmak farklidir. Bu nedenle kapitalizmle ataerkil düzen ayni

§ey olmadigi gibi cözümleri de ayni olamaz. Oyunda öykü-

lerini anlatan kadinlarda feminist bilinç yoktur. Son kertede

oyun, materyalist feminizmi ele§tiren bir kimlige bürünüp

bir çeli§kiyi dillendirir. "Sonuçta cinsel mésele, kadin-erkek

illfkilerinin bir ba§ansizligi ve Fish gibi bir Marksist için ironik

bir biçimde, aitenin cinsiyet-iktidar ili§kllerini saglikli hale

getirme vaadinin ba§arisizligi olarak ortaya koyulur" (Case,

2006:154).

Materyalist feminizmin öncüleri ingiltere'de ortaya çik-

mi§, görüldügü gibi birçok önemli topluluk bu üikede ku-

rulmuftur. Ancak bazi önemli Amerikan oyun yazarlarinin

oyunlari da söz etmeye deger niteliktedir. Bu anlamda Caryl

ChircilTin oyunlari dikkat çekicidir. ChurciU'in oyunlarinda

hem radikal feminizmin hem materyalist feminizmin görü§-

leri bir arada bulunmaktadir. Ancak bu yazida yazarin oyun-

laririn materyalist feminist yönleri ele alinacaktir.

Caryl ChurciU'in 1979'da yazdigi Cloud Nine (Mutluluk-

tan Uçuyorum) adii oyunu materyalist feminizmin önemli

bir örnegidir. Oyunda sinifsal baski anlaminda sömürgecilik

ve cftaerki bir araya getirilerek toplumsal cinsiyet baskisinin

anal'izi yapilir. "ilk perde cinsiyet baskisinin öteki kurumlaria

arasindaki gizli ittifakin izini sürmeye devam ederken ikinci.

perde cinsel hazzin kismi bir özgürle|mesini/kutsani§ini su-

nar. (Case, 2006:154). Dolayisiyla once kadin bedeninin ata-

erkil baski mekanizmalari tarafindan nasil bastirildigi göste-

rilir ardindan kadin bu bastirilmi§ligi görerek kendi bedenini

ke§fetmeye ba§lar. Bu ke§if bedenin ataerkil kimligin di§inda

tanimlanmasi anlamina gelir. Böylelikle yazar, bu dogrultu-

daki farkindalikla bir cözüm sunmu| olur.

Yazarin 1980-1982 yillari arasinda yazdigi Top Girls (Zir-

vedeki Kizlar) adii oyunu ise, onun sosyalist feminist olarak

nitelendirilmesine yol açan önemli bir örnektir. Oyunda ka-

dinlann ¡§ ya§aminda var olabilmek, mesleklerinin zirvesine

ula§abilmek için ödemeleri gereken bedeller anlatilarak sor-

gulama bajlatilir. Mesleginin zirvesine ula5mi§ olan Marlene,

bir kizi oldugunu dahi unutmu§tur. Cünkü i§ ya§ami için aile

ya§amini terk etmi§, kizini kiz karde§ine birakmi§, kiz karde-

§ini de çali§ma hayatindan uzak, yoksul bir ev ici ya§amina

mahküm etmi§tir (Gül, 2010: 94-99). Kapitalist ataerkil top-

lumsal kofullar, kadina, aile ya§ami ile if ya§ami arasinda

zorlu bir seçim dayatir. Dikkate deger nokta kadinin hangi

seçenegi tercih ederse etsin agir bedeller ödeyip mutsuz ol-

masidir. Görüldügü gibi Marlene i§ ya^aminda ba§ariya ula-

§irken kizindan olmu§, karde§ini de aile ya§amina mahkûm

edip i§ ya§amindan uzak birakmi§tir. Son kertede iki kadin

da mutsuzdur, kapitalist toplumun dayattigi seçim yapma

zorunlulugu kadini çiki§siz birakmaktadir. Oyunda yazar bir

mesaj vermek ya da taraf tutmaktan ziyade, sosyalist femi-

nist çizgide bir soru sormakta ve seyirciyi sorgulamaya ça-

girmaktadir. Burada ne i§ ya§amindaki ne de aile ya§amin-

daki kadin mutludur. Sorun dogru tercih yapmak degil bu

tercihieri ortadan kaldirmak, meslek hayatini aile ya§amiyla

birleftirme yolunda bir düzen kurmaktir. "Devam eden bir

aile hayati ile ba§arili bir kariyer nasil birleftirilebilir soru-

su cözüm arañan bir ba§lik olarak göze çarpmaktadir" (Gül,

2010:100).

Caryl Churciü'in ilk profesyonel oyunu Owners'da

(Sahipler) kapitalizm ataerki ¡li§kisinden hareketle sahip

olma tutkusu i§lenir insanin doymak bilmeyen sahip olma

arzusu üzerine sorgulama ba§latilir. "ilk profesyonel oyunu

Owners'da adindan da anlafilacagi gibi, -kadin ya da erkek-

insanin arzulama ve sahip olma tutkusunun sinirlarini tahlil

eder... Bu oyunda Churchill, hareket noktasi olarak ev sahibi

ile kiraci arasindaki ¡li§kiyi ele alir" (Hizlan, 2004: 81). Ancak

oyunda 'sahip olma' tutkusu, ali§ilmi§ olanin di§inda bir ka-
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din üzerinden anlatilir ve buna bagli olarak ataerkil düzenin

biçtigi toplumsal cinsiyet rotleri ters yüz edilir. "Churchill,

fazla basite indirgenmi§ bir kadin-erkek algilayi§indan kaçin-

mak için oyundaki pasif karakteri bir erkek (Clegg), ba§ari ve

sahip olmak için durmadan çati§an ve oyunlar kurgulayan

ana karakteri ise kadin (Marion) olarak seçmi§tir" (Hizlan,

2004: 82).

Oyunda Marion öncelikle Alec ve Lisa'nin oturdugu

evin, ardindan geçmifte ya§adigi iti§kiden dolayí Alec'in sa-

hibidir. E§i Clegg ise Marion'un baçarisindan nefret eder, onu

kendi malí gibi görür. Sahip olma tutkusu erkekte de vardir.

"Bencilligin ve sahiplenme tutkusunun sürekli tirmani§ta

oldugu bu oyunda, Marion gibi Clegg de mal üstünde hak

sahibi olma iddiasindadir. Burada sözü editen mal ise meta-

la§mi§ kadini tanimlar" (Hizlan, 2004: 83). Dolayisiyla kadinin

temsiti degi§se de erkegin ona baki§i ayni kalir. Ancak oyun-

da farkli oían kadinin da erkegi sahiplenebilmi§ olmasidir.

Oyunda cinsel rollerin tanimindan anlatim biçimine degin

birçok farklilik vardir. Doyumsuzluk ve sahip olma tutkusu

ataerkil düzen kapitalizm ili§kisi içinde sorgulanir. Mater-

yalist feminist çizgide dücünülecek olursa oyunda kadini

metala§tiran, insandaki sahip olma tutkusunu da tetikleyen

kapitalizme dikkat çekilir.

Yazarin 1983'te yazdigi Fen adli oyunu diger oyunlarina

oranla daha az taninir. Oyuna adini veren Fen, Londra'dan

uzak bataklik bir bölgenin adidir. Oyun bu bölgede ya§ayan

kadin ifçilerin ezilmesini konu alir. Bu anlamda hem 'i§çi' o l -

manin hem de cinsel kimligi dolayisiyla kadinlarin ezilme-

sinin odaga alinmasi, bu oyunda da kapitalizm ile ataerkil

düzenin Í5 birligine dikkat çekildigini gösterir. Bu çerçevede

Fen de sosyalist feminist çizgide bir oyundur. "Ataerkil aile

ve toplum ya§antisina, kapitalizmin olufturdugu yari§maci,

e§ltlikten yoksun ve eins ayrimini keskinle§tlren sistemine

kar§i kadinlarin toplumsal konumunu gözler önüne seren

görü§lerl içeren bir oyun olarak dikkat çeken fen, Churchiü'in

bütün oyunlarinda oldugu gibi içeriginde sosyalist-feminist

izlekteri barindirir" (Biçer, 2009: 37'den).

Oyunda toplumsal kimliklerin kuçaktan ku§aga aktaril-

digi gösterilirken kadinlarin, ezilmelerine ses çikarmamala-

ri da ete§tirilir ve dolayli olarak kadinlar ezilmelerine kar§i

ba5kaldiriya çagrilir. Bu da oyunun sosyatist feminist kimli-

gine paralel bir durumdur. Oyunda ba§kaldiran kadinlarin.

kendi rolünü ¡çselle§tiren kadinlari kar§i duru§a sevk edeme-

dikleri, aykin bir ses olarak kaldiklari gözlemlenir. Dolayisiyla

kadinin ezilmesi, içinde bulundugu durumu kaniksamasiyla

dogru orantilidir.

Amerika'da sosyalist feminist çizgide yazilmi§ oyunlar

kisitlidir ve bu konuda akla gelen ilk örnek burada detay-

li olarak sözü edilen oyunlariyla Caryl Churcill olur. Ancak

kaynaklarda adina sikça rastlanmamakla birlikte, Amerika'da

sosyalist feminist çizgide yapitlar verdigi bilinen Lillian

Hellman'dan ve onun Kùçùk Tilkiler adli oyunundan söz et-

mekte fayda vardir. Yazar bu oyunda, Caryl Churcilt'in Ow-

ners oyununda yaptigi gibi, kadin erkek demeden üst orta

sinifin acgözlü ve doyumsuz oldugunu gösterip ele§tirir.

Oyunda olaylar kabaca cöyle cereyan eder:

Oyunun ba5kahramani Regina; e§i Horace hastanede

yatarken erkek karde§leri Ben ve Oscar ile birlikte ku-

zeyli Marshall'in ortakligiyla kasabaya bir fabrika kur-

mayi dü§lemektedir. Bu sayede kuzeyli zengin bayanla-

rin arasina kari^ip gösteri§li bir hayat sürdürebilecektir.

Bu üc karde§, Hellman'in kurgusunda "üc kücük tilki"

olarak saptanir... Alt edilmesi gereken ve bu i§e parasini

koymasi istenen hasta Horace olacaktir. "Tilkilerin le§i"

olarak algilatilan Horace finale dogru bu dünyayi aç ve

kurnaz tilkilere birakip göcecektir. (Akin, 2011: 214)

Burada Güney Amerika ve Kuzey Amerika arasinda kar-

§itlik kurulur ve kadinlar kuzeyin kapitalist yafamina imren-

mektedir. Bu anlamda yazar güneydeki kadinlarin bu yanli§

yakla§imini gözler önüne serer. Kuzey Amerika'nin kapitalist

toplumsal yapisinin getirecegi görme biçimi erkek egemen

söylemi tetikleyerek söz konusu kadinlari daha olumsuz bir

konuma itecektir. Materyatist feminizme paralel olarak ka-

pitalizm ve ataerkil düzen ic ice geçirilerek eleçtirilmif otur.

Güney'in féodal bir yapi içerisinde, Kuzey'in endüst-

riyel ve ekonomik geli§imlerine sicak bakan yaklajimi;

sosyalist bir çizgide eserler veren Hellman'in ana konu-

sudur. Bir geçi§ dönemini canlandiran yapisiyla Güneyli

kadintarin kendi konumlarinin bilinçsizligini de ele§ti-

ren Kücük Tilkiler; eins ayrimi yapmaksizin Hubbard ai-

lesini, ortamin yarattigi kücük tilkiler olarak adlandirir

ve bu tilkileri düzenin içerisine gönderir. (Akin, 2011:214)

Oyunda eins ayrimi yapilmamakla beraber, kadinlar bi-
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linçs zligiyle yazarin ele§tirisine iki kat fazla hedef olur. Çùn-

kü kadinlar ataerkil düzenin kapitalizmle i§ birligi içinde on-

lari ezdigini göremezler. Aksine söz konusu düzeni besleyen

tilkilere dönü§ürler. Tam da bu nedenle yapit sosyalist femi-

nizmin tipik bir örnegidir. Kapitalist ataerkil sistemin di§lisi

haline gelen kadinlar, kendi konumlarini görmeyip, sistemin

getirdigi doyumsuzluk ve açgozlûluk, insanlari nesnele§tir-

me egilimi ve guç tutkusuyla, bir anlamda erkekle§erek var

olurlar. Ataerkil duzende cinslere ili§kin hiyerar§ik yapitan-

ma, burada kapitalizmle beraber kadin cinsinin içinde, sos-

yo-ekonomik ko§ullara bagti bir hiyerar§iyi üretmektedir. Bu

da sosyalist feminizmin kadin hareketine temel ele|tirilerin-

den biridir.

Hem féodal yapiyi hem de kapitalist sistemi ayni anda

ele§tiren oyun adeta bilinçsiz kadinlarin bir ironisi gi-

bidir.... Yüzyillardir erkekle özde§le§en gùç imgesi, ka-

dinin eçitlik mùcadelesinden söz edilmeye ba§lanan

bir dönemde, bilinçsiz, bo§ bir sinifin elinde kadinin

üstlendigi yapay bir ba§kaldiriya dönüfüyordur. Teme-

li çikarcilik olan kadin eylemi, ba§langiç noktasi kadar

sonuçlari açisindan da yararsiz, felaket getiricidir... Or-

tamin dogal sonucu olan bilinçsiz kadin kahramanlarin

eleftirisi, feminizmin e§itsizlige yönelik sava§iminin

belli bir sinif içerisindeki sagliksizligiyla ko§ut olarak

gitmektedir. (Akin, 2011: 217)

Materyalist feminizme model olabilecek bazi oyunlar

da A'imanya'da yazilmi§tir. Gerlind Reinshagen, 198Tde yazdi-

gi Ironheart (Demirkalp) oyunuyla bu çizgideki Alman oyun

yazarlarindandir. Ofiste sekreterler arasinda geçen oyunda

terfi ve ùcret e§itsizliklerinin kadina etkisi anlatilir. Ba§kah-

raman çali§ma arkada§larinin sikintili varolu§larini gözlemle-

yen ve gelecek vadeden bir kariyer için ofisi terk eden olum-

lu karakterdir. Ayritma kararini kom§u ofisin penceresinden

atlayarak intihar eden genç bir kadini gördükten sonra verir

(Case, 2010:132). Burada genç kadini intihara sürükleyen §ey,

onun emegini sömürerek yükselen erkek yöneticilerin lideri

oldugu ataerkil kapitalist sistem olsa gerektir. Bu sistemde

SÖZ konusu ofiste yükselemeyecegini gören ba§kahramanin

bilinci materyalist feminist bilinçle ko§ut olarak sunulmu§

olur.

Daha genç bir ba§ka Alman oyun yazari Friederike Roth,

1981'de yazdigi Ritt auf die Wartburg (Wartburg'a Seyahat)

adli yapitiyla bir ba§ka önemti isim olarak kar§imiza çikar.

Oyunda kücük bir grup Bati Almanyali kadin, tatillerini

Dogu Almanya'da geçirmeye karar verir. Kapitalist Bati

Almanya Ile komünist Dogu Almanya arasinda ke§fettik-

leri zitliklar oyunun mizah unsuru olur... Seks nesneleri

olma ve erkeklerle cinsel ili§kiler gibi feminist meseleler

bölünmü§ Alman toplumundaki zit ekonomik ve politik

yapilar içinde tanimlanir. (Case, 2010:132,133)

Buradan hareketle oyunda, materyalist feminizmin gö-

rü§üne paralel olarak, kapitalist toplumda kadina biçilen rol

ile komünizmde kadinin kimligi birbirinden farkli hatta kar§it

olarak sunulmu§tur §eklinde bir yoruma varilabilir. Kadinin

kurtulu^u için de komünizm materyalist feminizm dogrultu-

sunda bir model te§kil eder.

Materyalist feminizmin italya'daki destekçilerine bakil-

diginda bafta gelen isimlerin Dario Fo ve efi France Rame

oldugu görülmektedir. italya'nin tarihi toplumsal ko§ullan,

sosyalist feminizmin burada desteklenmesinde önemli rol

oynar. Fa§izm ile yönetilen Jtalya'da, feminist hareketi ba§-

latan kadinlar, daha cok fa§izm kar§iti örgütlerle birle§tikle-

rinden, ülkede feminist hareket sosyalist çizgide ilerlemiftir.

itatya'da sosyalizm ve feminizm genelde bir arada ol-

mu§tur. Bu durum ¡talyan feministlerinin degi§ik sinif

ve topluluklardan olu§masindan kaynaklanmaktadir.

Yetmi§li yillarin ortalarinda politika ve sosyal hayatta

aktif olmaya ba§layan kadinlar parti yürütme kurulla-

rinda daha fazla ve daha aktif rol oynamaya ba§lami§tir.

(Gül, 2009:42)

Bu tür sosyalist örgütlerde bulunan Dario Fo ve e§i

France Rame kendi tiyatrolarini kurup, oyunlarini yazarak

feminizme sosyalist bir çizgide katki saglami§lardir. Öyle ki

Dario Fo, ifade ettigi görü§lerl nedeniyle cezalandirilmi§tir.

ikilinin sosyalist feminizme katkisi Kadin Oyunlari bafligi

altinda topladiklari be| oyunla olmuftur. Bu oyunlarin ya-

ziminda kadin olmasi dolayisiyla France Rame'in daha etkin

oldugunu söylemek yanli§ olmaz. Söz konusu oyunlarda,

Dario Fo'nun halk tiyatrosu yanindaki tavrinin da etkisiyle,

Commedie de l'Arte özellikleri oldukça fazladir. Toplumsal

ele§tiri mizahi ögelerin içine yedirilmi§tir. Monolog tarzin-

da ilerleyen oyunlarda dekor kullanimina ili§kin öneriler ol-

dukça basittir (Fo ve Rame 2003: 46). Burada dikkat çeken
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ve üzerinde durulmasi gereken özellik monologun diyaloga

tercih edilmesidir.

Kar§ilikli diyalog için iki veya daha fazla ki§i gerekmek-

tedir. Saglikli bir konu§manin gerçekle§ebilmesi için

taraflarm birbirlerini dinleyip, anlayip, uygun cevaplar

vermeleri gerekmektedir. Ancak ba§tan bu yoldan vaz-

geçilip tek yönlü bir konu§manm cereyan etmesi sah-

nedeki kadin oyuncunun derdini anlatacak birilerinin

olmayifini, onu anlayacak veya anlayabilecek insanla-

nn sinirli olu§una, yalnizligina, çaresiziigine gönderme

yapmaktadir. (GüI, 2009: 68, 69)

Görüldügü gibi monologun tercih edilmesi ataerkil

toplumda kadinin diyalog kuracak bir muhatap bulamadigi-

ni anlatmasi bakimmdan oldukça i§levseldir. Ayrica sahnede

anlatilanlar konusunu gerçek ya§am öykülerinden alir, buna

bagli olarak mekân da gerçekçi çizilir (Fo ve Rame 2003: 69).

Bu gerçekçiligin erkek egemen toplumda kadmm sorunlarmí

anlatmak bakimmdan daha etkileyici olacagí su götürmez

bir gerçektir. Dikkat çeken bir ba§ka nokta, bu gerçekieri

ya§ayanlar ve öykülerini anlatanlar bizzat kadin oldugu için,

sahnenin kadma özgü hale gelmesi, sahnede erkegin yer al-

mamasidir. Denilebilir ki Kadin Oyunlari bu yolla toplumsal

alanda erkege bagimli olan ve konu§amayan kadini, en azm-

dan sahnede bir parca özgürle§tirip ona kendini ifade etme

hakki tan ir.

Burada Kadin Oyunlari ba§liginda yer alan önemli

oyunlardan Yaintz Kadin'a bir model olarak genel hatlariyla

deginmek yerinde olur. Admdan da anla§ilacagí gibi, oyun-

da, kendini yalniz hisseden, bu yalnizliktan radyo dinleyerek

kaçmaya çali§an, kocasinm ilgisizliginden yakinan bir kadm

merkezdedir. Yalniz Kadin'm ait oldugu tek yer evi, sahip

oldugu tek §ey e§yalari oldugundan onlara cok deger verir.

Onun evde baski görmesini saglayan sadece kocasi degildir,

kocasi ve diger etmenler sadece büyük bir mekanizmanm

parçasidirlar (Fo ve Rame 2003: 77). Yalniz Kadin'm evine SÍ-

zan, seyircinin farkina varmaya çagrildigi büyük mekanizma,

kadmi eve kapatarak üstündeki baskiyi artiran kapitalizm-

den ba§kasi degildir. Böylece oyunda Yalniz Kadin'in öyküsü

üzerinden büyük bir sistem ele§tirilir. Kadinlar bu sisteme

kar§í cíkmaya, erkegin kullanim nesnesi olmaya son vermeye

çagnhr.

Anlatilan cok basit ve komik bir olay gibi gözükse de asil

ele§tirilen ve hedef aliñan nokta durumun arkasmda

bulunan büyük yapidir... Yalniz Kadm oyunu, ele aldigi

bu yönleriyle baskiya ugrayan bir kadmm hikâyesinden

yola çikip devletin resmi baski aygitlarmín bir örnek-

lendirmesini gerçekle§tirir... Kocasi, a§igi, röntgencisi,

alacaklisi, kaymbiraderi ve çocukiari tarafindan adeta

hapsedilen Maria'nm tek kurtulu§ yolu bunlardan kur-

tulmasidir... Parodik bir dille anlatilan oyun, kadmlarm

erkeklere kar§i sorunlarmí cözmede mücadele etmete-

ri gerektigini gösteren finali ile sona ermektedir. (Gül,

2009: 76-78)

Görülüyor ki materyalist feminizm bir ülkeyle smirli

kalmayip Avrupa'nm büyük bir bölümüne yayílmí§tír. Bu si-

nirlari geni§ hareket burada cok genel hatlariyla, hareketin

kö§e ta§i olmu§ isimier ve oyunlarla tanitilmaya çalifilmi§-

tir. Gelinen noktada materyalist feminizmde ortaya koyulan

dü§üncelerin tiyatroda somut bir biçimde ifade edildigi ve

kapitalizm kar§itliginin, ezilen bir kesim olarak kadmm bi-

linçlenmesi gereginin odaga almdigi görülmektedir. Ancak

kapitalizmin tek ba§ina ataerkil sistemin sebebi olmadigi

gibi, kapitalizmin yikimmin da kadm sorununa cözüm ola-

mayacagí yolundaki saptama söz konusu feminist hareketin

ve bu çizgideki tiyatro faaliyetlerinin tikandigi nokta olarak

göze carpan

Genel seyri içinde politik tavirlarla e§ güdümlü olarak

ilerlemi§ olan feminist hareket, son zamanlarda daha cok

kendi içine kapanmi§, diger politik duru§lardan bagimsiz bir

kadm söylemi tarti§ilmaya ba§lanmi§tír. Bu durum feminist

tiyatrodaki dil ve biçim arayi§larmi da dogrudan etkilemi§tir.

Feminizmin girdigi bu farkli yolu açanlar daha cok Fransiz

dü§ünürleri oldugundan olsa gerek bu hareket 'Fransiz Fe-

ministleri' adiyla anilir. Siradaki ba|likta söz konusu hareket

ile tiyatrodaki yansimalarma kisaca göz atmak yerinde ola-

caktir.

3. Fransiz Feministieri ve Tiyatro

Son dönemde Fransa odagmda ilerleyen feminist dü§ünce,

diger siyasi ideolojilerle bagini kopartmi§, kendi söylemi-

ni olu§turmaya odaklanmi§tír. Bu baglamda temel mésele

ataerkil sistemin belirledigi toplumsal cinsiyet kimliginden

uzak, yeni bir kadm kimligi yaratmak, kadma özgü bir kültür

oluçturmak, daha da önemlisi erkek egemen söylemlerden

uzak, kadma ait yeni bir dil ve ifade biçimi kurmak olmuftur.
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Cünkü "kadinlann bedenleriyle ya§adiklari iliçkiter kültürel

olarak belirlenmi§tir. Kültürün kadinlar için ayn, erkekler için

ayri düzentendigine, küttürel olaní yeniden biçimtendiren

yazma ediminin kadin için özel bir önemi olduguna inanilir"

(Sarup, 2004: 162). Yani Fransiz Feministlerine göre kadinin

kimligi ataerkil kültür tarafindan betirlenerek ona verilmi§tir.

"Kadin bu yazarlar tarafindan bir kurgu olarak ele alinmakta-

dir... gerek eins gerek cinsiyet bir kurgu olarak ele alinmaya

ba§lami§tir" (l§ik, 1998: 87). Bu kurguda ataerkit söytemterle

örülü eril dilin büyük payí vardir. Bu yüzden degi§lm kadi-

na özgü bir dilin ke§fi ile ba§layacaktir. Amaç "kadina özgü

toplumsat biçimin geti§tirilmesine on ayak olmak, böylesi

bir dü§ünceyi yüreklendirmektir" (Sarup, 2004:169). Bu çer-

çevede ba§ka siyasal ideolojilerden uzakla§an feminist dü-

§ünce, buna kar§itikfarkli bilim, dü§ünce ve sanat alanlariyla

siki bir ili§ki içine girmi§tir. Bu harekette dü^ünceleri ve ya-

pitlariyla onde gelen isimter Luce Irigaray, Héléné Cixous ve

Julia Kristeva'dir.

Bu harekete göre kadinlarin erkeklerden farkli bir küt-

türü vardir. Ama bu farklilik ali§ilagelmi§ olumsuzlamanin

aksine kadini degerli kitan bir farktir. Ancak veriti toptum-

sal cinsiyet örüntülerinin ku§aktan ku§aga aktarimi bu far-

kin fark editmesini, kadinin kendi kimtigini otu§turmasini

imkánsiz kilar. Burada dit belirleyici rol oynar. Bu nedenle

"Cixous'un tasarisinin önemli bir bölümünü süregelen ata-

erkil mantik dogrultusundaki söylemleri ortaya çikarmak ve

bu söylemlerin dogaltiklarini ortaya sermek olu§turur" (Sa-

rup, 2004:161). Ali§tigimiz, dogat saydigimiz söytemler o ka-

dar da 'masum' degildir, altinda ataerkil kodtamatar taçir ve

onun varligini garantiler. Dahasi bu söylemlerle örülü dil ile

kadinin kendini ifade etmesi, kurtulu§unu sagtayacak biçim-

de kimligini kucaklamasi mümkün degildir, kadin kendine ait

bir dil olu§turmalidir. "Irigaray'a göre tüm var olan söylemset

mekanizmatarin yikitmasi vasitasiyta bu dit olu§acaktir" (M.

Whitford, 1989:112; l§ik, 1998:8rden). Söz konusu dü§ünürler

kadina ait bu yeni dile "di§il dil" adini verir. Di§il dil §u özet-

liklere sahiptir:

Kültürün erkek egemen baskinligina eril dil yapisina

kar§i koyabitmek için "kadinlar kendi dil uzamlarina"

ula§mak zorundadirlar. Bu, di§il yazidir. Bu yazi/n

babadan degil, anneden türemi§tir.... Di§il yazín, sesle

yakindir cünkü konu§mayla itifkilidir. Bu da onu ritme

yakla§tirir ve bilinçdi§iyla ili§ki kurar. (...) Kadinlarin,

özel alanda, evin içindeki dort duvar arasinda, kend-

iteri ve birbirteriyle birakildiklari dünyanin, özel bir dili

vardir. Bu dil, binlerce yiltik erkek-egemen iktidarin

di§inda katan ve bazen yalnizca kadinlarin anlayabildigi,

beden hareketteri, sözcükler ya da uyakli dizelerle

zenginle§mi§ bir örüntüdür. Ve bu dil, kadin bedeniyle

ilintilidir. (Yamaner, 2005: 5, 6)

'Di§il dil' kavramina paralel olarak tiyatroda kadininyeri,

kadinin tiyatro yoluyla kendini ifade etme biçimi de sorgu-

lanacak, yeni teknikler ortaya çikacaktir. Bu dü§ünürlerden

Héléné Cixous, feminist dü§ünce ile tiyatronun birle§tigi

noktada konumlanir. Cünkü kendisi ayni zamanda bir oyun

yazaridir ve oyunlari düfüncelerinin somutlanmi§ hatidir. Ci-

xious "tiyatronun geçmi§te kadini sürekti olarak nesnele§tir-

digine inanir... Böylesi bir tiyatroda kadinlar sessiz birakilmi§,

bedenleri yok sayilmi§ ve ardindan te§hir seviyesine yüksel-

titmi§terdir" (Sarup, 2004: 166). Helene Cixous'un, feminist

tiyatronun manifestosu olarak adlandirilabilecek Aller à la

Mer adti metninde, öncelikle var otan tiyatro gelenegi eril

fanteziterin ürünü otma yönüyle ele§tirilir.

Eril fantezinin emirlerine göre in§a editen tiyatro bütün

kültürlerin kaynagindaki cinayet sahnesini çiddetle tekrar

eder ve peki§tirir. Oyunun ba§layabitmesi için her zaman bir

kadinin ötmesi gerekir. Ancak o ortaliktan kaybolursa perde

açitir; kadin baski altina, mezara, timarhaneye, unutulmaya

ve sessizlige gömülür. Yalnizca yoklugunda veya istismar

edildiginde sevilir. Í§te bu yüzden tiyatroya gitmeyi biraktim.

Tiyatroya gitmek kendi cenazeme gitmek gibiydi. Tiyatro ya-

jayan bir kadini ya da bedenini ve hatta bilinçaltini sahnele-

mez. (Cixious, 2006: 204)

Cixous var olan tiyatronun ataerkil kimligini gözter

önüne serip ete§tirdikten sonra, bu tiyatroyu kadin var olu-

§unu saglayabitecek dogrultuda degi§tirme amacini güder.

Degiftirecegi, kadina varlik kazandiracagi tiyatro 'difil dit'

kavraminin 'di§il tiyatro'ya dönü§mü§ hali olarak nitelendiri-

tebitir. Kadin bedeni, kimligi ve deneyiminin dile gelecegi t i -

yatronun biçim ve içerigi, anlatim araçlari Cixous tarafindan

ali§itmi§in di§inda çizilir.

Eger tiyatro sahnesi kadinsa, bu alanin teatrallikten

kurtarilmasi gerekecektir. Kadin bedensel bir varlik

K>
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sergilemek isteyecektir.... görsei olana bagliligimizi

azaltmamiz, ¡§itsel olana vurgu yapmamiz, bütün

kulaklanmizi özellikle bilinçaltinin ati§larina has-

sas olanlari, sessizlikleri ve sessizliklerin altinda yatan

§eyleri duymak için egitmeyi ögrenmemiz gereke-

cektir.... Sahne kadinin hayatinin geçtigi yerde, hayat

hikayesinin belirlendigi yerde geçer: Bedenin ¡çinde,

kaniyla ba§layan yerde. Bu tiyatroda/sahnede olaya

ihtiyaç yoktur. Kurgu ve eylem gerekli degildir. Dünyayí

dönü§türecek tek bir jest yeterlidir. (Cixious, 2006:205)

Fransiz Feministleri baçligi altindaki dü§ünceler Ci-

xious oyunlarinda böylece somutluk kazanir. Bu a§amada

Cixous'un oyunlarina kisaca deginmek yerinde olacaktir.

"ilk piyesleri temelde kadinin ataerkil kültürle ili§kisi üze-

rine odaklanir" (Sarup, 2004:167). Yazarin oyunlarmí incele-

meye 1976'da kaleme aldigi önemli oyunu Portrait of Dora

(Dora'nm Portresi) ile ba§lamak gerekir. Zira psikanalizle fe-

minizmin ili|kilend¡rildigi metinde, yazar ilginç bir ele§t¡ri

sunar. Bu, Freud'un psikanaliz kuramina yönelik feminist bir

ele§tiridir. Freud kizlann geli§iminde merkezi bir öge ola-

rak gördügü 'penis kiskançligi'ni geli§tirir. Freud'a göre kiz

çocuk kendi cinset organmin eksik kaldigmi görür ve bunu

kötü muamele olarak algilayip a§agilandigini hisseder. Kiz

çocugunun geçtigi daha sonraki evre babasina bir çocuk

dogurmayi arzulayarak penis yoksunlugunu telafi etme ça-

basidir. (Freud: 1997: 176-182; Donovan, 2009: 182'den) Bu

durum daha ileri gidildiginde anneyi kiskanma ve ona nef-

ret duymaya dek varir. Freud'un söz konusu kurami, ataerkil

düzenin bilimset bir çerçeve içinde ya§amini garanti eder.

Oysa Fransiz feministleri "Freudçu cinsellik ornekçesinin

bütünüyle eril oldugunu ileri surer. Bu senaryoda kadinlar

kar§imiza eksik erkekier olarak çikar. Di§il kendisini böylece

daima bir eksiklik, öykünme ve yoksunluk olarak tanimlar"

(Sarup, 2004:172). Bu baglamda Cixious, Portrait ofDora'da

psikanalizi toplumsal cinsiyet merkezli bir yöntem otarak

görüp ele§tirir.

Oyunda Dora bir kadina a§iktir, Freud bu durumu açik-

layamaz cünkü ona göre penisi olmayan birine a§k söz ko-

nusu olamaz. Bu a§ki, babaya çocuklukta duyulan a§kin bir

çe§it yer degi|tirmesi olarak yorumladigmda, kadinin anne-

ye arzu duydugu ortaya çikar. Freud i§in içinden çikamaz,

§a§kina döner. Dora ¡se sahneyi terk eder (Case, 2010: 173,

174). Böylece psikanalizin kadini yorumlamada yetersiz olu-

gu, erkek egemen söyleme dayanarak kadina sig baktigi vur-

gulanir. Kuramin yalnizca ataerkil dü§üncey¡ guçlendirmenin

bir yöntemi oldugu gösterilirken, bilimselligine yonélik bir

§üphe de one sürülür. içerikte anlatilan bu dü§ünce biçimi

de etkilemi§tir. Fransiz feministlerinin görü§lerine paralel

olarak metin, difil dil kavrami dogrultusunda kurgulanmi§ ve

kadina ait farkli bir tiyatro dili yakalanmi§tir.

Oyunun rüya, fantezi ve bellekle ilgili sahnelerin araya

girdigi esnek biryapisi vardir, oyun biçimsel acidan ger-

çekçilik kurallari di§indadir. Dora ve Freud arasindaki

sahneler ¡le Dora'nm geçml§indekl karakterlere ait

sahnelerin sunulu§u e§ zamanli gerçekle§ir. Dora'nm

bilinçalti imgelerinden çe§itli ögeleri aktaran ses efek-

tleri diyaloglarm arasina girer. (Case, 2010:174).

Cixous, 1987 yilinda yazdigi L'Indiade (Hayallerinin

Hindistan'i) adli oyununda kadin kültürü ve deneyimini sah-

neye ta§imak, bu anlamda tarihi kadin kahramanlari model

göstermek egilimi içinde Mahatma Gandhi'yi merkeze al-

mi§, onun öyküsünü anlatmiçtir. "ingiliz egemenligine kar-

§1 verilen özgürlük sava§inin en yüksek düzeyine ulaçtigi,

Hindistan'm Pakistan ve Hindistan olarak ikiye bölündügü ve

Gandhi'ye düzenlenen suikastin ya§andigi bir tarih dönemini

oyunla§tirmi§tir" (Sarup, 2004:167). Bu, bir anlamda ataerkil

kültüre paralel olarak sava§larin hüküm sürdügü dünyada

kadm ve onun kültürünün bari§çil, sevgiden yana, olum-

lu yüzünü göstermektedir. Oyunda baba otoritesine kar|i

anne sevgisi olumiu bir alternatif olarak one çikar. O halde

L'Indiade §unu savunur: "Sevgi bugün bütün musibetleri ye-

nemiyor ama eger insan inanirsa yarin yenebilir. Dahasi sev-

gi annelige büründürüldügünde olagan diçi bir §ekilde ikna

edicidir" (Miller, 2006:196). Fransiz feministlerinin dücünce-

lerine paralel olarak burada kadmín olumiu kimligi ve tarihte

oynadigi rol, ali§ilmami§ fekilde gündeme getirilmektedir.

Daha yakín zamanda, 1994 yilinda yazdigi La Ville par-

jure ou te réveil des Erinye's (Yalancí §ehir ya da Yilan Saçli

TanriçalannUyani§i)'deCixousyinekadininolumlubiryanina

vurgu yapmaktadir. Genelde Batí, özelde Fransiz demokrasi-

sinde yapilan hatalari ve yozla§mi§ düzeni, yakín zamanda iki

ogiunu kaybeden kederli, öfkeli bir annenin acisi araciligiyla

anlatir. "Gücsüzle§mi§ bir kral ile onun fa§ist rakibinin iktidar

mücadelesi verdigi, yozla§mi§ doktorlar ve satín alinmi§ avu-

n
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katlann dünyasinin canlandinldigi Yalanei §ehir, tibbi, huku-

ki, toplumsal ve politik kurumlarin kangrenini inceler" (Fort,

2006: 208). Burada anne üzerinden kadin, adaleti talep edén

bir c'ns olarak kar§imiza çikar. Ote yandan Cixous, mite göre

yerir derinliklerine gönderilmi§ oían yilan saçli intikam tan-

riçalarini geri çagirir. "Yeniden uyani§larircda, sadece masum

kurb.ínlarin ihmal editmi§ ölümteri için cezalandirma talep

etmekle kalmazlar, modern demokratik devletlerde ahlakín

utan; verici cözülü§ünü daha belirgin bir §ekilde protesto

ederler" (Fort, 2006: 209). Böylece kadin cinsi, ahlak ve ada-

letin temsilcisi olarak gösterilir, hatta kol gezen ahlaksizlik

ve adaletsizlik bir anlamda ataerkil düzenin kadini yok say-

masnin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Cixous'un tiyatro alanindaki dü§üncelerine paralel

sahnelemelerle di§¡l bir teatral dil yakalayan bir ba§ka isim

Marguerite Duras'dir. Yazar 1977 yilinda yazdigi Cennet

Sinemasi'nda gerek biçim gerek içerik bakimindan egemen

tiyatrodan çok farkli bir çizgi yakalami§tir. Oyunda anneden

ayrilma öyküsü anlatilir. Ataerkil sistemde Freud'un yukari-

da i§aret edilen görü§leri dogrultusunda degersizle§tirilen

anne ve kiz ili§kisi bu metinde yeni bir feminist okumaya

tabi tutulur. Feminist acidan dikkate deger oían bu konu, i l-

ginç bir anlatim biçimine yediritir.

Duras'in oyununda çok az sahne aksiyonu ya da

hareketi ve de bilinen anlamda oyun aksiyonu vardir;

cünkü oyun krizden sonra ba§lar. Oyuncular neredeyse

bütün repliklerini sahnenin önünde, neredeyse hiç

hareket etmeden, kimi zaman bir ka§lanni kaldirarakya

da kafalarini çok hafifçe çevirerek söylerler. Neredeyse

hiç görsei cümbü§ yoktur. Oyun alani bir i§ik karesidir.

Bilindik teatral akif kavrami anlatilarin gelgitleriyle yer

degi§tirir. Karakterler ekseriya kendi sözterini degil de

ba§kalarinin sözlerini kullaniyor gibi konu§urlar. Hatta

bazen sahne dijindan gelen sesler hikâyelerini anlatir.

Bir karakterle özde§le§me firsati pek yoktur. Müzik

siklikla diyalogun yerini alir. Sessizlikler de annenin

varligina i§aret eder ve karakterter arasindaki duygusal

akimlari gösterir. Dilde gösterilemeyen anlamini ses-

. sizlikte bulur. Oyuncularin kararli bir kimlige sahip

olmadigi gösterilir. Teatral olana dair kanilara meydan

okunur. (Miller, 2006:192,193)

Oyunda anneyle bütünle§me arzusu ve bunun

imkânsizligi anlatilmaktadir. Bu bir kadin deneyimidir ve

kadin deneyimi tiyatroda baskin eril söylemlerle ifade edi-

lemez. Bu nedenle sahne, Miller'in da vurguladigi gibi, ak-

siyonun azaltilmasi, müzigin egemenligi, sessizliklerin agir-

likli olu§u gibi yollarla kadina ait bir mekân haline getirilir.

Bu durum, dönemin feminist dü§üncelerinin tiyatrodaki bir

yansimasidir.

Bu ba§likta söz edilecek son bir model Simone Ben-

mussa tarafindan yazilmi§ olan La Vie singulière d'Albert

Nobbs (Albert Nobbs'un Yalniz Ya§ami) adini ta§imaktadir.

Aslinda söz konusu metin, içerik olarak radikal feminizm ve

materyalist feminizmin dü§ünsel kimligini yansitir. Bununla

birlikte oyunda, anlatim biçimi bakimindan, burada sözü

edilen farkli ve kadina özgü tiyatro dili yakalama egilimi

cisimle§mi§tir. Yazarin da bu dönemde ya§ami§ bir Fransiz

feminist oldugu dü§ünüldügünde bu bahse dahil edilmesi

uygun bir yaklafim olur.

1977'de yazilan oyunda Albert Nobbs, bir kadin oldugu

halde i§ yerinde, meslek alaninda uygulanan erkege yönelik

çifte standarttan yararlanmak amaciyla erkek kiliginda ya-

§ar. Benmussa "bu eserde kadin gibi dü§ündügü ve hissettigi

halde 'ödünc' bir erkek vücudu içinde bir erkek olarak i§-

levtenmek zorunda kalan Albert'in pek de savunulamayacak

durumunu sergiler" (Miller, 2006: 182). Oyun i§ ya§aminda

kadinin ya§adigi sorunlardan, cinsel role bagli dayatmalara

degin birçok meseleyi ele alir. George Moor'un ayni adli

öyküsünden uyarlanan oyunun sahnelemesi ayrica dikkate

deger özellikte olup özellikle bu yönden Fransiz feministle-

rinin dü§üncelerine ko§uttur. Sahnelemede hiç erkek yoktur,

ancak kadinin bilinçaltina sizarak zihninde, onu denetleyen

bir baski mekanizmasina dönü§en ataerkil düzen, erkek ol-

sun ya da olmasin aslinda her yerdedir.

Bu oyunda, sahne üzerinde hizmetçilerden oda görev-

lilerine kadar yatnizca kadin görünür. Erkek karak-

terler görünmezdir, di§ sesler ve gizemli bir §ekilde

açilip kapanan kapilar olarak araya girerler. Oyunun

hikayesi oyuna kaynaklik edén hikayenin yazari George

Moor'un sesi tarafindan anlatilir. Moor'un sesi bu

kadinlarin ya§amlarini erkek yaraticinin ataerkil çer-

çevesine yerle§tirerek, oyunu ba§latir ve bitirir. Ben-

mussa, (...) erkek kiligindaki Albert'in ve diger kadinlarin

ataerkil kültürün görünmez çerçevesi içinde devin-
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diklerini gösterir; bu kültür kadinlar arasindaki ili§kileri,

kilik degi§tirmi§ halde olsa bile di§aridan yönetir... Ayni

zamanda erkeklerin sahne üzerinde olmamasi drama-

tik vurguyu kadinlarin ya§amlarina ve deneyimierine

kaydirir. (Case, 2010:175,176)

Bu oyunda gösterilmeye çali§ilan §eyin, kadinin yanin-

da erkek olmasa bile her daim ataerkil sistemin kiskacinda

ya§amaya devam etmek durumunda olmasinin yarattigi tah-

ribat oldugu anla§ilmaktadir. Cixous ve Duras'in oyunlarin-

da kadin kültürü ve kadin deneyiminin ifadesinin farkli bir

tiyatro biçimiyle gerçekle§tirilmesine kar§ilik burada, kadin

kültürünü ve deneyimini yok sayan, onun ya§aminda mer-

kezi bir baski unsuru olarak var olan ataerkil ideoloji, bazi

yöntemlerle görünür kilinmaktadir.

Sonuç

Bütün bu örneklerde görüldügü gibi artik feminizm farkii di-

siplinlerle, edebiyat, dil, sosyoloji, özellikle de psikolojiyle

ili5ki içine girmektedir. Görülüyor ki Fransiz feministlerinin

dü§ünceleri çizgisinde son dönemde §ekillenen feminist t i -

yatroda, gerek biçim gerek içerik olarak söz konusu düfün-

celerle siki ilifki içinde ve tutarli bir sahne anlayi§i geti§tiril-

mi§tir. Bu a§amada feminist dü§ünce ve tiyatronun birbiriyle

itifkili olarak son derece ileri bir noktaya vardigi söylenebilir.

Sonuç olarak ataerkil kültürde egemenligin erkege ve-

rilmesi, kadinin ve kadin deneyiminin yok sayilmasina neden

olmu§, buna bagli olarak bati ülkelerinin tiyatro geleneginin

egemen öznesi de erkek olmu§tur. Ancak feminizmie bera-

ber kadinlar keodi varliklarini duyurmaya çali§mi§, bunun

için de tiyatroyu etkili bir yöntem olarak kullanmi§lardir.

Bu çerçevede ortaya çikan Batmin feminist tiyatrosu, femi-

nist dü§ünceler ve hareketterle ayni çizgide ilerlemi§, birbi-

rinden farkii Bati üikelerinde, çok çe§itli teatral faatiyetler,

sahneleme, oyuncutuk ve oyun yazarligi üzerinden feminist

topluluklarin çali§malariyla kendini göstermi§tir. Önceleri

ayni §emsiye altinda bir araya gelen feminist duru§lar son

yillarda ayri§mi§, bu da çe§itlenme ve ilerlemeyi beraberin-

de getirmi§tir. Bu çali§malarda tarihte gömülü kalan kadinlar

da gizli olduklari yerlerden bir bir çikartilmij, model olarak

alinmi§tir. Böylelikle çok önemli bir yol kat eden Batili fe-

minist tiyatro, günümüzde kendi söylemini olu§turma an-

laminda ileri bir noktaya gelmi§tir. Burada özellikle çagda§

feminist tiyatroda yakin dönemlerde ya§anan söz konusu

sürece ku§ baki§i bakmaya, dü§ünce ile tiyatronun siki ili§-

kisini göstermeye ve Batili feminist tiyatronun geli§imine

genel hattariyla deginmeye çali§ilmi§tir. Yakin dönemden

günümüze feminizmin dü|ünsel çerçevesinde yafanan ge-

ni§lemeye paralel olarak, teatral faaliyetlerde ilerlemeler

ya§anacagi, farkli anlatim olanaklarinin ke§fedilecegi açikça

görülmekte ve umut edilmektedir.
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