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HALDUN TANER'İN

KEŞANLI ALİ DESTANı ÜZERİNE.

Zeki GÜREL (*)

Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner'in meşhur olmuş tiyatro eserlerinden biridir.
Bu eser, Türkiye'de 1425 kere oynanmış, yun dışında ise Bonn, Stuttgm, Nümberg,
Hamburg, Berlin, Londra, Beyrut, Peşte ve Çekoslavak;ya'da temsil edilmiştir.

Hadun Taner, 1915'de İstanbul'dadogdu. 1935'de Galatasaray Lisesini bitirdikten
sonra devlet bursiyle Almanya'da' Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesine ögrenim için gönderildi. 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünil bitirdi ve sanat tarihi asistanı oldu
(1950-1954). .

"
Viyana'ya giderek Max Reinhardt Tiyatro Enstitüsü'nde ögrenim gördü. 1957

yılında İstanbul'a dönerek Gazetecilik Enstitüsü'nde edebiyat ve sanat tarihi, Dil ve
Tarih Cografya Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro
dersleriverdi.

"Şişhane'ye Yagmur Yagıyordu" hikayesi ile New York Herald Gazetesi'nin 1953
yılında düzenledigi milletler arası yarışmada Türkiye birincisi seçildi. On ikiye
Bir Var adlı kitabı 1955 yılında Sait Faik Hikaye Armagını'nı kazandı. Varlık Der-
gisi'nin soruşturması sonucunda 1956 yılının en begenilen hikayecisi seçildi. Ser-
sem Kocanın Kurnaz Karısı piyesi Türk Dil Kurumu'nun 1971 yılı Tiyatro ödülünü

. aldı. 1986'da öldü(l).

Bizim insanımız, Haldun Taner'i bir hikayeci veya bir hoca olarak degil de genel-
likle tiyatrücu olarak tanır; özellikle de "Keşanh Ali Destanı" adlı piyesiyle
hatırlar.

Haldun Taner, tiyatro yazarlıgını anlatırken: "Tiyatroda, bizim geleneksel tiyatro-
muzdan hareket eden ve çagın içerigine uygun bir epik. tiyatro uslubuna varmaya
çalıştım" diyor(2).

(*) Haceuepe üniversitesi Egitim Fakültesi Okutmanı.

--_._.__._-----
--~- --~----

/

307



Biz de, yazarın Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatro eserini incelerken, onun yukarıda
zikretti~imiz sözlerini hatırda tutarak esere bakmaga çahşacagız. Aynca, tiyatroyu
bilen; sadece bilmekle kalmayan, üniversitelerimizde tiyatro dersleri de okutmuş olan
bir yazarla karŞı karışya oldugumuzu da unutmayacagız(3).

Gecekondulular ile büyük kentli leri n iki ayn dünyasının anlatıldıgı Keşanh Ali
Destanı'nda şahıslar kadrosu oldukça geniş tutulmuş. Yapacagımız tesbitIerin ve yo-
rumların sıhhati açısından biz burada eserin kişilerini öncelikle vermek istiyoruz:

Gecekondu mahaııelerinden birinde bir cinayet işlenir. Ali'nin de bu olaya ai:lı
karışır. Öldürülen ise, Ali'nin yavuklusu Zilha'nın dayısıdır.

lşlemedigi bir suçtan dolayı mahpus bulundugu hapishanede yaptıgı başı bozuk
bazı hareketler Ali'yi iyice meşhur etmiştir. Gecekondulular arasında, Ali'ye karŞı
içten içe -korkuyla karışık, gittikçe genişleyen" bir sevgi ve saygı halkası oluşur.

Cezasını çeken Ali, mahaııeye döner. Ali'nin dönüşü muhtar seçimlerinin
yapılacagı günlererastlamıştır. Ali birtakım hilelerle kendisini mahaııeye muhtac
seçtirmeyi başaor. Artık, gecekondunun girdisi çıktı sı Keşanlı Ali'den sorulur
olmuştur. Bütün bunlar cerayan ederken, Zilha ile Ali'nin arası iyice açılmış ve
Zilha, şehirde bir konagayerleşmiştir.
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Zilha'nın götürüldügü evin efendisiyle evlenecegini ögrenen Ali, çok kızar. Bu
arada kendisine bir oyun oynandıgınıanlayan Zilha kaçarak Ali'ye gelir?

Zilha'nın dayısının gerçek katili olan Cafer, işverenler tarafındanAliıyi öldürmek
için kiralanmışur. Ali ilc Zilha gerdege girecekleri gece Cafer, çıka gelir. Ali, Cafer'i
öldürür. Olay yerine gelen polisler Ali'yi hapse götürürler. Böylece yalan da gerçek
olur.

Eserin vak'asanı ana çizgileriyle bu şekilde verdikten sonra, kitabın sahifelcrini -
yeni baştan tekrar-çevirmeye başlıyoruz:

Eserin adı, Keşanh Ali Destanı. Yazar, destan motifinden yola çıkıyor. Des-
tan, bize bir kahraman fıkrini de beraber getiriyor. Bu adla anılan bir eserde Ali'nin
kahraman olması ge.rekmektedir. Yazar, belli bir yer seçmiş, bu muhit belli bir
kesim insanın yaşadıgı gecekondu. Destanlaşan, halk tarafından destanlaştırılan
Keşanlı Ali de bu toplumdançıkmış. Eserde, ilk önce bütün kahramanlarsosyal du-
rumlarını açıklıyorlar; bu açıklamalardan ve gelişen olaylardan anlıyoruz ki kültür
düzeyleri belli bir seviyede degil. Şehir ve bu semtin arasındaki ayrılıgın büyüklügü
koronun sözlerinden açıkça belli oluyor (s. 129).

Bir cemiyette, bütün insanların iş hayatında aldıkları bir mevki~i vardır. Yazar,
eserinde cemiyet olarak, insan olarak bazı degerler karşısında aksak yönlcrimizi or-
taya koyarken toplumdaki işbölümünden hareketle hayatı aksettirmeye çalışıyor.
Eserin kahramanlarıbu özellikleriyle bir sosyal tenkidinmalzemesi durumundadırlar.

lnsanlıgın degişmeyen yanlarından biri de, toplum olarak karşılarında daima bir
kahramangörmek istemeleridir. Haldun Taner halkın bu özelligini çok iyi yakalamış
olmalı ki, eserde halkın karşısına dolayısiyle seyircinin ve okuyucunun huzurunabir
destan (!) kahramanıylaçıkmaktadır;bu kahramanesere adına veren Keşanlı Ali'dir.

Kahraman (Ali), aslında toplumundeger yargılarına ters düşen hareketleri yapar;
bir adam öldürür. Fakat, öldürülen, toplumunkötü bir bireyidir. Halk aradıgı kahra-
manını bulmuşturartık. Halk, aslında Ali'de bulunmayan birtakım özellikleri de ona
verir. Mesela efsane kahramanlaQ ölmez. Ali'nin halkın gö~ünde kahramanlıgına
sebep olan destanİ özelligi "kurşun işlemez", "şerbetli" biri olmasıdır. Oyunda,
Ali'ye namusu, şanı, şerefi ile ancak savaşa giden bir kahraman dekoruçizilmiştir.
Bu dekorun çizilmesinde halk (koro) çok önemli bir rol üstlenmektedir. Koronun
görevi Ali'yi yüceltmektir. Koronun söylediklerinde müzikle nazmın birleşmesi de
bu işin gücünü daha da arttırmaktadır diyebiliriz; bu hal yazarın karak.tcristikbir
özelligi olarak degerlendirilmelidir.

Ali'nin katilligi onun şanını arunrken, cinayet, halk tarafından balıandıra bal-
landıra anlatılıyor ve bu arada polisin tutumuveriliyor; polis, kanun adamı olmaktan
çıkıyor (s. 142). "Yazık ki anası yetişemedi oglunun bu mutlu gününe" (s. 142)
diyen halk, Ali'nin bu şöhretini mutluluk olarak görmektedir. Yine ,burada Ali'nin
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gücü anlaulırken gazetecinin de orada hazır bulunması oldukça enterasandır; gazeteci-
nin haber geçen, gazetenin de haber yayan özelliklerinden istifade edilmek suretiyle
Ali, mahalle muhitindentoplumaaçılmaktadır.

Şerif Hanım,helli temizleyicisidir. İlk anda hakir görülen bir. iş olarak
düşünülebilecek olan bu meslek ve bu isim ve yer özellikle seçilmiştir. burası (hela)
bütün insanlaın uğramak zorunda ve beraber oldukları yer olması bakımından
önemlidir.

Ali'ye neleri şikayet ediyorlar? Ali, toplum içindeki yerini, şikayet edilen yerlere
karşı gösterdiği tepki ile alacaktır; liderin yapması gerekenleri vurgulaması
bakımından önemli.

Ali, halkın dini duygularından istifade ediyor ve böylece muhtar seçiliyor. (s.
153) Rüstem, Ali'riin seçimi kazanması için oyun hazırlıyor. Söylediği yerden esrar
yerine Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Halk böylece Ali'ye daha çok bağlanıyor. (s. 155).

Ali, önce cinayat işlemediği üzerinde direnir. Fakat herkesin onu itip kakrnası
üzerine cinayet suçunu kabulleniro Böylece adı kahramana çıkar. Hapishane
müdürünüdöğmesi üzerine şanı daha da büyür. Toplumun istediği tip budur. Mey-
dancı Sakıp bile yerini Ali'ye bırakıyor. Kuvvetli olan başa geçer kanunu hüküm
sürmektedir.

Ali de bunu şu sözleriyle ifade ediyor (s. 168):

"- Bu dünyada namuslu insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, kaatil
oldun mu saygı, itibar görüyorsun".

Ali, etrafındakilerekendini olduğu gibi göstermektençekinir.

ıGbarlık eleştirisi yapılıyor. (s. 174)

"Hükümet bile dış yardımsız yapamıyor" derken siyasi iktidar eleştiriliyor. (s.
176) .Kahveyi büro gibi göstermesi. Bürokrasinin eleştİ-risi.(s. 177-178) .

"Artık Bir Şefimiz Var" şarkısı ile herşeyi şefe bırakıyorlar. Şef sözünde bir efsa-
ne yatıyor. (s. 153)

IV. Tabloda Ali'yi iş başında görüyoruz. Türk toplumunun yaşadı~ bir gerçek
var: "Demokrasi seçim bitene kadar". H. Taner, söylemek istediklerini araya so-
kuyor. Faaliyet raporunun tuvalet kağıdına yazılması enteresandır. Faaliyet raporu
okunurken itirazlar oluyor. Faaliyet raporundayazdığı şeyler, toplumumuzdazaman
zaman karikatürize edilen aksak yönlerdir. Alitoin yerinin sağlarnlı~ görülüyor. "Var
Bu İşin Bir Hikrneti" şarkısında insanlarda, özellike azgelişmiş toplumlarda görülen
özellikler veriliyor. Toplumda, menfaat yüzünden insanların pek çok değerlerini yi-
tirdiklerini biliyoruz.
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Sosyal karakterde olan ve kendi meselelerimizi (bu meseleler sadece Türk toplu-
muna has olmayıp beynelmineldir.) ele alan bu tip piyeslerde sevgi çok geniş bir
duygu dokusu meydana getiriyor. Bu tip eserler, konularını halkın hayatından
seçtikleri için sosyal ve aktüaldir. Kon,ularıhayabn tabii akışına göre işlerler. Halkın
meselelerini savunurken, sagduyunun ve gerçegin dışına çıkmamaga çalışırlar. Az
çok realist oluşları bu yöndendir.Halkın duyarlıgındanbol bol faydalanırlar.

Toplumun tenkidi, ahlak dersi, ögretinin önem kazandıgı oyunlarda oyun kişisi,
yazarın düşüncelerinearaç olarak kullanılır; bu eserde oldugu gibi.

Cumhuriyet tiyatrosuöncekilerdenfarklı olarak bütünkatlardanve çevrelerden in-
sanları yansıbr; bu yansıtmadayazarların taraf tuttuklaneserler de vardır. Artık oyun
kişileri realist olarak ele alınıyor, davranışları ile içinde bulundukları çevre
bakımınan daha inandırıcılıkla çiziliyor. .

Kimi kez köy, kasaba gibi küçük toplumlardabir kahramanaihtiyaç duyulur, ona
umut baglanır.

Cumhuriyet tiyatrosunda yazarlarımızı uzun süre ilgilendiren içtimai mesele,
ahlak degerleri ve bunlarınhızla degişmesinden oluşan tablodur; bunun tenkidi
yapılmışbr. Zıt degerler yan yana yaşayınca çabşmalar, mutsuzluklarolmuştur. Bun-
ları, yazarlar aile veya gecekondu semtiyle birlikte vermişlerdir.

000

Keşanh Ali Destanı'nda, bir gecekondu semtinde, ne köy ne de şehir degerlerinin
geçerli olmadıgı vurgulanmışbr. Kanun yoktur. Ahlak toplumda vazfesini yapa-
mayınca düzen yok demektir. Ekonomik düzen zaten bozuktur. Hak ve halk güçlü
olanındır; onun yasası geçerlidir.

K. Ali'de yazar, bu bunalımı gecekonduda elealmışbr. Epik bir biçimde yazılan
oyunda açIkgözler, Anadolu'dan gelmiş, yeni çevreye uyamamış, şaşkın, cahil halkı
sömürürler. Devlet otoritisenin zayıfladıgı, hukuk düzeninin kurulamadıgı, ekono-
mik düzensizligin bulundugu, politikacıların aldatbgı bu fakir halk, kendini onlara
karşı savunacak, bu çıkmazdan kurtaracakbirkahramanözlemi duyar. K. Ali, bu ter-
kedilmiş halkın, güven ve düzen isteyen halkın bir düş kahramanıdır.

Yazar, eserinde toplumda yapbgı dikkatli gözlemlerin sonuçlarını verir. Ekono-
mik dengesizligin bir mesele olmasını kendi gözlemleriyle açıklamaya çalışır.

lçtimai bir mesele olarak güvensizligi de almışbr. K. Ali, halkın yaratbgı bir
kahraman olarak güvensiz bir toplumda hakbr, yasadır, polistir, sendikacıdır... poli-
tikacıdır. Eserde K. Ali, bir kahramanlıkparodisidir.Bir sokak kabadayısı olarak ku-
raldışı bir zorbalıga baş vurur. Kaderine terk edilen insanlar, bir hasiphane
kaçkınından medet umacak hale gelmişlerse orada halkın bir ülküye, bir düşünce~e
ihtiyacı vardır. Eserde bu vurgulanmış ve bir düşünce olarak verilmiştir. Burada,
kişinin topluma karşı sorumlu oldugu fIkri çok açık:br.
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Eser, kişilerin kendini taktimi ile başlar. Koro, gecekondu ile şehir hayatının
kaulıgını ortaya koyar. Eserin taktimindetam bir epik tiyatro girişi vardır. Karagöz
oyununda oldugu gibi eserin bir hilclye oldugu söylenir. Koro asıl maksada girer.
Yazarın koroya verdigi güven eserin toplumsal niteligini ortaya koyması bakımından
önemlidir. Şehre tepedenbakar.

1. Şehrin dışından,uzaktan, kuşbakışı bakar.

2. Şehir ile gecekondu arasındaki uzaklık, eşrişilmemek ve tek başına bırakılma
durumunuverir.

Gecekondu insanları sahip çıkılması gereken bir sosyal kesimdir. Burada devleti
iki polis temsil eder. Oysa, devleti bu polisler temsil edemez. Burada Alitnin kişiligi
ortaya konuyor. Şişman polis işini Ali'ye bırakıyor. Ali ~ıtikçe kuvvetlenerek dev-
letin gücünden daha yetkili ve de etIdli oluyor. Böylece otorite boşlugu ima ediliyor.

Ali, o toplumda belli bir yere' gelecektir. Seçim gibi toplumsal bir olayele
alınarak sistemin açıkları veriliyor. Alinin iş başına geldikten sonra eskisi gibi
düşünmemeside enterasındır.

Zilha, hem iç çatışması (aşkı), hem de dış çatışması (topluma karşı) ile veril-
miştir. Zilhanın şarkısı (s. 139,2(0), O toplumdaki bir genç kızın rüyasıdır, hayali-
dir. Zilha, Türk toplumundafilmlerin yetiştirdigi bir tiptir. Eserin sonunda gelişir ve
degişir.

Koronun kendi fıkri yok. Ali'nin söylediklerini aynentekrar ediyorlar. Toplumun
bilinçsizligi ve her şeyi Şartsızkabuledişi veriliyor.

Yazar, Ali'nin karşısına sevdigi kızı getirmi~.Ali, Zilha'nın sözünden çıkmak is-
temiyor. Eserde Zilha ve Sipsi aklı ve karşı gücü veriyorlar.

Zilhatnın sevgilisi Ali, önce bir hikaye ile anlatılır. Ali, karakterdir. Kahramanlar
ise birer kişidir, resim degildir. Ali, mahallenin düzdügü hikaye ile anlatılır. İlk önce
polise anlatılır. Alitnin şerbetli olması, halkın dini ninaçlarının kamil olmadıgmı,
izah içindir. Düş kahramanıistedikleri belirtilirkende gecekondu halkı Ati'nin kahra-
manlıgına inanırlar. Ali aşkı ile vazifesi arasındabacalar. (s. 225-226)

"CAFER - Anasına sövdük çıkmadı. Nişanlasına düşendik tınmadı. Can kurban
böyle efeye be. Ulan ipi kırık, kabız mı oldun korkudan, niye çıkmıyorsun. (Havaya
birel ateşeder)Çık ulanerkeksen...

.

.............................

Bak kondularını yakıyorum. Sahap ol tab'ana. Erkeksen çık da kurtar. (Alevler
büyür)

LÜTFİYE

1EMEL

- Sahiden yakıyor. DamımlZı yakıyor. Ali nerdesin?

-,- Ali abi, Ali abi...
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HAF1ZE - Bu ugursuzun agzını koparmayacak mısın?

ALt

ztLHA

ALı

ztLHA

ALt

ztLHA

_ (Zilha'ya) Tab'am beni bekliyor. Durmak olmaz Zilhacıgım.

. - Boş ver tab'ana,korkmuyor musun?

_ Korkmasına korkuyorum ama neylersin ki ortada destan var. Des-
tanı yalan komak olmaz.

_ Havva, Adem'e ne şart koşmuştu. Ya ben ya cennet demiş. Ben de
sana şart koşuyorum Ali. Ya ben ya destan._Maalesef mümkünsüz Zilha. Kaderim beni çagırıyor. (Mehabetle
kalkar) ınsanlar ölür, destanlar kalır. Ben gidiyorum.

- Gitme Ali, durAli.....

Aşkıyla vazifesi arasında böylesine bir bocalama içinde olan Ali, aşkı yüzünden
gerçegi bile Zilha'ya söylemiştir. (s. 165-166).

V. Tabloda Zilha'nın dramı başlıyor. Ali ilc Zilha aslında gerçek olmayan bir
hayatın içine giriyorlar. Zilha bir zengin evine giderek yeni bir hayata başlıyor. Ama
oraya gidişi tesadüfi. Zilha, böylece tam zıt bir ortama gidiyor. Tıpkı Ali gibi onun
da hayatını degiştiren insanlar vardır. Ali'yi degiştiren gecekondu insanlarıdır. Zilha
ise gecekondu toplumundankopup, başka bir toplumagirmek ister. Bu da yapaydır.
Ali'nin gecekondudaki deger yargıları nasıl karışıksa, Zilhanlİ1gittigi evde de deger
yargıları karışıktır.

.

"ınsanın Ceddi" şarkısıyla politikacılar taşlanmış; ekonomik varlıgını gayri

ahlaki yönden kazanan, paraya varan bir yasa düzenini yerer? Maddeci bir düşünceyle
herşeyin para oldugu vurgulanmıştır.

Zilha'nın gittigi evde para roloynar. Zilha, burada yeni bir hayat hikayesiyle
karşımıza çıkar. Bu evde Bülent, Filiz, Olga üçlüsü görülür. Şoför ise çok tipik nite-

liklerle karşımıza çıkar. Çocuk da aynı şeyleri tekrarlar.

En çok düşünülmesi gereken profesörde hafıza yok. Burada bilimin kurulugu da
tenkid edilmiştir. Karakterize edilmiş profesörü, ahlfik degerleri çarpıtıcıImış Olga'yı
tanıtarak, Zilha için hazırladıgı sona kılıf hazırlar. Ali'nin iktidarında, siyasi partile-
rin, iktidarın, politikacıların kardktcrize edilmesi söz konusudur.

"Herkes Hesap Peşinde" şarkısıyla toplumdan bir kesit verilir. (s. 185).

Zilha, istedigi hayata kavuşmuştur. Yaşama biçimin4eki zıtlıklar, daha belirgin
bir hale getirilmiştir. Her ikisinin de toplum degerleri çarpıktır. Zilha, yeni mahalle-
sinde sırıttıgı gibi, kendi mahallesinde de karikatürize edilir. Degerlerini yitirmiş

yeni çevrenin dayanagt p~dır.
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"Biz Sıfırdan Başladık" şarıdsı, ekonoik durumunyozlaşLırdıgıbir toplum kesiti-
ni verir. Zilha eski mahaIlesine döner. Bir tecrübe geçirmiştir. Yazar onu başladıgı
yere getirir. Aradaki zaman onu degiştirir.

Konu ve konunungelişinde toplumportresiçizilir. Tiyatro insana dayanır. İnsan,
bir hareket ögesi olarak alınır. İnsan, tamamlanmış bir portre olarak degil,
gözümüzün önünde canlandırarak, kişiligini oluşturan bir kişi olarak verilir. Hem
olaylarda hem de kişiligin oluşumunda hareket vardır. Bu oluşurndayazar, zıtlıkları
ve çalışmaları ikili alır. Tip özeIliginde canlandırdıklarıinsanlarla toplum meseleleri-
ni, toplum portresini çizerler. Bir yandan toplumun çarpıtılmış degerlerini tiplerle
verirlerken kişisel dnimıyla toplumarasındakurulanilişkiyi yazar, Ali'de bir karakte-
re dogru gidişie saglamıştır. Ali'ye bir tragedya, iç dram verilmiştir. İç dünyası, kor-
kuları, komplekslcri, aşagılık duyguları aşk"ile verilirken, bu durum zıtlıklarla or-
taya konur; zorbalıgı, kendine güvenilir hali, kabadayııigı ile. Bunların gerisinde
zayıf oluşu, kompleksieri yatar. Ali, gerçek kaatillikle, kafasındaki kahramanlık
arasında gerçek kişiligini bulmaya çalışır. Hem iç yapısıyla hem de dış yapısıyla ve-
rilir.

Zilha, aşkı, öçalma duygusu, hayalile hakikat arasında gidişi ile verilir. Yaşadıgı
hayatla hayalindcl<i hayat birbirine zıtlır. Hayalindeki hayat, gittigi evdekine de
zı ttır.

Eseri bir bütün olarak inceleyecek olursak; gerilim unsurlarının ustalıkla esere
yerleştirildigini görürüz. Zilha'nın dayısının katili olarak bilinen Ali'nin hapisten
çıkmasıyla (II. Tablo s. 144) ana gerilim başlıyor; ancak buraya kadar ana gerilime
hazırlık yapılıyor. Ali ile Zilha'nın bir gece buluşmasında (s. 164) gerilim düşecek
zannediyoruz. Hele, Ali'nin "Senin dayını ben vurmadım... Kız valiahi dogru diyo-
rum." diye Zilha'ya gerçegi söyledigi zaman, tamam herşey bitti, dügün çözüldügü
dedigimiz bir sırada, Zilha'nın "Bu mu idi söyleyecegin? Dogru söyleyen yeminsiz
konuşur." diyerek Ali'nin kendisini kandırdıgı kanaatine varmasıyla gerilim yeniden
yükselmekte (s. 166), Zilha'nın şehirde bir eve götürülmesi (s. 175), İşleri iyice
karıştmyor ve gerilim yükselmeye devam ediyor. Zillıa'nın gecekonduları gezmeye
gelmesi ve Ali ile tarılaşmaları, hatta münakaşa etmeleri, birbirlerine tokat atma-
hırının (s. 197) bunalımı arttırdı~ıyetmiyormuş gibi, Zilha'nın aşıgı olarak takdim
edilen Bülent'in gelorek Zilha'yı götürmesi bunalımı iyice arttmyor ve gerilimi
yükseltiyor. (s. 206)

Ali'nin Zilha ile Büknt'in dügünlerininyapılacagı haberini alması (s. 208), geri-
limi doruga yaklaştınyot, Ali'nin dügünü basması gerilimin doruk noktasıdır. Aruk
dügüm çözülmek üzeredm.Ali'nin, Zilha diye Bülent'in karısı Nevvare'yi kaçırması,
Zilha'nın kaçarak Ali')lp. gelmesi (s. 219), gerilimi aniden düşürmektedir. Fakat
henüz dügüm çözülmemiştir.
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Zilha kaçıp Ali'ye gelmiştir (s. 221). Kavuştuk dedikleri bir anda, asıl katilin or-
taya çıkması düşmüş olan gerilimi yükselterek devam ettirir (Tablo XLV s. 224).

Nihayet, Ali'nin Zilha'nın dayısının gerçek katili Cafer'i öldürmesiyle gerilim
düşer. (s. 227) Ali'nin tekrar hapishaneye götürülüşü ise çözümdür (s. 227).
Başlanılan noktaya tekrar dönülmüştür.Ancak.ana gerilim iyice düşmemiştir; çünkü
Ali ile Zilha hala kavuşamamışlardır. '

Ana gerilim eser süresince devam ederken, okuyucu veya seyirci ara gerilimlerle
daima meşgul ediliyor. Bu ara gerilimler kimisi bir tabloda son buluyor kimisi uzun
bir müddet devam ediyor. Ara gerilimler asıl gerilimi hazırlayan unsurlar olarak.
düşünülmüşve o şekilde esere yerleştirilmiştir.

Ali'nin muhtar seçilmesi, Zilha'nın şehir hayau, Ali'nin faaliyetleri, Bülent'in
asıl karısının evden kaçıp tekrardönmesi arasında geçen zamanlar hep ayrı ayrı geri-
lim unsurlariyla yüklüdür.

Ali'nin uzun süre hapis yatması (5 yıl), daha sonra Zilha'nın şehir hayau, bun-
ların peşpeşe gelmesi uzun bir zaman dili~i ama sönmeyen fakat nefrete dönüşen bir
aşk ve kavuşma, zaman diliminin uzaulmasında bir kasıt oldı.ıgunugösteriyor; aşkı,
sadakak.İispat için bu zamana ihtiyaç var, başlangıca tekrar dönüş için bu zamana ih-
tiyaç v~. Ali de Zilha da ayrıldıkları yerlere dönüyorlar: Ali, hapishaneye, Zilha, ge-
,cekonduya;yine birbirlerininolamıyorlar.

Nazmın ve nesrin iç içe ortaklaşa bir bütün oluşturdugu bu eserde, kafiyeli
söyleyişler sadece nazımlardadegil, nesir olan kısımlarda da var. Mesela (s. 133)

''N1YAZİ - Parasınlan degil mi. Şarkı da söylerim, gazel de okurum be...

ŞERİF - Ben de senin ceddine okurum. Kes sesini çek sifonu.....

Halk dilinde yaşayan argolar, vecizeler, atasözleri yazarın dil ve uslup malzemele-
ri arasında yer almaktadır. Kahramanlar kendi sosyal çevrelerinin diliyle
konuştumlurken, bilhassa gecekonduloların dilinde k>g degişmesi dikkatlerden
kaçmıyor.

Yazar, kelimeleri kahramanlarına yanlış telaffuz ettirirken, geleneksel temaşa
sanatımızın özelliklerini yaşatma yoluna gidiyor. Yanlış telaffuzlardan tıpkı
karagözde oldugu gibi yanlış anlaşılmalar ortaya çıkıyor. Eser, bu bakımdan Şair Ev-
lenmesi adlı tiyatro eserimize de benziyor. Mekadir (s. 132), İskandil (s. 146), por-
poganda (s. 147), telakat (s. 155), asabat (s. 202) bu kelimelerden sadece birkaçıdır.

Ayrıc,a, yazarın, gecekonduluların kelime hazinelerini oldugundan fazla rengin'
göstermiş olması da ilk bakışta gözlem ve inceleme kusuru olarak.'görülüyor, ancak.
eserin seyirci karşısına çıkacagı düşünülünce; hele bu seyircinin kültür seviyesi işin
içine giriyorsa bu kusur ortadankalkıyor.
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Halkın konuşma diliyle verilmesi (s. 184), Ali'nin faaliyet raporu okurken ar-
goya fazla yer vermesi (s. 159), hiciv yönünün iyice vurgulanması için gereksiz
uzatmaların yapılması, hele kafiyeli anlatırnın tercih edilmiş olması hep bunlar
yazarın sosyal tenkidinin kalıcılıgını saglamak için baş vurdugu çareler olarak
gözükmektedir.

/ .

Eser, baştan sonra iç ve dış çatışmalarla ve zıÜıklacla örülmüştür. Eserdeki asıl .

zıtlıgı oluşturan şehir- gecekondu tezatını, koronun:

"Sineklidag burası

Şehre tepeden bakar

Ama şehir ırakta

Masallardaki kadar" (s. 131)

dörtlügüyle vermesi enterasandır. Böylece, gecekondu insanının şehirde olmasına
ragmen, birtürlüyaşayamadıgı şehir hayatını özlemcsi, şehrin imkanlanndan istifade
edememesi, yalnızlıga itilmesi -belki de böyle kalmasından menfaatlenenlerin
olacagı- ne hayallerle geldigi şehrin megerse masal oldugu gerçegi vurgulanıyorken,
yazar, bu noktada evrenselleşiyor. Çünkü, ele aldıgı sosyal çevre her ülkede bulunan
veya bulunması mümkün olan bir çevredir; bu çevrenin meseleleri ise her yerde
aynıdır. ışte bunun içindirki yazann karakterlerisadece Türkiye'de degil yurt dışında
bile rahaÜ1k1abegeniliyor ve ilgiyle seyrediliyorlar.

Masal ve gerçek yanyana veriliyor, ama sonunda mutlaka ayaklanmız yere
basıyor. Zilhaının "neyim eksik sizden" <Jiyebaşlayan sözleri, masal ve gerçek
tezatınıbir arada veren örneklerdensadece birisidir.(s. 139)

"Böyle mi geçecek ömrüm Neyim eksik sizlerden
Yetti be gaderincevri Kcl miyim çopur mu ben

Bana günahdegil mi çogunuzdan ince belim
Batakta solan bir gülüm Hepinizden ataşlıyım

Bir şchzade gır atında

Ş LI-taraftan çıksa gelse

Tacı tahtı terkeylese

Beni deli gibi scvse

Kafdagt'nın arkasında

Fildişinden bir sarayda

Dügün demek gelin gitsem

Pırlantalı taşlar taksam ah

Pek küçüktür benim yaşım

Yaşamaya aşka açım

N'olur gelin beni alın

Gurtarın bu mezbeleden

G urtarın"
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Yazar bu tür zıtlıtIarı sembollcr halinde kullanırken, sosyal tenkidini de açıkça
yapmaktadır. Zilha'nın gezdirdigi sosycte köpcgi "Şamarna", Ali'nin köpegi "Kara- .

baş" aslında birer sembol degil mi?

Oyunun duyularak yazılmış olmasının yanı sıra; kişilerin şaşırtıcı canlılıkla
çizilmiş olması da karakterleri iyice belirginleştiriyor. Gecekondu dünyasının bütün
insanları, en göz alıcı rcnkleriyle -katılmadıgımız farklı bakış açılarının olmasına
ragmen- umutIarıyla, fclsefcleriyle verilirken, yazar, oldukça başarılı olabiliyor. ışte

. bunun için karakter yaratmaktaki başarısından dolayı H. Taner'i alkışlarnamak

mümkün degil.

Karakterler, sosyal ve psikolojik çevre dikkate alınarak seçilmiş. Yazar. karakter
konusundaki başarılı tesbitIerini, karakterlerin fiziki yapılarını, olayların içindeki du-
rumlarına göre öylesine ruh halleriyle bütünleştirmiş_ki, seçilen karakterlerin içinde
oyunun akışı içerisinde yerini başarıyla işgal etmeyen, askıda kalan hemen hemen
yok gibi.

Oyunun giriş kısmında, Ali'nin destanı okunurken (s. 126)

"Kaşta bıçak yarası

Yüzde Halep çıbanı

Kurşun yemiş ayagı

Belli belirsiz aksardı"

sözlerinden sonra, bu mu, topal ayagıyla mı destanlaşacak kahraman diye
düşünüyoruz. Fakat, sonradan olayların otopal ayakla münasebetini gördükçe,
yazarın, karakterleri verirken onların fızigine ne kadar önem verdigini bir kere daha
anlıyoruz. Kişilerin davranışlarıyla fizikleri uyum içinde sergileniyor.

"HAF1ZE - (1ri memelerinden birini kavrar)

Kırım ineginden gürdür sütüm

Şehre iner süt satanm

Adım Hafıze

Ben süt nineyim" (s. 127)

Karakterler çogu zaman diyaloglarla veriliyor. llk başlangıçta, budiyalogun
içinde karakterin kendisi bulunmuyor. Asıl karakter, bu diyalogdan sonra kendini -
fazla uzun olmayan sözlerle can sıkmadan- takdim ediyor. Bu sözlerimizi
ömeklendirirken, sadece, eserin ana kahramanınınkişiligine bürunenkarakter -hatta
bir tip mi diye düşündügümUz-Keşanlı Ali'nin seyirciye taktimini vermekle yeti-
niyoruz. (s. 138-143).
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Bazan da vak'aya iştirak edecek kahramanlar (karakterler), sadece bir kişi
tarafından, seyirciyle sohbet cdiliyormuşçasına verilmiş. (Tablo: X, s. 208).

"SUHANDAN - Nalın çivisi ve reze kralı Davut Daldabanın sanşın eşi Dürdane
Da1daban siyah seten üzerine simle işlenmiş tuvaleti ve viole şah ilc Salonununen
zarif kadını idi, kereste kralı Kazım Kaltaban'ın esmer güzeli karısı Kamile Kaltaban
ise pembe seten üzerine beyaz işlenmiş tuvaleti ile peri masallarından çıkmışa ben- .
ziyordu.

(Adı geçen iki çok şişman bayan bir grup ortasında konuşmaktadırlar. Adlan
geçince memnun ve gururlugülümserıer.)

SUHANDAN - Onaran'larm düğününde bulunuyoruz. Ben Türkiye'nin Elza
Maxveri Suhandan Gülperi? Onaran'lar bu düğünü nedense çok gizli tuttular.Entim
bir parti ile kut1uyorlar."

Oyunun kişilerine seçilen isimlerde oldukça enteresan, adeta, karakterlerin dav-
ramşlan kişi adlanyla ima ediliyor:

Ali, tzmarit Nuri, Sipsi, Beşvakit Niyazi, Ihya Onaran, Filiz, Bülent, Madam
Olga, ... herbirisi ayn ayrı bu tür uyumların örnekleridir. Eserdeki bu özellikler ve
daha başka bazı özellikler bize Şair Evlenmesi'ni hatırlatıyor, bu drirum,her iki ese-
rin de ananevi halk temaşamızdanfaydalanmasındankaynaklanıyorolmalı. (4)

Eserde, olaylar, zaman ve mekan öylesine iç içe girmiş ki, her olay bir sonraki
olayı iğreti bırakmamak için önceden tasarlanmıştır. Sözler ve hareketler (olaylar)
mekanın iyi seçilmesi sonucu daha anlamlı bir şekilde verilmiştir. (s. 148)

"GAZETECt - Muhtar seçilince ne yapacaksınız?

ALt - (Şüphe ile bakar.) Sana ne.

NURt - (Uyararak) Abicim.

ALt - Söyleyeyim de öbürküler de öğrensin değil mi? Islah edecekmiş, planlı
kalkınma yapacakmıŞ dersin. Bizde laf yok, iş var arkadışırn. Hadi çöz şimdi paıa~
man.

GAZETEd - Kazanacağımza emin misiniz?

ALt - Dünyada önce bileğine güveneceksin.

GAZETECt - Sonra?

ALt - Vay aval vay. Sonra yine bileğine güvenceksin. (Gider para makinasına

bir yumruk atar. Makinanın değilinden oluk oluk paralardökülür.)"

Zilha'nm Bülent'le evlenecekleri sırada, Bülent'in eski karısı Ahsen'in çıkıp gel-

mesi, Zilha'nın gecekonduya dönmesine vesiledir. Zilha ile Ali'nin gerdeğe girecekle-
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ri gece asıl katilin ortaya çıkması Ali'yi asıl yerine, bulunması gereken yere
gönderebilmek içindir. Zaman, mekan ve olay üçlüsününbu derece başarılı organize-
si H. Taner'in üç birlik kuralına bağlılığını ve uygulamadaki ustalığını
göstermektedir.

Yazaı:, oyunun başında söylediğini veya gösterdiğini oyun müddetince unut-
muyor, aksine o unsuru oyunun sonunda asıl unsur olarak başarıyla kullanıyor.
Oyunun hemen taktirninde,Ali'nin ayağının topallığının özellikle vurgulanmasının
sebebini oyunun sonunda Cafer'le yaptığı çatışmadasadece o ayağından yaralan-
masıyla daha iyi anlıyoruz.

Yine sahnede elma ve armut ağaçlarının işi nedir diye düşündüğümüz bir sırada
Ali ile Zilha'nın çocukluk aşklarıyla bu ağaçların ilgisi ortaya çıkıyor. (s. 165). '

"Duvarda bir tüfek asılıysa bu tüfek o oyunun sonunda mutlaka patlamalıdır".
Diyordu ya Çehov, işte H. Taner de patlatmayacağı tüfeği, Keşanlı Ali Destanı'nda
duvara hiç mi hiç asmamış.

'000

H. Taner'in B. Brecht'in epik tiyatro tekniği ile, Türk halk tiyatrosunun
(Karagöz, Türk gölge oyunu, orta oyunu, Türk come~ia dellar Artesi) anti
illüzyonist unsurlarınınsentezi olarak, Türk halk uslubuyla yazdığı bu eserde, epik
tiyatronun ve halk temaşasının etkilerini bu incelernemize alamıyoruz. Çünkü, bu
mevzu başlı başına bir çalışmayı gerektirmektedir.(5)

Biz bu çalışmamızda bu unsurlardansadece bir kaç tanesineişaret etmekle yetine-
ceğiz.

ı. Müziğin kullanılışı: Zaman zaman fon olarak, ama asıl, seyirciyi hazırlama
ve illüzyon kurma fonksiyonlarıyla kullanılmış olması, hem halk
temaşamızın hem de epik tiyatronun bir unsuru olarak K.A Destanı'nda yer
almıştır.

2. Oyuncu, seyirci iç içeliği de epik tiyatro ve orta oyunumuzun
özelliklerindendir.B).ioyundada aynı özelliklerle karşılaşıyoruz.

"Cafer - (Salonun gerisinden girmiştir. Seyircilerin arasından geçer.) Haayyt...
Ağırol arkadaşım, bu oyun bu kadar tatlı bitmez." (S. 224)

Oyuncunun seyircilerin içinden çıkıp gelmesi, hem epik tiyatroda hem de halk
temaşamlZdavardır.

"ALI - (Kızgın durur, sahne önüne gelir, seyircilere) Içim yanıyor be. Zilha'ya
açılacağım. Burda manevi laf1ar söylencek. Böyle tıs olur mu ulan. Nutkum
büsbütün tuluyor. (Kulise) Hani ağustos böcekleri, hani bülbül sesi. Şöyle tatlı bir
dem çektir bir yol, alırım paçanı aşağı. (BülbUl sesi) (Orkestraya) Sen de içli bir
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zurna taksimi döktür arkadaşım. (Dedigi yapılır.) (Işık kulubesine) Mavi ıŞık ver
babalık. Ay maytabı, boru mu. (Mavi ışık) Ha şöyle..." (s. 164)

Bu ve buna benzer başka ömclderde oldugu gibi oyuncunun kulise etki etmesi de
oldukça ilginç.

3. Koro: Koroyu kullanma maksadı bakımındanepik tiyatroyu hatırlatırken,ko-
runun tempo tutan hali Japon halk temaşasının bir özelligi olarak belirtilebi-
lir. (6)

4. Eserin taktim ve son kısmı, bizim meddah hikayecegilimizin,
karagözümüzün bir taklidi veya modem tiyatrodaki devamı degil de nedir?

"ŞERIF - (paravanın arkasından Çıkıp ön sahneye gelir. Seyircilere.)

Hoş dostum diye başlayayım söze

Hoş olsun beyler kıssamız size'

Şu suret Keşanlı Ali'yi gösterir

Destanı var işte her yer4e söylenir

Gel gör bakalım neymiş bu destan

On beş fasılda edelim beyan.

KORU - Edelim meclise bir kıssa beyan

Kıssadan hisse (ala) arif olan" (7) (s. 126. 127)

SİPSl - Ne istiyorsun be?

NURİ - Alırım şimdi ayagımın altına.

SİPSİ - Agır ol biraz. Kimi alıyorsun lahmacun pidesi?

NURI -:-Seni alıyorum marul gübresi." (s. 143)

bu diyalog bize karagözü hatırlatmaktadır.

Oyunun sonlarına dogru:

Ş.POLtS - (Gelerek Kulise) Burada bitsin artık...

DERVİŞ - (Yandan gelerek seyircilere) Onlar ermiş muradınabiz çıkalım kere-
vetine... '

Haydi öyleyse buyurundahazırlık1anmızıtedarikedip bu aktin dügününüinşallah
önümüzdeki Cuma günü tamamıyla muşagşag bir surette yine bu surette teşrine ko-
lumuza şeref bahşeden hazırunun huzur ile icra eder ve velinimetlerimizi memnun
ederiz... İsim isme. kisip kisme. semt semte benzer. Yalan gerçek vakit geçer. Sa-
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kiya sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sUrçülisan ettikse affola (s. 224) Halk
temaşamız bu sözlerde iyice kendini göstermektedir.

5. Seyircinin daima uyanık tutulması ve kendini oyuna kaptırmasının önüne
geçmek için projeksiyonun açıklamalarda bulunması epik tiyatronun bir un-
suru olarak ele alınacak olursa K.A. Destanı'nda da bu özellikleri görürüz.
Eserin sonunda.(s. 229) epik tiyatro teknigi kendini iyice belli etmektedir.

Sayın baylar bayanlar

Bizi seven ihvanlar

Burda biter kıssamız

Gördünüz işittiniz

KısSADAN HtSSE

Böyle işte her destan

Destan işin afyon u

Kaldırdı mı alundan

Ali Cengiz oyunu

Biz yutarız cahiliz

Yumruk kadarkafamız

Ama sizler okumuş

Gözlük bilem takınmış

Aydın kişilersiniz

Siz bunu yemezsiniz

Kaldırın örtüleri .

Üfürün şu tü11eri

Arayın bulursunuz

Kazıyın görürsünüz

Yanlış mı öyledegil mi

Neden sus pus oldunuz

Yoksa sen de bizcileyin

Saf mısın eyahali

Sizin kadar kolayca

Kanar mısın ahali

Sonuç Olarak

Keşan1ı Ali Destanı'nı okuyanlar veya seyredenler, onun bir komedi oldugunu
zannedebilirler. Halbuki bu piyes, komik unsurlarıihtiva ettigi halde komedi degildir
diyebiliriz. Çünkü, komedi; karekteristik özellikleri, insanların zayıf yönleriyle ve-
rirken, insanların aciz taraflarını tipleştirir ve bir karakterin ekseriya bir özelligini
alır ve işler; Moliere'nin Cimri'si gibi. Onun için, Keşanlı Ali destanı baştan sona
kadar bir komedi degildirdiyoruz.

1960 yıllarının Türkiye'sinde Keşanlı Ali Destanı adlı bu müzikli oyun, yurdu-
muzda epik tiyatronun öncüsü olmuştur. Bu eserle ilgili söylenecek pek çok şey
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daha olsa gerektir... Kişi de~il, toplum a~ırlıldı olan ,buoyunla ilgili incelememiz,
1960'h yılların Türkiyesi düşünülerek okunacak olursa tesbitlerimiz ve yazarın yo-
rumlayışı daha sa~ıklı de~erlendirilecektirkanaatindeyiz.

Dilindeki esneklik ve kıvraklık, kara lTlizah,espiri anlayışı, hicvi ve taşlamadaki
ustahltı okuyucuyu ve seyirciyi esere ba~layan yönler olarak dikkatimizi çekiyor.
Ayrıca, saglam karakter portreleri, portlerin boyutları belirli duruma getirilerek
çizilyor.

Temasını "bir ef'Sanenin balonunun delinmesi" şeklinde özetliyebilece~imiz
Keşanh Ali Destanı'nın anafikrini de -yazarın ifadesine uyarak- biz yaratır, biz
taparız; ne çekersek ondançekeriz. Cümlesiyle ifade edebiliriz.

. Oyun, gecekondulularile şehirlileriniki ayn dünyasıarasındageçiyor.Yazar iki
antogonist dünyayı parodi ve satır sınırlarına vardırıp ne yapacaltını çok iyi bilen
ustalıkh bir güçle karşılaştırıyor. Yalanbir Efsanin üstüne konan' Keşanh Ali, so-
nunda mecburi olarak bu efsaneyi gerçekleştirirken, kapılandıgı büyük kentin
koflugunu anlayan ve orda igreti bir kukla olmaktansa basit ama gerçek benligine
dönmeyi ye~leyen Zilha, çok daha olgun bir oluşum geçiriyor(8). Haldun Taner'in

. diger piyeslerinde de oldugu gibi, bu oyunda da şahıslar, kendi kişisel delterlerinden
daha üst bir yere geçmek istiyorlar; bu da onları zaman zaman donkişotlaştırıyor.
Yazar, bu tavnyla herşeyi hafIfe almış gibi görünüyor, fakat son derece ciddi sosyal
tenkitler yapıyor. Zaten Donkişot, insanhgın, en zavalh, en zayıf, en gülünç ve en
kabadayı (!) yönlerini yansıtmaz mı?..

DtPNOTLAR

.t. HaıdunTaner'in hayatı ve eserleriyle ilgili daha geniş bir bilgi için bakınız:

Mustafa Minyaso~lu: Haldun Taner, Ankara,1988. Kültür ve Turizm Ba-
kanh~ Yayınları Türk Büyükleri Serisi.

2. "Kendi Dilinden Haldun Taner".- Renk Gazetesi (Milliyet Gazetesi'nin
1Iavesi), 26 Mart 1984.

3. Bu ince1ememizdeesas alınan kitap:

Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz
karıSı, 2. Basım, Bilgi Yaymevi, Ankara, 1977.

Not: Kitatml 119 - 229. sahifeleri Keşanlı Ali Destanı adh oyuna
aynImıştır.

4. Şinasi: Şair Evlenmesi, Tertip Eden: Mustafa Nihat Özön, 6. Baskı,
İstanbul: 1972. .
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5. Epik tiyatro için bakınız:

- Aziz Çalışır: Gerçekçi Tiyatro Sözlü~ü, 1. Baskı, ıstanbul, 1978,
Sabife: 106-107.

- S. Günay Akarsu: "Ölümünün 19. Yılında B. Breeht", Cumhu-
riyet Gazetesi, 23 Agustos 1975.

- Bertol Brecht: Epik Tiyatro Üzerine, Çev.: Kamuran Şipal, ıst.,
1965.

6. Japon tiyatrosuyla ilgili olarak bakınız:

Bedrettin Tuncel: Tiyatro Tarihi Cilt: 1, Devlet Basımevi, ıstanbul, 1938,
s. 23.-36.

7. Kitapta "Kıssadan hisse erif olan" şeklinde yazılmış bulunan bu mısra
yanlışlıkla eksik yazılmış olabilecegi kanaatiyle düzeltilmiştir.

8. Jaromir Yavroş: "Keşanlı Ali Destanııçin Ne dediler?", Çekoslavakya, 18
Kasım 1974, Haldun Taner: a.g.e., s. 232-233.
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