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ÖZET 

FİZİKSEL TİYATRO ÇALIŞMALARININ KAPSAMI 

VE 

DV 8 GRUBUNUN FİZİKSEL TİYATRO YAKLAŞIMI 

 

Ezgi COŞKUN 

 

Yüksek  Lisans Tezi, Sahne Sanatları Anasanat Dalı 

Danışman:Yrd. Doç.Muzaffer SÜMBÜL 

Haziran 2008,  98 Sayfa 

 

Dansın ve Tiyatronun işbirliği ile oluşturulan fiziksel tiyatro  özellikle son otuz yılda 

giderek önem kazanmıştır. Fiziksel bir yaklaşıma yönelim; mim, dans ve dansın tiyatro ile 

ilişkisinde bir biçim edinebilmesine olanak sağlayan koreografi, fiziksel tiyatronun 

oluşumunda üç ana öge olarak belirir. 

Fiziksel tiyatroda kurgu; dans, hareket, söz, mim, oyunculuk ve sahne için gerekli bütün diğer 

ögelerin (ışık, dekor, aksesuar, müzik) birbiriyle sentezlenmesiyle oluşturulur. 

Dans ve tiyatro alanında gerçekleştirilen en önemli deneyler son otuz yılın ürünleridir. 1970 

lerde uygulama alanında dans- hareket tiyatrosu ile ilgili grupların temelini oluşturan önemli 

buluşlar ve çalışmalar 1930 lu yıllarda dans ve tiyatro alanındaki gelişmelere dayanmaktadır. 

Avrupa’da fiziksel tiyatro alanında önemli araştırmalar gerçekleştiren isimler arasında V. 

Meyerhold ve J. Grotowski belirledikleri yöntemleriyle 1970’lerin dans- hareket tiyatrosu 

gruplarını dolaylı olarak etkilemişlerdir. 

 Pina Bausch ve Wuppertal Dans Tiyatrosu, Jiri Kylian ve Hollanda Dans Tiyatrosu, 

Sasha Waltz, Carlos Saura, Maurice Bejart, Silvia Guillem, Mats Ek ve Dv 8 grubu 1970’den 

günümüze kadarki süreçte belirleyici niteliklere sahip fiziksel tiyatro grupları olarak 

değerlendirilmektedirler. 

 Bağlantılı Doğaçlama çalışma tekniğini, fiziksel tiyatro gruplarının her biri bu teknik 

doğrultusunda kendi metodlarını geliştirerek kullanmaktadırlar. Martha Graham’ın yöntemi 

ve bağlantılı doğaçlama günümüz fiziksel tiyatro uygulayıcılarının, hem dans ögesinin bu tür 

içinde kullanımı konusunda hem de yapılan koreografilerde hareket koreografisine 

gidilmesinde belirleyici unsurlar olmuşlardır. 
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Gerek fiziksel tiyatroda, gerek dramatik tiyatroda beden, artık günümüzde kalıplardan uzak, 

bağımsız olarak kendi özgün hareketinin arayışı içindedir. Bir çok fiziksel tiyatro grubunun 

çalışma yöntemi olan Bağlantılı doğaçlama;  beden, yanıt veren beden, bu yanıtı veren diğer 

bedeni dinleyen beden ya da bu iki bedenin beraberliği ile ortaya çıkan üçüncü bir dinamiği 

meydana getiren bir teknik olarak tanımlanabilir. 

 Fiziksel tiyatro çalışma yöntemi olan bağlantılı doğaçlama (contact improvisation) 

tekniği çalışılırken  oyuncunun bedenini biyomekanik açıdan incelemesi, sanatının ifade aracı 

olan bedenini bir makine olarak parçalara bölmesinde yardımcı olacak ve gerek dramatik 

tiyatro gerek fiziksel tiyatro öğrenci oyuncuları için yeni açılımlar sunacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Fiziksel Tiyatro, Dans, Pandomim, Koreografi, Hareket, Bağlantılı 

Doğaçlama. 
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                                                ABSTRACT 

THE SCOPE OF THE WORKS IN PHYSICAL THEATRE 

                                                                        AND 

APPROACH OF THE DV 8 GROUP TO THE PHYSICALTHEATRE 

 
                                              Ezgi COŞKUN 

 

                                          MA Thesis, The Unit of Performing Arts 

                    Supervisor: Yrd.Doç.Dr. Muzaffer SÜMBÜL 

                                        June 2008, 98 Pages 

 

 

          Physical Theatre, which is occured with dance and theatre, has had an importance 

especially for the last thirty years. For the phsical features: mime, dance and 

choreography are the most important features of the physical theatre. The concept in 

physical theatre is consists of these: dance, movements, words, acting and all the other 

elements which are necessary for  the stage.           

         The most important products of the theatre are the ones which were produced for 

the last thirty years. The  works and the inventions on  Dance and movement theatre  of 

the 1970s bases on the improvements in the subjects of the dance and the theatre of 

1930s. V. Meyerhold and J.Grorowski who had significant researches in the area of 

physical theatre in Europe  affected  the groups of the dance-movement theatre of the 

1970s indirectly. 

        Pina Bausch, Wuppertal Dance Theatre, Jiri Kylian,  Holland Dance Theatre , 

Sasha Waltz, Carlos Saura, Maurice Bejart, Silvia Guillem, Mats Ek and  Dv 8 group 

are considered as being the significant groups of  physical theatre from 1970s up to day.. 

        In contact improvisation technique: each one of the theatre groups uses this 

technique according to their own methods. The technique of Martha Graham and contact 

improvisation is fundemantal for both operators of contemporary pyhsical theatre and 

choreographies of movement theatre.  

        In both physical theatre and dramatic theatre, the  body is in the search of original 

movements  today and apart form being stereotyped. contact improvisation which is the  
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technique of many of the theatre groups can be defined as the body,  another body which 

reacts to this body or the togetherness of these two bodies.  

        Contact improvisation which is the method of physical theatre is going to help 

actors and actresses to examine their bodies in terms of biomechanics and divide their 

bodies into parts as an expression of the art and offer new ways for both dramatic theatre 

and physical theatre students.  

 
Key Words: Physical Theatre, Dance, Pandomime, Choreography, Motion, Contact 
Improvisation 
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ÖNSÖZ 

        Fiziksel Tiyatro, oyuncunun söz ile olduğu kadar hatta sözün ifade edebildiğinden 

daha fazlasını bedenin olanaklarını kullanarak ve müzik unsurunun bilinen tiyatro 

sanatındaki işlevinden daha önemli bir yere geçmesiyle oluşturulan, günümüz 

tiyatrosunu önemli ölçüde  etkileyen, henüz kuralları ve sınırları çizilmemiş dolayısıyla 

kuramı oluşturulmamış yeni bir tür olarak tanımlanabilir. 

        Fiziksel  tiyatro, dans tiyatrosu, hareket  tiyatrosu, gibi isimlerle de kategorize 

edilmektedir. Vücudun dramatik anlatımda metin kadar ya da metinden daha fazla etkin 

olduğuna işaret eden  bir tanımlama ile değerlendirilebilir. Bir oyuncunun enstrümanı 

bedeni olduğu için, oyunculukta beden, salt fiziksel tiyatro, mim, sirk ya da dansla 

ilgilenenler için değil  aynı zamanda dramatik oyunculuk için de bedeni sahne üzerinde 

ustalıkla kullanabilmek açısından oldukça önemlidir.  

        Oyunculukta beden çalışması, zihin ve vücut  arasındaki bölünmeyi ortadan  

kaldırmak ve  bedende zaten varolan zihin- beden işleyişini  daha da ortaya çıkarmak 

için gereklidir. Fiziksel tiyatroda bedensel çalışmalar, duyuların farkına varılarak 

duygusal  dünyanın bedende yaratıcı  eyleme dönüştüğü  ve  düşünsel, duygusal, fiziksel 

dürtülerin bedenin  tüm olanakları (ses,hareket, düşünce, imgeleme, duygu, nefes) 

kullanılarak bir forma dönüştüğü bir çalışma biçimi olarak nitelendirilebilir.   

                 Fiziksel tiyatro başlığında değerlendirilen Dans Tiyatrosu ve Hareket tiyatrosu 

öncelikle bedeni, fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden bir bütün olarak görme 

kaynağından doğar. Fakat bu iki türün farklı başlıklar içinde ele alınmasına neden olan 

en önemli unsur müziktir. 

 

        Dans tiyatrosunda müzik, dramatik yapının partneri  gibidir, yani icra edilenin 

yarısı müziktir çoğunlukla dans ile ifade söz konusudur ve dansın doğası itibariyle 

müziğe göre biçimlenmesi  kaçınılmazdır. Dans tiyatrosu icra edenlerin ritimden 

bağımsız hareket etmesi söz konusu değildir. Oysa hareket tiyatrosunda müzik önemli 

bir yere sahip olmakla birlikte oyuncuyu ritme uyma zorunluluğundan da 

kurtarmaktadır. Hareket tiyatrosunda oyuncunun ritmi anlatmak istediği hikaye 

doğrultusunda biçimlenir. Müzik,  hareket tiyatrosu oyuncusuna ancak fon 
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oluşturabilir. Müzik, hareket tiyatrosunda çok önemli bir unsurdur fakat teatral olanın 

önüne geçemez.   

                                                                                                          

                 Hareket tiyatrosu, meramın beden yoluyla anlatılması, duyguların, düşüncelerin 

ve hayal gücünün bedensel dürtüye, harekete, sese ve oradan da biçime ve iletişime 

dökülmesi olarak açıklanabilir. Hareketi danstan ayıran ve hareketi teatral yapan 

önemli bir  özellik de; hareketin estetiğinden çok hareketin altındaki neden ve onun 

bir eyleme dönüşmüş olmasıdır.  

    

        Umarım “Fiziksel  Tiyatro Çalışmalarının  Kapsamı ve Dv8 Grubunun Fiziksel 

Tiyatro Yaklaşımı” isimli araştırma çalışmamız Fiziksel Tiyatro alanında yazınsal 

kaynak açığını bir parça da olsa kapatabilir ve  bu alanla ilgili  kendisini geliştirmek 

isteyen öğrenci oyuncuların yetişmesi adına yararlı olur. 

 

        Bir çok Avrupa Ülkesinde ve Rusya’da olduğu gibi ülkemizde de Fiziksel 

Tiyatro eğitiminin verilmesini temenni eder, tez yazımı aşamasındaki yardımlarından 

dolayı Utku COŞKUN’a, değerli fikirleriyle  bana büyük destek veren  Tevfik 

TARHAL’a, değerli hocam Prof.Dr. Alexander ILIEV’e ve danışmanım Yrd.Doç.Dr 

Muzaffer SÜMBÜL’e yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. 

 

                                                                                                                          Ezgi COŞKUN 
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GİRİŞ 

        21. yüzyıl tiyatro sanatının Avrupa’da fiziksel tiyatroya doğru yönelmesi söz 

konusudur. Tiyatro sanatını kendi tarihsel  devinimi içinde değerlendirdiğimizde bu 

değişimin gerekliliği oldukça açık bir şekilde görülmektedir; ritüel, taklit, oyun 

kavramlarıyla temellendirilerek yaratılan tiyatro sanatı, günümüz dramatik tiyatrosunda 

bu kavramlardan uzaklaştırılmış ve daha çok sözel ifadeye yönelmiştir. Oysa tiyatro 

sanatının ifade biçimi görseldir. Sahne üzerinde fiziksel yaratının oluşturulması, 

oyuncunun bedensel yaratıcılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle fiziksel yaklaşım, tiyatro 

metninin  psiko-fiziksel süreçlerden geçerek değerlendirilmesine (oyuncuda vücut 

bulmasına) ve “oynama” eyleminin gerekliliğine hizmet eder. Fiziksel tiyatronun içinde,  

sahnenin  metaforlar ve göstergelerle ifade edilişi, oyuncunun harekete dayalı bir 

mekanizmanın parçası halinde  değerlendirilmesi ve kendi bedeninin olanakları ile 

oluşturulmuş bir yapıya dahil olması beni, 21.yüzyılda bir  oyuncu olarak  fiziksel 

tiyatro ile ilgili bir araştırma yapmaya yöneltti. Ülkemizde fiziksel tiyatroyla ilgili 

kuramsal anlamda araştırma açığının söz konusu oluşu, bu konuda bir çalışma yapılması 

gereğini ortaya koydu.       

         “Fiziksel  Tiyatro Çalışmalarının  Kapsamı ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro 

Yaklaşımı” isimli çalışmamızda amacımız 1970 lerde Avrupa’da ortaya çıkan ve 

günümüz tiyatrosunun gelişimini önemli ölçüde etkileyen Fiziksel Tiyatro ile ilgili 

kuramsal bir çalışma sunarak, fiziksel tiyatroyu genel hatlarıyla betimlemek ve  bu 

alanla ilgili kendisini geliştirmek isteyen öğrenci oyunculara bilimsel  kaynak 

oluşturmaktır.     

        “Fiziksel  Tiyatro Çalışmalarının  Kapsamı ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro 

Yaklaşımı” başlıklı çalışmamızın birinci bölümünde hareketin oluşumunu sağlayan 

biyomekanik kavramlar ve bedensel devinimin kültürel temelleri ele alınmaktadır. 

İkinci bölümde V. Meyerhold biyomekanik oyunculuk tekniği ile J. Grotowski’nin 

eylem ve hareket analizi ele alınarak  hareket kullanımına verdikleri önem 

bağlamında, çalışma alanımızın kapsamı içerisinde değerlendirmeye karar verdik. 

Yine çalışmamızın ikinci bölümünde değerlendirdiğimiz sahneleme tekniklerinin 

fiziksel tiyatrodaki kullanımında harekete ve görselliğe  dayalı temel disiplinler olan 

koreografi, pantomim, dans ve müziğin  fiziksel tiyatrodaki gerekliliği üzerinde 

durulmakta; üçüncü ve son bölümde ise fiziksel tiyatroya tarihsel bir bakış ile 1970-
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2008 yılları arasında örnek teşkil eden, belirleyici niteliklere sahip fiziksel tiyatro 

grupları genel özellikleriyle ele alınmış ve bir örnek olarak Dv 8 grubunun çalışma 

tekniği, (contact improvisation) yöntemi incelenerek grubun önemli bir çalışması olan 

Cost of Living (Yaşamanın Bedeli)  analiz edilmiştir.            

        Çalışmamızın önemli bir bölümünü kapsayan  sahneleme tekniklerinin fiziksel 

tiyatrodaki kullanımı değerlendirilirken, diğer bölümlerin değerlendirme sürecinde de 

olduğu gibi literatür yetersizliği en büyük sıkıntılarımızdan birini oluşturdu. Özellikle 

fiziksel tiyatro grupları ile ilgili maalesef ülkemizde yazılı ve görsel kaynak 

neredeyse yok denecek kadar kısıtlıydı. Fiziksel tiyatro gruplarının çalışma yöntemi 

olan bağlantılı doğaçlama  tekniği ile ilgili olarak Dv8 grubuna ait video kayıtlarına 

ulaşabildik. Dv8 grubu ve tezimizin kapsamındaki diğer fiziksel tiyatro gruplarının 

repertuarlarını görsel kaynak olarak tezimize dahil ettik. Bulgaristan  National 

Theatre And Film Academy’sinde aldığım fiziksel tiyatro eğitimi dahilindeki ders 

notlarını  ve Prof.Dr.  Alexander Ilıev ile  yaptığım  fiziksel tiyatro analizlerini  

tezimizin içinde değerlendirdik.  

        “Fiziksel  Tiyatro Çalışmalarının  Kapsamı ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro 

Yaklaşımı” isimli çalışmamızda V. Meyerhold, J. Grotowski, Patrice Pavis,  Anke 

Gerber ve Alexander Iliev öncülüğünde ki fiziksel tiyatro ile ilgili kuramsal  literatür 

taraması yaparak elde ettiğimiz bilgileri ve  Bulgaristan National Theatre and Film 

Academy’sinden edindiğimiz  fiziksel tiyatro arşivindeki görsel literatürü Prof. Dr. 

Alexander Iliev  ile görüşme tekniği kullanarak değerlendirdik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

BİRİNCİ BÖLÜM 

İNSAN VE HAREKET 

       Oyuncunun bedenini, mekanik bir yapı olarak değerlendirmesi enstürumanını 

tanıma bilincini sağlayan önemli bir ögedir. Bedenimizi bir makine olarak 

düşündüğümüzde ve onu parçalara ayırarak incelediğimizde hareket etmeyi sağlayan 

onun kendine ait  prensipleriyle karşılaşmaktayız. İnsana ait bir özellik olan 

düşünebilme yeteneğinin kimi zaman vücudun hareket prensiplerini çelişik bir şekilde 

etkilediğini görmekteyiz. Psikoloji bilimi, bilinçaltının insan hareketlerini etkilemesini 

genel olarak uygarlaşan dünyada insanın topluma ve kendine olan yabancılaşmasının 

dışavurumu olarak açıklar. Hareket tanımlanırken kültürel, psikolojik, sosyolojik ve 

fizyolojik açıdan farklı açılımlar sunmaktadır. Biz bu bölümde hareketin fizyolojik 

analizini yapmaya çalışacağız. Temel biyomekanik kavramlar ve yer çekiminin harekete 

etkisi tezimizin üçüncü bölümünde değineceğimiz bağlantılı doğaçlama tekniğinin 

doğru kavranması açısından oldukça önemlidir. 

 

1.1. Temel Biyomekanik Kavramlar 
 

       Çalışmamızın üçüncü bölümünde değineceğimiz bağlantılı doğaçlama (contact 

improvisation) tekniği çalışılırken bedenin biyomekanik açıdan incelenişi, bizlere 

bedenimizi bir makine olarak parçalara bölmemizde yardımcı olacaktır. Bu teknik 

çalışılırken biyomekanik kavramların ve yerçekimi kanunlarının idrak edilmesi  büyük 

önem taşır.  

       Bağlantılı doğaçlama tekniği ile çalışmaya başlayan öğrencinin ilk adımı, yerçekimi 

ve bedeni arasındaki ilişkiyi kavramak olmalıdır. Bedene hareket edecek kadar hız 

verilip, yerçekimi kuvvetinin yönlendirmesiyle devinim gerçekleşir. Oyuncunun 

hareketin oluşumunu sağlayan iç ve dış kuvvetleri bilimsel olarak algılaması, bedenine 

dışardan bakabilme yetisini kazandırır. Organik Hareket etme, bağlantılı doğaçlamada 

en temel ögedir. Buradaki organik hareket etmeden kastımız, ezberlenmiş bütün 

devinimlerden kaçınarak, herhangi bir kalıba hizmet etmeden, hareket etmek için 

hareket etmek anlamını taşır. Başka bir deyişle bedenimizi çalıştırırken düşünmeyi, 

gündelik algıyı kapatmalı ve olabildiğince bedenimizi şaşırtmalıyız. Bu noktada 
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yerçekimi kuvveti, oyuncuyu yönlendiren bir lider olarak değerlendirilir. Çünkü bütün 

hareket mekanizması ancak yerçekimi kanunları doğrultusunda gerçekleşir. Yerçekimi 

kuvvetinin olmadığını varsaydığımızda, bedenimizi kontrol etmemiz neredeyse 

imkansızlaşır. Bu açıdan baktığımızda aslında yerçekimi ile bedenimiz arasında 

doğrudan bir ilişki söz konusudur. Hareket etme, bedenimizle yerçekiminin ortaklığı 

sonucunda oluşur. İkinci aşamada ise hareketi oluşturan iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile 

karşılaşmaktayız. 

       Gerek dramatik tiyatro, gerek fiziksel tiyatro oyuncusunun enstürumanı olan 

bedenini ve bedeni ile icra edeceği sanatını yeterlilik düzeyinde algılaması, onu ancak 

bilimsel bir yaklaşımla temellendirmesinin nihai sonucunda gerçekleşir.  

        Biyomekanik, mekanik olarak herhangi bir cismin parçalara bölünerek, tüm 

biyolojik hareketlere ve yapılara uygulandığı bir çalışma alanıdır. Bu bölümde hareket 

tekniklerinin analizi açısından temel biyomekanik kavramlar ve Newton’un hareket 

kanunları ve yer çekimi etkilerinin bir hareketi yaparken ne ölçüde önemli olduğuna 

değinilecektir. Hareketi, kinetik ve kinematik olarak incelemeden önce, hareketin 

biyomekanik kavram olarak açıklanması gerekir. Biyomekanik açıdan hareket, 

psikolojik ve fizyolojik etkiler dikkate alınmadan, değişik miktarlarda kuvvet 

uygulanması ile vücudun veya vücut parçalarının zaman içerisinde ve bir mekanda yer 

değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Bkz.Soloman,1999; 37).  

       Hareket, düzgün doğrusal ve açısal olarak iki şekilde incelenir. Bunun yanısıra 

biyomekanikçiler düzgün doğrusal ve açısal hareketlerin birleşiminden doğan 

hareketleri genel (karma) hareket olarak da ele almaktadırlar.  

       Biyomekanik herhangi bir hareketi tanımlama ve analiz etmede iki dala ayrılır: 

       Hareketi yaratan nedenlere bakmadan, onlardan bağımsız olarak tanımlayan dal 

kinematik olarak adlandırılır. Kinematik, hareketten bağımsız olarak uzaklık hız ve 

ivmelenmeyi lineer (düzgün doğrusal) ve angular (açısal) düzlemde inceler. Hareketi 

yaratan etkenleri inceleyen alan ise kinetik olarak tanımlanır. İnsan hareketinin kinetik 

incelenmesi statik ve dinamik olmak üzere iki bölümde ele alınır. Dengede veya 

birbirine eşit olan kuvvetler sonucu dengede olan vücut veya cisimlerin durumlarını 

inceleyen alan statiktir. Dinamik ise, birbirine eşit olmayan veya dengede bulunmayan 

kuvvetlerin yarattığı hareketteki değişimleri inceler(Dere, 1994;23). 

       Bu alanların insanlara uygulanmasını bir yüzücünün hareketlerinde 

gözlemleyebiliriz. Örneğin tramplende başlangıç atışını bekleyen bir yüzücünün vücudu 

dengededir. Bu durumu statik incelemektedir. Başlangıç atışı verildiğinde yüzücünün 
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atlaması, yüzme sırasındaki hızı, ivmelenmesi ve atlama açısı kinematiğin, harekette 

değişmelere neden olan kuvvetlerin incelenmesi ise kinetiğin konusunu oluşturur.     

       Biyomekaniği kavramak hareketin kinetik ve kinematik analizleri ile doğrudan 

ilişkilidir. Hareketin kinematik analizini yapabilmek için bu alanda kullanılan bazı 

kavramlar şunlardır: 

        Uzaklık ve yol: düzgün doğrusal (lineer) harekette vücut veya cismin bir noktadan 

diğerine hareket ederken izlediği yörüngenin uzunluğu yolu oluşturur. Uzaklık ise, 

hareketin başlangıç ve bitiş noktalarını birbirine bağlayan doğru bir çizginin 

uzunluğudur.  

       Uzaklık, hareketin oluştuğu yörüngenin kuş uçuşu uzunluğunu verdiği gibi yönünü 

de belirtir. Bunların birimleri ise mm, cm, m, ve km’dir. 

       Açısal yol, dönmekte olan vücudun, bir pozisyondan diğer pozisyona geçişi 

sırasında hareketin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki açıya eşittir. Yani açısal 

uzaklık başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan açı kadardır. Bunların birimleri ise 

derecedir.  

       Sürat ve hız: Açısal veya düzgün doğrusal harekette sürat, birim zamanda alınan 

yoldur miktar ifade eder. Hız ise birim zamanda alınan uzaklık olup hem miktar hem de 

yön belirtir. 

       İvmelenme: Birim zaman içerisinde hızın miktarında oluşan değişmedir. Buna göre 

ivmelenme ilk hızın ve son hızın miktarlarına bağlı olarak değişme gösterir. İlk hızın 

son hızdan büyük olması, başka bir deyişle hızın yavaşlaması negatif ivmelenme, son 

hızın ilk hızdan büyük olması (hızlanma) pozitif ivmelenme, her iki hızın birbirine eşit 

olması sıfır ivmelenme olarak adlandırılır(Bkz..Dere, 1994; 27, 28).  

        Hareketin kinetik analizi hareketi oluşturan dış etkenlere dayanmamaktadır. 

Kinetik genel olarak hareketin oluşmasını yaratan kuvvetlere verilen addır. Kuvvet bir 

vücudun veya cismin dinlenme veya düzgün doğrusal hareketini değiştiren veya 

değiştirme eğiliminde bulunan etkendir.Hız, ivmeleneme, uzaklık gibi kavramlar hem 

yön hem de miktar ifade ettikleri için bunlara vektörel birimler denir. Kuvvet hem 

miktar, hem de uygulanış yönünü ifade ettiği için vektörel bir değerdir.  

       Hareketin kinetik analizi yapılırken, kinetik, hareketten oluşan bir birim 

olduğundan, hareketin oluşumunu sağlayan iç ve dış kuvvetlerin tanımlanması 

gerekmektedir. 
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1.1.1. Hareketin Oluşumunu Sağlayan İç ve Dış Kuvvetler          

          Dış Kuvvetler: 

         Dış kuvvetler genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilirler: 

        Yerçekimi kuvveti: Yerçekiminin vücuda uyguladığı kuvvettir. Bu kuvvet bütün 

cisimleri yerin merkezine doğru çeker. Yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü vücudun 

kütlesine bağlıdır. 

Yerçekimi kuvveti, kütle ve yerçekimi kuvvetinden dolayı ivmelenmenin çarpımı 

sonucu bulunur. 

        Etki-Tepki kuvveti: Vücudun yerle temas etmesi sonucu yerin vücuda uyguladığı 

kuvvettir. Örneğin altmış kilogramlık bir birey yerle temas ettiği zaman, ona uygulanan 

yerçekimi kuvveti altı yüz newtondur. Yerin vücuda uyguladığı reaksiyon kuvveti de 

buna eşit fakat zıt yönlüdür buna etki tepki kuvveti denir.  

       Sürtünme kuvveti: Bir vücudun ya da cismin bir başka objenin yüzeyine teması 

sonucu ortaya çıkan kuvvettir. Sürtünme kuvveti ayakkabı-yer, top-raket, kayak-kar gibi 

temas eden yüzeylerin niteliğine bağlıdır. 

       Su veya hava direnci: Vücudun veya objenin su veya havada hareketi sırasında 

karşılaşacağı direnç, vücudun yüzeyine, hızına ve şekline bağlıdır. 

 

         İç Kuvvetler: 

        Kas kuvveti: Kas kasılması sonucu hareketin oluşumunu sağlayan kuvvettir. 

Yerçekimi ve sürtünme kuvvetlerine karşı koymak veya etki tepki kuvvetlerini 

arttırmak için kas kuvveti kullanılır. Kasların tutunma yerlerinin şekli, yapısı (yerçekimi 

merkezinin yeri) ve serbest ya da sabit olması hareketi etkiler. 

Basınç: Bir vücuda uygulanan kuvvetin miktarı uygulandığı alana bölünürse, belli bir 

birime yapılan basınç elde edilir. 

        İş: Mekanik açıdan iş, kuvvetin uygulanması sonucu, cismin kuvveti uygulandı 

doğrultuda ve uygulandığı süre içerisinde yol katetmesidir.  

       Güç: Belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan işin miktarına güç denir. 

       Enerji: İş yapabilme kapasitesine denir. Kinetik enerji, hareket halinde bir cismin 

hareketinden ötürü sahip olduğu enerji şeklidir. Potansiyel enerji ise, cismin veya 

vücudun yer yüzeyine relatif olarak bulunduğu durumdan ötürü sahip olduğu enerjidir  

(Soloman, 1999; 42).    
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1.1.2. Hareketin Oluşumunda Yerçekiminin Etkileri 

             Bu bölümde bahsedeceğimiz yerçekiminin etkileri, günümüz fiziksel tiyatro 

gruplarının çoğu tarafından kullanılan bir teknik olan bağlantılı doğaçlama (contact 

improvisation) da önemli bir yer tutmaktadır. Bağlantılı doğaçlama tekniğinin ilk 

aşaması olarak değerlendirilen çalışma, oyuncunun yerçekimi ile ilişkisi olarak 

değerlendirilir. Bu bağlamda yerçekiminin hareketin oluşumundaki etkisi, bağlantılı 

doğaçlama çalışma teknikleri bölümünde değineceğimiz oyuncunun yerçekimi ile olan 

ilişkisindeki bilimsel verileri içermesi bağlamında oldukça önemlidir.  

       Yerkürenin, yüzeyinde bulunan bütün cisimleri yerin merkezine doğru çekmesine 

yerçekimi kuvveti adı verilir. Bu, sabit bir kuvvet olup bundan kaynaklı oluşan 

ivmelenmeye yerçekiminden dolayı ivmelenme denir. Bütün vücut ağırlığının veya 

kütlesinin bir noktada toplandığı varsayıldığında bu noktaya yerçekimi merkezi adı 

verilir. Anatomik pozisyondayken, yani ayaklarımız omuz genişliğinde açık, ayakta 

duruyorken, yerçekimi merkezi aynı zamanda düzlem ve eksenlerin kesişme noktasını 

gösterir. Yoğunluğu her tarafta eşit olan simetrik bir cisimde bu nokta, cismin 

geometrik merkezidir ve ağırlık merkezi adını alır (Bkz.Dere, 1994; 93).  

       İnsan vücudunun esnek olması ve sıvalar içermesi yerçekimi merkezinin 

saptanmasında güçlükler yaratır. Bunun yanı sıra vücudun hareketleri ile yerçekimi 

merkezi büyük oranda değişir. Bununla birlikte 19. yüzyıldan bu yana yapılan 

çalışmalar sonucunda, anatomik pozisyondaki bir bireyin yerçekimi merkezi yerden 

yüksekliği bağlamında birey boyunun %55’i ile %60’ı arasında varyasyonlar 

göstermektedir(Bkz.Dere, 1994; 89). 

       Örneklendirecek olursak yerçekimi merkezinin yerden yüksekliği 100 cm olan bir 

bireyde bir kol yukarıya kaldırılırsa, merkez 4 cm, iki kol yukarıya kaldırılırsa 8 cm, tek 

ayak üstünde dik duruşta ise 10 cm yükselir. Fiziksel tiyatroda ve özellikle biomekanik 

oyunculuk tekniğinde sıkça kullanılan sıçramaların yerçekimi ile doğru algılanması 

ancak bilimsel verilerle temellendirildiğinde hareketi kendi organiğinde 

gerçekleştirebiliriz. Sıçramalarda yerçekimi merkezinin yerden yüksekliği bir kez 

maksimuma ulaştıktan sonra, pozisyon değişikliği olsa bile başın ve ellerin yerden 

yüksekliğinin değişmesine karşın yerçekimi merkezinin yerden yüksekliği değişmez. İki 

kol birden yanlardan sarkıtılarak atlayış yapılırsa vücut 8 cm yükselir. Atlayış sırasında 

bir bacak kaldırıldığı zaman vücudun geri kalan kısımları 8 cm alçalır. Bu örnekte de 
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gözlemlendiği üzere, yapılan bütün hareketlerin, devinimlerin oluşumu yerçekimi ile 

doğru orantılıdır (Bkz.Dere, 1994 ;29). 

        Bu bölümde açıkladığımız, temel biyomekanik kavramlar, hareketin oluşumunu 

sağlayan iç ve dış kuvvetler ve yerçekiminin harekete etkisi, fiziksel tiyatro 

oyuncusunun kavraması gereken bilimsel esaslardır. Ancak bu kavramların idrak 

edilmesiyle temellendirilmiş bir beden kullanımı ile fiziksel anlatımda organiklik 

görünür kılınabilir.  

1.2.Bedensel Devinimin Kültürel Temelleri 

1.2.1. Oyun Kavramı  

       Çağdaş tiyatro düşüncesine, gerçekçi akımdan başlayarak genel olarak bir göz 

attığımızda günümüz tiyatrosunun bütün bu süreçlerden etkilenerek gelmiş olduğu nokta, 

tiyatro sanatının yeniden görselliğe yönelmesidir. Bir çok Avrupa ülkesinde 1970’lerden 

başlayarak, hareket tiyatrosuna doğru bir yöneliş söz konusudur. Genel olarak fiziksel 

tiyatro olarak tanımlanan, tiyatro sanatının gidişatını etkileyen bu tür, kimi kuramcılar 

tarafından (Şener,2000;171) tiyatronun kökenine yeniden bir dönüş olarak da 

değerlendirilmektedir. Tiyatronun kökenine baktığımızda ise ritüel, taklit ve bu ögelerin 

asıl çıkış noktası olan “oyun” kavramıyla karşılaşırız.    

       Bu bölümdeki amacımız tiyatro sanatını icra eden kişinin (oyuncunun) varoluş  

nedeni olan  oynama eyleminin tarihsel süreç içinde oluşturduğu “oyun” kavramını, bu 

kavramın, taklit, dans ve ritüel ile ilişkisini açımlamak, oyuncunun hareket etme 

ihtiyacının “oyun” olgusu ile değerlendirilmesi gereğine dikkat çekmektir. 

       Oyunculuk sanatı varolmadan önce, oyunculuk yetisi vardı.Yani eğitilmiş 

profesyonel oyuncudan çok önce oyunculuk yapan insan vardı. Huzinga’nın dediği gibi ; 

“Kültürün kaynağı oynayan insandır”(Huizinga,1995;10). Dünyanın dört bir yanında 

ilkeller düşüncelerini ve duygularını anlatabilmek için önce harekete sonra sese ve 

geliştikçe de söze başvurmuşlardır.          

      Oyunun işlevi, pragmatik bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde genel olarak her 

bilimsel araştırma ve incelemeci tarafından, hareket noktası olarak kabul edilir. Bazı 

bilim adamları oyunun kökenini ve temelini yaşam sevinci fazlalığının belirlediği bir 

olgu olarak görmüş, kimi bilim adamlarıysa canlı varlıkların oyun oynama ihtiyacının 

doğuştan gelen bir taklit yeteneğinin hükmü altında olduğunu, oyun yoluyla hayatın 

ondan talep edeceği ciddi faaliyetlere hazırlık yaptığını dile getirirler(Bkz. 
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Huizinga,1995; 14). Fakat bu açıyla yaklaşan bilim adamlarının, estetiğin derinlerine 

demir atmış olma niteliğine hiç dikkat etmediklerini söyleyen Huizinga oyunun kökeni 

ile ilgili şu açıklamaları yapmıştır;  

 

“Gerçekten de, oyunun asıl özü tasvir bile edilmemiştir. Getirilen her 

açıklamanın karşısında, şu soru geçerliliğini korumaktadır: Tamam öyle 

olsun, ama sonuçta oyunun “zevkli yanı” nedir? Bebek neden zevkten 
bağırır? Oyuncunun neden hırstan gözü döner, neden binlerce kişi kalabalık 

futbol maçında çılgınlığa varan bir heyecan yaşar?   Oyunun oyunluğu hiçbir 

biyolojik çözümleme tarafından açıklanabilmiş değildir. Ve zaten oyunun özü, 

tamamen onun kökeninde yer alan yanı, tam da bu yoğunlukta, bu aşırı tahrik 

etme gücünde bulunmaktadır.”  (Huizinga,1995;18)       
 

        Oyundan alınan zevkin, oyun kurmaya duyulan ihtiyacın, biyolojik bir 

çözümlemeyle nedenlendirilememesi, bir anlamda oyuna öznellik sağlamaktadır. Her 

bir bireyde farklı nedenlerden çıkışlı bir ihtiyaç olsa da oyun kurma toplumsal olma 

ihtiyacının nihai sonucudur. Oyunun herkes tarafından gözlenebilir, toplumsal bir 

olgu olmasına rağmen, hiçbir rasyonel ilişki üzerinde temellendirilemeyeceğini ise 

Huizinga şu şekilde ifade etmiştir; 

  

                   “Oyun,  herkes tarafından gözlenebilir bir olgu olarak, aynı anda hem 

hayvanlar alemini, hem de insanlar alemini kapsamaktadır. Bunun sonucu 

olarak, hiçbir rasyonel ilişki üzerinde temellendirilemez; çünkü akla 

dayandırılması onu insanlar alemiyle sınırlandıracaktır. Oyunun varlığı 

hiçbir uygarlık basamağına, evreni kavrayışın hiçbir biçimine bağlı değildir. 

Her düşünen varlık, dili oyunu tanımlayacak genel terime sahip olmasa bile, 

bu oyun ve oynama gerçeğini bizatihi bağımsız bir şey olarak tasarlayabilir. 

Oyunun varlığı inkar edilemez niteliktedir. Hemen hemen bütün soyut 

bizatihilikleri -adalet, güzellik, hakikat, zihin, tanrı- inkar etmek mümkündür. 

Ciddiyette inkar edilebilir, ama oyun asla.”  (Huizinga,1995;19)  

 

        Huizinga’nın, bütün soyut kavramların inkar edilebileceğini dile getirmesi ve 

oyunu bu kategorizasyondan farklı değerlendirmesi, aslına bakılırsa “oyun”u bütün 

diğer kavramlardan daha çok gerçeklik ile ilişkilendirmesinin bir sonucu olarak 

belirir. Hayatımızın her alanında oyun kurma ihtiyacı, oyunun inkar edilemez bir 

nitelikte olması tiyatro sanatının içinde oyunun -ki burada oyunu, oyunun içinde 
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oyun olarak da tanımlamak mümkün- toplumsal gerekliliğine hizmet eder. Görüyoruz 

ki, insanın varoluşundan günümüze kadar insan oynama ihtiyacındadır. Bir başka 

bakış açısıyla insanın oynama ihtiyacını Bakshy şu şekilde açıklar; 

         
        “Bu insanoğlunun daha değişik görünme çabasından ortaya çıkar, bu 

çaba insanın kendinden ötede olma isteğinden oluşur.”  (Nutku,2002;39) 

 

                 Oyunun, oyun olmayan bir amaca varmaya yaradığı varsayımından hareket 

edildiğini dile getiren Huzinga ‘nın bu bakış açısını Metin And şu şekilde açıklamıştır; 

 
“Dil, mithos, ritüelin hep kökeninde oyun buluyor Huizinga; hukuk ve 

düzen, tecim ve kar, zanaat ve sanat, bilgelik ve bilim gibi uygar yaşamın 

önemli iç güdüsel güçlerinin kökeninde mithos ve ritüel vardır, ve hepsi 

oyundan çıkmıştır.” (And,1974;94) 
 

        “Oyun kurma” tiyatro sanatının başat ögesi olarak değerlendirilir. Oyuncu, oynayan 

insan, tiyatro sanatında hayata dair ve sahneye dair olmak üzere iki kere oyun kurar. 

Yukarıda değindiğimiz gibi oynayan insan yani hayatın her anında oynama ihtiyacında 

olan insan tiyatro sanatıyla birlikte oyun kurma ihtiyacına ikinci kez vurgu yapar. 

        Turhan Ilgaz Tiyatro sanatından bağımsız olarak tanımladığı oyun kavramının, 

yukarıda sözünü ettiğimiz “ oyun kurma” ile doğrudan ilişkisini şu şekilde betimlemiştir; 

 
 “Oyunun,hayatı taklitten ibaret olduğu her durumda, bir yandan 

oyuncu,gerçekleri içermediği kuralları doğallıkla icat edemez ve izleyemez, 

öte yandan da oyun, takınılan tavrın bir benzeşim, basit bir taklit olduğu 

bilincine eşlik eder.Üstlenilmiş davranışın temel gerçekdışılığına ilişkin bu 

bilinç, başkaca oyunları tanımlayan keyfi yasallığın yerine ve yerinde,insanı 

gündelik hayattan ayırmaktadır.  (Ilgaz, 1994; 41) 

  

        İlkel insanın hayatı betimlemesinde önemli bir yere sahip olan “oyun”a yirmi birinci 

yüzyıla kadarki tarihsel süreçte birçok anlam yüklenmiştir. Hayatın her alanında kültürel 

ögelerin neredeyse belirleyicisi olan bu kavram, tiyatro sanatının ilk adımını 

oluşturmakta, fakat öte yandan tiyatro sanatının geçirmiş olduğu kuramsal evrelerin, bu 

kavramı unutturduğu yanılsaması, çağımızın tiyatro sanatını “oyun kurma” ögesinden 

mahrum etmektedir. 
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 1.2.2. Bedensel Devinimin Kültürel Temelleri Açısından “Oyun”un Önemi 

        Birçok kültür araştırmacısı ve gözlemcisinin(Bkz.Kılıçbay,1994; 43), bedeni ve 

bedenin eylemlerini, zihnin ilgisiz süsleri olarak betimlemeleri ve görmezden gelmeleri 

ve diğer yandan da “dil” kavramını, kültürden, dolayısıyla bedensel devinimden bağımsız 

açımlamaları, kendi içlerinde çelişkiyi barındırır. Devinime ve bedene önem 

verdiklerinde ise bu ilginin nedeni, devinimin dolayısıyla bedenin arkasında yatan 

düşünceyi görme eğilimindendir. Örneğin, eğer jestler söz ile ifade etmek istediklerimizi 

tercüme edebiliyorlarsa “açıklanmış” kabul edilirler. Fakat “dil” olgusunun “oyun” dan, 

dolayısıyla kültürel devinimden bağımsız düşünülemeyeceğine Huizinga şu şekilde 

açıklık getirmiştir;     

 
“İnsanın iletişim kurabilmek, öğrenebilmek ve emredebilmek amacıyla 

kendisi için yarattığı şu ilk ve yüce araç olan “dil”i bir düşünelim. İnsan, dili 

sayesinde nesneleri ayırmakta, tanımlamakta, fark etmekte, tek kelimeyle 

adlandırmaktadır; başka bir ifadeyle” şey”leri zihin alanına kadar 

yükseltmektedir. Dilin yaratıcısı olan zihin, oyun oynayarak madde ile 

düşünülen “şey” arasında sürekli olarak gidip gelmektedir. Soyutun her 

ifadesinde bir simge vardır ve her simgede bir kelime oyunu içermektedir.” 

(Huizinga, 1995; 18) 

 

        Beden, dil ve zihin arasında ilişki kurulduğunda görülür ki, bedensel devinim ve 

dil arasındaki benzerlik oldukça açıktır. Her ikisi de canlı organizmalar olan kültürel 

etkinliklerdir. Devinim de dil gibi insanın varoluşundan geçirdiği bütün evrelerde her 

an onunladır; insanların sürekli yarattıkları, katıldıkları, yorumladıkları ve dolayısıyla 

“oyun” dan bağımsız düşünülemeyecek kültürel bir veridir.  

 
 “Devinim, kişisel gelişmede, hem bireysel kimlik hem de toplumsal 

ilişkiler için gerekli olan ilk ve temel basamağı oluşturmasıyla, dilden önce 

gelir. İşitsel değil, görsel ve devinduyumsaldır (kinesthetic); çoğu zaman 

dilden daha az spesifik, dolayısıyla daha kapsamlı, çağrışım yüklüdür.” 

(Novack,1990; 95) 

  

        Birçok toplumun geçirmiş olduğu ve de devam etmekte olan bedensel devinim, 

toplumların kendi kültürel yapılarını ifade etmek bağlamında taşıdığı özgünlükle, her 

toplumun içinde barındırdığı oyun olgusunun vazgeçilmez ögesi olarak 

tanımlanabilir.  
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 “Beden ve devinim, kültürün diğer ögeleriyle karşılıklı etkileşen ve 

onları yorumlayan toplumsal gerçekliklerdir. Popüler dans, sahne dansı, spor 

ve ritüel gibi yapılaşmış devinim sistemleri, düşünce ve değerleri kodlayarak 

ve ortaya çıkararak, insanların kim oldukları ve nasıl bir yaşam sürdükleri 

hakkında imgeler yaratılmasına ve bunların dile getirilmesine yardım 

ederler; yaşam deneyiminin, gösterinin bir parçasıdırlar, insanların, 

sayesinde kendilerini öğrendikleri etkinliklerdir.”  (Novack,1990; 95)  

 

1.2.3. Hareket, Taklit, Dans ve Ritüelden Oyun Yaratısı 

        Tiyatro sanatının kökeninde, ilkel insanın doğayla ve tanımlayamadığı güçlerle 

ilişki kurabilmek için ürettiği “ritüel” lerin bulunduğu kabul edilir(Bkz.Çalışlar,1995 

;182). Tiyatronun kaynağına yönelik araştırmaların bu konuda farklı kuramların 

ortaya çıkmasına neden olduğu gerçeğinin yanısıra, kökeni bakımından tiyatronun, 

dinsel-büyüsel amaçlı törenlerdeki “taklit”ten çıktığına inanılmaktadır. 

        İlkel insanda üretim ilişkileri, din, büyü ve çok ilkel bir nitelikte de olsa sanat ile 

iç içedir. Tiyatronun başlangıcında da bu iç içelik görülür. Üretim biçiminin avcılığa 

dayandığı, insanlık tarihinin ilkel aşamasında, yaşayabilmek için avlanmak zorunda 

olan insanoğlu, yakaladığı ya da öldürdüğü hayvanı yemeden önce onun etrafında 

dans ediyor ve böylece öldürdüğü hayvanın ruhunu kovduğuna inanıyordu.  
 

“Düşüncenin ilk aşamasında insan başat yere sahiptir. Ancak ilkel 

insan bilgilendikçe, doğayı ve onun gücünü tanıdıkça kendi küçüklüğünün ve 

zayıflığının farkına varır. Anlaşılamayan, açıklanamayan durum ve olayların 

ardında olduğu varsayılan doğaüstü varlıkların gücü gözünde bir kat daha 

artar. Böylece, bilginin ilk gelişimi beraberinde inancı, dua ve kurban 

törenlerini getirir. (Ergin,2002;19) 

  

         Önceden bu ilkel oyunlarda oyuncular ellerini çırparak ya da ayaklarını yere 

vurarak bir tartım buluyorlardı. Sonraları bu oyunlara ezgiler ve belli anlamlara gelen 

sesler girdi. Bu oyunlar av törenlerinden doğa güçlerine olan saygıyla karışık korkuya 

kadar gelişti. Böylece yağmur duaları, bolluk törenleri, ölme-dirilme oyunları ortaya 

çıktı.  
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        Oyunun niteliklerinin ve işlevinin ilkel insanla birlikte “ritüel” olgusunu 

oluşturması ve bu olgunun tiyatro sanatının çıkış noktasını belirlemesi bağlamında 

Huizinga’nın değindiği oyun yanılsaması ve oyuncudaki karşılığı dikkate değerdir. 

Huizinga bunu şu şekilde ilişkilendirmiştir;  
 

“Kutsal ayinleri belirleyen ve gerçekleştiren bir topluluğun ruhani 

tavrının, öncelikle bir aziz tavrı olduğu ve bunun aşırı bir ciddiyet taşıdığı 

açıkça ortadadır. Fakat bir kez daha tekrarlayalım ki, gerçek ve kendiliğinden 

olan oyunsal tavır da derin bir ciddiyet içinde olabilir. Oyuncu kendini bütün 

varlığıyla oyuna kaptırabilir. “ Sadece oyun oynamak” bilinci tamamen geri 

plana itilmiş olabilir. Oyuna çözülmez bir şekilde bağlı olan sevinç, yalnızca 

gerilime değil, aynı zamanda taşkınlığa da dönüşebilir. Oyun ortamı, doğası 

gereği istikrarsızdır. Oyunu bozan dış bir darbenin etkisiyle, kuralların ihlal 

edilmesiyle ya da bir iç nedenden (oyun duygusunun azalması, oyunun 

yanılsamasının ortadan kalkması, büyüsünün bozulması) ötürü, “asıl hayat” 

her an yeniden egemen duruma geçebilir.” (And,1974; 14) 

 

         İlkel törenlerdeki taklit araçları büyü, maske ve danstır. Sözünü ettiğimiz bu 

avlanan hayvanların ruhunu kovma çabası, ilkel insanın ilk dinsel-büyüsel kaygısıydı. 

Tiyatronun kaynağında büyü, gösteriyi ortaya çıkaran bir araç oldu. Avlanacak 

hayvanın postuna girmek, daha önce öldürülmüş aynı türden hayvanın kafasını kendi 

başına geçirmesi ise maskeyi yarattı. Avı kutlama eyleminden doğan hareketler ise, 

giderek bir tartım kazanıp, dansı doğurdu. Bu ilkel av törenlerinde büyü, maske ve 

dansla gelişen oyun, doğaya karşı büyük bir savaş vermek zorunda olan ilkel insanın 

direncini arttırırken, aynı zamanda topluluk üyelerinin aralarındaki bağı güçlendirip, 

dayanışmayı sağlıyor. Ancak tiyatronun kaynağını yalnız bu özelliği ile açıklamak 

eksik olur. Kolektif bir sanat olan tiyatronun temelinde birlikte üretip paylaşmanın 

büyüsel hazzı kadar, doğada insanı çeken renkler, etkili kokular, göz alıcı biçimler, 

güzel sesler ve hareket de etkili olmuştur. Bu konuda Ergin şunları söylemektedir; 

 

“Ritüelden sanata geçiş, inancın yerini düşünceye bırakma sürecini 

yansıtır. Ritüel, sanat ile gerçek yaşam arasında bir köprü görevi görmüş, 

ritüelin yarara dönük, heyecan verici, esrik, korkutucu ve tekdüze yapısı, 

sanatın yaşamı taklit etmesine, gerilimi, heyecan ve korkuyu yatıştırmasına, 

yenilikçi bakışına dönüşmüştür. Ritüelin yaşam duygusunu pekiştirdiği klan 

üyelerinin yerini, sanatın yaşamlarını söz, dua, övgü veya yergiyle, eleştirel 

gözle yansıttığı toplum bireyleri almaktadır.”  (Ergin, 2002; 21) 
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        Ritüellerin toplumsal işlevi, sanatın gerekliliği noktasında belirleyici olmuş ve 

yaşamı taklit ihtiyacının sanatsal ifadeye yönelmesinde bir köprü görevini 

üstlenmiştir. 

 

                 Ritüellerin İşlevi: 

 

• Bireyi, toplumsal yaşamın gerektirdiği düzen bağının sıklığı ve acı çekme yönünde 

eğitir..Ona toplumda yaşamasını öğretir.Bireyleri bir araya getirir. Toplumsal bağı 

güçlendirir, ortaklığı pekiştirir.  

• Geleneklerin sürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının, törelerin 

kökleşmesine yardımcı olur. Toplumu canlı bir biçimde ayakta tutarak canlandırıcı 

bir etki sağlar. 

• Özellikle toplumun bunalımlı dönemlerinde kişilerin coşku ve duygularını bir arada 

dile getirmelerine olanak sağlayarak, bozulan dengeyi sağlar. O toplumun üyesi 

olmanın mutluluğunu verir (And,1974; 52). 

  

        Ritüel, bir örnek üzerine kalıplaşmış davranışlar ve töreler bütünüdür. Simgesel 

eylemdir. Mitos ise ritüelin, duygu ve eylemin sözlü şeklidir. Ritüel ile mitosun 

birleşmesinden ortaya çıkan dram ise ikisini de içerir.                                                                               

 

        İlkel tiyatrodan çağdaş tiyatroya uzanan süreçte ritüel, taklit ve dolayısıyla 

“oyun kurma” kavramlarının birçok açıdan biçim değiştirdiğini, tiyatronun yazınsal 

tarihinin bazı dönemlerinde ise bu kavramların neredeyse unutulduğunu görmekteyiz. 

Oysa çağdaş tiyatro ile yeniden tiyatronun kökenine, ritüellere, yani göstergelere 

yönelmesini, tiyatro sanatının olmazsa olmazı olan görselliğe ihtiyacının sonucu 

olarak değerlendirmek mümkün. 

        Ritüel, taklit, “oyun kurma” nın tiyatronun başat görsel ögeleri olması ve bu 

bölümde betimlemeye çalıştığımız üzere sözü geçen ögelerden bağımsız 

düşünülmesinin, yirmi birinci yüzyılda metne dayalı, sözün başat öge sayıldığı ve 

dolayısıyla kültürel varoluşundan da bağımsız bir tiyatro anlayışını belirlediği 

kanısındayız. Fakat görselliğe yönelimin getirisi olarak biçimlenen fiziksel tiyatronun 

göstergelere, simgelere, metaforlara yönelimi bizleri tekrar tiyatronun kökenine 

yöneltmekte ve bu bölümde değindiğimiz kavramların yirmi birinci yüzyılın 
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“modern” tiyatro anlayışı ile sentezlenerek yeni bir türün oluşumuna (fiziksel tiyatro) 

kaynaklık etmektedir. 
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                                                         İKİNCİ BÖLÜM 

YİRMİNCİ YÜZYIL TİYATRO SANATININ İÇİNDE FİZİKSEL TİYATRO 

TEMELLERİ 

        Çağdaş tiyatro düşüncesi içinde değerlendirebileceğimiz Fiziksel Tiyatro’nun 

betimlenmesi tiyatronun geçirdiği tarihsel süreçle doğrudan ilişkilidir. Görselliğe 

yönelme ihtiyacı, gerçekçi akımdan başlayarak sahne üstünde doğallık, gerçekçilik gibi 

kavramların ön planda tutulması, devinimsiz oyuncuların oluşmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle 19. yüzyılın ikinci yarısından, gerçekçi akımdan başlayarak tiyatronun 

tarihsel sürecini özetlemekte fayda görüyoruz. Bu süreçte fiziksel tiyatro ile ilgili 

doğrudan ilişki kurabileceğimiz isimler Jerzy Grotowski ve Vsevolod Meyerhold’dur. 

Fakat bunun yanısıra tiyatro sanatının geçirmiş olduğu tarihsel devinimde fiziksel 

tiyatro üslubunun oluşmasına dolaylı yoldan etkisi olan düşüncelerde bu dönem içinde 

yer almaktadır 

              Tiyatro kuramcıları tarafından (Bkz. Şener,2000;232) 19.yüzyılın ikinci 

yarısında ortaya çıkan gerçekçi tiyatro çağdaş tiyatronun başlangıcı olarak kabul 

edilmiştir. Gerçekçi tiyatro romantik akıma tepki olarak ortaya çıkmış ve 

romantizmin yaşamdan kopukluğunu toplum sorunlarına karşı ilgisizliğini ve 

yapaylığa varan duygusallığını eleştirmiştir. Gerçekçi tiyatro kuramcıları günlük 

yaşam gerçekleriyle ilgilenmiş bunları bilimsel yöntemle inceleyerek ve sadeliği 

seçerek seyirciye sunma amacı taşımışlardır. Gerçekçi tiyatro akımı tiyatro sanatına 

yeni sorumluluklar yüklemiştir; 

 
“Gerçekçi tiyatro düşüncesinin ilkeleri saplanırken topluma karşı 

sorumluluğun altı çizilmiş bilimsel yöntemin nasıl uygulanacağı açıklanmış 

ilüzyon yaratma teknikleri üzerinde durulmuştur. Gerçekçi tiyatro düşüncesi 

oyun yazarlığında, yönetmenlikte, oyunculukta biçimden çok öze ağırlık 

vermiş, toplumun yaşayan sorunlarına yönelerek çağdaş bir nitelik 

kazanmıştır.”   (Şener;. 2000;167) 

 

        Gerçekçilik, tiyatroya yeni bir bakış açısı ve özgürlük getirmiştir. Konu 

seçiminde aşk, ahlak, doğruluk gibi bu döneme kadarki süreçte alışılagelmiş 

kalıpların ötesine geçilmiş, gerçeğin ne olduğu bilimsel bir bakış açısıyla ve 

toplumun sorunlarından bağımsız olmayarak ifade edilmiştir.  
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        19. yüzyılın sonlarına doğru kuramcılar, bir yandan insanı etkileyen, toplumsal 

değerlerin karmaşıklığı çelişkilerini dile getirirken diğer yandan insanın ilkel ve 

hayvansı yanına, doğal dürtülerinin yansıtılmasına önem vermişlerdir. Bu noktada 

realizm ve natüralizm çelişkisi görülmeye başlanır. 

       
                     “Doğalcı eğilim içinde olan yazar ve düşünürler, insanı bir doğa 

parçası gibi madde yanı ile ele alır, bu maddeyi bilim yöntemi ile incelemeye 

özen gösterirler. Gerçekçi eğilimli yazar ve düşünürlerin ise toplumsal 

ilişkilere ve toplum sorunlarına önem verdikleri, toplumu, insanı karmaşık bir 

bütün olarak ele aldıkları, toplumsal sorumluluğa dikkat çektikleri görülür. 

Her iki eğilim yaşam gerçeğinin yansıtılması konusunda birleşmiştir. Birinde 

durum ve olgulara egemen olan toplum yasaları, ötekinde insana egemen olan 

doğa yasaları ilgi çeker.” (Şener, 2000;177) 

                                                                           

        19. yüzyılın sonlarında gerçekçi doğalcı eğilimlerin tiyatro yazarlığı ve 

uygulamasındaki başarısı yadsınamaz bir hale gelmiş ve akabinde bu tiyatro akımının 

belirlediği kalıpları her yönde aşmayı amaçlayan yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu 

eğilimlerin idealist felsefeyle temellenmiş olmaları açısından romantizmin uzantıları 

olduğu düşünülür. 

                                                                              

                  “Her ülkede birbirine benzer doğrultularda gelişen karşı gerçekçi 

görüşler, simgecilik(sembolizm) yeni romantizm estetikçilik akımlarını 

meydana getirir; plastik sanatlarda, şiirde önemli yapıtlar üreten bu akımlar, 

tiyatro türünde ciddi bir atılım yapamamış, güçlü oyunlarla perçinlememiştir. 

Tiyatroda akım oluşturacak bir kuram ve uygulama birliğini 

geçekleştiremeyen bu eğilimler kısa sürede soluğunu yitirmiş, ancak sahne 

uygulamasına ilişkin bulguları ile daha sonraki gelişmelerde etkin olmuştur”    

(Şener,2000;220)                    

     
         20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan öncü akımlar ise gerçekçi akıma karşı 

çıkmakla birlikte 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan karşı gerçekçiler gibi mistik 

eğilimli değillerdir. 20. yüzyılın öncü akımlarından insanın bir güç kaynağı olarak 

bilinçaltına yönelmesi dile getirilir. Bu akımlardan sürrealizm içinde yer alan 

Antonın Artaud birinci dünya savaşı öncesi öncü tiyatro anlayışı ile günümüz modern 

tiyatro anlayışını birbirine bağlayan önemli bir halka olarak değerlendirilir. Antonın 
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Artaud tiyatro sanatının toplumu değiştirebilme gücüne inanmış ve yeni bir tiyatro 

anlayışı sunmuştur. Artaud tiyatrosuna “Kıyıcı Tiyatro” adını vermiştir.    

     
         “Tiyatro, düşünce ile hareket arasındaki o kendine özgü dili yeniden 

elde etmelidir. Bu dil, konuşmanın ifade olanakları değil, uzamın dinamik 

ifade olanakları dikkate alınarak tamamlanabilir”. (Artaud, 2005; 125) 

                                                                      
        20. yüzyıl öncü akımlarında, sürrealizm, ekspresyonizm ve fütürizmde, görüntü 

dilinde kırılmalara gidilmesi uyumsuzluğu ifade olanaklarını genişletmiş ve bu 

bağlamda da kendinden sonra oluşacak olan tiyatro akımlarına ve fiziksel tiyatroya 

da dolaylı olarak bir zemin teşkil etmiştir. 

        Tiyatronun işlevi birinci dünya savaşından sonra Almanya’da halkın ilgisinin 

politik sorunlara yönelmesiyle yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Tiyatro sanatı 

siyasal konuları tartışmakla görevlendirilmiş ve bu sanatın siyasi bir bakış açısına 

hizmet etmesi beklenmiştir. Bunun nedeni ise birinci dünya savaşından sonra ve 

ekonomik bunalım sırasında Alman toplumunun bu çeşit tartışmalara ve misyonlara 

gerek duymasıdır. 

        İkinci dünya savaşı ortasında güçlenen ve etkisini bir ölçüde günümüz dünya 

tiyatrosunda sürdüren siyasal amaçlı tiyatro düşüncesinin ilk kuramcısı Alman tiyatro 

yönetmeni Erwin Piscator’tur. Piscator, siyasal tiyatro kuramını kendi 

uygulamalarından yola çıkarak saptamıştır. Piscator siyasal amaçlı tiyatronun 

biçimini dramatik değil, epik yani anlatımsal olması gerektiği düşüncesiyle Bertolt 

Brecht’in “epik tiyatro” kuramının ön hazırlığını yapmıştır. 

        Siyasal amaçlı tiyatro düşüncesi, tiyatro sanatını bir araç olarak görmüştür. 

Siyasal tiyatro Marksist felsefenin tarihsel maddecilik ilkesinden beslenmiş ve 

tiyatronun sınıf savaşımında araç olarak kullanılmasını 

öngörmüştür(Bkz.Çalışlar,1995; 352). 

       
              “Siyasal amaçlı tiyatro, tiyatro düşüncesinde yeni bir aşamadır. Bu 

aşamada tiyatro bir araç olarak kullanılmakta, Tiyatronun öğeleri bu 

anlayışla yeniden ele alınmaktadır. Tiyatronun bir propaganda aracı olması, 

seyircinin önemini arttırmış, tiyatronun tüm anlatım olanaklarının seyirciyi 

etkileyecek biçimde kullanılması öngörülmüştür”    (Şener,2000;228) 
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        Siyasal amaçlı tiyatro düşüncesi içinde de değerlendirilebilecek olan Bertolt 

Brecht’in kuramını oluşturduğu ve uygulamasını yaptığı Epik tiyatro, iki dünya 

savaşı arasında gerçekçi, doğalcı akıma karşı çıkan, görünen somut gerçekle değil, 

onun derininde olanın anlatımıyla ilgilenen ve bunu ifade edebilmek için yeni anlatım 

yolları arayan en önemli tiyatro akımıdır (Şener,2000; 374).   

 
        “Epik biçim Brecht tarafından kökenleri Çin tiyatrosuna uzanan 

göstermeci tiyatro özelliklerinden, Piscator’un politik tiyatrosundan ve 

Meyerhold’un tekniklerinden yararlanılarak ortaya konmuştur. Brecht’e 

göre epik tiyatroda, Aristotales’ci tiyatroya ve dramatik tiyatroya karşıt 

olarak bir hikâye üzerinde değil olaylar dizisi üzerinde durulur. İzleyici 

gözlemci kılınıp etkin bir duruma sokulur, yargı verdirmeye götürülür, bir 

olay karşısında bırakılarak o olayı incelemesine çalışılır.” (Çalışlar,1995; 

197)                     
  

        Bertolt Brecht, dramatik tiyatroyla farklılığından yola çıkarak tanımladığı Epik 

tiyatro’da, seyircinin olayları eleştirel bir bakış açısıyla görmesini amaçlamıştır. 

Brecht kendi tiyatrosunda seyircinin duygusuna değil aklına yönelmiş bunu 

gerçekleştirebilmek için ilüzyon yaratma kaygısı taşımayarak tiyatroda epik biçimin 

kullanılmasını ön görmüştür. 

 
“Oidipus’la özdeşleşiyoruz, çünkü tabular bugün de var ve bilmemek, 

yasalar önünde bireyi cezaya çarptırılmaktan kurtaramıyor. Othello ile 

özdeşleşiyoruz, çünkü kıskançlık duygusu bugün de karşımızda ve her şeye 

sahip olma tutkusuyla biçimlenmektedir. Wallenstein ile özdeşleşiyoruz, çünkü 

rekabet savaşı için özgür olmamız ve kurallara uymamız gerekli, yoksa savaşı 

sürdürmek olanaksızlaşır.”  (Şener, 2000; 258’den Brecht,1948) 

           

         Epik tiyatro, saptadığı amaca, benimsediği öze en uygun olacak biçimin 

kurallarını uygulamış ve tiyatro sanatının evriminde önemli bir aşamayı 

gerçekleştirmiştir.Her dönemin siyasi ekonomik ve toplumsal koşullarının tiyatro 

sanatını etkilediği gibi, ikinci dünya savaşı ve sonrasında oluşan bunalımlı ortam da 

bu sanatı derinden etkilemiş, yeni ve güçlü bir tiyatro akımının oluşmasına neden 

olmuştur. Absürt tiyatro, denenmiş tüm sanatsal uyumları bozarak yaşamın usa 

aykırılığını, insanın kendisine ve dünyaya olan                                                                         

yabancılaşmasını herhangi bir tiyatro kuramı oluşturmadan, hatta kendisini ifade 
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kaygısı bile gütmeden var olmuş ve günümüz tiyatrosunu derinden etkilemiştir. 

Absürt tiyatronun ilke ve kuralları belirlenmemiş, bu akım içinde yer alan yazar ve 

yönetmenlerin üslupları absürt tiyatro ile ilgili genel bir kanaat oluşturulabilmesini 

sağlamıştır. 

          Absürt tiyatronun kaynağı Fransız gerçek üstücülüğüne dayanmaktadır. İlk 

olarak Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde ardından ABD’de yaygınlık kazanmış olan 

absürt tiyatro, Jean Louis Barrault, Roger Plancher gibi yönetmenler ve Samuel 

Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, Horold Pinter, Edward Albee gibi yazarlar 

tarafından benimsenmiştir. 

          Martin Esslin, absürt drama tanımını yaparken Camus’ den yola çıkarak; 

“insan durumunun saçmalığının verdiği metafizik acının dramı” açıklamasını yapmış, 

Ionesco’nun, Beckett’in, Genet’nin, Albee’nin oyunlarında bu dramın nasıl 

yaşandığını göstermiştir. 

          Günümüz tiyatrosuna yaklaştıkça tiyatronun yaşadığı evrimlerin sürekli olarak 

bulunduğu politik ve ekonomik ortamdan etkilendiğini ve bugünde 21. yy. 

sorunlarının tiyatro sanatını biçimlendirdiğini görmekteyiz. İkinci dünya savaşı 

sırasında oluşan ve devam eden toplumdaki yabancılaşmışlığa çare 

bulunamamaktadır. Ahlak değerleri, akıl ve mantık ölçüleri, din kuralları, hatta 

estetik ölçüler dahi sömürü ve baskının yarattığı bir ortamda değerlendirilmekte ve 

bu ortama uyum sağlayabilen insan “modern insan” olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüz tiyatrosunu “cansız, kurumuş, heyecan vermez” olarak tanımlayan ve 

eleştiren Peter Brook bu tiyatroya “ölümcül tiyatro” adını vermiştir. Peter Brook 

ölümcül tiyatronun, renk ve cümbüş tuzağı ile seyirciyi çekse bile gerçek bir 

gereksinimi karşılamadığını ve aldatmaca bir ilgiyi sömürdüğünü ifade 

etmiştir(Şener,2000; 389). 

        Tiyatro sanatının 19. yüzyıldan günümüze kadar ki sürecinde görüyoruz ki 

tiyatro sanatı oldukça hızlı değişimler yaşamıştır. Bu değişimleri tiyatro sanatının 

biçimsel yönü ile değerlendirdiğimizde gerçekçi akım sonrasındaki bütün düşünceler 

görüntü dilinde yeni anlatım olanakları aramaya yönelmiş ve her defasında tiyatro 

sanatının görsel yanı ile ilgili kuramlar saptanmıştır. Çalışmamızın amacı olan 

fiziksel tiyatronun betimlenmesi ile ilgili kuramsal literatürün oluşturulmaması, 

Absürt tiyatronun çıkış döneminde kuramsallaştırılmamasıyla benzer paralellikte 

değerlendirilebilir. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tiyatronun tarihsel süreci içinde 
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fiziksel tiyatronun gelişimine doğrudan zemin hazırlamış olan önemli iki tiyatro 

adamı; V.Meyerhold ve J. Grotowski’dir (Iliev,1955; Sofya). 

2.1.  Vsevolod Meyerhold Ve Biyomekanik Teknik 

2.1.1. Biyomekanik Oyunculuk Tekniği 

              Karşıt gerçekçi oyunculuğun en büyük temsilcilerinden biri olan Vsevolod 

Emilyevic Meyerhold, 1874”de Pensa’da bir Alman tüccar ailesinin oğlu olarak 

doğdu. Karl Thedor Kasimir Meyerhold olan aile ismini, ondokuzuncu yüzyılın 

önemli Rus yazarı Vsevolod Garsin’nin ilk adını alarak, Vsevolod Emilyevic 

Meyerhold olarak değiştirir ve Rus vatandaşlığına geçer. 1895-1896 yıllarında 

Moskova’da hukuk öğrencisiyken okulunu bırakır ve Nemirovic Dancenko ile 

Stanislavski’nin yanında oyunculuk eğitimi almaya baslar.1898 yılında Nemirovic 

Dancenko ve Stanislavski önderliğinde kurulan Moskova Sanat Tiyatrosu’nun asal 

kadrosunda yer alır. Bu kadro içindeki görevi oyunculuktur ve Cekhov oyunlarında 

gösterdiği başarısıyla büyük ün kazanır. Moskova Sanat Tiyatrosu’ndaki ilk dört 

yıllık oyunculuk sürecinde oldukça verimli olan Meyerhold, topluluğun oyunları 

sahnelemedeki gerçekçi-doğalcı bakış açısına ve psikolojik gerçekçilik 

merkeziyetçiliğine karşı muhalif bir tavır sergiler; 
           
 “Oyuncu rolün önce içeriğini göstermekle, tamperamanını 

alevlemekle işe başlayıp, bu duyguyu şu ya da bu biçim altında ifade etmeye 

sonra mı yönelmelidir? Biz şu metodu izledik ; Biçimi henüz ele geçirmede, 

tamperamanın ortaya çıkmasına izin vermemek.” (Meyerhold,1997;150) 

 

              Bu tavrı, tiyatronun dramaturgu Nemirovic Dancenko ve yönetmeni 

Stanislavski ile arasının açılmasına neden olur, 1902 yılında Moskova Sanat 

Tiyatrosu’ndan ayrılır(Bkz. Berktay,1997; 93). 

              1902 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu ile ilişkisini kesen Meyerhold, 

Ukrayna’nın Kherson kentinde kendisi gibi Moskova Sanat Tiyatrosu’ndan ayrılmış, 

Aleksander ve Maria Koserov ile beraber Yeni Dram Birliği adı altında bir tiyatro 

topluluğu oluşturmuştur.     

                Bu süreçte henüz Meyerhold’un doğalcı anlayışı terk etmediği görülür, 

oynadıkları oyunlar Moskova Sanat Tiyatrosu’nun ürettiği prodüksiyonların 

tekrarıdır. 
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         “İlk yönetmenliğime Stanislavski’yi taklit ederek başladım. Oysa 

aslında onun kuramlarını kabul etmiyor, bu kuramlara karşı çıkıyordum; 

buna karşı bir baktım ki onun ayak izlerinden yürüyorum. Ama buna şimdi 

pişman değilim, çünkü bu taklit kısa sürdü, hem de iyi bir çalışma oldu benim 

için. Genç bir sanatçı için taklit etmek bir tehlike değildir; hatta bu 

kaçınılmaz bir evredir.” (Karaboğa, 2005; 18’den Meyerhold, 1969)  
                                                                     

              1900 lerde Sembolizm Batı Tiyatrosu’nda yenilikçi bir sanatsal akım olarak 

ortaya  çıkmıştır(Bkz.Karaboğa,2005; 127). Meyerhold kendisinin ihtiyaç duyduğu 

çıkış noktasının Sembolist yaklaşıma denk düştüğünü düşünmüştür. 

 
      “Meyerhold, Hoffman’ın, Maeterlinck’in, Prizibieswski’nin 

oyunlarına uygun sahne biçimlerini araştırırken, bir yandan da,sonradan 

stilize ya da konvansiyon tiyatro diye adlandıracağı tiyatro üslubunun 

sanatsal nüvelerini oluşturuyordu.” (Karaboğa, 2005;132) 

                             

        Meyerhold’un sembolizm ile ilgili çalışmalarını yürüttüğü 1905 yılında 

Konstantin Stanislavski Moskova Sanat Tiyatrosu’na bağlı yeni bir deneme 

stüdyosu kurar. Doğalcı anlayışla Maeterlinck oynanamayacağını 1904’te 

sahnelediği bazı oyunlarda somut olarak görmüş olan Stanislavski, simgeci 

tiyatronun temsilcisi olarak tanınmaya başlayan Meyerhold’a bu stüdyonun başına 

geçmesini önerir(Bkz. Berktay,1997;111). Yeni bir çalışma fırsatı bulmuş olan 

Meyerhold bu öneriyi hemen kabul eder ve stüdyonun ilk toplantısında dönemin 

dram sanatı ile ilgili düşüncelerini şu şekilde özetler; 
 

              “Dram sanatının günümüzdeki biçimleri artık eskidikleri 

halde,uzun süredir yaşamlarını sürdürüyorlar. Oysa çağdaş seyirci başka 

teknik yöntemler istiyor. Sanat Tiyatrosu, natüralizm ve oyunculuğun doğal 

sadeliği düzeyinde virtüözlüğe ulaştı. Ama artık yeni sahneleme ve oyunculuk 

teknikler gerektiren oyun yazımları çıktı. Tiyatro-Stüdyoda yeni biçimler ve 

yeni sahne yorumu teknikleri ile dram sanatını yenilemeye yönelmektedir.” 

(Meyerhold, 1997;108-109) 

 

        Meyerhold Tiyatro Stüdyosu’nda sahne tasarımı konusunda da doğalcı anlayışa 

karşıt bir tutum sergilemiş, daha çok simgesel olana yönelmiştir. Sahnede dekor, 

aksesuar, ışık kullanımında gerçekçi sahneleme düzenini kırarak sembollerden 
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yararlanmıştır. Stüdyo çalışmaları, Meyerhold’un o güne kadar fiziksel düzeyde 

üzerinde durduğu kimi konuları sınamasını ya da hayata geçirmesini sağlayabilecek bir 

platform işlevi görür. İşe sahne dekorasyonunun doğalcı anlayıştan kurtulmasıyla 

başlanır. Çeşitli ressam ve mimarlarla çalışan Meyerhold sahne tasarımında gerçeklik 

izlenimi uyandıracak ayrıntılarla uğraşmak yerine oyunun düşünsel planında yaratılmak 

istenen duygusal atmosfere uygun düşen işlevsel ve stilize sahne donanımı tekniğini 

geliştirir. 

 

        Biyomekanik teknikle amaçlanan oyunculukta varılması gereken nitelikler 

şunlardır: 

 

      . Yazından bağımsız; doğaçlamaya eğilimli olmaları 

      . Hareket ve jestleri sözlerin üstünde görmeleri 

      . Oyunculukta psikolojik bir hedefe yönelmemeleri  

      . Zengin ve etkili komik niteliklere sahip olmaları 

      . Ciddiden groteske, güldürüye kolayca değişebilmeleri 

      .Sıcak bir konuşma tarzı, abartılı komiklikte spontan eşleşmeyi sağlayabilmeleri     

      .Oyuncu oyun kişilerinin en önemli niteliğini öne çıkarıp genellemeli, böylece          

teatral figürleri yaratma yoluna gitmeli. 

      .Oyuncu aynı zamanda bir akrobat, jonglör, gözbağcı, şarkıcı ve soytarı olmalı (Bkz. 

Nutku,2002;12).      

                                                  

        Meyerhold provalarda biyomekanik oyunculuk yöntemini oyunculara aktarmak 

için yöntemle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar “Biyomekanik 

Oyunculuk Tekniğini” kavramamızda bize yardımcı olabilir. 

 

        Ali Berktay, Tiyatro-Devrim ve Meyerhold adlı kitabında, Meyerhold’un yaptığı bu 

açıklamaların çeşitli çalışmalar sırasında asistanı M. Koreniev tarafından tutulan 

notlardan oluştuğunu ve bu notların Moskova Edebiyat ve Sanat Devlet arşivlerinde 

bulunduğunu belirtmektedir.  

        Meyerhold’un provaları sırasında tutulan bu notlar biyomekanik tekniğin 

kavranması açısından oldukça önemlidir. Biyomekanik oyunculuk tekniği, şu olgu 

üzerine kuruludur: Eğer burnun ucu çalışıyorsa, tüm beden çalışıyor demektir.  
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1. Çalışmanın bir konusunun olması kaçınılmayacak bir zorunluluktur. Konu bedene 

dayalı oyunculuğu gözle görülür bir şekilde kolaylaştırır. Konu, çalışmanın her 

parçasına büyük bir dikkatle yaklaşmayı ve bilinçli eylemlerde bulunmayı gerektirir. 

2. Biyomekanikte her hareket üç andan oluşur: Amaç, denge,uygulama. 

3. Çok fazla oyuncu aynı anda çalışmadayken, uzam içinde yönünü bulmak çok önemli bir 

iştir. Her katılanın görevi, karmaşık kitle hareketi içinde kendi özel yolunu bulmaktır. 

4. Uzam içinde ve oyun alanı üstünde koordinasyon, bir kitle akışı içinde kendini bulma 

yeteneği, uyum, hesap ve göz ölçümünün doğruluğu biyomekaniğin temel 

zorunluluklarıdır. 

5. Bir eşle birlikte yapılan bir alıştırmada, her iki oyuncuda bir “otkaz” (aftak) işaretiyle ya 

da seyircinin farkedemeyeceği bir başka yolla, rol arkadaşına bir sonraki harekete 

geçmeye hazır olduğunu belli etmelidir. 

6. Her oyuncu dengeli bir adamın inandırıcı duruşuna sahip olmalı, yedeğinde dengeyi 

korumayı sağlayacak tavırlar, duruşlar ve farklı hareketler bulundurmalıdır. Her 

oyuncu, çalıştırıcı tarafından istendiği anda gerekli dengeyi kendi aramalı ve 

uygulamalıdır. 

7. Her oyuncu, ağırlığının hangi bacağı üstünde olduğunu, sol mu, sağ mı, ikisi birden mi, 

anlamalı ve bilmelidir. Bedenin ya da kol – bacakların duruşunu değiştirmeye yönelik 

her amaç hemen bilinçli hale getirilmelidir.  

8. Jest, tüm bedenin çalışmasının sonucunda ortaya çıkar. Her jest, her zaman hareketi 

gösteren oyuncunun teknik deposunda bulundurduklarının sonucudur. 

9. Oyunculuk sanatının güçlüğü, çalışmalar içindeki tüm unsurların kesin uyumu 

zorunluluğundan kaynaklanır. Oyuncunun başarısının anahtarı, fiziksel durumunun 

iyiliğidir. 

10.   Her görev, uygulanırken, sahnesel alanın tüm bölümleri için planlanmıştır: O                    

zaman oyuncunun tüm hareketleri, hatta refleksleri bile, düzenlenmiş olacaktır. 

 

11. Her hareket en küçük ayrıntısına kadar bilinçle yapılmalıdır. Görevin her parçasında bir 

dayanak noktası bulunmalıdır. Her görevin uygulanışının başı ve sonu net bir biçimde 

vurgulanmalıdır. Başlangıç noktasının altı çizilmelidir.  

12. Oyuncu her eylemi için farklı bir duruştan yola çıkmalıdır. 

13. Biyomekanik hiçbir şekilde rastlantı ile yapılmamalıdır. Her şey bilinçle ve önceden 

hesaplanarak yapılmalıdır. Çalışanlardan her biri bedeninin içinde bulunduğu konumu 

belirlemeli ve amacını gerçekleştirmek için vücudunun her parçasından yararlanmalıdır. 
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14. Hazırlık provalarında, duyguları hafifçe, fazla üstüne basmadan belirtmek, sadece 

patlamanın nerede ve ne zaman olacağına kesin bir biçimde işaret etmek gerekir. Teknik 

açıdan kötü hazırlanmış bir haykırış, kaçınılmazca denge kaybını beraberinde getirir. 

Yeniden denge aramak yani tüm çalışmaya baştan başlamak gerekir. 

15.  Çalışmanın çeşitli parçaları içinde, bir sonraki bölümü ve hareket değişikliğini 

öngörmeyi sağlayacak bir konsantrasyon gereklidir. Böylelikle başlangıç ve bitiş 

noktaları saptanabilir.  

 

16.  Oyuncu, beden denetimini hep ön planda tutmalıdır. Bilincimizde oynadığımız rolün 

kişilik analizinden çok, teknik analizi olmalıdır. Oyuncu kendi teknik olanaklar 

yelpazesini ve verili bir amacı gerçekleştirmek için elinde bulunan tüm araçları 

kesinlikle bilmelidir. Oyuncunun niteliği her zaman teknik deposunda bulundurduğu 

yapabilirliğe göre değişir. 

 

17. Her alıştırmadan önce bir başlangıç yürüyüşü ve onu izleyen bir konsantrasyon anı 

yer alır. Ancak iyi toplanmış bir malzemeyle bir görevin gerçekleştirilmesine 

girişilebilir.  

 

18. Nasıl ki müzik birbirlerini kesin bir şekilde izleyen ve müzikal bütünlüğü 

bozmayan ölçülerden oluşuyorsa, biyomekanik alıştırmalar da birbirinden netçe 

ayrılması gereken, ama toplam resmin niteliğini de bozmayan, matematik 

kesinlikte hareketler dizisidir. 

 

19.  Bir alıştırma küçük parçalara bölündüğünde bunları stacato (kesik kesik) 

yapmak gerekir; legato (süreklilik) alıştırma kesintisiz bir akış içinde 

gerçekleştirildiğinde belirir. 

20.  Biyomekanikte herşeyden önce fiziksel düzeye yoğunlaştırılmış bir dikkat 

gerekir. Gevşek bedenin özgürlüğü kabul edilemez. Bu teknikte her şey 

düzenlidir, her adım, en küçük hareket bile denetim altındadır.  

 

21.  Biyomekaniğin ana ilkesi: Beden bir makine, oyuncu da bir makinisttir. 

                                                                                         (Berktay,1997; 122-126) 
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2.1.2. Sahnede Aksiyonun Gerekliliği 

            1906’da Moskova Sanat Tiyatrosu’nun tutucu sanatçılarının Meyerhold’a 

karşı tavır alması üzerine, yeterli bir olgunlaşma sağlanamadan kapatılan Tiyatro 

Stüdyosu’nda gerçekleştirilmiş olan; oyunculukta bedensel ifadeye, beden plastiğine 

öncelik verilmesi, sahne dekorunun karşıt-gerçekçi, sembolizme yakın 

düzenlenmesi, seyirci-oyuncu ilişkisinde dördüncü duvarın kaldırılması, Meyerhold 

yönteminin ilerleyen süreçteki gelişiminde büyük ölçüde belirleyici olacak 

unsurlardır.  
  

  “Meyerhold, sanatın, yasamın tıpkısı olmadığına, tiyatronun da 

yasamın bir kopyası, bir taklidi olmadığına inanıyordu. Bu yüzden, oyunculuk 

sanatı da Stanislavski’nin belirttiği gibi, yalnızca ‘ rolü yaşamak ’değildi. 

Ondan daha öte bir şeydi; kendi imgelemi, simgeler ve stilizasyon tekniğinin 

yardımıyla yaşadığı dönemi soyutlamak, görüntüleri abartarak kara mizah 

getirmek istiyordu.” (Nutku, 2002; 30)  

 

        1906’da Moskova Sanat Tiyatrosu’nun deneme stüdyosunun kapanması üzerine, 

Meyerhold, Rusya’da karşıt-gerçekçi oyunculuğuyla tanınmış Vera 

Komisaryevskaya’nin tiyatrosunda yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya baslar. 
  

          “Komisaryevskaya Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği sahnelemelerin bir 

kısmında bölgesel aydınlatma, sahne ışıklarının gizlenmemesi, sahne perdesi 

kullanılmaksızın oynama gibi, o donem Rusya’sı için oldukça radikal 

sayılabilecek düzenlemelere gitti.” (Karaboğa, 2005;136) 

 

       Meyerhold stüdyo çalışmalarının sonucunda, oyuncunun bedeninin, plastiğinin, 

hareketlerinin, sahnenin yardımcı ögelerinin taşıdığı anlamdan çok daha önemli 

olduğunu belirtmiştir. 

 
        “Hareket kavramı, sanatsal biçimin yasalarına sıkı sıkıya bağlıdır.  

Hareket,teatral ifadenin en güçlü aracıdır. Hareketin rolü, öteki tüm tiyatro 

öğelerinden daha önemlidir. Tiyatro sözlerden arıtılsa, kostüm, ışıklar, 

panolar, hatta salon olmasa, ama yalnızca ustaca hareket eden oyuncular 

olsa, tiyatro yine tiyatro olarak kalırdı. Seyirci oyuncunun düşüncelerini ve 

amacını, onun hareketleri, tavırları, mimikleri yoluyla anlayabilir.”  ( Nutku, 

2000; 54’den Meyerhold, 1923 ) 
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        Özdemir Nutku, Meyerhold’un hareket kaynaklı oyunculuk bakış açısını şu şekilde 

özetlemiştir: 

 
         “Meyerhold tiyatroda,her şeyin teatral temellere oturtulması 

gerektiğine karar verdi.. 1912 yılında, otuz sekiz yasındayken ‘antik yunan 

mimosunda, roma güldürülerinde, ortaçağ jonglörlerinde, eski rus 

soytarılarında, italyan commedia dell’arte’sinde,ingiltere ile ispanyadaki 

gezici oyuncularda, japon ve çin halk tiyatrolarında ve bütün ülkelerin halk 

tiyatrolarında tek bir üslup olduğunu gördü.”  (Nutku, 2000 ;32-33) 

 

        Dramatik anlatımda müzik, ritim ve hareket koreografisine öncelik tanıyan 

görüşleri ile Meyerhold’u büyük ölçüde etkilemiş olan Adolphe Appia oyuncunun 

yapabilirliğini genişletmek için danstan yararlanması gereğini şu şekilde özetlemiştir. 
 

              “Zamanımızda müzikle sağlanan ezici güç, bedeninin sanatsal rolü, 

insana günlük yaşamdaki gibi işlemesini imkansızlaştırır. Fakat yasayan 

bedenin etkisini içermesinin bir başka yolu da vardır: şarkıya başvurmaksızın, 

oyuncuyu müziğin temel öğeleriyle iletişime sokmak, başka bir deyişle dansın 

araçlarını kullanmak.”  (Appia, 1962;14) 

 

        Oyuncunun hayatı, taklitle yetinmeksizin, metinden bağımsız, sanatsal bir dil ile 

ifade etmesi gerektiğini, onu ancak kendi bedensel ve zihinsel araçlarını kontrol ederek 

başarabileceğini iddia eden Gordon Cgaig de Meyerhold’u önemli ölçüde etkilemiş bir 

diğer isimdir. Craig dönemin doğalcı oyunculuğuna ilişkin eleştirilerini şu şekilde 

betimlemiştir. 

 
                                  “Aktör hayata bir fotoğraf makinesinin hayata baktığı gibi bakar; 

fotoğrafa rekabet edecek bir resim yapmaya kalkışır ; o kendi sanatının 

mesela musiki gibi bir sanat olduğunu aklına bile getirmez. O tabiatı tekrar 

etmeye uğraşır. Seyirciye bir fikrin ruhunu, özünü veremeyip, sadece o şeyin 

sanatsız bir kopyasını, ikinci bir örneğini gösterebilen sanat, zavallı bir 

sanat ve zavallı bir maharet değil midir?” ( Karaboğa, 2005; 65’den Craig, 

1946 ) 

                                           
 

        Meyerhold, 1912’de, o güne kadar ki süreçte geliştirdiği düşüncelerini “Tiyatro 

Üzerine” isimli kitabıyla yayınlar. Bir yıl sonar Petersburg’da kendi oyunculuk 
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stüdyosunu açar ve bu stüdyoda “Sahnesel Hareket” dersini verir. Bu okulda öğrenciler 

Commedia dell’Arte, Dans ve Sirk Performansları, Akrobasi gibi bedensel çalışmaların 

yanı sıra, tiyatro tarihi ve türleri üzerine de geniş kapsamlı dersler almaktadırlar. 

 

“Meyerhold’un oyuncuları da yalnız dekordan bağımsızlaştırılmış üç 

boyutlu öğeler değildir. Oyuncunun tüm devinim olanakları seferber 

edilmiştir. Oyuncu bir atlet, bir akrobat, canlı bir makine olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Meyerhold bu oyunculuk anlayışını ‘ Biomekanik’ ya da 

‘Biodinamik’ oyunculuk olarak adlandırmıştır. Sahnede makine çağının 

toplumunu simgeleyen mekanizmanın içinde insan öğesi, bu mekanizmanın 

devingen parçalarından biri olmuştur.” (Şener, 2000 ;241) 
                                                  

        Kerem Karaboğa “ Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks” isimli kitabında 

biyomekanikte hareket, mekan ve partner ilişkisini şu şekilde özetlemiştir. 

 
   “Biyomekanik etüdler asıl olarak, oyuncunun oyun alanı ya da uzam 

içindeki bedensel koordinasyonunun, hareketler üzerindeki öz denetiminin ve 

partneriyle uyumlu bir jest hakimiyetinin sağlanması ve güçlendirilmesine 

hizmet ederler. Kısacası Biyomekanik Atölyesi, klasik ‘duygular ve sözcükler 

merkezli’ konservatuar eğitiminin alternatifi bir eğitim anlayışıyla 

biçimlenmiştir, çünkü hedeflen klasik tiyatronun bir anti tezinin 

oluşturulmasıdır.”   (Karaboğa,2005;153) 

 

                               
        Meyerhold’a göre teatral yapı, fiziksel süreçlerden yola çıkılarak, hareketlerdeki 

netliğin ve kararlılığın getirisi refleksim duygulardan yararlanılarak oluşturulmalıdır. 
 

 “Bütün psikolojik durumlar belli fizyolojik süreçler tarafından 

belirlenirler.Durumun doğasını fiziksel olarak doğru bir şekilde 

çözerek,oyuncu uyarılmayı yasama noktasına ulaşır ki, bu uyarılma 

seyirciye kendi kendini ulaştırır ve onu oyuncunun oyununu paylaşmaya 

sevk eder; seyirciyi ’kavrama’ dediğimiz şey. Oyunculuk sanatının gerçek 

özü işte bu uyarılmadır.Bir dizi fiziksel pozisyonlar ve durumlardan özel 

duygulanımlarla biçimlendirilmiş bu uyarılma noktası ortaya çıkar” 

(Meyerhold, 1990;112) 
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        Meyerhold’un Biyomekanik Oyunculuk Sistemi’nin oyuncuyu 

makineleştirdiği eleştirisinde bulunan gerçekçi tiyatro icracılarına Beatrice Picon-Vallin 

şu açıklamalarda bulunmuştur: 

 
 “Oyunculuğa biyomekanik yaklaşım düşünülenin tersine ne oyuncuyu 

makine durumuna indirger, ne de oyuncunun doğaçlama yeteneğini inkar 

eder. Oyunculuğu montaj ilkesine acar, oyuncuya metni tarif işlevi 

olmayan,uzamsal-ritmik imgeler yaratma görevi verir. Belli kurallara 

egemen olarak düş gücünü özgürleştirir ve oyuncuya kendi bedenini 

kazandırır ve kendisinin sınırladığı minimal uzam içinde tam olarak 

kullanabileceği çok geniş bir özgürlük alanı verir.” ( Karaboğa, 2005;159 

Picon-Vallin,1997) 

                                                            

 
         V. Meyerhold geliştirdiği Biyomekanik oyunculuk tekniği ile dramatik tiyatroyu 

da fiziksel tiyatroyu da büyük ölçüde etkilemiştir. Sahnede devinime verdiği önemle 

tiyatro sanatının görselliğe yönelmesinde, oyunculukla ilgili deneysel çalışmaların 

yapılmasında öncü bir isim olarak değerlendirilmiştir. Meyerhold’un biyomekanik 

oyunculuk tekniği fiziksel tiyatro oyuncularının bedensel eğitiminin ilk adımını 

oluşturmaktadır. 

2.2. Jerzy Grotowski Ve Yoksul Tiyatro 

        21.yy avangart deneme tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan Jerzy Grotowski 

“Yoksul Tiyatro” olarak adlandırdığı kendi tiyatrosunda yaptığı çalışmalarında gerek 

psiko-fizik oyunculuk yaklaşımları ile gerek bedensel ve tinsel anlatım arayışları 

sürecinde gerçekleştirdiği yöntemleriyle 21.yy tiyatro sanatını doğrudan etkilemiştir. 

Günümüz fiziksel tiyatro gruplarından Dv 8  Grotowski’nin çalışma tekniklerini 

kullanmaktadır. 

 
 

           “Antonın Artaud, Stanislawski ve Meyerhold geleneği ile Brecht 

deneyimleri yanısara, Asya tiyatrosundan da (Japon no, Hint kathakali) 

yararlanan Grotowski, bütün bütüne oyunculuk sanatına ve tiyatro ortamının 

olanaklarının bulgulanmasına, bedensel ve tinsel anlatıma, psiko-fizik 

oyunculuk yöntemine, oyuncunun kendi sınırlarını aştığı aşkın bir iletişime 

dayalı bir tiyatro eylemi gerçekleştirmeye çalışmıştır.” (Çalışlar, 1992; 276) 
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        Jerzy Grotowski deneysel çalışmalar yaparak oluşturduğu bir laboratuar niteliğinde 

olan ve adına “yoksul tiyatro” dediği kendi tiyatrosunda, modern olandan ritüel olana 

dönülmesi gerektiğini ifade etmiştir(Bkz. Richards,2005;93). Bunun üzerinde deneysel 

çalışmalar yapmıştır Grotowski, deneyleri ile birlikte geliştirdiği kuramsal görüşlerinde 

tiyatronun işlevi, konusu, biçimi gibi konulara fazla yer vermemiş en çok oyunculukla 

ilgili teknik açıklamalar yapmıştır ve bu açıklamalarda belirtilen görüşler belli bir 

tiyatro anlayışına ışık tutmuştur.  Grotowski deneysel çalışmalarında tiyatro sanatının 

vazgeçilmez iki ögesi olan oyuncu ve seyirci ilişkisine vurguda bulunmuştur.                                    

 
            “Grotowski’nin araştırmaları iki ana soru üzerinde odaklanır; 

tiyatroyu tiyatro yapan, bu sanatı öteki sanatlardan ayıran nedir sorusu ve 

oyuncu-seyirci ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğu sorusu. Grotowski bu soruları 

yanıtlamak için yaptığı laboratuar çalışmalarında oyuncuyu ön planda tutmuş, 

tiyatro sanatını bir oyunculuk sanatı olarak değerlendirmiştir. Bu durumda 

sahne ve seyirci ilişkisi de bir oyuncu-seyirci ilişkisi olarak sınırlanmış 

olmaktadır.” (Şener, 2000;314) 

 

                          Oyuncu-seyirci arasındaki canlı bağların dışında kalan tüm ögeler, yoksul 

tiyatronun ikincil ögeleridir. Grotowski onları “çalıntı” olarak niteler ve dışlar. Tiyatro, 

insanın insanla canlı ilişkiler kurduğu, insanın kendisiyle karşılaştığı canlı bir 

organizmadır Grotowski’ye göre. Bu nedenle de, anlatımına dolaylılık getiren her türlü 

eklentinin yok edilmesini salık verir. Bu yaklaşımdan hareketle dekor yalnızca 

sürmekte olan olayın çevresindeki insanlar arasında ilişkileri örgütlemek anlamında 

kullanılır. Örneğin sandalyenin, cezaevinin demir parmaklıkları oluvermesi, tabanın 

deniz, masanın vapur olarak kullanılması, aktörün yaratıcılığına ve anlatım 

özgürlüğünün çeşitliliğine bırakılmıştır. Işıklama bir etkileme aracı değil, aydınlatma 

amaçlı bir zorunluluktur. Oyuncunun yüz kaslarını yeterlilikte denetleyebilmesi, 

makyajı ve yüze sonradan eklenen yapay maskı gereksiz kılar. Müzik, yetkinleştirilmiş 

bir gırtlağın yaratıcı kullanımı ile elde edilir.Yazılı sözler olarak nitelendirilen tekst 

“kendi kurallarına göre yaşayan sahne yapımına, atlama tahtası olarak hizmet eder.” 

(Grotowski,1998,213)  

        Grotowski oyuncunun kendi sınırlarını aştığı seyirciyle doğrudan iletişime dayalı bir 

tiyatro eylemi oluşturmayı amaçlamıştır. Grotowski’nin yoksul tiyatrosu için “rol 

yapmak” gibi bir üslup söz konusu değildir. Oynanışı değil, tiyatrosal süreci amaç alan, 

geleneksel bütün oyunculuk biçimlerini kıran, tiyatroda yaşamın taklidini yadsıyan 
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Grotowski oyun yazarından, sahneden (daha sonrada oyuncudan) arındırılmış bu 

tiyatroyu “yoksul tiyatro” olarak nitelendirmiştir.  

 

“Yoksul tiyatroda oyuncunun fizik gücünün ve olanaklarının 

üstesinden gelmesine, kendi bilinçaltının derinliklerine inerek, vecd haline 

geçmesine, tinsel ve fiziksel güçlerini birleştirerek bir anlam bütünlüğüne 

ulaşmasına gövdesini en ince ayrıntılarına kadar kullanarak “iç varlık”ı 

görünür kılmasına, bu yolla izleyici ile kendisi arasında dolaysız bir iletişim 

kurarak “tüm oyuncu”luğa, “ermiş oyuncu”luğa yükselmesine çalışılır.” 
                                                                                   (Çalışlar,1992;276) 

 
  Grotowski, tiyatroyu ve oyunculuk tekniğini bilimsel bir disiplin olarak 

nitelendirmemekle beraber, kendi çalışma yöntemini Niels Bohr tarafından kurulan fizik 

enstitüsünün çalışmasıyla benzeştirir. Oyuncunun bedenine, bilinçaltına ve tinsel 

devinimine bilimsel bir laboratuarda çalışırcasına yaklaşılmasını öngörmüştür. 

 
        Grotowski tiyatrosunun asal ögesi oyuncudur. Grotowski’ye göre tiyatronun 

gelişimi süresinde bu sanatın asal ögesi olan oyuncu neredeyse geri planda bırakılmıştır. 

Yoksul tiyatro, tiyatronun özünde bulunmayan bütün yan sanatlardan ayıklanmış 

tiyatrodur. Grotowski’nin dramatik tiyatroyu tanımlamak için kullandığı varsıl tiyatro ile 

yoksul tiyatro arasındaki ilişkiye Sevda Şener şu şekilde dikkat çekmiştir.  

 
  “Tiyatro yazından, yontu, resim, yapı sanatlarından, ışıklamadan, 

teknik donatımdan, makineden hırsızlamalar yaparak, hepsini bir yönetmenin 

etkisi altında bir araya getirir. Böyle bir tiyatro varsıl tiyatrodur. Varsıl 

tiyatro hareketli, dinamik bir sanat olma, sinema ve televizyon ile yarışma 

savındadır. Oysa sahne veya salon hareketli olmadıkça, seyircinin görüş açısı 

sürekli değişmedikçe böyle bir yarışmaya girmek anlamsızdır. Yoksul tiyatro 

asal olmayan her şeyden arındırılmıştır. Yalnızca kendi belkemiği üzerinde 

durur. Tiyatronun belkemiği ise oyuncudur.” (Şener, 2000;314) 

  
 

        Grotowski, yönetmen olarak içtenliğe ve sıcak ilişkilere dayalı bir anlayışı savunur. 

Anlatılmak istenen, basit ve yalın olarak ortaya konmalı diyerek, oyuncuyla arasındaki 

güven bağlarını koparacak durumlardan kaçınır. Bu nedenle de yönetmenin kendi 

yapamayacağı şeyleri oyuncudan istememesi gerektiğini vurgular. Yönetmenin, bilgili 

sanat görüşünün güçlü olmasını ister, ama bunları oyuncuya aktarırken içtenliğin 

yitirilmemesinin önemini belirtir. 
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        Grotowski, her türlü alışıla gelmiş olanın yadsınarak, psişik bir iletişimin 

sağlanabilmesi için oyun yeri ile seyir yerinin kullanılmasına da farklılıklar getirir. 

Aksiyonun ve önceden yaratılmış durumların “burada ve şimdi” ye getirilmesi, dekoru 

anlamsızlaştırdığı gibi, oyun yeri ayrımını da gereksiz kılar. Her oyun için ayrı bir 

tasarımla seyirciyle dolaysız iletişimin kurulabileceği çevre düzenlemeleri yapılır. 

Düzenlemelerde amaç, seyirciyle dolaysız iletişimi sağlayacak en uygun izleme alanları 

yaratmaktır. Bu alanlar içinde seyirci, kendini oyunun içinde hissedecektir. Seyircinin 

katılımı edilgen de olsa algılaması etkin olacaktır. Grotowski, seyirci oyun yeri ayrımını 

ortadan kaldırarak ritüel kaynaklı tiyatro yapılması gereğini şu şekilde açıklar; 
 

 “Doğaya yönelinmeli, doğa ile bütünleşilmelidir. Grotowski, 

profesyonel oyunculara ve onların belli yeteneklerine daima gereksinim 

olduğunun farkında olmasına rağmen,profesyonel olmayan tiyatro biçemine 

yönelir. İnsanları en basit ve arketipsel kökleri ile bir araya getirmekle yeni 

bir tiyatro, yeni bir sanat doğabileceğine inanır.” (Richards, 2005; 143) 
                                 

2.2.1.Grotowski’nin Eylem ve Hareket Analizi 

         Çalışmamızın birinci bölümünde değindiğimiz üzere hareket oluşumu, temel 

biyomekanik kavramların birlikteliği ve yerçekimi etkisinin doğrudan etkisiyle 

gerçekleşmektedir. Hareket etme ile bilinçli fiziksel eylemin farklılığı ise harekete 

geçmemizdeki amaç ile doğrudan ilişkilidir. Günlük yaşantımızda her an hareket 

etmekteyiz; kalıplaşmış davranış şekilleri, bedensel devinimimizdeki kültürel 

varoluşumuz, toplumsal rollerimizin getirisi gestuslarımız oluşan hareket ezberlenmiş 

bedensel ifadedir. Eylem ise otomatikleşmiş hareketimize neden olan unsurların geri 

planda bırakılarak içinde bulunulan koşulun nedenini açımlayan bilinçli fiziksel seçimdir. 

       Grotowski, eylem ve hareket arasındaki farkın idrak edilmesinin oyuncu için en 

temel gereklilik olduğunu ifade eder.Grotowski’nin konuşmaktan çok anlatmaya dayalı 

yoksul tiyatrosunda oyuncu, bedeninin olanaklarını kullanarak, imgeler, simgeler ve 

çağrışımlarla “çeşitleme” yapabilme özgürlüğüne kavuşturulur. Buradaki “çeşitlemeler” 

öncelikli olarak hareket için hareket etme durumunun gerçekleşmesi ve akabinde bilinçli 

fiziksel eylemin idrak etmenin getirisi olarak oyuncuya bedeninin yapabilirlikleri ile ilgili 

açılımlar sunmaktadır. 
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  Hareket ile bilinçli fiziksel eylemin farklılığının farkında olunmasının, oyuncunun 

çalışması gereken ilk adım olduğuna dikkat çeken Richards, Grotowski oyunculuğunda, 

hareket ile eylemin ayrıldığı noktaya şu örnekle değinmiştir.  
 

           “ Kapıyı açmak için açmak harekettir fakat odada bulunan herhangi  

birinin dışarı çıkmasını istediğimizi belirtmek için kapıyı açmak bilinçli 

fiziksel eylemdir.” (Richards,  2005;50)                                                 

 

         Grotowski her zaman fiziksel eylemler üzerinde çalışmanın oyunculuk zanaatının 

anahtarı olduğunu vurgulamıştır. Grotowski, oyuncunun aynı hareket düzenini her 

defasında yineleyebilmesini, fiziksel eylemler dizisini bir müzisyenin partisyonunu 

belirlediği gibi belirlemesi gerektiğini söylemiş, fiziksel eylemin ön şartı olan ‘itki’ye şu 

şekilde dikkat çekmiştir; 

 

    “Küçük bir fiziksel eylemin öncesinde bir itki vardır. Burada 

kavraması çok güç bir şeyin gizi yatar, çünkü itki bedenin içinde başlayan ve 

yalnızca küçük bir eyleme dönüştüğünde görünür olan bir tepkidir. İtki o denli 

karmaşıktır ki kimse yalnızca bedensel olanla ilgili olduğunu söyleyemez.”  

(Richards, 2005; 52) 

 

         Grotowski bilinçli fiziksel eylemin sahne üzerindeki uygulanışında soyutlamalara 

yönelmiştir. Sahnede simgesel anlatım dilinin olanaklarını araştırmıştır. Fakat anlatılmak 

istenen şey, bu simgeleri toplamak ya da doğu tiyatrosunda olduğu gibi onları yinelemek 

değil, tam tersine “saf tepki” yi örten ezberlenmiş davranış ögelerini kaldırarak, simgeleri 

ortaya çıkarmaktır (Bkz.Ergün, 2003; 47).Grotowski’nin yaklaşımında fiziksel eylemler 

günlük yaşamın taklidi olarak değerlendirilmez. Grotowski ‘Yoksul Tiyatroya 

Doğru’(1998) kitabında oyuncunun, sıradan yaşamın akışını kıran duygu durumlarını 

taklit ile değil gösterge kullanımıyla ifade etme gereğini şöyle açıklar; 
           

  “Şok,dehşet, ölüm tehlikeleri ya da çok büyük bir sevinç anında insan 

doğal davranmaz. İnsanoğlu bu tür bir içsel doruk yaşantısında ritmik bir 

şekilde dile getirilen göstergeler kullanılır,dans etmeye, şarkı söylemeye 

başlar. Alışılmış bir el kol hareketi ya da sıradan doğallık değil de, gösterge 

bizim için anlatımın temel ögesidir. Biçimsel teknik açısından biz 

göstergelerin çoğaltılması ya da biriktirilmesi yoluyla çalışmayız.(Doğu 

Tiyatrosunda aynı göstergelerin yinelenmesi gibi) Biz çalışmamızda sıradan 
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davranışın itkiyi gölgeleyen ögelerini ortadan kaldırarak göstergeleri 

damıtma arayışındayız.   (Grotowski,1998; 17,18) 

 

        Öte yandan Grotowski’nin, oyuncunun gerçekçi eylemler dizisini gerçekleştirirken 

kendisini gözlemleme noktasındaki tehlikeye, Richards  şöyle değinmiştir; 

 

          “Günlük yaşamda kendi davranışımızı ve ötekilerin davranışını 

incelesek bile sahnedeyken içimizden bir iç gözlemci oluşturmamalıyız. Prova 

ya da gösterim sırasında kendini gözlemleme oyuncunun büyük bir 

düşmanıdır ve onun doğal tepkilerini engeller.” 
                                                                                 (Richards,2005;145)  

    
         Grotowski fiziksel eylemlerin çalışılma sürecini şu şekilde betimler; 

     

     “Bizim düşüncemize göre oyunculuk sanatının esas koşulları şunlardır; ve  

bir     yöntem incelemesinin konusu haline getirilmelidir; 

 

• Kendini açığa çıkarma dediğimiz; bir süreci uyarmak, bilinçaltına 

ulaşmayı hedefleyerek ama bu uyarıcıyı istenen tepkiyi elde edecek tarzda 

yönlendirerek 

• Bu süreci eklemleme, disipline etme ve göstergelere dönüştürme yetisine 

sahip olmak. Somut olarak bunun anlamı bir skor oluşturmaktır 

• Yaratıcı süreçten bir insanın kendi organizmasının neden olduğu hem 

ruhsal hem de fiziksel alanda ürettiği direniş ve engelleri 

elemek.”(Grotowski,1992; 66) 

2.2.2.Grotowski’nin Fiziksel ve Plastik Temrinleri 

        Grotowski bilinçli fiziksel eylemin gerçekleşmesinde fiziksel ve plastik 

alıştırmaların uygulanmasının en önemli nokta olduğunu vurgular. Oyuncunun bedenini 

eğitmesi gereğine dikkat çekerek fiziksel ve plastik temrinlerin düzenli bir şekilde 

çalışılmasını salık verir.  

2.2.2.1.Fiziksel Temrinler   

         Isınma 

          Tek tek bütün organlar sırası ile ısıtılır. 

         1)  Kollar ve eller hareket ettirilirken ritme uygun yürünür. 
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         2)  Parmak uçlarında koşulur. Koşma eyleminin hız noktası omuzlardan gelir ve         

beden olabildiğince rahat bırakılmalıdır. 

         3)    Eller kalçaya konur, dizler bükülerek yürünür. 

         4)   Dizler bükük, ayak bilekleri tutularak ve denge sağlanarak yürünür. 

5) Dizler bükük pozisyonda eller sabitlenerek yürünür. 

      6)  Dizler hafif bükükken, ayak uçlarından tutularak yürünür. 

         7) Bacak kasları gerilir, sanki birisi çekiyormuşçasına yürünür. 

 
 
 

Kasları ve Omurgayı Yumuşatma Temrinleri 
 
1) ‘Kedi’. Bu temrin bir kedinin uyanışı ve gerinmesinin gözlemlenmesi üzerine 

temellendirilmiştir. Oyuncu bütünüyle gevşemiş durumda yüzüstü yere uzanır. Bacaklar 

ayrık, avuçlar zemine dönük ve kollar bedenle dik açı yapacak şekilde durur. ‘Kedi’ 

uyanır ve ellerini göğsüne doğru çeker, dirsekler tavana yöneliktir, böylece avuçlar bir 

dayanma noktası oluştururlar. Bacaklar parmak uçlarında, ellere doğru yürürken kalça 

yükselir. Sol bacak yana doğru yükseltilir ve gerilir, aynı zamanda baş da yükseltilip 

gerilmiştir, ayak parmak uçlarından destek alarak sol bacak eski yerine indirilir. Aynı 

hareketler sağ bacakla da yapılır, baş bu arada gergin durmaktadır. Omurga gerilir, 

yerçekimi omurganın merkezine yerleştirilir ve sonra enseye doğru yükseltilir.Sonra sırt 

üstü durulur ve gevşenir. 

2) Göğsün çevresinde metal bir şerit olduğu varsayılır. Gövde genişletip açılarak hareket 

ettirilir. 

3) Duvardan destek alınarak amuda kalkılır, bacaklar yavaş bir şekilde açılır. 

4) Kukla duruşunda çömelinir ve eller dizlerin arasından bırakılır, baş düşürülür. 

5) Dimdik durup bacaklar düz ve bitişik hale getirilir.Gövde yere doğru eğilir ve baş 

dizlere değdirilmeye çalışılır. 

6) Gövdenin belden yukarısı kontrollü bir şekilde daire çizerek döndürülür. 

7) Bacaklar bitişik durumda iken bir sandalyenin üstüne sıçranır. Ancak hareketin hız 

noktası bacaklardan değil gövdeden gelmelidir.  

8) Bütünsel ve bölgesel esnemeler yapılır.  

9) Dik duruştan başlayarak beden geriye doğru bir köprü oluşturacak şekilde eller yere 

değene kadar eğilinir. 

10) Sırt üstü yere yatılır ve beden sağa ve sola yuvarlanır. 
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11) Diz çökülüp, baş yere değip bir köprü oluşuncaya kadar beden geriye doğru eğilir. 

12) Kanguruyu taklit ederek sıçramalar yapılır. 

13) Bacaklar bitiştirilip yere oturulur ve öne doğru esneyerek beden dik durumda iken 

eller ensede birleştirilir, baş dizlere değene kadar öne ve arkaya doğru bastırılır. 

14) Göğüs ve karın yukarıya doğruyken el ve ayaklar üstünde yürünür. 

(Bkz. Arın,1980;21-23)  

 
 Baş aşağı Yapılan Temrinler 
 
1)Eller ve alın destek alınarak amuda kalkılır. 

2)Sağ veya sol omuz, yanak ve kol kullanılarak amuda kalkılır. 

3)Kolların dirseğe kadar ki bölümünden destek alınarak amuda kalkılır. 

Uçuş Temrini 

 
1) Topuklar üzerinde çömelerek kıvrılınır, vücut kuş pozisyonuna getirilir, harekete hız 

verilir ve sıçranır.Eller kanat işlevi görerek harekete yardım ederler. 

2) Sıçrama sürerken dik duruma gelinir. Eller kanat gibi bedeni kaldırmak için çırpılır.  

3)Bir noktaya kadar yüzmeye benzeyen ardışık hareketlerle öne doğru havalanılır. 

Beden bu yüzme hareketini yaparken yere bir tek noktadan temas eder. İleriye doğru 

hızlı atılımlar yaparken parmak uçlarında durmaya devam edilir. Kuş gibi yere konulur. 

 

Sıçrama ve Taklalar  
 
1) Eller önde ayaklardan hız alınarak öne takla. 

2) Elleri kullanmadan öne takla. 

3) Öne takla atıp tek ayak üstünde kalkma. 

4) Elleri arkada bağlayarak öne takla. 

5) Bir omuzdan destek alınarak öne takla. 

6) Eller önde bir engelin üstünden sıçranır, yunus takla atılır ve bir omzun üstüne 

düşülür. Aynı hareket sürdürülerek ayağa kalkılır. 

7) Gövde bir kukla gibi katı olmak üzere takla atılır.Bu kuklanın içinde bir yay olduğu 

düşünülür.  

8) Biri yüksekten diğeri alçaktan geçen iki oyuncu eşzamanlı olarak takla atarlar. 
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Ayak Temrinleri 
 

1) Yere yatılıp bacaklar hafifçe kaldırılır. Ayaklarla aşağıdaki alıştırmalar yapılır: 

a) Bilekler pase pozisyonunda gerilip öne ve arkaya kıvrılır. 

b) Ayaklar bileklerden döndürülür. 

2) Ayakta yapılanlar : 

a) Kollar serbest, ayaklar yere sabitlenerek çömelip, kalkılır. 

b) Ayağın kenarlarına basılarak yürünür. 

c) Parmak uçları iç tarafa dönük şekilde yürünür.  
 

   2.2.2.2.Plastik Temrinler 

1) Kollar yana bırakılmış şekilde ritmik yürünür. Dirsekler olabildiğince geriye 

itilerek kollar ve omuzlar döndürülür. Ellerin dönüşü, omuz ve kolların ters 

yönündedir. Hareketler sırasında bütün bedenden güç alınır ve dönüş sırasında 

omuzlar boynu içine alacak şekilde yükselir. Bir yunus olunduğu düşünülür. 

Aşamalı olarak döndürüş ritmi arttırılır. Bedenin yükselmesine izin verip parmak 

uçlarına yükselinir. 

  

2) Halat Çekme : Önde duran hayali bir halat vardır ve bu gergin halat ileriye 

doğru gitmeye yardım etmekte kullanılır. Bedeni çeken eller veya kollar değil, 

ellere doğru hareket eden bedendir. Arkadaki bacak diz yere değinceye kadar ileri 

itilir. Bedenin hareketi bir geminin pruvasının büyük bir dalgayı yarması gibi 

keskin ve güçlü olmalıdır. 

 

3) Parmak uçlarında ileri doğru sıçranır, yere düşerken dizler kıvrık olur. Esnek ve 

enerjik bir hareketle ayakta duruş konumuna dönülür ve parmak uçlarında öne 

doğru sıçrama yinelenir, ardından dizler kıvrılır. Bu hareketler için itici güç 

bükülme ve onu izleyen sıçrama evrelerini düzenleyen, yay işlevi 

gören,uyluklardan gelmelidir. Kollar yanlara açılmış durumdadır ve bir el okşama 

hareketi yaparken öbürü karşı koyma hareketi yapar. Oyuncu sünger gibi hafif, 

yumuşak ve esnek olduğunu duyumsamalıdır.  

 

4) Karşıt dönel hareketler: Bacaklar ayrık şekilde ayakta durulur. Sağa doğru baş 

dört kez döndürülür, sonra beden sola doğru, omurgayı sağa doğru, kalçalar sola 
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doğru, sol bacağı sağa doğru, uyluğu sola doğru, sol ayak bileği sağa doğru 

döndürülür ve devam edilir. Sağ kol sola doğru döndürülür, kol sağa doğru ve el 

sola doğru çevrilir. Bu durumda bütün beden çalıştırılmıştır ve itici güç omurganın 

kuyruk sokumu bölgesinden gelmektedir. 

 

5) Bacaklar ayrık ayakta durulur, eller başın üstünde, avuçlar birbirine değecek 

şekilde yerleştirilir. Beden döndürülür ve olabildiğince yere doğru kıvrılır. Kollar 

bu eş zamanlı dönme ve kıvrılma işlevinde birlikte davranmalıdır. Başlangıç 

durumuna dönülür ve geriye doğru kıvrılıp, köprü kurarak bitirilir.  

6) Ritmik yürüyüş: Birinci adım normaldir, ikinci adımda kalça topuğa değene 

kadar diz bükülür, gövde dik durur. Aynı ritimle ayakta duruş konumuna geçilir ve 

normal adımla onu izleyen diz bükme dizisi yinelenir.  

 

7) Ellerle doğaçlama: Çeşitli nesnelere, araçlara ve dokulara dokunulur, sıyırıp, 

hissedilir ve okşanır. Bütün beden bu dokunma duyusunu ifade etmelidir.  

 

8) Oyuncunun kendi bedeni ile yaptığı oyunlar: Bedenin bir yanının diğerine karşı 

çıkması türünden somut bir görev üstlenir. Sağ taraf zarif, becerikli, güzel, çekici 

ve uyumlu hareketlerde bulunur. Sol taraf kıskançlıkla sağ tarafı izler, kızgınlık ve 

nefret duyguları hareketleriyle ifade edilir, sağ tarafa aşağılık bir şekilde saldırır, 

onu bozmaya ve yok etmeye çalışır. Mücadeleyi sol taraf kazanır ve hemen hemen 

aynı anda kavgayı kaybeder. Çünkü sağ taraf olmaksızın yaşayamaz, hareket 

edemez. Bu yalnızca bir örnektir. Beden kolayca karşıt bölümlere ayrılabilir.  

 

2) Beklenmedik hareketler: Sözgelimi her iki kolu da çevirmek gibi bir hareket 

yapılır, hareket bir yönden başlar ve birkaç saniye sonra bunun yanlış olduğu 

anlaşılır. Yani istenenin karşıt yönünde yapıldığı farkedilir. Kısa bir duruştan 

sonra yön değiştirilir. 

 

       Grotowski’nin fiziksel ve plastik temrinleri oyuncunun, sanatının ifade aracı olan 

bedenini, organik yapısını ve yapabilirliklerini keşfetmesi açısından oldukça önemlidir. 

Dramatik tiyatro öğrenci oyuncuları için bir çalışma tekniği olarak değerlendirilebilecek 

olan Grotowski’nin fiziksel temrinleri Bulgaristan (National Theatre and Film 
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Academy) Ulusal Tiyatro ve Film Akademi’si fiziksel tiyatro bölümü öğrencileri için 

günlük egzersiz niteliğinde zorunluluklardır. 

   Rusya’da ve Bulgaristan’da  fiziksel tiyatro bölümü öğrencilerinin çalışmasının ikinci 

adımı olarak Grotowski yöntemi uygulanmaktadır. Meyerhold’un biyomekanik 

oyunculuk tekniği ve Grotowski’nin fiziksel eylem çalışmaları, fiziksel tiyatro bölümü 

öğrencilerinin birinci sınıf ders programı dahilindedir. 
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                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAHNELEME TEKNİKLERİNİN FİZİKSEL TİYATRODAKİ    

KULLANIMI 

   3.1. Koreografi 

 
Dans ve tiyatronun biraraya gelebilmesinde köprü niteliğinde olan 

koreografinin, fiziksel tiyatro gruplarındaki kullanımı, bilinen anlamda salt dans 

koreografisi olarak değerlendirilmemelidir. Koreografi fiziksel tiyatro çalışmalarında, 

dans ve hareketin birlikteliğinin ötesinde, dramatik öykünün biçim verilmiş hali olarak 

tanımlanabilir. Aslına bakılırsa koreografi, antik yunan tiyatrosunda koroyu oluşturan 

insanların hareketlerinin belirlenmesi durumundan ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise 

koreografi, dansın kurgusunu, yapısını, adım düzenini ve bu adımlara bağlı hareket 

akışını belirlemek için kullanılmaktadır. 

Koreografın malzemesi insan bedenidir ve bununla birlikte nasıl hareket 

üretileceği koreografın konusudur. Hareketler bir tasarım sürecinin temel ögeleri olmakla 

beraber, ancak diğer ögelerle birlikte anlama ulaşan araçlar niteliğindedir aynı zamanda. 

Korografide amaç, yeni adımlar, yeni hareketler yaratmak ya da simetrik- asimetrik 

sahne kullanımı değil, varolan malzemeyi bilinçli bir şekilde, kompozisyon anlayışı ile 

değerlendirerek, gereksiz tekrarlardan arındırılıp ve sahne tekniklerine de uygun olarak 

dengeli ve uyumlu bir bütün oluşturmaktır(Bkz. Yılmaz,2002;101). 
 

 “Koreograf, amacını gerçekleştirmek için hareketlerden yararlanır   

ama,belki de bu amacı zaten kelimelerle ifade edemeyecektir( Evci,2002 

56’dan , Aykal;1982)                                                                                                        

 

        Koreografinin modern dansla birlikte önemi vurgulanmadan önce, klasik bale 

yaratıcıları bir “hareketler dili” yaratmış, bu dili oluşturan temel hareketleri 

belirlemişlerdir. Bu yapıtlarda ortaya konulan “dilin” “heceleri” alınarak günlük 

egzersizler türetilmiştir. Böylece dansçıların eğitimi hareket yinelemesine, hecelerin en 

iyi biçimde ezberlenmesine dayanmıştır. 

        19. yüzyılım ilk yarısında koreografların çoğunluğu bu günlük egzersizlerin 

çizdiği sınırlar içinde  çalışmaya başlamış ve o dönemde henüz yaygınlaşmış bir dans 
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yazımı, koreoloji olmadığından, koreograf kavramı, dans rejisörlüğü ile karıştırılır hale 

gelmiştir.  

        Modern dansın öncüleri ise geleneksel hareket dilini yadsıyıp, özgür anlatımı ön 

planda tutmuşlardır. İnsan bedeninin tüm olanaklarını, belirli kalıpların koyduğu sınırlara 

bağlı kalmaksızın değerlendirmek istemişlerdir. Bu akımın en önemli temsilcisi olan 

Martha Graham 1940 larda kendi dansında, klasik baleden farklı olarak, geleneksel 

hareket dilinin formasyon ve deformasyonlarından uzak tutmak amacıyla kendi yöntemi 

doğrultusunda koreografiler yapmıştır. Graham kişisel üslubunu geliştirip sınıflandırarak 

kendi çalışmaları için bir hareketler sözlüğü oluşturmuş ve bu sözlük ile değişik 

düzenlemeler yaparak kendi koreografilerini özgünleştirmiştir (Bkz. Yılmaz, 2002; 103, 

Aykal,2002;227). 

         Rumiana Markova koreografın koreografi yaparken kişisel birikiminden yola 

çıktığını şu şekilde özetlemiştir; 

     
“ Koreograf, malzemesini düzenledikten sonra genellikle bunu metne 

dönüştürür. Ne var ki, hareket notasyon sistemleri, müzikal notasyon kadar 

yaygın bir biçimde kullanılmamaktadır. Dansçı ve koreograflar daha çok 

kinetik bellek veya kişisel hiyerogliflerden yararlanmaktadırlar” 

                                                     (Markova,1958; Plovdiv) 

 

        Koreograf yaratı sürecinde hayal gücünü kullanarak içinde yaşadığı dünyayı 

harekete dönüştürür. Söz konusu olan hareket, basit ve ya karmaşık bir yapı içinde aynı 

zamanda mekansal ve ritmik bir yapı oluşturur. Koreografın yarattığı ilizyon bu ögeleri 

biraraya getirip dramatik yapıya verdiği biçimle gerçekleşir. 

         Fiziksel tiyatroda koreografinin dans, hareket, söz, mim, oyunculuk ve 

sahne için gerekli bütün diğer ögeler (ışık, dekor, aksesuar, müzik) ile sentezlenerek 

oluşturulduğunu ifade eden Petia Stoilova koreografinin bu tür içinde teatral olanı 

vurgulaması gereğini şu şekilde özetler; 

  
“ Fiziksel tiyatro koreografisi yapılırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta yapılan düzenlemenin dans koreografisi yaklaşımı ile 

yapılmamasıdır.Fizikse tiyatro bir dans türü değil, tiyatro türüdür ve bu tür 

içinde kullanılacak tüm ögeler teatral olanı göstermelidir.” (Stoilova,1956; 

Plovdiv) 
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                  Fiziksel tiyatroda koreografi yapılırken, epizodlar oyunun amacına uygun 

olarak sıralanır, giriş ve çıkışlarda birliktelik ve estetik yakalanarak, müzik, ışık, 

aksesuar, dekor, kostüm bütünlüğü sağlanır. Anlatılmak istenen temada olaylar dizisinin 

akışı ön planda tutularak gerçekleştirilir. Koreografi yapılırken sahne kullanımındaki 

teknik, sonucu belirler. Sonucu belirleyecek olan yani anlatılmak istenen hikayenin 

biçimini sağlayacak koreografi ise koreoloji ile yani hareketlerin notasyonlarının 

değerlendirilmesi ile sağlanır. Koreografi yaparken koreolojinin kapsadığı yöntem ve 

hareketlerin uygulanması, epizodların seçimi, sıralanışı, sahne düzeni, doruk noktası ve 

çözümün uyumlu bir bütünlük içinde olmasını sağlar. 

        Koreografide her hareketin bir değeri, hızı, tartımı ve karakter yapısı söz 

konusudur. Hareketin teatral etkisinin saptanması, koreolojik, matematiksel analizler ile 

gerçekleştirilir. Dans adımlarının, oyuncunun jestlerinin, kullanılan mim göstergelerinin 

herbiri birbiriyle matematiksel bir düzlemde ilintilidir. Matematiksel düzlemi 

koreografideki hareket dengesi belirler. Hareket dengesi birbirine zıt, fakat birbirini 

tamamlayan devinimlerin doğru dengelenmesiyle kurulur. Hareket dengelerinin içinde 

oluşturulan epizoddaki cümlelerin değeri de yine bir hareket olarak değerlendirilir. Bu 

bağlamda fiziksel tiyatro koreografisinde söz bir hareket olarak değerledirilmelidir 

diyebiliriz (Bkz. Şenel,1992;16). 

         Fiziksel tiyatro koreografisinde önemli bir diğer nokta da; oyun metni ile birlikte 

estetik sahne dengesi göz önünde bulundurularak ve biçimsel form araştırması yaparak 

oyunun bütünlüğüne hizmet edecek imgesel göstergelerin teatral biçem içinde 

düzenlenmesidir.  

                 Söz kullanımı ile desteklenmemiş fiziksel tiyatro oyunlarında, koreografiler 

önemli bir yer tutmaktadır. Çoğu kez oyunun mesajı, kuruluş nedeni, bu bölümlerde 

ifadesini bulur. Bu nedenle yapılan koreografilerde jest, mimik, mim oyunculuğu gibi 

teatral unsurların ön plana çıkarılması fiziksel tiyatro koreografisi ile dans koreografisi 

arasındaki farkta belirleyici unsurlar niteliğindedirler. İzleyicinin oyunun mesajını 

anlaması için koreografide kullanılan dramatik yapı fiziksel tiyatroda imgesel anlatım 

biçiminin bel kemiğini oluşturur.  

                 Koreografi yapılırken epizodların sıralanışında uyum, karşıtlık, hız, tartım ve 

hareket değeri bütünlüklü olmalıdır. Bu noktada hareketin ritim özelliği önem 

kazanmaktadır. Çünkü koreografisi yapılan hareketler, tıpkı müzikte olduğu gibi zaman, 

hız, mekan ve ritim uzunluklarıyla var olurlar (Bkz. Şenel,1992; 27). Müzikte vuruşlar 

ve ölçülerin müziğin partisyonunu oluşturması gibi koreografisi yapılan hareketlerde de 
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hareket cümleleri oluşturulur. Oluşturulan hareket cümleleri hareketin ifade niteliğini 

belirler. Hareket cümleleri oluşturulurken sahne dengesi faktörü önemli bir noktayı 

oluşturur. 

                    Halk oyunlarında hareket notasyonun kullanımı ile ilgili görüşleriyle bize 

bir çok açılım sunan Suna Şenel koreografide Sahne dengesini, sahnenin konumuna ve 

ölçülerine orantılı olarak koreografiyi estetik görünümde sergileme tekniği ile seyircinin 

görüş açısının bilinçli bir dengesi olarak tanımlamıştır. Koreografide sahne dengesini, 

estetik denge ve fiziksel denge olarak ikiye ayırabiliriz. Sahne kullanımında hareketsel 

yapının görsel yorumunun dengeli bir biçimde kurulması estetik dengeyi oluşturur. 

Sahnenin konumuna göre koreografinin biçimsel olarak dengelenmesi ise, koreoloji 

gibi, kuramsal teknikleri oluşturur. Koreografideki fiziksel denge simetrik ve asimetrik 

olarak ikiye ayrılır. Sahnenin tam ortadan dik olarak ikiye bölünmesi ile gerçekleştirilen 

koreografiler simetrik, sahnenin matematiksel ağırlık sistemi ile oluşturulan 

koreografiler ise asimetrik koreografiler olarak değerlendirilir(Bkz. Şenel,1992; 31). 

                    Fiziksel tiyatro gruplarında, genel olarak kullanılan koreografi çeşidi 

asimetrik koreografidir. Oyunun biçimsel formunun ve hareketlerin, izleyici için en 

olası görüş açısı asimetrik koreografi ile elde edilir. Öte yandan asimetrik koreografi, 

sahnenin matematiksel ağırlık sistemi ile oluşturulduğundan, hareket koreografisi için 

oldukça elverişlidir. Hareket cümlelerinin soyut, imgesel ifadesinin matematiksel 

düzlemde biçim verilmiş hali olarak da tanımlanabilir.  

                    Koreografi ile ilgili bir başka önemli nokta da, koreografın epizotlardaki 

hareket cümlelerini oluştururken bu devinimlerin içinde bulunduğu mekan- atmosfer 

ilişkisidir. Örneğin 0scar Wilde’ın Lady Windermer oyununu fiziksel tiyatro 

bağlamında sahneye koyan bir koreografın, oyunun dönemini, sınıfsal tavrını, 

karakterlerin hareketsel gestusunu mekan ile ilişkilendirmesi belki de en ön planda 

tutması gereken ögedir diyebiliriz. 

                    Bu açıdan baktığımızda, koreografinin içinde dans kullanılıyorsa, yine 

yukarıda sözünü ettiğimiz ögeler ve koreografi için seçilecek olan dans, büyük önem 

taşır.  

                    Nasıl ki Murathan Mungan’ın Mahmut ile Yezida oyununu fiziksel tiyatro 

olarak sahneye koyacağımızda ilk tercihimizin tango, vals ya da diğer salon 

danslarından herhangi biri olmayacağı gibi, Lady Windermer oyununda 

düzenleyeceğimiz dans için de etnik olana yönelmemiz bizi yanılgıya düşürecektir. 

Fiziksel tiyatro yapıyorken yerel, kültürel kaynaklardan oluşturulmuş bir tekstten ya da 
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hikayeden besleniyorsak, seçeceğimiz hareket cümlelerinde ve danslar da ulusal olana 

hatta yöresel olana yönelmemizin daha doğru olacağı kanısındayız. Bedensel devinimin 

kültürel temelleri açısından “oyun”un önemi bölümünde de değindiğimiz gibi hareket 

öncelikli olarak kültür temellidir, dolayısıyla hareket temelli bir tiyatro türü olan fiziksel 

tiyatroda kullanacağımız bütün gestuslar nedenleri ile değerlendirilmelidir. Bu 

bağlamda, tercih ettiğimiz hikaye, kültürel hareket motifleri barındırıyorsa yapılacak 

hareket ve dans koreografisinde kendi kültürümüzden beslenmemiz bize evrensel 

düzlemde ifade olanağı tanıyacaktır.  

                    Bedensel devinimi kültürel temelleri ile değerlendirip yaptığı dans tiyatrosu 

çalışmalarında kendi kültüründen beslenen dünyanın en önemli dansçılarından Carlos 

Saura’nın Kanlı Düğün performansına baktığımızda da aynı durumla karşılaşmaktayız. 

Federico Garcia Lorca’nın eseri olan Kanlı Düğün’ü, Carlos Saura dans tiyatrosu olarak 

düzenlemiş ve bunu yaparken ulusal dansları olan Flamenko ile temellendirmiştir. 

Oyunun genel gestusu İspanya motifleri üzerinde ele alınmıştır. Dansçılar aynı zamanda 

mimik, jest, hareket cümleleri ve nidalar ile devinimlerini gerçekleştirirler. Carlos 

Saura’nın yaptığı koreografiye baktığımızda dans dışındaki hareket cümlelerinde de 

flamenko ile yapılandırıldığını görmekteyiz. Bu açıdan Carlos Saura’nın Kanlı Düğün 

koreografisi fiziksel tiyatro icracılarına bir çok açılım sunmaktadır. Alexander Ilıev, 

Saura’nın Kanlı Düğün koreografisinde hareket kullanımına şu şekilde değinmiştir; 

 
  “ Carlos Saura’nın Kanlı Düğünü genel olarak dans tiyatrosu 

olarak değerlendirilse de hareket koreografisine bakıldığında, 

düzenlemenin teatral unsurlarının dansın önüne geçtiğini görmekteyiz” 

(İliev,2008; 3)  

  

           Fiziksel tiyatro içinde değerlendirilen dans tiyatrosu gruplarının koreografileri 

incelendiğinde bu koreografilerin dans temelli olması, fiziksel tiyatro icracılarını da 

kimi zaman dans koreografisine yönelme yanılgısına düşürmektedir. Oysa fiziksel 

tiyatroda koreografinin kullanım amacı hareketi teatral hareket olarak algılayıp belli bir 

yapıya oturtmak ve bu yapının içinde yardımcı ögelerden biri olarak- ihtiyaç duyulursa -

dans ögesini de barındırmaktır(Bkz. Hodgson,1992; 87). Fiziksel tiyatro son 1970 

lerden itibaren varolduğundan dolayı koreografi kavramının hala birebir dans ile 

değerlendirilmesi söz konusudur. Oysa koreografi çıkışı itibariyle de, daha önce 

değindiğimiz gibi antik yunan korosundaki oyuncuların hareketlerinin belirlenmesidir. 



 45

Burdan yola çıkarak koreografiyi tiyatro sanatı ile olan doğrudan ilişkisi içinde 

değerlendirmemizin, fiziksel tiyatroda teatral olanı vurgulamamızda yardımcı olacağı 

kanısındayız. 

         3.2.Pandomim 

                 Günümüzde, fiziksel tiyatroya bir çok açıdan yardımcı öge niteliğinde 

değerlendirebileceğimiz pandomim sanatının ilk biçimi antik yunanda gelişmiştir.Bu 

döneme dair pandomim sanatının tarihsel gelişimi açısından kuramsal bilgi 

bulunamamakta fakat konuşma ve müzik tiyatrosunun yanısıra beden ağırlıklı tiyatronun 

doğuşu ile pandomim sanatı ilişkilendirilmektedir. Pandomim sözcüğü yunancada, 

herşeyi taklit eden anlamına gelmektedir. Antik yunanda, mimik, jest ve dans araçlarıyla 

oyuncu, bir oyunun tüm figürlerini, tüm öyküyü canlandırır ve bunu yaparken ona 

çoğunlukla koro ve orkestra da eşlik ederdi. Romalı pandomim sanatçısı genellikle 

mitolojik konuları betimlemekte ve bunu yaparken de bedensel ifadeler 

keşfetmektedir(Bkz.Çalışlar,1995; 149).Kuramsal kaynaklardan edinilen bilgiye göre 

pandomimin dramatik içeriği büyük ölçüde, oyuncunun bedenine ustaca egemen 

olduğunu ve hünerlerini göstermeye yönelik bir yapı taşıdığı yolundadır. Oyunun 

vurgulanacak yerleri, pandomimsel açıdan çekici sahneler üzerinde odaklanmaktadır.  

         Pandomim sanatı, tümüyle farklı koşullar altında on yedinci yüzyıl avrupasında yeniden 

önem kazanır (Bkz.Mitter, 1992; 82 ). Sessiz oyunun yeniden gelişmesi konuşma 

tiyatrosundan bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Pandomim sanatına yönelişin sebebi, 

Antik dönemdeki gibi oyuncunun özel kıvraklıklarını öne çıkarmak değil, sosyal ve 

muhalif nedenlerden ötürüdür. Bu dönemde bazı tiyatroların konuşabilme ayrıcalığı, 

iktidarla aynı düşünceyi paylaşan, dolayısıyla parasal gücü yüksek diğer tiyatrolar 

tarafından engellenmiştir. Bu koşulda sessiz oyun, bir kaçış, başka bir deyişle yasaklanan 

tiyatrolara ifade olanağı sağlamıştır. Mantıksal olarak artık dile ihtiyaç duymayan hareket 

sanatları konuşma yasağının elverişsiz koşulları aracılığı ile belirgin bir ağırlık kazandılar 

ve tiyatroyu ele geçirme olanağına sahip oldular. Böylece sessiz oyun antik çağda olduğu 

gibi artistik yanıyla yeniden gündeme geldi(Mitter,1992;103).  

                 17. ve 18. yüzyıl tiyatrosu üzerine doğal olarak antik çağa oranla daha fazla belgeler 

olmasına rağmen, bu zamanın sessiz oyunu üzerine kesin şeyler söylemek yine de 

zorluklar içermektedir. Kesin olan, sessiz ya da konuşulan oyun arasında olası her türlü 

basamağın bulunduğu ve pandomim oyunculuğunda genellikle her oyuncunun bir figürü 

canlandırmış olmasıdır. Pandomimcilerin mimik ve jestlerle, sessiz hareketlerle oyunu 



 46

sürdürebilme yeteneklerinin çok belirgin olduğu kabul edilir. 1816’dan 1846’ya dek 

Paris’te Theatre des Funambles’de oynayan ve mim sanatının tarihte bilinen ilk ismi olan 

Jean Gaspard Deburau yarattığı dilsiz Pierrot karakteri ile efsanevi mimci olarak 

literatüre geçmiştir. 

         Modern pandomim ise 1923’de Etienne Decroux’nun Paris’te kendine ve başkalarına 

bedensel bir eğitim vermek üzere oluşturduğu deneme stüdyosu ile gerçekleşmiştir. 

Decroux’un hedefi pandomimi yenilemek değil, bedensel anlatımın “saf” bir sanatını 

yaratmaktı. Decroux, insan bedeninin hareketlerini geometrik bir bakış açısıyla 

çözümlemiş ve bu çözümlemeler hareket sanatları için devasa boyutlu yenilikler 

olmuştur. Bulunan ögeler ve yasalar Decroux için ruhbilimsel bir oyunculuğun temelini 

oluşturmuyordu. Bu çözümlemeler Decroux için, doğrudan evrensel anlatım 

biçimlerini bulmayı ve soyut kavramları görsel olarak dönüştürmeyi olanaklı kılan, 

yapay hareketleri ve duruşları ortaya koymak amacıyla bir başlangıç malzemesi 

niteliğindedirler. Decroux oluşturduğu bu yaklaşıma mime corporel adını vermiştir 

(Bkz.Gerber, 2000, 118-122). 

         Etienne Decroux’nun öğrencisi olan Marcel Marceau, mime corporel i beden tekniği 

üzerine oturtmuş, yanılsama tekniklerini geliştirerek Bip adında bir pandomim figürü   

(karakteri) yaratmıştır. Marcel Marceau, mime corporel’in katı biçimini kırmasıyla 50’ 

li yıllarda tek başına pandomimin popüler olmasını değil, aynı zamanda Decrouxcu 

beden çözümlemesinin de açık ve yararlı bir duruma gelmesini sağlamıştır. 

Günümüzde gösteri sanatları oyunculuktan palyaçoluğa dek bu temel üzerinde 

çalışmaktadır. Süreklilik göstermediği halde ya da sürekliliğinin eksik olması 

nedeniyle, pandomimin tarihi diyalektik gelişmenin bir örneği olarak 

değerlendirilebilir(Bkz.Gerber, 2000;233).  

        Pandomim sanatı yukarda da değindiğimiz gibi, oyunculuk soyundan gelmektedir. 

Pandomim ve oyunculuğun hareketleri aynı ilkeler üzerinde düzenlenmiştir; bir olay 

örgüsüne katkısı ve dramaturjik bir zorunluluğu olması açısından her hareketin somut 

bir anlamı vardır. Pandomim, tüm oyunculuk hareketlerini kapsamı içine alır. Yani 

duruş sanatı, yöneliş ve tavır, iki tür içinde bir temel oluşturmaktadır. 

              Bu bakımdan, oyuncunun hareketlerinde daha tutumlu bir davranış içinde olması 

söz konusudur; çünkü hareket, dilin yanısıra kullanılan araçlardan yalnızca biridir. 

Pandomim sanatında ise tümüyle harekete yüklenildiği için daha güçlü bir biçimselliğe 

ve vurgulamaya sahiptir.  
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              Bu bağlamda değineceğimiz bir başka nokta ise pandomimin içinde 

bulunduğumuz yüzyılda, oyunculuk sanatını da hareketle ilgisi oranında 

sistemleştirdiğini görüyoruz. Decroux tarafından geliştirilen hareketsel oyunculuk 

sanatı günümüz tiyatro eğitimini ve fiziksel tiyatro çalışmalarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Birçok fiziksel tiyatro grubu, bağlantılı doğaçlama çalışma tekniğini 

pandomim egzersizleri ile sentezleyerek bağlantılı-mim doğaçlama yöntemi ile 

çalışmaktadırlar(Bkz. Natfa, www.ceebd.co.uk). 

                 Pandomim egzersizleri her açıdan “ayrımları vurgulama”ya yöneliktir. İnsan 

bedeni parçalarına ayrılır ve beden parçalarından her biri birbirinden bağımsız olarak 

etkinleştirilir. Bu yolla bilinçli olarak, hareket merkezlerinin alansal ve mekansal 

ilüzyonu yaratılmaya çalışılır. Vurgu, koordinasyon ile istenilen hareket merkezlerine 

yöneltilir. Örneğin pandomimsel dönmeyi icra edebilen bir oyuncu, yüzünü rol 

arkadaşına çevirirken çeşitlemeler yapma ve ayrımları vurgulama bakımından sınırsız 

olanaklara sahiptir. Nasıl bir tempoda, hangi sıralamada, hangi ölçüde ve dinamikte 

dönmeyi gerçekleştirirse ona göre değişen bir etki yaratılır. Yüzünü çevirme gibi yalın 

bir eylem basit bir olgu olmaktan çıkar ve kendi başına yönelim, uzaklaşma, 

umursamazlık ve daha birçok tavrı dile getirebilir. Diğer yandan konuşulan metne 

tümüyle karşıtlık oluşturup, figürün ikilemini görünür kılarak, oyunun ikinci bir 

düzlemini yaratabilir (Gerber,2000; 58). 

                 Fiziksel aksiyon ayrımları vurgulamanın bir biçimi olarak tipleme, oyunculardan 

diğerlerine karşı uzaklığı korumayı ve kendi figürlerini kesin olarak sınırlamayı şart 

koşar. Bu noktada da pandomim eğitimi almış oyuncuların daha başarılı olması 

kaçınılmazdır. Pandomimsel beden dalgasını gerçekleştirebilen bir kişi, canlandıracağı 

karakter için uygun karakteristik temel tavrı nispeten zorlanmadan bulacak, o figürü 

koruyacak ve onun sınırları içinde çeşitlemelerde bulunabilecektir. Bu açıdan 

baktığımızda pandomimin stil araçları, tiyatro sanatı için bir çok açılım sunabilir, 

oyunculuk ve pandomimin, dolayısıyla hareket tiyatrosunun(fiziksel tiyatronun) 

oluşturacağı verimli bileşimler düşünülebilir.  

                 Fiziksel tiyatroda pandomimin kullanımını ifade edebilmek için mim sanatını bu 

bağlamda bir kategorizasyonla değerlendirmek gerekir. Geniş anlamıyla ele alacak 

olursak teatral mim iki farklı alanda kategorize edilmektedir.Yukarıda değindiğimiz 

gibi Jean Gaspard Deburau, Etienne Decroux, Jean Louis Barrault veya modern mim 

aktörü Marcel Marceau’nun icra ettiği “salt mim” birinci alanda yer almaktadır. İkinci 

http://www.ceebd.co.uk)
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alanda ise onsekizinci yüzyıldan günümüze kadar ki süreçte klasik bale sanatının 

kullandığı mim bulunmaktadır(Gerber, 2000; 61).  

                Mim sanatının fiziksel tiyatrodaki kullanımının temelleri, onsekizinci yüzyıl klasik 

bale sanatında başlamış yirmibirinci yüzyıla kadar mim, dans ile bir ortaklığa girmiş ve 

günümüzün fiziksel tiyatro gruplarında pandomimin kullanımının yolunu açmıştır. Bu 

açıdan değerlendirmeye sokabileceğimiz açıklıktaki en eski mim örneği onsekizinci 

yüzyılda Galeotti’nin “ The Whims of Cupid and The Ballet Master” eseridir. 

Ondokuzuncu yüzyılda ise Rus Balesinin mim sanatından yoğun olarak yararlandığı 

görülmektedir. Yirminci yüzyılın başlarında Fokine’in kendi üslubuyla “Dans- 

Drama”larında lirik mimetik jest kullanımı ve bedensel ifadede de mim oyunculuğunu 

ön planda tuttuğunu görüyoruz(Bkz.Evci, 2002; 17). 
 

 “Geleneksel bale tarihine baktığımızda ‘mim’ in teatral etkisinin, bir 

balenin öyküsünü anlatmakta kullanılan en önemli öge olduğunu 

unutmamak gerekir.”  (İliev; 2008; 18 ) 

 

     Mim sanatının klasik balede kullanımına bir örnek olarak "Kuğu Gölü 

Balesi"nin ikinci perdesinde Ivanov'un epizodunda "Odette" (Kuğu Prensesi) korkunç 

kaderini "Siegfried"e açıklamaktadır; kötü bir büyücünün kendisini nasıl bir kuğuya 

dönüştürdüğünü salt mim kullanarak anlatır. 

                                                                                                                                                                                                     

                 Günümüzdeki sahne dansında da dans, gösteri ilkesi ile birleşiyor ve 

dans tiyatrosunu, fiziksel tiyatroyu oluşturuyor. Dans ve pandomim ifade biçimleri olan 

göstergeler açısından ilkesel farklar taşımalarına rağmen, arkaik danslarda ortak bir 

kökene sahiptirler ve günümüze dek uygulamada hep bir birleşmeye doğru 

yönelmişlerdir. İkisinde de ortak olan şey, hareket eden insan bedenini araç olarak 

almalarıdır. Bir hareket aynı zamanda dans ağırlıklı olabilir, yani müzikle ritim 

kazandırılmış ve nispeten biçimsel ve pandomimsel, somut bir etkinliğin taklidi olarak 

tanımlanabilir. Halk danslarında sıkça bu tip danssal-pandomimsel hareket süreçlerine 

rastlanmaktadır.  

        Hareketteki coşku, yani danssal olan, ya da hareketlerin taklidi, yani 

pandomimsel olan ile birleştirildiğinde yapma ve canlandırma itkisini oluşturmaktadır. 

Bu birlikteliğin tarihsel süreci açısından dikkate değer bir olgu da, pandomimin geniş 

anlamda danstan daha önce bağımsızlığına kavuşmuş olmasıdır. Pandomim antikçağ 
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dışında dans olmaksızın da ayakta durabilmiş fakat dans yakın zamanlara dek çok seyrek 

pandomimsiz olabilmiştir. Dans gösterime yönelik yanını pandomimden ödünç almıştır 

da diyebiliriz.  

        Fiziksel tiyatroda mimin kullanımı klasik balede kullanımı ile bir çok açıdan 

denk düşmektedir. Kimi fiziksel tiyatro grupları, çalışmalarında söze hiç yer 

vermemektedirler ve anlatılmak istenen öyküde kimi zaman klasik kimi zaman modern 

pandomim oyunculuğundan yararlanılmaktadır. Öte yandan hareket ve dolayısıyla teatral 

etkinin öne çıkmasını isteyen fiziksel tiyatro gruplarında (Bkz.Ekler: Dv 8, Silvia 

Guillem, Mats Ek, Sasha Waltz Fiziksel tiyatro performansları) pandomim kullanımının 

epizodlar halinde değerlendirilmesi söz konusudur.  

 

“Fiziksel tiyatronun önemli uygulayıcılarından DV8 grubunun 

hemen hemen bütün çalışmalarında pandomim oyunculuğuna 

rastlamaktayız. DV8 grubu mim kullanımı ile soyutlamadan somutlama elde 

etmektedir, bunu yaparken epizodlara bölünmüş bir anlatım yolunu 

seçerler”  (İliev,2008; 4 ) 

 

Fiziksel tiyatroda “mim” kullanımı bize anlatmak istediğimiz öykünün 

“cümlelerini” söz kullanmadan ifade edebilme olanağı sağlamaktadır. Bu açıdan 

pandomim ögesi fiziksel tiyatro için bir betimleme aracıdır denebilir. Öte yandan “mim” 

kendi başına öyle bir sanattır ki yapılan koreografinin içinde “mim”e fazla vurgu 

yapılırsa oyunun gidişatında seyirci “mim” anlatımına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle 

fiziksel tiyatroda mim kullanımı epizodlar içinde değerlendirilmeli ve ancak oyuna 

hizmet etmesi bağlamında kullanılmalıdır.  

          Fiziksel tiyatroda mim kullanımı görsel olanı kelimelerle anlatma değerinde bir 

ifade olanağı sağladığından oldukça önemli bir yerdedir. Tiyatro sanatına ait bir disiplin 

olması itibariyle hareket ve dans tiyatrosu ayrımında belirleyici niteliktedir. 

3.3. Dans  

         Dansın ve Tiyatronun işbirliği özellikle son otuz yılda giderek önem kazanmıştır. 

Fiziksel bir yaklaşıma yönelim; mim, dans ve dansın tiyatro ile ilişkisinde bir biçim 

edinebilmesine olanak sağlayan koreografi, fiziksel tiyatronun oluşumunda üç ana öge 

olarak belirir. Bunlar arasında dans sanatının insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişi 
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vardır. En ilkel zamanlardan günümüze kadar insan dans etmiş ve her dönemin dansı 

kendi içinde modern olana yönelmiştir.  

       Günümüzde dansın tanımı her yaratıcı için değişken özellikler göstermektedir. 

Dansı genel olarak;  hemen hemen her sanat dalından yararlanabilen ve yaratıcının tam 

anlamıyla özgür olabildiği bir seyirlik sanat olarak betimlemek mümkün. Dansı 

oluşturan temel ögeler mekan, zaman ve insan bedenidir. Dansta partner olarak 

genellikle ritmik vuruşlar ve müzikten yararlanılsa da, dans bağımsız bir sanattır ve 

işitsel eşlik olmaksızın da varolabilir. Dans aynı zamanda, mimarlık ve plastik sanatlar 

gibi mekan içinde bir düzendir ve mekansal ritimden yararlanır. Müzikte olduğu gibi 

zaman içinde bir düzenlemedir ve zaman ritminden yararlanır. Dolayısıyla dans, hem 

görsel hem işitsel ritmi kullanan, bir zaman–mekan sanatıdır(Bkz.Pavis, 2000 ;76).   

          Dans ile hareketin birlikteliğinin koreografi içinde değerlendirilişini Aykal şu 

şekilde özetlemiştir.  

 
 “Dansın konuştuğu dil, bir koreografın tasarımını anlatan 

hareket dilimlerinden oluşur. Dans, gerçeklik üzerine hareketlerle 

ifadelendirilmiş bir yorum, bir anlatımdır.Başka bir deyişle, bir sanat 

olarak dans, öyle bir hareketler bütününü oluşturur ki,bunlar aracılığıyla 

gerçekler karşısındaki duyarlılığımız keskinleşir. Dans; koreograf, dansçı, 

izleyici üçlüsünün ortak bir titreşimde buluştuğu bir ‘an’ dır.”  (Evci, 2002; 

54’den Aykal 1982 )  

         

                                   Dans, ilkel büyü törenlerinden günümüze kadar birçok tarihsel devinim geçirmiştir. 

Bunun yanı sıra Tiyatro sanatı ile doğrudan ilişkisi Martha Graham ile başlar. (Evci, 

2002;27’den Selçuk 2002) Köklü bir geleneğe sahip klasik bale sanatı karşısında atılan ilk 

önemli adım Martha Graham’a aittir. Graham, günümüzde Modern Dans olarak 

tanımlanan, kendisine ait, orijinal bir dans tekniği geliştirerek, dansı,stilize edilmiş beden 

hareketleri yoluyla ilkel duyguların ifadesi haline getirmiştir. 

                                   Germe-kasma ve rahatlama (contraction and release) olarak tanımladığı tekniğine 

göre, hareket kasılmış olan kasın gerginliğinden ortaya çıkar ve kasın serbest 

bırakılmasıyla birlikte bedenden açığa çıkan enerjinin akışına göre devam eder. Martha 

Graham’ın “contraction-release” teorisi Amerika’ da modern dansın gelişmesindeki en 

önemli ögedir. Müziğe ve doğal devinime uygun dans eden bir bedenin arayışı içinde olan 

Graham, klasik bale tekniğini ve geleneksel bale adımlarını reddeder. Bedenin temelde 

kendi yapısı içinde neler yapabileceğini keşfetmek en önemli noktadır onun için. 
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    “ Graham, eski formların içine yeni olanaklarla girerek, onları değiştirir. 

Böylelikle kendine ait anlatım dilini genişletir. Temaları, insan tecrübesinin 

değişmezliği, arketip figürler, ırksal kalıtım ve hafıza gibi konuları içerir. 

Kullandığı stil, daha önce yine onun tarafından belirlenmiş fakat 

yaygınlaşmamış hareketlerden oluşur.” (Evci, 2002; 144’den Göldere,2002) 

 
                  Graham, modern dansta sahne için tasarımlar yapmak yerine, insanın 

tragedyasını ya da komedyasını sahneye taşımayı tercih etmiş, bunu yaparken iç hareketi 

bulmanın en önemli adım olduğunu dile getirmiştir. O dansı “derinlik” olarak betimler. 

Graham, dansın tam bir disiplinle eğitilmiş bedenler ve özgür bırakılmış ruhlar ile 

gerçekleştirilebileceğine inanır. 

           Modern dansı bir sanat formu haline getiren Graham, kendisinin aslında bir 

teknik belirlemek için yola çıkmadığını, tekniğinin, salt bedenin yapabilirlik olanaklarını 

kesif sürecinde kendiliğinden ortaya çıktığını söyler (Bkz.Yılmaz,2002;33). 
 

       “Ben bir teknik yaratmak için plan yapmadım. Kendimi bulmak, 

bedenimin neler yapabileceğini görebilmek için; bana duygusal olarak, 

dramatik olarak ve bedenimin herhangi bir yerine dair neyin zevk verdiğini 

keşfedebilmek için yerde çalışmaya başladım. Ama bir teknik kurmayı hayal 

bile etmedim. Hala böyle bir şeyin varolduğuna inanmıyorum.” (Evci 

2002,82’den Graham, 1973 ) 

 
        Martha Graham, tekniği ve öğretisi ile ilgili olarak hareket bilgisi adına hareketi 

kalıplara ayırmıştır. Hareket oluşumu ona göre üç bölüme ayrılır: Zıtlık, ardıllık-dizi, 

birlik ve bütün. Hareket eden beden, harekete özelliklerini kazandıran bir mekanizmadır 

aynı zamanda. Zıtlık konusu ile birlikte harekette dinamizm ile karşı karşıya kalınır. Bir 

önceki hareket ile bir sonraki hareket zıtlık prensibine göre oluşturulur ve doğadan 

gelen devamlılılık prensibi ile hareketler birbiri ardına dizilerek cümleler oluşturur   

(Bkz..Evci 2002; 37’den Aykal ,1982). 

        Kas kontrol metodu ile Graham dansa açısal bir bakış açısı getirir, koreografilerini 

yukarıda sözünü ettiğimiz zıtlık, ardılılık-dizi, birlik ve bütün prensiplerine göre 

uygulayan dansçı, daha önce seyircinin alışık olmadığı teatral bir bütün oluşturur. İlk 

düzenlemelerinde ağır eleştirilere maruz kalan Graham’ın stili için Eric Bentley 

görüşlerini şu şekilde ifade eder: 
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 “ Martha Graham’ın dansının fiziği ve tekniği ile ilgili eleştiriler, onun 

dansı için söylenenler, kişilerin onun dansı ile ilgili Graham’dan daha fazla 

şey gördükleri ya da daha fazla şey anladıklarıyla ilgili olamaz kesinlikle. 

Eğer Graham’ın dansı eleştiriliyorsa onun dansı bir başka açıdan 

görülüyordur. Onun dansına tiyatro olarak bakılıyordur.”(Pavis, 2000; 

26’dan Bentley, 1976 ) 

 

                 Martha Graham bir yüzyıl boyunca temel prensiplerini kurduğu ve 

geliştirdiği modern dans tekniği ile bütün dünyayı etkilemiş ve fiziksel tiyatronun 

gelişiminde, tiyatronun dans sanatı ile birebir ilişkisine yön vermiştir. 

        Son otuz yılda belirgin bir kategorizasyon içinde değerlendirilen Fiziksel Tiyatro 

gruplarının birçoğu Martha Graham’ın modern dans tekniği ile bir Amerikan dans 

biçimi olan Bağlantılı Doğaçlama  (Contact Impovisation) tekniğini kullanmaktadırlar 

(Bkz.Ekler: Fall After Newton,1992). 

        Bağlantılı Doğaçlama ilk olarak 1972’de sahne dansçısı Steve Paxton ve 

meslektaşlarından oluşan bir grubun, partnerler arasında doğaçlama yaparak ağırlık 

aktarmayı denemeleri ile gündeme gelir. ABD ve ardından Kanada ve Avrupa’da da pek 

çok grup içinde yaygınlaşan bu doğaçlama tekniği 70’li yılların ortalarında bir popüler 

dans ve gösteri biçimini alır. Günümüzde bu teknik bir çok Fiziksel Tiyatro grubunun 

çalışma tekniği olarak kullanılmaktadır. 

        Bağlantılı doğaçlama tekniği kullanılarak üretilen dans, eşler arasında eşgüdümlü, 

uyumlu etkileşim yoluyla ortaya çıkar. Doğaçlamada ağırlık ve momentum gibi fiziksel 

güçler merkeze alınarak hareketi üretmede bu ögelerin getirisi devinim belirleyici öge 

olarak değerlendirilir. 

 
 “Kontak Doğaçlamada partnerler arasında bir momentum 

oluşmasını sağlayabilmek için, dansçıların bedenlerindeki enerjiyi serbest 

bırakabilmeleri, oto-kontrolün yerine, karşılıklı güven ve etkileşimi 

koyabilmeleri gereklidir.” (Novack, 1990 ;97) 

Bağlantılı doğaçlama 1970’li yıllarda bir hareket ortamının, hareket üzerinde 

düşüncelerin üretilmesi için bir araç niteliğindeyken dönüşerek günümüzde çağdaş dans 

tekniğinin içinde bir dans tekniği olarak algılanmaktadır. Kültürel devinimle doğru 

orantıda gelişen bu doğaçlama biçimi günümüzde teknik olarak çalışılan bir form 

özelliğine bürünmüştür. Bu durumu  modern dansın tarihsel gelişimi içinde 

değerlendirmek mümkün. Öte yandan bağlantılı doğaçlama çalışma tekniğinin, 
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toplumların kendi halk dansları motifleriyle ilişkilendirilmesi, değişen yaşam 

şekillerinin bedenle ifadesine ve farklı hareket stilleri ile farklı formların 

sentezlenmesine olanak sağlamaktadır. Bağlantılı doğaçlama tekniği kullanılarak halk 

danslarında yeni devinimler üretilebilir ve böylelikle halk danslarının günümüzle paralel 

gelişimi sağlanabilir. Fiziksel tiyatro gruplarında genel olarak Bağlantılı doğaçlama 

tekniği, salt dans üretimi için değil, hareket arayışı ve bedenin ifade olanaklarının 

genişletilmesi olarak değerlendirilir. Dans bu türün içinde daha çok teatral hareket 

koreografisi olarak yer edinir (Iliev, 2008; 11).                                 

        Genel olarak semboller, metaforlar ve imgeler kullanılarak yapılan Fiziksel Tiyatro 

da dansın, dans sanatından çıkıp, teatral bir ifadeye dönüşebilmesi için koreografide 

kullanılacak dansların, yapılara ayrıştırılması bakımından Bağlantılı Doğaçlama tekniği 

büyük önem taşımaktadır. 

             “Fiziksel Tiyatroda dans, koreografisi yapılmış hareketler bütünü 

olarak değerlendirilmelidir. Sahne dansları ya da etnik danslar, kurulan 

koreografinin içinde, kontak doğaçlama tekniği ile ayrıştırılarak koreografın 

belirlediği düzenlemenin içinde teatral hareketi yansılamalıdır(Iliev, 2008;11) 

          Bağlantılı Doğaçlama çalışma tekniğini, fiziksel tiyatro gruplarının her biri bu 

teknik doğrultusunda kendi metodlarını geliştirerek kullanmaktadırlar. Martha Graham’ın 

yöntemi ve kontak doğaçlama günümüz fiziksel tiyatro uygulayıcılarının, hem dans 

ögesinin bu tür içinde kullanımı konusunda hem de yapılan koreografilerde hareket 

koreografisine gidilmesinde belirleyici unsurlar olmuşlardır. 

3.4. Müzik 

        Fiziksel tiyatro içinde değerlendirilen dans tiyatrosunda müzik, dramatik yapının 

partreni∗ gibidir. Çoğunlukla dans ile ifade söz konusudur ve dansın doğası itibariyle 

müziğe göre biçimlenmesi kaçınılmazdır. Dans tiyatrosu icra edenlerin ritim ile birebir 

ilişkide hareket etmelerinin yanı sıra, hareket tiyatrosunda müzik önemli bir yere sahip 

olmakla birlikte oyuncuyu ritme uyma zorunluluğundan da kurtarmaktadır.Hareket 

tiyatrosunda oyuncunun ritmini,müzikten bağımsız değerlendirmek daha sağlıklı bir 

bakış açısı sağlayabilir. Dolayısıyla müzik, fiziksel tiyatroda oyuncu için fon niteliğinde 

                                                
∗ Partner sözcüğünün yerine  Türkçe’deki karşılığı olan eş  kelimesini kullanmamamızın nedeni fiziksel 
tiyatroda müzik kullanımının, tiyatro terminolojisindeki partner ile ilişkilendirilerek anlatılması 
gereğinden kaynaklanmıştır.  
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değerlendirilmelidir. Müziğin fiziksel tiyatroda çok önemli bir unsur olmakla beraber 

teatral olanın önüne geçmemesi gerektiğine Alexandra Hong şu şekilde dikkat çekiyor: 
  

 “Fiziksel tiyatro yapıyorsanız, müzikten yararlanmanız kaçınılmazdır. 

Müziğin oyununuza liderlik yapmasını istemiyorsanız oyununuzu müzikten 

bağımsız kurgulayın, teatral olan kendiliğinden ortaya çıkacaktır.”                                                       

(Hong, 1962, Sofya)  

 

           Fiziksel tiyatro gruplarında müzik neredeyse vazgeçilmez ögedir,müzik ögesinin 

kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise müziğin danstaki 

kullanımından kaçınılması olarak değerlendirilebilir. Fiziksel tiyatro gruplarının bazıları 

kendi projeleri için hazırlanmış müzikleri tercih ederken, bazıları ise varolan herhangi bir 

müziği değerlendirmektedirler. Örneğin Dv8 grubu bütün çalışmalarında performans için 

uygun olan herhangi bir müziği kullanmaktadır. Bunun yanı sıra grup, müziği hareket 

olarak değerlendirmektedir. Dv8 grubunun Cost of Living çalışmasında aşk temasını 

simgeleyen oyun karakterinin müzik ile ilk ilişkisi olan bölümde öncelikli olarak hareket 

etmek için hareket ettiğini (burada müzik fon niteliğindedir) daha sonra müzik ile 

doğrudan ilişkiye geçerek müziği partner olarak değerlendirdiğini görmekteyiz. Bir başka 

örnek olarak Carlos Saura’nın Kanlı Düğün performansında müziği belirleyen ögenin, 

içinde bulunulan epizodla biçimlendiğini görmekteyiz. Carlos Saura’nın Kanlı Düğün 

performansı daha çok dans tiyatrosu olarak değerlendirilse de, dans tiyatrosu ve fiziksel 

tiyatronun ayrımında önemli bir nokta olan müzik kullanımı açısından Kanlı Düğün’ü 

fiziksel tiyatro olarak tanımlayabiliriz. 

            Fiziksel tiyatroda kullanılan müziklerin temel yapısı, anlatılmak istenen hikayeye 

hizmet edecek bir cümle niteliğindedir. Koreografide oluşturulan epizodların birebir 

müzikle ilişkili olduğu bölümlerde müzik cümleleri, daha çok tempo ve ritmin belirlediği 

partisyonların biraraya getirilmesiyle oluşturulur. Doğrudan müzik temelli bir koreografi 

oluşturulduğunda müzik cümlelerini, gerçekleştirilen hareket, dans, devinim ve jest ile 

aynı paralellikte olması gerekmektedir. Müziğin partner olarak kullanılmadığı 

koreografilerde ise, epizodlar ile ilişkisi bağlamında oyun hem ritim hem de tempo 

açısından farklılıklar gösterir. Fiziksel tiyatroda yapılan işin dans tiyatrosundan bağımsız 

olmasını isteyen gruplar, müziği genellikle partner olarak değil fon olarak 

değerlendirmektedirler. Bunu gerçekleştirebilmek için ise koreolojiden 

yararlanmaktadırlar. 
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           Fiziksel tiyatroda müzik kullanımı ile ilgili olarak, bu türü icra eden grupların 

çalışmalarından edindiğimiz bilgilere göre dikkat edilmesi gereken özellikleri şu şekilde 

betimleyebiliriz: 

• Bir epizodda kaç müzik cümlesi oluşturulduğu 

• Epizodlar ve müzik cümleleri arasındaki ilişki  

• Müzik cümleleri ile hareket cümleleri arasındaki doğrudan ya da dolaylı ilişki 

• Her bir müzik cümlesinin kaç ölçüden oluştuğu  

• Müzik cümlelerinin hareketin ritmi ile temellendirilişi 

• Müzik cümlelerinin kurulan epizoddaki karşıtlığı ya da yandaşlığı 

• Kullanılan müzikte varsa sözün anlamı ve oyun ile ilişkisi 

• Müziğin oluşturulan koreografide eğer varsa dans ile ilişkisi 

• Müziğin epizodlara bölünmesi ve her bir parçanın salt ses olarak algılanması 

• Müziğin kullanıldığı yerlerde pandomim ile olan ilişkisi 

• Müzik ile hareketin karşıtlığından oluşan ritmin vurgulanması 

• Müzik kullanımında vurgunun kurulan epizodda fon niteliğinde değerlendirilişi  

                                                                                    (Iliev, 2008;6-7) 

                                   

          Müzik kullanımı, dans tiyatrosu ve hareket tiyatrosunu birbirinden ayırma ve 

aralarındaki farkı belirlemek açısından oldukça önemlidir. Günümüzde fiziksel tiyatro 

gruplarının bir çoğu müziği de bir hareket olarak algılamakta ve çalışmalarında müzik 

faktörünü bir partner olarak değil yardımcı öge olarak değerlendirmektedirler. 
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                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

                                          FİZİKSEL TİYATRO GRUPLARI 
 
 

4.1. 1970-2008 Yılları Arasında Avrupa’da Örnek Fiziksel Tiyatro Grupları ve  

Çalışmaları 

        Dans ve tiyatro alanında gerçekleştirilen en önemli deneyler 1970 lerde 

başlamıştır. 1970 lerde uygulama alanında dans- hareket tiyatrosu ile ilgili grupların 

temelini oluşturan önemli buluşlar ve çalışmalar, 1930 lu yıllarda dans ve tiyatro 

alanındaki gelişmelere dayanmaktadır. Avrupa’da ve Rusya’da fiziksel tiyatro alanında 

önemli araştırmalar gerçekleştiren isimler arasında V. Meyerhold ve J. Grotowski 

belirledikleri yöntemleriyle 1970’lerin dans- hareket tiyatrosu gruplarını dolaylı olarak 

etkilemişlerdir.  

        1930 larda dans- hareket alanında önemli çalışmalar yürüten Martha Graham 1970 

lerde ortaya çıkan dans tiyatrosu gruplarını büyük ölçüde etkilemiştir.Bu çalışmaların en 

önemli teması uygulayan ya da “performer” (oyuncu, dansçı-oyuncu) kavramı ve bu 

kavramın oluşturduğu teatral anlatım tarzıydı. Bu dönemde hem dans hem de tiyatro 

için dönemin yazarları tarafından sıklıkla kullanılan “organiklik” terimi, gösterim 

sırasında anlatımı yönlendiren fiziksel, entelektüel ve duygusal mekanizmaları 

dönüştürebilecek, tümüyle bilinçli ve yetkin bir beden ve zekanın harekete geçirilmesi 

anlamına geliyordu. Dönemin araştırmacılarına göre sahne üzerindeki gerçekliğe de, 

yaratım sürecinde uygulayanın   (performer) tümüyle bilinçli olarak hareket etmesiyle 

ulaşılabilecektir; bu da gündelik gerçeğin biçimsel bir taklidi değildir. Bu yapı fiziksel 

çalışmalardan yola çıkarak yeni bir teknik oluşturan Meyerhold’un “ biyomekanik” 

sisteminde ortaya çıkar. Aynı dönemde Almanya’da deneysel dans çalışmalarında da bu 

düşüncelere benzer bir yaklaşım gözlemlenmektedir.  

        Çalışmamızda yer verdiğimiz fiziksel tiyatro grupları 1970-2000 yılları arasında 

değerlendirilmiştir. Bu yıllar arasında hem Avrupa’da hem de Amerika’da küçük çapta 

deneysel fiziksel tiyatro çalışmaları yapılmıştır. Bizim arşivlediğimiz, tezimizde görsel 

ve yazınsal literatür taraması yaparak incelediğimiz örnek fiziksel tiyatro grupları ise bu 

türle ilgili belirleyici ve öncü niteliklere sahip olanlardır.  
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 4.1.1. Pina Bausch ve Wuppertal Dans Tiyatrosu 
 
        Yaklaşık otuz yıllık bir geçmişe sahip olan Alman kökenli “Tanztheater” (dans 

tiyatrosu) ın günümüzde hala önemini koruyan en önemli ismi Pina Bausch’dır. Alman 

dans tiyatrosunun ilk dönemi için daha çok öykülere, tasvirlere ve mitlere dayalı 

çalışmalardan söz edilebilir. Ancak Pina Bausch’un ve Tanztheater Wuppertal’in çok 

güçlü bir repertuara sahip olması ve sanatsal alandaki başarıları son yıllarda bu alanın 

Pina Bausch ile anılmasına yol açmıştır.  

         Pina Bausch dans kökenli bir sanatçı olmakla birlikte, çalışmalarında dans 

figürlerinden çok jestlere ait kodları tercih etmektedir. Pina Bausch’un 

koreografilerinde, günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiş olan sahne disiplinlerinin 

(tiyatro-dans) kullanımında abartılı değişiklikler ya da büyük deformasyonlar görmeyiz. 

Onun tekniğini tanımlamak için kullandığı “ stück” kelime anlamıyla bölüm, partisyon 

anlamına gelmekteyse de, Bausch’un çalışmalarında farklı bir anlam kazanmıştır. 

“Stück” onun tekniğidir fakat tanımı yapılmış bir Pina Bausch tarzı yoktur. (Selçuk, 

2002; 43) 

        Çalışmalarda tanımı belli ve planlanmış bir biçimde Bausch’un yarattığı bir tarz 

yoktur. Tam tersine daha önceden planlanmamış malzemeleri sahne üstünde deneysel 

olarak kullanmaktadır. Oyuncunun yapmaması gereken hareketlerden söz edilmez. 

Sonuçta ortaya bir tarz çıkar ama bu baştan planlanan, her adımı düşünülmüş bir tarz 

değildir. Sahne üzerinde kullanılan durumların kendine ait bir grameri söz konusudur. 

Burada önemli olan bedensel anlamdaki tutarlılıktır. 
   

 

 

 

 
                  

    

 

 

                          Wuppertal Dans Tiyatrosu - Orpheus Und Eurydike 2005 / Paris 

 

 Bausch bu çalışmasında da dans koreografisinden çok hareket koreografisi 

oluşturmuş ve teatral ögeleri ön plana çıkarmıştır.  
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                                       Wuppertal Dans Tiyatrosu – Nefes  2003 / İstanbul       

 

 Pina Bausch’un yaptığı koreografileri teatral iletişime dönüştürmesi, koreografilerinde 

kelimelere ve söz kullanımına yaptığı vurgu ile belirginleşmiştir. Bausch 

gösterimlerinde sözü farklı tarzlarda kullanmıştır. Bunların ilk örnekleri, reklamlarda, 

sloganlarda kullanıla gelen, daha çok bir konuya gönderme yapan söz kullanımı 

niteliğindedir. Dansçı-oyuncuların söz kullanımı genel olarak yüksek ses ve 

haykırmalar halindedir. Pina bausch’un söz kullanımı ile, çağdaş tiyatro ve zaman 

zaman sözün tümüyle yok olduğu dans sahneleri arasında gidip gelen yeni bir form 

ortaya çıkmıştır. Bu iki uç noktada gidip gelen koreografiler Bausch’un sanatsal 

gücünün en önemli ögeleri olarak değerlendirilmiştir.    

 

Koreografileri 

 

•  Vers Zero  

•  Visions Pour Danseurs  

•  Viens, Dance Avec Moi  

•  Ich Bring Dich Um Die Ecke  

•  The Plaınt Of The Emperess  

•  The Window Washer 

•  Two Cigarette In The Dark 



 59

•  The Seven Deadly Sins                            

•  Legend Of Chastity 

•  Orpheus Und Eurydike 

•  On The Mountain 

•  The Rite Of Spring 

•  The Second Spring 

•  Don’t Be Afraid 

•  Only You 

•  Fragment 

•  Cafe Müller 

•  Palermo Palermo 

•  Früllingsopfer 

•  Vikton 

•  Ahren 

•  Danzon 

•  Nelken 

•  Walzer 

•  Arien 

•  Adagio 

•  Orphee 

•  Nefes 

              (http:en.wikipedia.org/ 2008) 

 4.1.2. Jiri Kylıan ve Hollanda Dans Tiyatrosu 

 
                 1947 Prag doğumlu olan Jiri Kylıan 9 ile 15 yaşı arasında Ulusal Prag 

tiyatrosunda bale eğitimi almıştır. 1967 de devlet bursu kazanarak eğitimine 

İngiltere’de Royal Bale okulunda devam eder. 1971 de Hollanda dans 

tiyatrosunun koreografı olarak çalışmaya başlar. Jiri Kylıan ilk koreografisini 

1973 de yapmıştır. Hollanda dans tiyatrosu grubu ile dünyanın hemen hemen her 

yerinde oyunlarını sergilemişlerdir. 1970’li yılların sonlarına doğru 

gerçekleştirdiği koreografiler ile 1980 sonrasındaki koreografilerinde belirgin 

farklar bulunmaktadır. 1980 den itibaren Kylıan, koreografilerinde, gerçeküstü 
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(sürrealist) ve soyutsal ifadelere yönelmiştir. Kylıan’ın gerçek üstü ilk koreografisi 

Black and White (Siyah ve Beyaz) dır. Bu oyunda Kylıan sürrealist ögelerin yanı 

sıra grotesk olanı deneyerek sahne üzerinde deneysel anlatım yollarını 

gerçekleştirmiştir. Bu açıdan Black and White projesi bir çok dans tiyatrosu 

topluluğuna örnek oyun niteliğinde değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Hollanda Dans Tiyatrosu-Black and White 1996 / Amsterdam 

                 Hollanda dans tiyatrosu kadrosu genel olarak bale dansçılarından 

oluşmaktadır. Grubun yaş ortalaması 17 ile 22 arasında değişmektedir. Hollanda dans 

tiyatrosu genel olarak fiziksel tiyatro içinde değerlendirilse de Jiri Kylıan çalışmalarını 

dans temelli oluşturmakta ve yaptığı işi dans tiyatrosu olarak tanımlamaktadır.  

 

 Koreografileri 

•  Symphony of Psalms 

•  Forgotten Land 

•  Overgrown Path 

•  Svadebka 

•  Stamping Ground 

•  Black and White 

•  No More Play 

•  Petite Mort 

• Falling Angels 

•  Sweet Dreams 

•  Arcimboldo 

•  Queen Beatrix 

(http:www.imdb.com,2008)  

http://www.imdb.com,2008)
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4.1.3. Sasha Waltz ve Çalışmaları 

        Alman dansçı ve koreograf Sasha Waltz Almanya’ da, adını Pina Bausch’ un 

yanında yazdıran tek sanatçı olarak tanımlanmaktadır. Kendisine yeni Pina Bausch, 

yaptığı çalışmalara ise post-dans tiyatrosu denilmektedir. Dans eğitimini Almanya, 

ABD ve Hollanda’da almış, kariyerine ise 1993 yılında Berlin’de Bethanien Artists 

House’da başlamıştır. Aynı yıl, Sasha Waltz and Guests topluluğunu kurmuş ve Avrupa 

ile ABD’de gerçekleştirdiği başarılı turnelerinden sonra 1999-2000 sezonunda, 

Berlin’de, Alman politik sahnesinin simgesi otuz bir yıllık tiyatro Schaubühne am 

Lehniner Platz’a, Thomas Ostermeier ile birlikte sanat yönetmeni olarak atanmıştır. 

“Körper”, bu topluluğun sanat yönetmenliğine getirildikten sonra yaptığı ilk çalışma 

olmasına rağmen dünyanın her yerinde ses  

getirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         

                                                           Sasha Waltz – Körper 1999 / Berlin        
                                  

        Sasha Waltz’ın, 1999 yılında, mimar Daniel Libeskind’in ünlü Yahudi müzesinin 

açılışı için soykırımı ele aldığı çalışması “Körper”dir. Bu yapıtta, özellikle genetik 

cerrahi, estetik cerrahi, klonlama, organ trafiği, soykırım ve bunun gibi bedenle ilgili 

birçok sembolik imgeler kullanılmıştır. Yapıtı etkileyici kılan unsurlardan birisi 

imgelerin çıplak bir netlikle sergilenmesi olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda da, 

20. yüzyıla damgasını vuran soykırım gerçeğinin kolektif hafızada harekete geçirilmesi 

Sasha Waltz’ın eleştirmenlerce sanatçı kimliğini ön planda tutması olarak 

değerlendirilmiştir.  



 62

        Eser genel olarak beden ve onun temsil şekilleri üzerine odaklanmakta, parçalara 

ayrılarak analiz edilmektedir. Bu anatomik incelemeden başka, yapıtta, ilkel hareket 

biçimlerini, ayinleri ve metamorfozları çağrıştıran imgeler de kullanılmıştır. 

Dolayısıyla, bedensel gerçekler ve hayali olgular yapıtta iç içe yer almaktadır. Yapıt, 

kimi zaman bir dans gösterisi olarak kimi zaman ise hareket tiyatrosu çalışmaları içinde 

değerlendirilebilecek devinimler içermektedir. “Körper” bir üçlemenin ilk çalışmasıdır. 

Sasha Waltz, “Körper”’den sonra “S” adlı yapıtında cinsellik üzerine odaklanmıştır. 

Üçlemenin son çalışması olan “noBody”’de ise beden ötesi, yani ruh-enerji ile 

ilgilenmiştir.  

      

   Koreografileri 

• Impromptus  

• Inside Out  

• Nobody 

• S 

• Körper 

• Dialoge '99/ ii 

• Dialoge '99/ i  

• Na Zemlje 

• Zweiland  

• Allee Der Kosmonauten 

• Allways Six Steps  

• Tears Breakfast 

• Twenty to Eight  

(http:encyclopedia.org/ 2008)  

 4.1.4.  Carlos Saura ve Çalışmaları  

        İspanyol yönetmen Carlos Saura kariyerine profesyonel bir fotoğrafçı olarak 

başlar. 1950 yılında yönetmenlik yapmaya karar verir ve önce öğretmen daha sonra da 

yönetmen olarak belgesellerle ilgilenir. 1966 yılında "The Hunt" filminde Avrupa'da 

çeşitli ödüller kazanan Saura, Franco karşıtı anti-faşist görüşleriyle İspanya'yı 

anlatmıştır.. 1983 yılında sahneye koyduğu"Carmen", ve ayrıca "Kanlı Düğün" 

filmleriyle dansı ve tiyatroyu birleştiren yönetmen kurgu ve gerçek arasında dolanan 
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eserlere imza atar. Saura doksanlı yıllarda çektiği "Tango" ve "Goya" filmleriyle yine 

uluslararası başarılara ulaşır. Carlos Saura birçok eleştirmene göre İspanyol sinemasının 

yaşayan en büyük yönetmeni ve Dans Tiyatrosu türünde dünyanın en yetkin 

isimlerinden biridir.  

         Carlos Saura’nın sahneye koyduğu ve onun dans tiyatrosu türünde ayrıcalıklı 

olmasına neden olan,Federico Garcia Lorca'nın eseri, dünyanın en önemli 

dansçılarından Antonio Gades'in koreografisini ve Emilio de Diego'nun müziğini 

yaptığı Kanlı Düğün dans tiyatrosu eserleri arasında bir klasik olarak 

değerlendirilmektedir. Flamenko dansının kendine özgü diliyle, aşk, tutku, nefret ve 

ölüm gibi evrensel temalar teatral ögelerle birleştirilmiş ve bütünlüklü bir dans tiyatrosu 

koreografisi oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Carlos Saura- Kanlı Düğün 1981 / İspanya  

 

         Eser, dansçıların ısınmasıyla başlar.Makyajlarını yapıp, kostümlerini giyerler. 

Genel prova için hazırlanırlar ve dans gösterisi başlar; konusu, iki aileyi evlatlarından 

yoksun bırakan bir kan davasıdır. Geriye sadece bir erkek kalmıştır ve o da daha önce 

Leonardo’yla ilişkisi olmuş bir kadınla evlenmek üzeredir. Düğünde Leonardo ve gelin, 

aşklarını açıklar ve kaçarlar. Damadın onları takip etmekten başka çaresi kalmamıştır. 

Asıl trajik olan da onun, soyunu devam ettirebilecek son kişi olmasıdır.  

        Carlos Saura’nın Kanlı Düğün’ünde  müzik, klasik tiyatrodaki replik değerindedir. 

Müzik cümleleri ve koreografisi flamenko temelli kurulmuş hareket cümleleri ile Kanlı 

Düğün kimi eleştirmenler tarafından bir dans gösterisi olarak değerlendirilse de eserin 

Dans Tiyatrosu olarak tanımlanması kaçınılmazdır. Antonio Gades’in koreografisinde 

dikkat çeken noktalardan bir diğeri ise, solo bölümlerde teatral tavrın ön planda 
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tutulmasıdır. Metindeki tiradların koreografinin içinde de aynı değerde vurgulanması 

dikkat çekicidir. Koreografide değinilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir başka nokta 

da koroyu oluşturan dansçıların tavırlarının teatral bir zemin ile değerlendirilmiş 

olmasıdır. 

        Carlos Saura’nın son projesi olan İberia yine bir dans tiyatrosu filmidir. Isaac 

Albeniz’in piyano için yazdığı İberia Suiti, İberia filminin çıkış noktası olarak 

değerlendirilir. Filmde İspanya’nın bütün coğrafi bölgeleri, bu bölgelerin kendine ait 

kültürü ve dansı konu edilir. Carlos Saura halk danslarını teatral ögeler ile destekleyerek 

evrensel bir ifade olanağı yaratmıştır. Saura’nın son projesi olan İberia,Kanlı Düğün’e 

göre daha dans temelli bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. 

 

Çalışmaları 

 

• El Pequeño Rio Manzanares / Küçük Manzanares Nehri  

• La Tarde del Domingo / Bir Pazar Öğleden Sonra  

• Los Golfos / Sokak Serserileri 

• Ilanto Por un Bandido / Bir Hayduta Ağıt 

• La Caza / Av 

• Peppermint Frappé / Nane Likörü 

• Stress es Tres, Tres / Stres Üçtür, Üç 

• La Madriguera / Kovan  

• El Jardin De la Delicias / Lezzetler Bahçesi 

• Ana y Los Lobos / Ana ve Kurtlar 

• La Prima Angelica / Kuzen Angelica 

• Cria Cuervos / Besle Kargayı 

• Elisa Vida Mia / Elisa Aşkım 

• Los Ojos Vendados / Bağlı Gözler 

• Mama Cumple Cien Años / Annemiz Yüz Yaşında 

• Deprisa, Deprisa / Çabuk, Çabuk 

• Bodas de Sangre / Kanlı Düğün 

• Dulces Horas / Geçmişin Tatlı Anıları 

• Antonieta 

• Carmen 
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• Los Zancos / Kol Değnekleri 

• El Amor Brujo / Büyülü Aşk 

• La Noche Oscura / Karanlık Gece 

• Sevillanas 

• El Sur / Güney 

• Dispara / Ateş 

• Flamenco 

• Pajarico / Minik Kuş 

• Tango 

• Goya 

• İberia  

(www.imdb.com, 2008) 

  4.1.5. Maurice Bejart ve Çalışmaları 

         1 Ocak 1927’de Marsilya’da doğan Maurice Béjart, dansçı olarak başlayıp 

koreograf olarak sürdürdüğü sanat yaşamında, 250’den fazla koreografiye imza atmıştır. 

Klasik dans eğitimini Madame Egorova, Madame Rousanne ve Léo Staats gibi önemli 

eğitmenlerden alan Maurice Béjart daha sonra Londra’da koreografi eğitimi görür. 1959 

yılında Théâtre Royal de la Monnaie için gerçekleştirdiği “Bahar Ayini” ile koreograf 

olarak tüm dünyada tanınır.1953 yılında Paris’te Jean Laurant’la birlikte “Ballet de 

l’Etoile”‘ı kurar ve dokuz yıl boyunca topluluğu için birçok koreografiye imza atar. 

1957 yılında topluluğun adını “Ballet Theatre de Paris ” olarak değiştiren Bejart, 1960 

yılında, 20. Yüzyıl Balesi’ni oluşturur. 1987 yılında, şimdiki topluluğu Béjart Ballet 

Lausanne’ı kuran Béjart, 1992 yılında yeni yorumcular yetiştirmek için topluluğunun 

boyutlarını daraltır ve sadece 30 dansçıyla çalışmaya başlar.  

 

 

 

 

          Bajart Ballet Lausanne- Aradaki Dans  1991 / Fransa 

http://www.imdb.com
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         Maurice Béjart hayatı boyunca ikiyüzelli koreografiye imza atmıştır.Dans 

tiyatrosu olarak değerlendirilen koreografilerini ise birebir ilişkisi bulunan ülkelerde 

oluşturur. Bunlar içinde değerlendirebileceğimiz en iyi örnekler Berlin için “Ring”, 

Kudüs için “Dibouk”, Viyana için “Tod in Wien” ve Kahire için “Piramid” adlı 

koreografileridir.Ünlü koreografın, İstanbul ve Mevlana yılı için yapmış olduğu “Rumi: 

Dans ve Dua” koreografisi de dans tiyatrosu olarak değerlendirilir.Tiyatro oyunları ve 

operalar da sahneye koyan Maurice Béjart’ın yönetmenliğini üstlendiği uzun metraj 

filmleri de bulunmaktadır. Roman, anı kitapları ve tiyatro oyunları olmak üzere çok 

sayıda kitap yazan Maurice Béjart, 60 yıllık profesyonel yaşamında aralarında Theatre 

des Nations (Uluslar Tiyatrosu) Koreografi Büyük Ödülü, Japon Sanat Birliği’nden 

“Premium Imperiale Ödülü” ve Kyoto Ödülü’nün de bulunduğu birçok ödül 

kazanmıştır. 

   (http: //encylopedia.jrank.org-2008)      

4.1.6. Sylvie Guillem ve Mats Ek Çalışmaları 

                  Dünyanın en önemli dansçı ve koreograflarından olan Sylvie Guillem 

1965’te Paris’te doğmuştur. 1977-80 yılları arasında Paris Opera ve Bale okulunda 

eğitim almıştır. Guillem’in ilk solo dansı 1981’de Rudolf Nureyev’in sahneye koyduğu 

Don Quixote eseridir. Günümüzde hala klasik ve modern balenin en önemli 

dansçılarından olan Guillem’in kendisine ait hareket koreografisi niteliğinde de eserleri 

bulunmaktadır.  

                 Sylvia Guillem ve Mats Ek’in koreografisini yaptığı ve oynadığı Smoke 

(Dumanı İçine Çekmek) ve Wet Woman (Islak Kadın) eleştirmenlerce fiziksel tiyatro 

türünde son beş yılın en iyi eserleri olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Sylvie Guillem &  Mats Ek - Smoke 2005 / Fransa 



 67

               Smoke projesinde kadın ve erkek ilişkisinin “beklenti” kavramıyla 

temellendirildiğinde ortaya çıkan sorunlar metaforlarla anlatılmıştır. Bu çalışma, 

sembollerin, groteskin, bedensel gestus kullanımının, dans ve hareket arasındaki ilişkiyi 

ve farklılığı göstermesi bakımından, müzik ögesinin kimi zaman fon kimi zaman 

partner olarak kullanımıyla fiziksel tiyatro türünde üretilmiş en iyi eserler arasında 

değerlendirilir. Projede fiziksel anlamda bir çok disiplinden yararlanılmıştır. Smoke 

projesi de Wet Woman projesi de hareket temelli bir koreografi ile düzenlenmiş teatral 

unsurlar ön plana çıkarılmıştır. İki projede de klasik ve modern pandomim 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Wet Woman’ da kadının babası, erkek kardeşi ve 

kocasıyla olan iktidar ilişkisi ele alınmış, dans kullanımı hareket kullanımı olarak 

dönüştürülmüştür. Her iki çalışmada Bulgaristan Natfa fiziksel tiyatro bölümü, Örnek 

Fiziksel Tiyatro Çalışmalarının Analizi” isimli seminerde Alexandra Hong ve 

Alexander Iliev tarafından, gerek mekan kullanımı, gerekse hareket kullanımı ile ilgili 

fiziksel tiyatro bağlamında öncü çalışmalar niteliğinde değerlendirilmiştir( Iliev, 2008 ; 

12 ). 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DV 8  GRUBUNUN FİZİKSEL TİYATRO YAKLAŞIMI 

        Fiziksel tiyatro ilk defa 1984’te Londra’da DV8 grubu tarafından yapılmaya 

başlanmıştır. Grubun isminin açılımı dans, video,8 dir.1984’te grup sekiz kişiden 

oluşmaktadır. Grubun asal kadrosu olan sekiz kişi hala devam etmekle birlikte, grup 

şuan da on yedi kişiden oluşmaktadır. Grubun asal kadrosunda olan sekiz kişide 

dansçıdır. Yirmi üç yıldır dünyanın her yerinde workshoplar düzenlemektedirler. 

Grubun kurucusu Lloyd Newson’dur. 

 
     ‘‘Newson DV8’i oluşturduğunda, yapacakları işin dans tiyatrosundan 

bağımsız olmasını istiyordu. Newson dansın tiyatroya göre oldukça kapalı bir 

sanat olduğunu düşünüyor. Dansta yapılacaklar belli, dansın kuralları var ve 

her istediğimizi dans koreografisinin içine koyamayız. Fakat tiyatro sanatı 

kendi içinde bütün sanatları ve dolayısıyla felsefeleri barındırabilir.Bu 

nedenle Newson yaptıkları işi dans tiyatrosu değil, fiziksel tiyatro olarak 

adlandırmıştır.’’ (Iliev,1955; Sofya) 

 

 
        DV8 provaları sahne doğaçlamalarından oluşmaktadır. Doğaçlama yapacakları 

konuyu belirleyip, bu tema üzerinden hareket ederler.Yaptıkları bütün provalar video 

kaydına alınır, bu nedenle grubun ismindeki V harfi videoyu niteler. Kayda alınan 

provalar, grubun sekiz üyesi tarafından izlenip hareket analizi yapılır. Bu provalar 

performansa hazırlık provası ise hareket dramaturjisi yapılır. DV8 doğaçlamaları sadece 

aktörlerin hislerinin yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşmez. Çalışacakları konunun 

felsefesi ve metodu belirlenir, sonrasında bu doğrultuda doğaçlama tekniğini kullanarak 

prova yapılır, yapılan provalar kayda alınır hareketlerin oluşturduğu semboller üzerinde 

ayrıntı çalışmaya başlanır(Iliev, 2008; 18). 

        Grubun yaptığı tiyatro bedene dayalı bir tiyatro olmakla beraber, konu seçimi 

itibariyle ciddi bir felsefe barındırmaktadır.DV8 performanslarından ‘Death oh 

Monochrome’ da grup eşcinsellik problemini ele alır, problemin neden kaynaklandığını, 

nasıl süreçlerden geçtiğini,toplumsal ve bireysel bağlamda değerlendirir. Yine grup 

‘Cost of Living’ çalışmasında, sakat insanların hayatını, iletişim sıkıntılarını, toplumda 

kendilerine yer edinme kaygılarını ele alır ve bir çözüm önerisinde bulunur. Grubun bir 
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diğer çalışması ‘Strange Fish’ de, kadının toplumsal varoluşu içinde yasadığı bireysel 

problemler, kadın-erkek, kadın-din, kadın-kadın bağlamında değerlendirilir ve bir 

çözüm arayışına gidilir(Iliev, 2008; 19). 

        Llyod Newson ve grubu DV8 repertuar tiyatrosuna karşıdır ve bu nedenle 

oyunlarını 4-5 ay gibi bir süreçte oynuyor ve elde edilen çalışmalardan bir repertuar 

oluşturmuyorlar. Tekrar o oyuna ve o oyunda kullandıkları tekniklere geri dönmüyorlar. 

 
 “Her problemin denk düştüğü bir zaman, bir mekan ve bir teknik vardır. 

Biz anlatmak istediğimiz sorunu ve felsefesini belirliyoruz Her problem için 

aynı cümleyi kuramayacağımız gibi ayni tekniği de 

kullanamayız.Üreteceğimiz her oyun için yeni bir çalışma tekniği 

arayışındayız, çünkü her felsefe ancak kendine göre bir anlatım biçimi ile 

ifade edilebilir.Herhangi bir çalışmamızda kullandığımız bir teknik, bir 

diğer çalışmamızı anlatmak için yeterli olmayabilir, en uygun olanın arayışı 

içindeyiz. Bu nedenle provalarımızın adı prova değil, araştırmadır.” 

(Newson, 2005; Wokshop notları) 

  
         Cost of Living ve Death of Monochrome çalışmalarında kullandıkları spontan 

dansın mekaniğini çözmek için bazı gece klüplerine giderek gözlem yapma gereğini 

Llyod Newson şu şekilde açıklıyor; 

 
“Bir hareketin, her bedende ayni şekilde icra edildiği sürece aynı anlamı 

taşıdığı düşünülse de, ben her bedende farklı bir anlam taşıdığı 

inancındayım. Bazı gece klüplerinde yaptığımız gözlemler ve 

workshoplardan edindiğimiz deneyimler, spontan hareketin mekaniği 

konusunda haklı olduğumuzu gösteriyor, bu nedenle DV8 grubundaki her 

oyuncu kendi tekniğini bulmak durumundadır, çünkü her bedenin 

kendiliğinden bir tekniği vardır zaten, dolayısıyla her oyuncu kendi 

tekniğini geliştirmelidir.” (Newson,2005; Workshop notları) 

 

          Dv 8 grubunun pandomim, hareket ve dans disiplinlerini kullanırken teatral olanı 

vurguladıklarını dile getiren Alexander Iliev, beden merkezli yapılan sanatlardan; dans, 

pantomim ve fiziksel tiyatro ayrımına şu şekilde dikkat çekiyor: 

 
         “Balerinler ya da baletler bir hissedişi, bir duyguyu anlatmak için 

uzunca betimlemeler yolunu kullanırlar.Örneğin bir balerin, aşık olmuş bir 

kızı tasvir ederken belki yedi dakika boyunca aşka denk düsen dans figürlerini 

icra eder. Pantomim sanatında, anlatılacak hikayenin bütün ayrıntıları, beden 
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ile açık bir şekilde ifade edilmeye çalışılır. Kullanılan her nesne tasvir edilir, 

dansta bir hissin ifade edilişi, pantomim de hikayenin parçalara ayrılarak 

betimlenmesine denk düşer. Fiziksel tiyatro ise bu iki türü de kendi içinde 

barındırabilme özgürlüğüne sahiptir, üstelik ihtiyaç duyarsa. Herhangi bir 

kuralı yoktur, bu da ona istediğini istediği biçimde anlatma özgürlüğü sunar.” 
(Iliev, 2008; 17)  

 
 

         “Hareket etme” nin bilinçli fiziksel eylem niteliğinde gerçekleşmesi gereğini ifade 

eden  Llyod Newson çalışmalarında kullandığı hareket ve dans seçimi ile ilgili şu 

açıklamalarda      bulunmuştur: 

 
              “Biz oyunlarımızda ne kadar döneceğimiz ya da ne kadar yükseğe 

zıplayacağımızla ilgilenmiyoruz.Oyuncunun yapabilirlik olanaklarını her 

zaman için geliştirmesi gerektiği kanısındayım, fakat bedenlerimizi iyi 

kullanıyor olmamız hareket gösterisinde bulunmamıza neden olmamalı.Çünkü 

bu, hareketi göstermek için hareket yapmak olur, bunun adı da şov dur, 

tiyatro değil. Öte yandan klasik anlamdaki dans kullanımından olabildiğince 

kaçınmaya çalışıyoruz. Oyunlarımızda kullandığımız hareket koreografileri 

ancak gereklilik noktasında seçtiklerimizdir.Kullandığımız hareketler, danslar 

ve hareket-dans koreografileri, prova kayıtları izlenerek, grup tarafından 

dramaturjileri yapıldıktan ve onaylandıktan sonra kullanılırlar” 

                                                                    (Newson, 2005; Workshop notları) 
  
  

        Dv 8 grubu sanatın toplumsal problemlerle ilgili çözüm arayışında olması 

gerektiğini ifade eder. Grup çalışmalarında her oyuncu kendi sistemi doğrultusunda 

bağlantılı doğaçlama tekniğinden yararlanarak öyküde kendisine ait bir epizod 

oluşturur. Oluşturulan epizodlar hareket cümleleri olarak değerlendirilir. Llyod Newson, 

gerçekleştirilecek performansta dile getirmek istedikleri problemin, oyuncuların 

doğaçlamaları sonucunda, onların üretimi ile gerçek ruhunu taşıyacağına inanıyor.                      

 
  “Sanat, sadece varolan problemleri anlatma, paylaşma ihtiyacından 

doğmaz. Medya aracılığıyla dünyadaki birçok sıkıntıdan haberdar 

olabiliyoruz. Bu noktada sanat, nasıl ifade ediyoruz sorusunu 

cevaplayabilmelidir. Dv8 grubunun genel olarak bir çalışma yöntemi vardır, 

fakat gruptaki her birey varolan problemin kendi ruhunda oluşturacağı 

özdeşlikten yola çıkarak, kendi tekniğini bulmaya çalışmaktadır. Bu nedenle 

cast sisteminin oyuncunun üretimine ciddi bir darbe vurduğu kanısındayım. 

(Newson, 2005; Workshop notları) 
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         Grup bütün oyunlarını tiyatro sahnesinde oynamakta ve aynı zamanda bazı 

çalışmalarını video kaydına alarak, kısa film halinde arşivlemektedir. Video kaydı olan ( 

Bkz. Ek1) bu çalışmalar; “Strange Fish”, “Dead of Monochrome”, “Never Again” ve 

“Cost of Living” dir.  

      “ Strange Fish” de grup kadın temalı bir öykü ile, kadının toplumsal varoluşunu 

konu edinir. Kadının sosyal kimliği, inanç sisteminin kadın üzerindeki etkisi ve kadın- 

erkek ilişkisi ele alınır. Grubun bu çalışmasında repliklere dayalı herhangi bir iletişim 

yoktur. Bütün öykü hareket cümleleri ile oluşturulmuştur. Yine grubun “Dead of 

Monochrome” ve “Never Again” çalışmalarında da söze dayalı herhangi bir iletişime 

rastlamayız. Simgesel anlatım kullanılmış ve hareket cümleleri de metaforlar halinde 

ifade edilmiştir. Grubun kısa film haline getirdiği bu dört çalışmadan sadece “Cost of 

Living” de replik kullanımı ile karşılaşmaktayız. Burada da öykünün anlatılması 

açısından söz kullanımından yararlanmadıklarını görüyoruz. “Cost of Living” çalışması 

diğer çalışmalardan farklı olarak günlük yaşantıyı anlatan karelerden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla yaşayan, sıradan insanların konuşması gereğinden kaynaklı bir söz 

kullanımıdır tercih edilen. Çalışmayı incelediğimizde görüyoruz ki olaylar dizisi 

sözcüklerle oluşturulmaz. Olabildiğince sınırlı replikler kullanılmıştır ve oyun kişileri 

arasında iletişim aracı olarak değerlendirilmemiştir.    

5.1.DV 8 Grubunun Çalışma Yöntemi 

•  Evrensel nitelikteki bir problem tema olarak ele alınır. 

•  Serim bölümü,problemin nasıl oluştuğu sürecini değil,problemi ve gelişimini        

içerir. 

•  Olaylar dizisi oluşturulmaz. 

•  Neden-sonuç bağlamında bir hikaye kurgulanmaz. 

•  Gestustan kaynaklı hareket, hareketin neden olduğu durum temayı oluşturur. 

•  Söz kullanımı,aksesuar,ışık,dekor,maske,kukla kullanımı değerindedir. 

•  Kelime ile ifade yöntemi kullanılmaz. 

•  Dans,akrobasi,pantomim,sirk oyunculuğu türlerinden yararlanılır. 

•  Oyunlar için ayrıca bir müzik oluşturulmaz,uygun olduğu düşünülen bir 

müzik kullanılabilir. 

•  Dünya literatüründeki herhangi bir tiyatro metni kullanılmaz. 
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•  DV8 kendi metnini kendi oluşturur. 

•  Müzik, dans sanatındaki gibi partner olarak değil, fon olarak değerlendirilir. 

•  Sembolize etme yöntemi kullanılır. 

•  Grotesk öğelerden yararlanılır. 

•  Benzetmeci ve göstermeci oyunculuk türlerinin her ikisi de kullanılır. 

•  DV8 için metin harekettir.Bu nedenle dramatik tiyatrodaki metin altı analizi, 

hareket ve hareket altı analizi olarak değerlendirilir. 

•  Işık,dekor,aksesuar ön planda değildir,ihtiyaç doğrultusunda kullanılır. 

5.2.Bağlantılı Doğaçlama Çalışma Tekniği (Contact Improvisation) 

5.2.1 Oyuncunun Bedenine Yönelik Egzersizler 

    Beden ve Beden (Body and Body) 
 

•  Oyuncunun bedeni rahat, özgür ve doğaçlamaya hazır olmalı. 

•  Oyuncu aklı ile değil bedeni ile düşünmeye ve hissetmeye çalışmalı 

•  Bedenini bir makine gibi parçalara ayırarak, her bir uzvu ile temasa geçmeli 

•  Vücudunun ağırlık merkezlerini değiştirerek,hem kukla hem de kuklacı olarak 

kendisi ile ilişki kurmalı 

•  Hareketin mekaniğini düşünerek hareket etmeli 

•  Kas gücü, yerçekimi ve dengeyi oluşturan enerji merkezlerinin sıralaması 

değiştirilerek egzersiz yapılmalı 

•  Oyuncu, basit olandan karmaşık olana yönelmeli,bu süreçte hareketin devamına 

sebebiyet veren diğer hareketin nedenleri analiz edilmeli 

•  Oyuncunun kendisi ile yerçekimi arasındaki ilişkide yerçekimi yönlendiren 

olarak düşünülmeli,dolayısıyla yerçekiminin yönlendirmesi doğrultusunda 

harekete geçilmeli.Beden bu bağlamda hareketin gerçekleşebilmesi için sadece 

hız verme görevini üstlenmeli 

•  Oyuncu, bedeninin temposunu ve ritmini ayrıştırarak,sırayla tempo ya da ritim 

merkezli çalışmalı 

•  Bedene, bedenin alışık olmadığı formlar verilmeli,soyutlamadan somutlara elde 

edilmeye çalışılmalı 
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•  Temposu ve ritmi olabildiğince düşük bir hareketten,birdenbire temposu ve 

ritmi yüksek bir diğer hareket yapılarak beden şaşırtılmaya çalışılmalı.Bu 

çalışmanın tersi de denenebilir. 

•  Oyuncu, pandomim sanatındaki gibi,sahnede bir başka partner varmışçasına 

onun etkilerine tepki vermeli 

•  Oyuncu beden- beden çalışma egzersizlerini yaparken kendi doğasının gereğini 

keşfetmeyi amaçlamalı,sonrasında doğasına karşıt olanı denemeye çalışmalı. 

 5.2.2 Oyuncunun Partneri ile İlişkisine Yönelik Egzersizler 

    İki Farklı Beden Çalışması-Partnerli Çalışma 

 
   Bu çalışma etki, hazırlık, kabul ve birlikte hareket aşamalarından oluşur. 

•  Oyuncu, ‘kendi bedenimle ve ayni zamanda partnerimle bağlantıyı nasıl 

gerçekleştirebilirim?’sorusuyla doğaçlamaya başlamalı. 

•  Oyuncu, partneri ile birlikte enerjinin,gücün merkezini araştırmak için harekete 

yönelmeli. 

•  İki tane beden olunca, iki tane uzam,iki tane hissediş, iki tane denge merkezi, 

iki tane güç olur, dolayısıyla iki aktör aynı anda güçlerini ve enerjilerini hem 

kontrol etmeli hem de birbirlerine iletmeliler. 

•  Doğaçlama, aktörlerin varolan önerme bağlamında hislerini keşfetmeleri için 

yapılır fakat bu süreçte üretim devam etmelidir. 

•  Partnerlerin birbirine güveni, kendilerine güveni değerinde olmalıdır. İki beden 

çalışıyorken bir beden gibi düşünülmelidir. 

•  İki aktörden biri doğaçlamanın lideri olmalı ve bu sırayla değiştirilerek 

çalışılmalı. 

• Yönlendiren (etkide bulunan) oyuncu olabildiğince yavaş ve yumuşak hareket 

etmeli, bu süreçte iki oyuncu da bedenlerini ve hareketi analiz edebilmeli. 

• Yönlendiren oyuncunun etkide bulunma sürecinde, diğer oyuncu etkiye hazırlık 

ve hareketi kabul sürecini yaşamalı. 

•  Etkiden sonraki durumda kabul eden oyuncu kendi yönünü biliyor olmalı. 

•  Bir aktör bir diğerini yönlendirirken olabildiğince özgür olmalı, tekrara 

düşmemeli. 

•  Partnerlerin iletişimi terazinin ağırlık merkezi gibi düşünülmeli, her zaman için 

denge korunmalı. 
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•  Oyuncular vücutlarını yuvarlayarak kullanmalı ki hareket akabilsin. 

•  Her oyuncu partnerli çalışmada da kendi özgür alanını korumalı. 

•  Hareketin bitişi, aktörlerin istemi ile değil, hareketin enerjisinin bitişi ile 

gerçekleşmeli. 

•   Eğer hareketin enerjisi devam ediyorken, oyuncuların istemi ile yön 

değiştirirse, bu madde-enerji gerçekliğine aykırı bir yol olur. Bu nedenle 

harekete yön verme oyuncuların istemi ile hareketin süreci ise enerjinin yön 

vermesi ile gerçekleşmeli. 

5.2.3 Bağlantılı Doğaçlama (Contact Improvisation) 

Oyuncu-Mekan İlişkisi 
 
• Oyuncu, bulunduğu mekanın yönlendirmesi doğrultusunda bedenine devinim 

vermeli 

• Bedenini farklı düzlemlerde tanımaya çalışmalı. 

• Çalışılan düzlemlerde beden kukla olarak düşünülmeli, dekor- oyuncu uzamı 

tek bir beden olarak değerlendirilmeli. 

• Oyuncunun iletişimde olduğu nesneler,partner olarak düşünülmeli, 

doğaçlamaya nesnelerin uzamı yön vermeli. 

• Yerçekimi bir oyuncunun en önemli partneridir. Oyuncu için en önemli 

materyal beden- yerçekimi ilişkisidir. Oyuncu kendi bedenini ancak yerçekimi 

ile keşfedebilir.Beden-hava,  Beden- yerçekimi egzersizleri yapılmalıdır. 

5.2.4. Örnek Bağlantılı Doğaçlama Çalışmaları  

         Örnek Çalışma 1 
 

•  Enstrümantal müzik eşliğinde, oyuncular bedenlerini serbest bırakarak ve 

herhangi bir dans kalıbından yararlanmayarak, olabildiğince özgür hareket ederler. 

•  Bedenler eklem yerlerinden, sanki birer kuklaymışçasına sallanır. 

•  Belirlenmiş bir yol izlenmeden hızlı hızlı, bazı bazı da koşarak, gözler 

kapatılarak gruptaki insanlar birbirine çarpmadan hareket ederler.  

•  Zaman zaman müziğe dahil olmayarak, ritme uyulmadan hareket edilir. 

•  Herkes ikili gruplar oluşturacak şekilde ayrılır. 

•  İlk aşamada bedensel olarak göz teması dışında bir bağlantı oluşturulmaz. 

•  İki oyuncu arasında en az bir metrelik bir mesafe tutulur. 
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•  İki oyuncu arasında bir kişi yönlendiren (lider) olarak belirlenir. 

•  Lider oyuncu partnerinin vücudunun herhangi bir noktasına bir vuruşluk ölçü 

ile dokunur. 

•  Etkide bulunulan oyuncu, itmenin organik devinimi doğrultusunda hareket eder 

•  Yapılan hareket bilinçli bir istemle yön bulmaz, hareketin içindeki enerji ve güç 

merkezleri doğrultusunda devinim gerçekleşir. 

•  Dışardan herhangi bir etki söz konusu değildir. 

•   Aynı hareket diğer oyuncunun yönlendirmesi ile denenir. 

•  Etkide bulunulan denge merkezleri değiştirilerek bu egzersize devam edilir. 

•  Çalışmanın sonlanması gruptaki ikili partnerlerin diğer partnerlerle de aynı 

iletişime girmesiyle gerçekleşir.                                          (Dimitrov, 2008; 1-2) 

      

        Örnek Çalışma 2 
 

•  Oyuncular ikişer gruplar oluştururlar. 

•  Her partner bir diğerinin elinden tutarak onu yönlendirir. 

•  Yönlendiren oyuncu diğer oyuncunun elinden çekerek onu heykel formunda 

biçimlendirir. 

•  İstediği zaman dokunmayı durdurur, dolayısıyla hareket donar. Hareketten yola 

çıkışlı fotoğraf çalışması olarak düşünülebilir. 

•  Çalışmanın ikinci aşamasında kişiler, sanki birisi ellerinden tutuyormuş ve 

çekiyormuşçasına hareket ederler. 

•  Çalışmanın üçüncü aşamasında her oyuncu, iki elinden de çekiliyormuş gibi, 

fakat farklı yönlerde (ellerin yönlendirişi sırayla değişebilir, fakat bu tam olarak 

sırayla değişme anlamı taşımaz) 

•  Bedenin deviniminin merkezi eller olarak düşünülür. 

Bu çalışmayı vücudumuzun herhangi bir bölgesini merkez alarak da 

gerçekleştirebiliriz.                                                                                                                   

 

                                                                                            (Dimitrov, 2008; 3)                                                     

        Örnek Çalışma 3 
 

•  Bir oyuncu yere uzanır. Uzanmış bir halde sürekli sağa ya da sola dönerek, 

hareket eder. 
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•  Hareket eden oyuncunun vücudunda herhangi bir kasılma olmamalıdır.  

•  Diğer oyuncu yerdeki oyuncunun yanında, yüzü ona dönük dizleri bükük 

çömelme pozisyonu alır. 

•  Ellerini yerdeki oyuncunun karın bölgesine koyar ve kendini partnerinin üstüne 

doğru yavaşça bırakır. 

•  Göğsü yerdeki oyuncunun karnına denk düşmektedir. 

•  Yerdeki oyuncu döndükçe diğer oyuncuyu da sürükler ve alttaki oyuncu bir 

taşıtmışçasına ya da bir nehir, üstteki oyuncuyu akıtır. 

•  Üstteki oyuncu hiçbir eylemde bulunmamalı, kendisini partnerine bırakmalıdır. 

                                                                                            

                                                                                                          ( Hong, 2008; 7) 

 

Örnek Çalışma 4 

 

•  Beden, parçalara ayrılmış bir makine gibi düşünülür. 

•  Karşıt ve keskin hareketler yapılır. 

•  Örneğin baş sağa doğru dairesel bir şekilde çevrilirken, dizler kesik kesik 

hareket ettirilir. 

•  Oyuncuların yüzünde herhangi bir ifade olmamalıdır. 

•  Vücudun her parçası amaçsız bir şekilde hareket ettirilir. 

•  Bu esnada çalışmanın lideri “dur” komutunu verir. 

•  Oyuncular bu komutla, bedenleri hangi durumdaysa öylece donarlar. 

•  Bu duruş bir poz niteliğindedir. 

•  Oyuncular “başla” komutuyla tekrar amaçsız devinmeye başlarlar. 

•  Lider ikinci “dur” komutunu verir. 

•  Oyuncular dondukları zaman ki iki “poz” u da akıllarında tutarlar. 

•  Bu iki “poz” arasındaki sürece dair doğaçlama bir öykü oluşturulur. 

•  Öykünün başlangıç noktası birinci poz, sonlandığı nokta ikinci poz olarak kabul 

edilir. 

•  Aradaki süreç oluşturulan öykü ile etütleştirilerek oynanır. 

                                                                                       

                                                                                              (Dimitrov, 2008; 4-6) 



 77

                                                  

        Koreografisi yapılmış hareket ya da dansta oyuncu-dasçı ne yapacağını bilir ve 

bedenini hareket ettirerek, amaçlanan biçim ilk gün ki gibi – bedenin onlarca kez bunu 

yapmış olmasına rağmen- ifade edilmeye çalışılır. Fakat bağlantılı doğaçlamada müzik, 

partner, mekan ve oyuncunun o an ki iç aksiyonu bedeninde vücut bulmasına olanak 

sağlar. Yaratı anıdır, dolayısıyla oyuncunun aklından çok hissedişi yada bedensel algısı 

işlevdedir. Kısacası oyuncunun ne yapacağını ya da nasıl yapacağını bilmediği bir 

an’dır. Oyuncu doğaçlamanın konusuyla ilgili bütün olarak bir fikre sahiptir fakat 

parçaların nasıl oluşacağı dolayısıyla ayrıntı o an ile ilgilidir. Bağlantılı doğaçlama 

gerek fiziksel tiyatro öğrencileri için gerek drama oyuncuları için bedenlerini kullanma 

ve bedenleriyle düşünmeyi sağlaması bakımından bir çok açılım sunmaktadır. 

Günümüzde, fiziksel tiyatro gruplarının yanısıra Avrupa’daki tiyatro okullarının ders 

programlarında bağlantılı doğaçlama (contact improvisation) dersi öğrencilerin eğitim 

süreçlerinin tamamında bulunmaktadır.  

5.2.5.  Dv 8 Grubunun Çalışmaları 

 
• Being A Part Lonely Art (1985) 

• My Sex Our Dance (1985) 

• Deep End (1986) 

• My Body, Your Body (1987) 

• Dead Dreams of Monochrome Man (1989) 

• İf Only (1990) 

• Strange Fish (1992) 

• MSM (1993) 

• Enter Achilles (1995) 

• Bound to Please (1997) 

• The Happiest Day of My Life (1999) 

• The Cost of Living (2004) 

• Just For Show (2005)  

• To Be Straight With You (2008) 
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5.3. Cost of Living ( Yaşamanın Bedeli ) Çalışmasının Analizi 

           1.EPİZOD : (Makineleşmiş Düzen)  

           Oyunun ilk epizodu, palyaçoların sahildeki gösterisiyle başlar.Grup altı kişiden     

oluşmaktadır. Altı palyaçonun kukla ve mekanik hareket tekniğini kullanarak,her 

zamanki gibi, sıradan bir gösteri yaptığını görürüz. Seyirciler, karşılarında oturmakta ve 

ilgiyle palyaçoları seyretmektedirler. Palyaçoların hareketleri kesik kesik ve fotoğraf 

kareleri halindedir. Burada kullanılan tekniği Dv8 grubu Automatic Perfection of 

Movement   (Harekette kusursuz otomatikl) olarak tanımlamaktadır. Bu teknik 

kullanılarak, bir insanın, insani durumlarına nasıl yabancılaştığı ve nasıl makineleştiği 

gösterilir. Bedenler birer makine gibi kullanılır, tekrarlar, durmalar ve yeniden 

başlamalarla, insanın kendine ve yaşadığı dünyaya yabancılaşması sonucunda 

makineleşmesi anlatılır. Palyaçolardan bir tanesi (oyunun asal kişisi) maskesini çıkarır 

ve senkronize hareketi birdenbire bozarak seyircilere bağırmaya başlar; 

           “İsa, bizim işimizden hoşlanıyor musun? Peki ya kendi işinden hoşlanıyor 

musun?”  

    

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Palyaçonun oluşturulan yapıyı (senkronize hareketleri) tamamen kırması toplumsal 

düzenin makineleşmişliğine, ve ona seyirci kalanlara yapılan sert bir eleştiri olarak 

değerlendirilir. Repliklerine “İsa” ile başlaması ve ona “kendi işinden hoşlanıyor 

musun?” sorusunu yöneltmesi, din ve toplumsal düzen ilişkisine yönelik bir sorgu 

niteliğindedir. Repliklerine “ yaptığım bu lanet olası işten nefret ediyorum” diyerek 

devam eder. Bunun üzerine diğer palyaçolarda maskelerini çıkarırlar. Palyaçolardan 
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birinin bacakları yoktur. O da maskesini çıkarır ve biraz önce sistemi protesto eden 

arkadaşıyla birlikte eve gitmek için yürümeye başlarlar. İş arkadaşlarından iki 

palyaçonun (iki erkeğin) maskelerini çıkarıp, birbirleriyle cinsellik temelli bir iletişime 

geçtiğini görünce “ karın nerede” sorusunu yöneltir. Her oyuncunun maskesini çıkarışı 

birbirinden farklıdır, maske ile aksesuar kullanımı simgesel ifade olarak değerlendirilir. 

Bu cümleyle bu epizod sonlanır.  

       
  2.EPİZOD (Bahçedeki Dans)  

 
      İkinci epizod, asal ve yardımcı oyun kişisinin, evinin önünde dansçı kızların,sadece 

bacaklarını kullanarak dans etmesiyle başlar. Bir insanın bedeninde önemli bir bölümü 

oluşturan bacakların kullanımı ile ilgili ilk fiziksel vurgu bu bölümde gerçekleştirilir.  

      Bu sekansta izolasyon (soyutlama, ayırma) ögesi kullanılmıştır. Oyun kişisinin 

vücudunun yarısı yoktur, bütün devinimlerini kolları ile gerçekleştirmektedir. Dansçı 

bayanlar bu sekansta sadece bacaklarını kullanarak dans ederler. Bu bölüm oyun 

kişisinin, vücudunda sahip olmadığı parça olan bacak ve kullanımı ile karşı karşıya 

kaldığı ilk sekanstır. Dansçılar evin önünde dans ederken, kolları ile pencere kenarına 

çıkar ve onları seyreder. Bir müddet sonra pencerede sadece kollarını kullanarak dans 

etmeye ve dansçı kızlara katılmaya çalışır. Oyun kişisinin kendi bedeni ile olan ilişkisini 

açımlaması bakımından bu sekanstaki devinim önemlidir. Oyun kişisinin bacaklarının 

olmamasını algılayışı ile ilgili gerçekleştirilen ilk hareket cümlesidir. Dansçı kızları 

görür, bir müddet seyreder, kollarını kullanarak dans etmeye çalışır,gülümser ve onlarla 

iletişime geçer. Asal oyun kişisi olan arkadaşı yanına gelir ve iki kişilik bir 

kombinasyon oluşturarak hareket (dans) ederler. Bu koreografi fiziksel tiyatroda ikiz 

hareket (twins movement) olarak değerlendirilir. İki beden aynı anda hareket ederek 

dinamik bir alan oluştururlar. Bu sekansın bedensel analizi ise, oyun kişisinin en önemli 

problemi olan bacaklarının olmaması durumunu iki oyun kişisinin de aynı biçimde 

algılaması ve buna “hareket” ile, yani hareket etmeyi kısıtlayacak bir yoksunluk olan 

bacaklarının olmaması durumuna karşıt bir öge olarak ortak hareket kullanımıyla 

karşılık verirler. Asal oyun kişisi ve arkadaşı kızlarla dans etmek için aşağıya inerler 

fakat kızlar gitmiştir. İkisinin kapının önünde durup beklemeleri bu epizotun son 

karesidir. 
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3. EPİZOD (Yaşamını Savun) 

Bu epizod oyunun çatışmasını içerir. Senaryoda çatışma ögesinin başladığı 

sekans bu bölüm içindedir. Oyunun çatışması üç oyun kişisinin varoluşu üzerine 

kurulmuştur. Bu süreçte, asal oyun kişisi yardımcı oyun kişisi ve aşk ögesini 

somutlayan üç aktör, id, ego ve süper ego kavramlarıyla sembolize edilmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Üç arkadaş birlikte bara giderler. Barın önündeki sekansta, oyunda ikinci olarak 

eşcinselliğe gönderme yapılan eleştirel bir koreografi gerçekleştirilir. Oyunun asal üç 

kişisinden farklı üç erkek, sıradan hareketlerle yanyana dizilirler, arada bir içlerinden 

biri diğerlerine doğru ve karşıt yönde döner. Yapılan hareket koreografisi biçimsel 

herhangi bir estetik barındırmamaktadır. Eşcinsel erkekleri canlandıran bu üç oyun 

kişisinin birbirleriyle iletişimini ifade eden hareket cümleleri birbirinden kopuk 

kurulmuştur ve herhangi bir amaç taşımamaktadır. Grotowski ile birlikte başlayan ve 

Dv8 grubununda kullandığı bir teknik olan “Hareket için hareket etme” tekniği ile 

hiçbir anlam taşımayan ve seyircide empati (özdeşlik) oluşumunun bilinçli olarak 

engellendiği bir koreografi sergilenir. Oyunun çatışmasını oluşturan üç oyun kişisinden 

id’i, başka bir bakış açısıyla bedensel varoluşu simgeleyen oyun kişisi “Bir kadına 

ihtiyacım var. Olabildiğince insan hissediyorum kendimi.” Repliklerini söyler ve yine 

birinci epizodda kullanılan otomatik hareket tekniğini kullanarak bara girer. Yanındaki 

aktör insanın içsel varoluşunu simgelemektedir. Bedeni, id’i simgeleyen aktör dürtüsel 

bir istemle kadın aramaktadır. Arkadaşı onu durdurmaya çalışır. Bu bölümde id’i 

simgeleyen aktör replik kullanımına baktığımızda, sözün kullanımı ile bedenin 

kullanımı aynı ritimde temellendirilmiştir. Bedenin deviniminde ve konuşmada 
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kontrolsüz, sorgusuz, direkt bir istemle karşılaşırız. Onu durdurmaya çalışan diğer oyun 

kişisinin kullandığı mekan 30 santimetre kareyi geçmez ki burada, Dv8 grubu Jean 

Louis Barrault’nun pamdomimde mekan kullanımı tekniğinden yararlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yine aynı sekansta diğer aktörün, psiko-fiziksel hareket tekniğini, pandomim yürüyüşü 

ve pandomimde koşma tekniğini kullandığını görürüz. Aktör buradan klüp dansı ya da 

tekno dans olarak tanımlanan -Dv8 grubu tarafından herhangi bir dans özelliği 

taşımayan- türe geçer. Kadın adamın yanına gelir ve cinsel bir iletişim başlar, bu 

sekansta göz ile temas bilinçli olarak kullanılmamıştır. İkisinin de ihtiyacı olan bedendir 

ve sadece beden bazlı hareket ederler. Kadın ve adamın bedensel deviniminde eş 

zamanlı psiko-fiziksel yaklaşımı görürüz (Psycho-physical İsometry). Kullanılan müzik 

ve ritim onların dürtüsel isteminin dışa vurumudur. Bu sekansta, post modern dans ve 

pandomimin aynı mekan ve zaman içinde kullanımı ile Dv8 grubu bir ilki 

gerçekleştirmiştir.  

 
        4. EPİZOD (Sen ve ben) 

 
        Oyunun asal kişisi ve kadın strip-tease yaparak barın iç taraflarına yönelirler. Onu 

durdurmaya çalışan arkadaşı yalnızdır ve yanındaki aynadan kendisine bakar. Aktörün 

ayna ile olan “an” ı simgesel öge kullanımı olarak değerlendirilir. İki aktör arasında 

bunlar gerçekleşiyorken, David (biz bu epizodla birlikte bacakları olmayan küçük 

adamın adının David olduğunu öğreniriz.) barın sessiz bir yerinde kameraya doğru 

konuşmaya başlar. Oyunda seyirci ile iletişimin kurulduğu ilk ve tek sahnedir. Sadece 
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kollarını kullanarak dans eder ve seyirciye şu replikleri yöneltir.  “Merhaba ben David. 

Nasıl görünüyorum? Dans etmek istiyorum, benimle dans eder misin? Belki sadece 

kollarımdan oluşuyorum ama yine de dans edebilirim. Dans etmekten hoşlanır mısın?” 

        Oyunda konuşmanın iletişlimi gerçekleştirmek için kullanıldığı tek yer olması 

bakımından önemlidir. David’in sekansı ile birlikte oyunun çatışması tanımlanmış olur. 

İnsan ögesi bedensel açıdan üçe ayrılmıştır. Asal oyun kişisi bedeni, yardımcı oyun 

kişisi ruhu, David ise bedensel özrü olan ruhu simgeler.  

 

 5. EPİZOD (Köprü) 

  
        Yardımcı oyun kişisi yani içsel olanı simgeleyen aktör Rowan’dır. (İsmini bu 

epizotla birlikte öğreniriz.) Asal oyun kişisi ve barda tanıştığı kız arkadaşı Rowan’ın 

yanına gelirler. Rowan köprünün kenarında oturmuş taşınabilir bir müzik çalardan 

müzik dinlemektedir. Asal oyun kişisi kız arkadaşıyla yaşadığı özel anları onu küçük 

düşürecek şekilde Rowan’a anlatır. Burada kukla tekniği kullanılarak kızın bedenini 

yönlendirir. Asal oyun kişisinin id’i ile davrandığının bedensel devinimle desteklenerek 

anlatıldığı ikinci tanıtım bölümüdür.  

 

          6. EPİZOD (Ruhun Dansı) 

 
        Rowan, sokak arasında sessiz bir yere gider ve müzik çalardan Cher’in Aşka inanır 

mısın? (Do you believe in love ) şarkısını dinleyerek hareket için hareket tekniği 

kullanılarak makine formunda hareket etmeye başlar. Yüzünde herhangi bir mimik 

yoktur.Vücudu hareket eder fakat bu hareketler jest niteliği taşımaz. Müziğin birinci 

sekansından sonra bu hareketler önce fiziksel eylemi açımlayan hareketlere daha sonra 

da dansa dönüşür. Rowan daha önce de belirttiğimiz gibi insanın içsel durumunun 

sembolü olarak değerlendirilmektedir hareketlerinin ilk bölümünde bir insanın 

bulunduğu sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik koşulları altında mekanikleşen devinimi 

ile karşılaşırız. Rowan birden bire kendi otomatikliğini kırarak (hareketlerin dansa 

dönüşmesiyle) özgürleşmeyi, bireyselleşmeyi imgeleyen post modern dans figürlerine 

geçer. Aynı anda yanına hulahup (çember) bir kız gelir. Rowan ve hulahup çeviren kız 

birbirlerinden etkilenirler. Bu ikili arasında oyunun sonuna kadar herhangi bir replik 

kullanımı görmeyiz. Buradaki hulahup ile yapılan devinimlerin ve kurulan ilişkinin söze  
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dökülecek analizi maalesef sınırlıdır. Bu epizod ikisinin birlikte dans ve hareketin bir 

arada kullanılarak yürümeleriyle sonlanır.  

 

7. EPİZOD (Siyah ve beyazın röpörtajı) 

 
        David boş bir çim alanda yalnızdır. Bir kameraman David’in yanına gelir ve 

onunla röportaj yapmaya çalışır ve şu soruları sorar.“ Senin için hayat nasıl gidiyor? 

Tuvalete nasıl gidiyorsun? Senin arkadaşların ya da ailen var mı? Bana güveniyor 

musun? Çünkü ben sana güvenmiyorum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kameramanın bu repliklerini söylediği zamanki tavrı oldukça aşağılayıcı 

çizilmiştir. (Kameramanı oynayan kişi Dv8 grubunun kurucusu Lloyd Nelson’dur.) 

medyaya ve medyanın sözde ilgisine eleştirel bir gönderme yapılır. Bedensel durum 

olarak dikkatimizi çeken en önemli nokta Dav id sakattır fakat kameraman onunla 
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konuşmak için eğilmez. David herhangi bir şekilde kendini savunacak bir bedene sahip 

değildir ve kameraman onun vücuduna bedensel etkide de bulunur. Kameramanın 

sorduğu en son soru “Senin arkadaşların ye da ailen var mı?” Dv8 grubu tarafından 

tamamen fiziksel aksiyonla cevaplandırılır.  

 

 8. EPİZOD (Arkadaşlık) 

 
        Bu epizodda kameramanın sorduğu soruya verilen cevap fiziksel aksiyonla 

gerçekleşir. David’in bacakları yoktur ve arkadaşları da kendi bacaklarını kullanmadan 

dans etmeye başlarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Söz ile anlatılması sayfalarca tutabilecek bir cevap niteliğindedir yapılan 

koreografi. Arkadaşları da David gibi olmayı seçerler ve dans bunun bir göstergesidir. 

Bunu gören kameraman arkasına bakarak gider. Bu epizod dansın bitmesi ile sonlanır.  

 

 9. EPİZOD (Rowan ve Aşk) 

 
 Rowan ve çember çeviren kız arkadaşı çember ile yapılan senkronize 

hareketlerle şehirde gezmektedirler. İkisinin bu devinimleri gerçekleştirirken kullandığı 

teknik fiziksel tiyatroda hareketin yankısı (Movement Echo) olarak tanımlanır.  
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İki beden de birbirlerinden farklı hareket etmekte, her birinin hareketi bir diğerini 

tamamlamaktadır. Bir başka değişle her hareket diğerinin yankısı niteliğindedir. İki 

oyuncunun da bedenlerini ustaca kullanımı dikkat çekicidir. Yapılan devinimlerde 

akrobasi, sirk oyunculuğu, pandomim ve dans ögelerini bir arada görürüz. Bu 

disiplinlerden yararlanılarak oluşturulan hareketin yankısı tekniği oyunculara, 

kendilerini bedensel anlamda daha geniş ifade etme olanağı sağlamaktadır. 

 
         10. EPİZOD (David’in dansı) 

 
       David ve arkadaşı dans okulunun penceresinden bale yapan dansçıları seyrederler. 

David içeriye girmek ister ama arkadaşı ona şansı olmadığını söyler. David dans 

salonuna girer. Dansçılar klasik balenin ikinci pozisyon egzersizini yapmaktadırlar. 

David egzersiz yapan dansçıların bacaklarının arasından geçer. Bu sekansta 

tersinlemeden doğan fiziksel aksiyonu görürüz. Dansçılardan bir balerin David’in 

yanına gelir ve dans etmeye başlarlar.   
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Burada gerçekleştirilen dans grotesk ile temellendirilmiştir. Dansçı bayan David’in 

bacakları olur ve tek bir vücudun devinimini sergilerler. Bir seyirci için bu sekans ilk 

anda yadırgatma efekti barındırabilir. Daha sonrasında görürüz ki grotesk ile fiziksel 

aksiyonun bütünleşmesinden doğan dans, bacakları olmayan David’e bile hareket etme 

ve hareketi değerlendirmede bir çok açılım sunmaktadır. Dv8 grubunun hemen hemen 

her projesinde gözlemlediğimiz üzere, burada da grup hem oyun için çok önemli bir 

koreografi oluşturmuş hemde fiziksel tiyatro öğrencileri için daha önce hiç denenmemiş 

bir çalışma sunmuştur.  

  

11. EPİZOD (Gün ışığı) 

 
        Çemberli kız şehrin merkezinde çember çevirerek dans etmektedir. Orada oturan 

birkaç tane erkek ona sözle tacizde bulunurlar. Daha önce çember kullanımının bir aşk 

göstergesi olarak kullanıldığını bu sekansta ise kızın kendini savunmak için 

kullanıldığını görürüz. Ona yaklaşanları çemberiyle iter. Aynı aksesuarın oyunda iki 

farklı açı ile değerlendirilmesi dikkat çekicidir. Kız, ona rahatsızlık veren erkeklerden 

kurtulur ve Rowan’ın yanına gider. Rowan’ın elini tutmak için çemberini çıkartmak 

ister fakat Rowan çemberi çıkardığını görünce onun elini tutmaz. Kız çemberini tekrar 

takar ve el ele tutuşup giderler. Kızın çemberini çıkarması Rowan için kendini 

değiştirmesi olarak değerlendirilir. Oyunun çatışmasının oluşturulduğu üç ögeden biri 

olan Rowan ve onun yaşamdan beklentisi bu sahne ile çözülür. David’in süreci ise 10. 

epizodda balerinle dans ettiği sahnede çözümlenmiştir. Bacaklarının olmaması gerçeği 

ile bedensel açıdan da yüzleşmiş ve sonucunda dans edebilmiştir. 

  
   12. EPİZOD (Bacaklarım)  

 
        Oyunun asal kişisi ve David sahilde güneşlenmektedirler. Asal oyun kişisi 

David’e, “biraz yürüyelim” der ve yürümeye başlarlar. David’i alır ve beline oturtur. 

Görsel olarak iki oyun kişisi tam bir insan bedeni oluşturur. Asal oyun kişisinin 

bacakları David’in bacakları olmuştur. Tam olarak fiziksel bütünleşme gerçekleştirilir. 

Bu epizodun bu sekansıyla asal oyun kişisinin kendisini var etme problemi de çözülmüş 

olur. Kadın-erkek iletişiminde id’i ile davranan oyun kişisinin arkadaşlık ilişkisinde 

kendisini onun bedeni yapacak kadar duyarlı olduğunu görürüz. Oyunun diğer 

sahnelerinde ve bu epizodda da düğüm ve çözümler fiziksel aksiyon ile 

gerçekleştirilmiştir.   
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Üç oyun kişisinin kendi süreçleri ve kendi varoluşları üzerine temellendirilmiş bir oyun 

olan Yaşamanın Bedeli (Cost of Living) Dv8 grubunun 2003 yılında ilk olarak 

tiyatrosahnesinde sergilediği bir çalışmadır. Grup diğer oyunları gibi Yaşamanın 

Bedeli’ni de önce seyirci ile tiyatro sahnesinde paylaşmış daha sonra film haline 

getirmiştir. Dv8 grubu şu anda “Cost of Living” ile Avrupa turnesine devam 

etmektedir.∗      

          

 Dv 8 ‘in Cost of Living çalışmasıyla aldığı ödüller şunlardır:  

 

• All About Dance Award Milano Doc Festival 2007, Milan 

•  Choreography Media Honors Award Dance Camera West 2007, Los Angeles 

• Best of Festival Picture This Film Festival 2006, Calgary 

• Time Out Live Award for Outstanding Achievement in Dance 2006, Londra 

• Prix Italia 2005, Milan 

• Cinedans audience award 2005, Amsterdam 

• IMZ Dance Screen 2005, Best Camera Re-work, Brighton 

• Rose d'Or 2005, Arts & Specials, Lucerne 

• Sette Jury Prize Montreal Festival for Films on Art 2005, Montreal 

• Audience Choice Award Festival of Dance Film for the Camera 2005, Brezilya 

• Jury Prize Dance on Camera Festival 2005, New York 

                                                           

                                                
 *Bu bölümde kullanılan tüm fotoğraflar “Cost of Living” çalışmasından alınmıştır. (Bkz. Ek 1)  
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                                                          SONUÇ 

        Oyuncu, bedeniyle başka biçimde  düşünmeyi öğrenir. Oyuncunun  bedeniyle olan  

bağlantısı,  bedeninin  verdiği  sinyalleri algılaması  ve bedenin  bütününü kullanarak  

(el  ve yüz dışındaki bölgeleri) eylemini  gerçekleştirmesi  onun şablon jestler ve 

alışılmış yüz mimikleriyle sınırlı  kalmamasını sağlar. Duygusal  mesajları ve 

karakterin  düşünme haritasını, kendi  kişiliğinin verdiği ipuçları  ve açtığı  kapılarla   

fiziksel eyleme geçirmesi ,  ona bir dramatik tiyatro oyuncusu olarak  da rolüne kendine 

özgü  bir yorum  katma imkanı sağlayacaktır. 

                 Fiziksel aksiyon ayrımları vurgulamanın bir biçimi olarak fiziksel tiyatro içinde  

tipleme, oyunculardan diğerlerine karşı uzaklığı korumayı ve kendi figürlerini kesin 

olarak sınırlamayı şart koşar. Bu noktada da pandomim eğitimi almış oyuncuların daha 

başarılı olması kaçınılmazdır. Pandomimsel beden dalgasını gerçekleştirebilen bir kişi, 

canlandıracağı karakter için uygun karakteristik temel tavrı  nispeten zorlanmadan 

bulacak, o figürü koruyacak ve onun sınırları içinde çeşitlemelerde bulunabilecektir. Bu 

açıdan baktığımızda pandomim tiyatro sanatı için bir çok açılım sunabilir, oyunculuk 

ve pandomimin,  oluşturacağı verimli bileşimler düşünülebilir.  

 
                 Fiziksel tiyatroda her hareketin bir değeri, hızı, tartımı ve karakter yapısı söz 

konusudur. Hareketin teatral etkisinin saptanması, koreolojik, matematiksel analizler ile 

gerçekleştirilir. Dans adımlarının, oyuncunun jestlerinin, kullanılan mim 

göstergelerinin her biri birbiriyle matematiksel bir düzlemde ilintilidir.   

             
                 1970’lerden başlayarak belirgin bir kategorizasyon içinde değerlendirilen Fiziksel 

Tiyatro gruplarının birçoğu Martha Graham’ın modern dans tekniği ile  Bağlantılı  

Doğaçlama  (Contact Impovisation ) tekniğini kullanmaktadırlar.  

 
                 Martha Graham’ın  bir yüzyıl boyunca temel prensiplerini kurduğu ve geliştirdiği 

modern dans tekniği ile bütün dünyayı etkilediği ve fiziksel tiyatronun gelişiminde, 

tiyatronun dans sanatı ile birebir ilişkisine yön verdiği görülmüştür. 

 

        Bağlantılı Doğaçlama çalışma tekniğini, fiziksel tiyatro gruplarının her biri bu 

teknik doğrultusunda  kendi metodlarını geliştirerek kullanmaktadırlar. Martha 

Graham’ın yöntemi ve bağlantılı  doğaçlama günümüz fiziksel tiyatro uygulayıcılarının, 
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hem dans ögesinin bu tür içinde kullanımı konusunda hem de  hareket koreografisine 

gidilmesinde belirleyici unsurlar olmuşlardır.   

 
        Fiziksel tiyatroda müzik kullanımı, dans tiyatrosu ve hareket tiyatrosunu 

birbirinden ayırma ve aralarındaki farkı belirlemek açısından oldukça önemlidir. 

Günümüzde fiziksel tiyatro gruplarının bir çoğu müziği de bir hareket olarak 

algılamakta ve çalışmalarında müzik faktörünü bir partner olarak değil yardımcı öge 

olarak değerlendirmektedirler. 

 
           Fiziksel tiyatroda kullanılan müziklerin temel yapısı, anlatılmak istenen hikayeye 

hizmet edecek bir cümle niteliğindedir. Koreografide oluşturulan epizodların birebir 

müzikle ilişkili olduğu bölümlerde müzik cümleleri, daha çok tempo ve ritmin belirlediği 

partisyonların biraraya getirilmesiyle oluşturulur. Doğrudan müzik temelli bir koreografi 

oluşturulduğunda müzik cümlelerini, gerçekleştirilen hareket, dans, devinim ve jest ile 

aynı paralellikte olması gerekmektedir. Müziğin partner olarak kullanılmadığı 

koreografilerde ise, epizodlar ile ilişkisi bağlamında oyun hem ritim hem de tempo 

açısından farklılıklar gösterir. Fiziksel tiyatroda yapılan işin dans tiyatrosundan bağımsız 

olmasını isteyen gruplar, müziği genellikle partner olarak değil fon olarak 

değerlendirmektedirler. Bunu gerçekleştirebilmek için ise koreolojiden 

yararlanmaktadırlar. 

 
         Balerinler ya da baletler bir hissedişi, bir duyguyu anlatmak için uzunca 

betimlemeler yolunu kullanırlar. Örneğin bir balerin, aşık olmuş bir kızı tasvir ederken 

belki yedi dakika boyunca aşka denk düşen dans figürlerini icra eder. Pantomim 

sanatında, anlatılacak hikayenin bütün ayrıntıları, beden ile açık bir şekilde ifade 

edilmeye çalışılır. Kullanılan her nesne tasvir edilir, dansta  bir hissin ifade edilişi, 

pantomimde hikayenin parçalara ayrılarak betimlenmesine denk düşer. Fiziksel tiyatro 

ise bu iki türü de kendi içinde barındırabilme özgürlüğüne sahiptir. Herhangi bir kuralı 

yoktur, bu da  ona istediğini istediği biçimde anlatma özgürlüğü sunar.  

 
        Koreografisi yapılmış hareket ya da dansta oyuncu-dasçı ne yapacağını bilir ve 

bedenini hareket ettirerek, amaçlanan biçim ilk günki gibi – bedenin onlarca kez bunu 

yapmış olmasına rağmen- ifade edilmeye çalışılır. Fakat bağlantılı doğaçlamada müzik, 

partner ve  mekanın o an ki etkisi, oyuncunun iç aksiyonunun bedeninde vücut 

bulmasına olanak sağlar. Yaratı anıdır, dolayısıyla oyuncunun aklından çok hissedişi ya 
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da bedensel algısı işlevdedir. Kısacası oyuncunun ne yapacağını ya da nasıl yapacağını 

bilmediği bir an’dır.   Oyuncu doğaçlamanın konusuyla ilgili bütün olarak bir fikre 

sahiptir fakat parçaların nasıl oluşacağı dolayısıyla ayrıntı o an ile ilgilidir. Bağlantılı 

doğaçlama gerek fiziksel tiyatro öğrencileri için gerek drama oyuncuları için 

bedenlerini kullanma ve bedenleriyle düşünmeyi sağlaması bakımından birçok açılım 

sunmaktadır. Günümüzde, fiziksel tiyatro gruplarının yanısıra Avrupa’daki tiyatro 

okullarının ders programlarında bağlantılı doğaçlama (contact improvisation) dersi 

öğrencilerin eğitim süreçlerinin tamamında bulunmaktadır.        

 
        Fiziksel tiyatro gruplarından Wuppertal Tanztheatre’ın  kurucusu  Pina Bausch’ 

dans kökenli bir sanatçı olmakla birlikte, çalışmalarında dans figürlerinden çok jestlere 

ait kodları tercih etmiştir. Pina Bausch’un koreografilerinde, günümüze kadar çeşitli 

evreler geçirmiş olan sahne disiplinlerinin (tiyatro-dans) kullanımında abartılı 

değişiklikler ya da büyük deformasyonlar görmeyiz. Onun tekniğini tanımlamak için 

kullandığı “ stück” kelime anlamıyla bölüm, partisyon anlamına gelmekteyse de, 

Bausch’un çalışmalarında farklı bir anlam kazanmıştır. “Stück” onun tekniğidir fakat 

tanımı yapılmış bir Pina Bausch tarzı görülmemiştir. 

 
        Jiri Kylıan’ın  1970’li yılların sonlarına doğru gerçekleştirdiği koreografiler ile 

1980 sonrasındaki koreografilerinde belirgin farklar bulunmaktadır. 1980 den itibaren 

Kylıan’ın koreografilerinde, gerçeküstü (sürrealist) ve soyutsal ifadelere yöneldiği 

görülmektedir. Kylıan’ın gerçeküstü ilk koreografisi Black and White (Siyah ve Beyaz) 

dır. Bu oyunda Kylıan sürrealist ögelerin yanı sıra grotesk olanı deneyerek sahne 

üzerinde deneysel anlatım yollarını gerçekleştirmiştir. Bu açıdan Black and White 

projesi birçok dans tiyatrosu topluluğuna örnek oyun niteliğinde değerlendirilmektedir.  

 

       Sasha Waltz’ın, 1999 yılında, mimar Daniel Libeskind’in ünlü Yahudi müzesinin 

açılışı için soykırımı ele aldığı  çalışması  “Körper”de kullandığı  özellikle genetik 

cerrahi, estetik cerrahi, klonlama, organ trafiği, soykırım ve bunun gibi bedenle ilgili 

birçok sembolik imge büyük ilgi toplamıştır. Yapıtı etkileyici kılan unsurlardan birisi 

imgelerin çıplak bir netlikle sergilenmesi olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda da, 

20. yüzyıla damgasını vuran soykırım gerçeğinin kolektif hafızada harekete geçirilmesi 

Sasha Waltz’ın eleştirmenlerce sanatçı kimliğini ön planda tutması olarak 

değerlendirilmiştir. 
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               Carlos Saura’nın sahneye koyduğu ve  onun dans tiyatrosu türünde ayrıcalıklı 

olmasına neden olan, Federico Garcia Lorca'nın eseri, dünyanın en önemli 

dansçılarından  Antonio  Gades'in koreografisini ve Emilio de Diego'nun müziğini 

yaptığı  Kanlı Düğün dans tiyatrosu eserleri arasında bir klasik olarak değerlendirilmiş, 

flamenko dansının kendine özgü diliyle, aşk, tutku, nefret ve ölüm gibi evrensel temalar 

teatral ögelerle birleştirilmiş ve bütünlüklü  bir dans tiyatrosu koreografisi  olarak 

fiziksel tiyatro arşivinde önemli bir yer edinmiştir.  

  
        DV8 performanslarından ‘Death oh Monochrome’ da grup eşcinsellik problemini 

ele alır, problemin neden kaynaklandığını, hangi süreçlerden geçtiğini, toplumsal ve 

bireysel bağlamda değerlendirir. Grubun bu çalışmasında  repliklere dayalı herhangi bir 

iletişim yoktur. Bütün öykü hareket cümleleri ile oluşturulmuştur. Yine grubun “Strange 

Fish ” ve “Never Again” çalışmalarında da söze dayalı herhangi bir iletişime 

rastlamayız. Simgesel anlatım kullanılmış ve hareket cümleleri de metaforlar halinde 

ifade edilmiştir.  Grubun kısa film haline getirdiği bu dört çalışmasından sadece “Cost 

of Living” de replik kullanımı ile karşılaşmaktayız. Burada da öykünün anlatılması 

açısından söz kullanımından yararlanmadıklarını görüyoruz. “Cost of Living” çalışması 

diğer çalışmalardan farklı olarak günlük yaşantıyı anlatan karelerden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla yaşayan, sıradan insanların konuşması gereğinden kaynaklı bir söz 

kullanımıdır tercih edilen. Çalışmayı incelediğimizde görüyoruz ki olaylar dizisi 

sözcüklerle oluşturulmaz. Olabildiğince sınırlı replikler kullanılmıştır ve sözcükler  

oyun kişileri arasında iletişim aracı olarak değerlendirilmemiştir.  

 
        Grubun bir diğer çalışması ‘Strange Fish’ te, kadının toplumsal varoluşu içinde 

yasadığı bireysel problemler, kadın-erkek, kadın-din, kadın-kadın bağlamında 

değerlendirilmekte  ve yine bir çözüm arayışına gidildiği görülmektedir.  

 
        Fiziksel tiyatro gruplarının her birinin kendine özgü bir ifade biçimi olmakla 

birlikte hareket olgusunun değerlendirilmesi bazında genel olarak tezimiz dahilinde 

betimlemeye çalıştığımız bütün grupların biçimsel açıdan  tiyatronun kökenindeki 

kavramlara yöneldiğini gözlemledik. 

 
        Hareket, devinim, taklit, “oyun kurma” nın tiyatronun başat görsel ögeleri olması 

ve “bedensel devinimin oyun olgusu ile değerlendirilmesi” bölümünde de betimlemeye 
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çalıştığımız üzere tiyatro sanatının sözü geçen ögelerden bağımsız düşünülmesinin, 

yirmibirinci yüzyılda metne dayalı, sözün başat öge sayıldığı ve dolayısıyla kültürel 

varoluşundan da bağımsız bir tiyatro anlayışını belirlediği kanısındayız. Fakat 

görselliğe yönelimin getirisi olarak biçimlenen fiziksel tiyatronun göstergelere, 

simgelere, harekete, metaforlara yönelimi bizleri tekrar tiyatronun kökenine 

yöneltmekte ve  yirmibirinci yüzyılın modern tiyatro anlayışı ile sentezlenerek yeni bir 

tür olan Fiziksel Tiyatronun  oluşumuna kaynaklık etmektedir. 

 
  Sonuç olarak,  ilkel  tiyatrodan çağdaş tiyatroya uzanan süreçte hareket, devinim, 

dans, ritüel, taklit ve dolayısıyla “oyun kurma” kavramlarının birçok açıdan biçim 

değiştirdiğini, tiyatronun yazınsal tarihinin bazı dönemlerinde ise bu kavramların 

neredeyse unutulduğunu görmekteyiz. Oysa fiziksel tiyatro ile yeniden tiyatronun 

kökenine yönelinmesini, tiyatro sanatının olmazsa olmazı olan görselliğe ihtiyacının 

sonucu olarak değerlendirmek mümkün.  
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