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“YIKANMAK İSTEMEYEN  
ÇOCUKLAR OLMAK İSTİYORUZ” 

“yeraltı”,  folktur/dans teatral ve meüt (Mersin Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu) çizgisinden gelen insanların bir yıllık kuruluş tartışmalarının 
ardından 27 mart 2003 tarihinde kurularak çalışmalarına başladı. Ardından 
gelen katılımlarla çekirdek kadrosunu oluşturan yeraltı  2004 sezonunda 
kuruluş sıkıntılarını aşarak  çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı.  

Geldiği çizgiden de hareketle tiyatro yaparken  alternatif kanallarda 
etkinliklerini sürdürme çabasında. Tiyatroyu bir zorunluluk, bir ödev, bir 
gereklilik olarak değerlendirmeyip; yeniden eğlenmek için, yeniden neşe 
için, yeniden keyif almak için yapıyor ve amatörlüğe özellikle vurgu yaparak 
piyasanın kurallarına göre hareket etmeme çabasında. Rekabete karşı 
yardımlaşma, insanca olan değerleri önemseme, anti-otoriter ve anti-
hiyerarşik olmak; ve ırk/cinsiyet/kültür ayrımcılığına, erkek egemenliğine, 
hetorosexsizme beyaz üstünlükçülüğe karşı olmak yeraltı’nın temel 
yaklaşımlarından. “Öteki”ni yok etmeye çabalamak yerine yaratıcı bir gizil 
güç olarak yönelmeyi yeğliyor.   

Kendi içine gömülü bir topluluğun kısır olduğunu düşünen topluluk, 
katı sınırları belli bir yapılanma yerine uçları açık ve diğer birey ve 
topluluklarla karşılıklı yardımlaşma içinde yürüyen hareketli bir platform 
olarak ortaya çıkıyor. Meüt mezunlarının Ankara platformu olması da yine 
“yeraltı”nın kimliğinin bir parçası. 
“yeraltı” herkesin bedeninin kendine özgü olmasından hareketle belirli bir 
çalışma biçimini dayatmak yerine, çalışmalarını atölyeler şeklinde 
örgütleyerek sürdürme eğiliminde. Bu anlamda ortaya konan atölyeler 
şunlardır: “A.Boal ve Tiyatro Oyunları Atölyesi”, “Feminist Tiyatro 
Atölyesi”, “Köy Seyirlik Atölyesi”, “Stretching ve Beden Dili Atölyesi”, 
“Ses ve Ritm Atölyesi”. Bunlarla birlikte daha dinamik bir dramaturgi 
anlayışı oluşturma amacıyla bir de dramaturgi atölyesi oluşturulmuştur. 
Grubun reji anlayışı ise rejisör-oyuncu arasındaki hiyerarşik/otoriter ilişkiyi 
yapısızlaştırmak yönünde ilerlemektedir.  
yeraltı”  ilk adımda yerleştirilen, sessizliğe ve karanlığa gömülü seyirci 
anlayışını tersyüz eden ve özellikle tiyatro dışı mekanlar da oynanmak için 
üretilmiş ve bu amaçla biri Meddah formundan hareketle “Foucault”cu 
yaklaşımla otoriter tıp söylemine ezilenlerin (hasta) karşı dili ile yaklaşarak“ 
“Meddahımtrak Hastane Öyküleri”, ve diğeri A.Boal’ın  Forum 
Tiyatrosu formundan hareketle  “Maskeli Balo” olmak üzere iki ürün 
ortaya koymuştur. Ayrıca “birlikte söyleyebiliyorsak birlikte 
yaşayabiliriz” temalı bir dinleti gerçekleştirdi. Ankara’nın giderek 
kısırlaşan kültürel ortamı için biz ne yapabiliriz sorusundan hareketle 
bir imece çağrısı da yaparak Artdiye’de sinema, tiyatro, dinleti, ve 
söyleşilerin olduğu “nisan etkinlikleri”ni organize etti. 

 

Dramaturgisi yapılan/yapılmakta olan ve sahneye taşınacak 
oyunlar ise şunlar: Ö.Kayışoğulları “İnsanlık Hali”, H.Pinter 
“Sevgili”, M. Norman “İyi Geceler Anne”, C.Koca “Piknik”, 
H.Levin “Cinayet” Folktur “Sis Çöktü Düşünceye” ve  Birol 
Tezcan’ın M. Cevdet Anday’ın aynı adlı romanından 
oyunlaştırdığı  “Gizli Emir”.  

Özellikle çalışma yeri ve buna bağlı olarak oyunlarını 
sergileyecek bir mekan bulma konusundaki sorunlarını tek başına 
aşılmayacağını düşünen topluluk için en büyük sıkıntı tiyatro 
yapan grupların rekabet halinde kendi bacaklarından asılmaya 
çalışma tavrı. 

yeraltı 

Meddahımtrak 
Birol TEZCAN 

 
“Geçen gün hastanedeyken...” diye başladım bir gün anlatmaya... ve 
hastaneye yolum düştükçe çoğaldı öyküler... sonra  çoğalan bu 
öykülerin sadece güldürmediğini  bize bir şeyler anlattığını fark ettik...  
işte bu öyküler bizi anlatmaya zorladı... 
 
bir dil oluşturmak için bir araya gelmiş öyküler...  
bu dil bize ait bir dil... alternatif bir dil...  
kim oluşturuyor bu dili?..  
bizler...  
bize rağmen, bizi dışında tutarak oluşturulmuş “tıp diline” alternatif bir 
dil...  sıcak, sevecen, ortak bir dil...  
hastalar ve yakınları olarak oluşturduğumuz bir dil...  
“Tıp Bilimi”nin üstten bakan, hiçe sayan, anlaşılmaz dil yapısını 
reddeden bir dil...   
 
böylece sadece dost sohbetlerinde anlatılmaktan çıktı öyküler, bir 
gösteriye dönüştü...  
söyleşi desek daha doğru olur aslında... istiyoruz ki öyküleri dinleyen 
sizler de anlatın öykülerinizi... paylaşmak için...  
sadece paylaşmak... 
 
aslında tek bir soruya yanıt arıyoruz: “Bizim için olduğu söylenen 
şeyler neden bize bu kadar uzak?” 
 (birol@yeralti.gen.tr) 

         
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Bir.. İki.. Üç.. TIP!.. 
                                Hakan ALTUN 

  
Tıplaştırılmış, hijyen bir toplumda yaşıyoruz. Ve denetim altına alınan kendi 
bedenlerimizdir, artık bedenlerimiz üzerinde hak iddia etme şansımız yok; ne 
eti ne de kemiği bize ait. Foucault’un belirttiği gibi iktidar bedenlerde 
karşılığını bulur. “Sistem açısından beden ulaşılabilir tek mal varlığıdır... 
ancak hem üreten beden, hem de tabi kılınmış beden olduğunda yararlı güç 
haline gelebilmektedir.”(Foucault 1992) Tıp söyleminin nesnesi olan 
bedenler özerkliklerini yitirirler ve hekimin denetimi altına girerler. Boyun 
eğen olarak hasta artık tabi kılınmış bir itiat öznesidir. Hastaneler de disiplin 
mekanlarıdır. Mimarisiyle de hiyerarşik ve hücrelere bölünmüş ve yetki 
sahibi kişilere  hareket özgürlüğü tanırken, hareketsizleş-tirilenlerin 
(hastaların) gözlem altında tutulduğu, kayıt altına alındığı, teftiş edildiği, dış 
dünyadan ve birbirlerinden bütünüyle soyutlandığı kısacası kapatıldığı 
terbiye alanlarıdır. Kuralları kesin ve katıdır. Yapısal olarak bakıldığında da 
hapishaneden bir farkı yoktur. Hastanın bedeni hiç bilmediği nedenlerle ve 
hiç tanımadığı yabancılar tarafından saldırıya uğrar; bu yabancılar onun 
bedeni hakkında hiç anlamadığı bir dille kararlar alırlar ve o da kaçınılmaz 
olarak alınan bu kararlara uymakla yükümlüdür. Bedeni üzerinde hak iddia 
eden bu yabancılar onun bedeninin sahibidir artık. Kişisel olarak karşı 
koyabileceği, kabulleneceği ya da acı çekeceği bir süreç olmaktan hızla 
uzaklaşan hastalık artık tamamen teknik bir soruna indirgenmiştir. Bu 
noktadan sonra da insan tıp söyle minin bir parçası olarak nesne durumuna 
düşer. Artık hastalık onarılacak bir arıza, o da arızalı bir nesnedir.  
Hekim-hasta ilişkisine Foucoultcu bir yaklaşımla baktığımız “hastane 
öyküleri” otoriter tıp söylemi içinde nesneleştirilen insanın başkaldırısı 
olarak değerlendirildi. Tutsak olduğu bir alanda insanca bir sıcaklığı üretecek 
bir dildir isyanına rehber olan. Hastane öyküleri komiktir; komik olmayan 
öyküler ağıt olur. Arası yoktur, arada bulunan duygular tıp söylemince işgal 
altındadır. Tıp bir tek isyan halinde ortaya konan duyguları susturamaz. Bu 
yüzden bütün disiplin mekanları yasaklar ağıtı ve özellikle de gülmeyi. Biz 
iki kanalı da kullanacağız çalışmamızın içinde. Hastanelerde ezilenlerin 
oluşturduğu bu karşı dilin tıbbın otoriter, işkal eden ve yaşama yayılan 
söylemini görünür kılacağını düşünüyoruz. Baskının her biçimi tehlikelidir, 
özellikle de kutsallaş-tırılmış mekanlara sızan ve gündelik yaşamı kuşa-
tanları. Baskının her biçimine karşı koyulması gerekir. 

Tıpkı kutsallaştırılan bir mekan olan “tiyatro”da var olan sahne–
seyirci ilişkisi gibi. Sessizliğe ve karanlığa gömülen seyirci 
eylemsizleştirilen bir seyircidir. Oturacağı yeri bile seçmekten acizdir, 
yerleştirilmiştir. Her türlü eylemi yasaklanmıştır. Otoriter/hiyerarşik 
ilişkilerin boyunduruğu altındaki seyirci hiçbir şey üretemez. 
“Meddahımtrak Hastane Öyküleri”ni çalışırken özellikle tiyatro dışı 
alanları seçtik oyun alanı olarak. Böylece seyirci daha özgür olacaktı; 
hatta seyredip seyretmeme özgürlüğü de. Böylece biz konuk olarak gittik 
seyircilere. 

Seyirciyle eşitlikçi olduğu kadar diyaloga dayanan bir ilişki 
kurma niyetimizden dolayı, diyaloga açık geleneksel formlardan 
“meddah”tan yola çıktık. Bunun bir diğer nedeni insanca sıcaklığı ve 
öykü anlatmanın, dinlemenin tadını artık unutmuş olmamızdı. Meddah 
bize bu olanağı da sunacaktı aynı zamanda.  

“Meddahımtrak Hastane Öyküleri”  sahneleme-oynama ilişkisini 
de saydamlaştıran bir çalışma oldu. Sahneleme biçimindeki 
otoriter/hiyerarşik ilişkiyi yapısızlaştırması keyifli bir deneyim oldu. 
Dramaturgi ise oynanma anına kadar sarkarak devingen bir görünüm 
kazandı. Seyircinin katkısıyla metin oyun bitene kadar yazılmaya devam 
eder.  

Biz “yeraltı” olarak çok eğlendik Gelin öykülerimizi birbirimize 
anlatmayı sürdürelim. Hiçbir şey için değilse sırf teknolojik-kapitalist 
topluma gıcıklık olsun diye...  (hakan@yeralti.gen.tr) 
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