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Beckett’in Kısa Oyunlarında Zaman ve Sistem 

Bildirenler, kaydedenler, yönetenler, raporlayanlar, sunucular, itirafçılar, simülasyonlar, 

provalar ve programlar. Beckett’in televizyon ve sahne için yazdığı son dönem kısa oyunların 

yarattığı karanlık atmosferlerde bu tür benzer motiflerle çok sık karşılaşırız. 1975’te İngilizce 

yazılmış ve ilk kez 1977’de BBC2’de yayınlanmış televizyon oyunu Hayalet Üçlüsü’nde bir 

kadın dış ses, nötr bir tonlamayla sahnede olacakları önceden bildirir. Sahnedeki erkek figür 

bir taburede oturur; elinde bir kaset vardır. Bir kadının hatırasını bulunduğu odanın içinde takip 

eder. Hayaleti bekler. Programı bildiren görünmez bir sunucunun sözlerine göre önceden belirli 

olduğu anlaşılan bir hareket dizisi oluşturulur. Erkek figür bu kadın dış sesin anonslarıyla 

etrafına bakınır; kalkar; kapıya, pencereye doğru yürür; tabureye geri döner. Figürün 

hareketleri sahedeki hayaletleri takip ederken Beethoven’ın Beşinci Piyano Üçlüsünün ikinci 

bölümü hareketlere eşlik eder, özellikle figür elindeki kasete bakarken. Birinci bölümde oda ve 

içindeki eşyalar farklı kamera açılarından gösterilir. İkinci bölümde sunucunun sözde 

komutlarına göre ilerleyen hareket dizileri tekrar edilir. Üçüncü bölümde aynı diziler sessiz 

olarak tekrar edilir. Bir başka kısa oyun Nacht und Träume’de, bu kez Schubert’in aynı isimli 

lied’i sahnedeki figürün imgeleme/düşünme eylemine eşlik eder.1 Şarkı bir hatırlatıcı işleviyle 

sahneyi açar, imgenin sahnedeki ekranda görünmesini sağlar. Ohio Doğaçlaması’nda bir 

masada karşılıklı oturmuş iki erkek figürden biri diğerinin aktardığı hikâyeyi yönetiyordur. 

Kişilerden birinin eliyle masaya her vuruşunda hikâyeyi okuyan kişi okuduğu kısmı baştan alır. 

Anlatı bu şekilde bölümlere ayrılarak ve tekrar tekrar denenerek prova edilir. Felâket’te ise 

daha da belirgin hiyerarşik ilişkiler vardır: yöneten, onun asistanı ve itaat eden. Bir yönetmen 

asistanına verdiği direktiflerle sahnedeki ‘oyuncu’ için en uygun duruşu bulmaya uğraşıyordur. 

Oyunların hemen hemen hepsinde istikrarlı bir sistem yaratımı göze çarpar: 

Göstergelerle, başlama işaretleriyle, tekrar edilen açılış replikleriyle, etki-tepki, uyarıcı-uyarılan 

ilişkileriyle ilerleyen tekdüze olayların yarattığı sistemler. Bu sistemlerde karşılıklı konuşanlar 

yerine Beckett’in tanımıyla “astral sunucular”, karakterler yerine temsilciler, olay örgüsü yerine 

işlevler ağı vardır.2 Nesneler, imgeler, göstergeler arası ilişkilerin görünür kılındığı rejimler söz 

konusudur. Tonsuz, renksiz bir dil, kayıtsız sunucular, sert yönetmenler, katı zamanlamalara 

                                                             
1 Nacht und Träume 1982’de Stuttgart’taki Süddeutscher Rundfunk için yazılmış ve 1983’te televizyona 
uyarlanmıştır. 
2 Beckett, Polonyalı tiyatro yönetmeni Antoni Libera’ya yazdığı 24 Mayıs 1977 tarihli mektubunda Hayalet 
Üçlüsü’ndeki kadın dış sesi şöyle tanımlıyor: “Uzak, anonim ve kayıtsız bir ses. Kadının sesi, yönlendirmekten 
çok uzaktan gözlemleyip bildiriyor. “Komut”larına pek de komut denemez; kadın sanki ne olacağını önceden 
biliyor ve bunu basitçe anons ediyor. Bir çeşit astral sunucu” (The Letters of Samuel Beckett 1966-1989, 464). 
Çeviri bana ait.   
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bağlı programlar, her şeyin açık şekilde göründüğü, hatta bazen klişeleri ve sembolik ilişkileri 

vurgulayan oyunlarda malumun ilâmı gerçekleşir. 

Bahsi geçen oyunlarda kısıtlanmış alanlar ve bunların içinde belleği canlandırmaya 

çalışan, hatırlamaya, anlatmaya, imgelemeye uğraşan figürlerle birlikte nesneler, göstergeler, 

ilişki modelleri görürürüz. Sahnelerde gördüğümüz bu bileşenler toplamı, büyük bir anlatının 

açığa çıkmasını da bir açıdan sağlamaktadır. Bu sistemler aynı zamanda büyük temalar 

sunarlar: Yalnızlık, içgözlem, hatırlama, gerçeğe erişim, geçmişe erişim. Krapp’ın Son 

Bandı’yla iyice ortaya çıkan bellek teması Beckett’in son dönem kısa oyunlarının “bellek 

oyunları” olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Beckett’in oyunlarında bu ilk göze çarpan 

temaları görmememize neredeyse imkân yok. Lucky ve Pozzo’nun köle-efendi ilişkisi, Ne 

Nerede ve Felâket oyunlarındaki açık işkence teması, Hayalet Üçlüsü’ndeki kasvetli yalnızlık 

teması. Bu temalar okuyucunun ya da izleyicinin bu karmaşık yapılı oyunlarda belli sonuçlara 

varmasını da kolaylaştırır. Zaten oyunlar bu etkileri apaçık hissettirir. Yine de Beckett’i 

yeterince okumuş biri için ‘Beckettçi’ olarak adlandırılan temaların kendilerinin bu oyunlarda 

Beckett’in kullandığı, yararlandığı işlevsel öğeler olduğunu görmek zor değildir. Akla şu sorular 

geliyor: Bu temalara oyunlardaki anlatıyı açıklamaya yarayan öğeler olarak değil de kurulan 

işlevler düzeninin bir parçası olarak bakarsak ne görebiliriz? Göstergeler arası ilişkilerle 

kurulan sistemlerin bu denli görünür olması büyük temaları ne tür dönüşümlere uğratır? Başka 

bir deyişle, anlatıyı niteleyen tema sistemdeki herhangi bir işleve, bir göstergeye dönüşünce 

neyi anlıyor oluruz? Şeyleri göstermeye odaklanan son dönem TV ve sahne oyunlarında insani 

bir nitelik ya da yaşamsal bir unsur, hatta genel olarak deneyimlenebilir olan herhangi bir şey 

neden cansız nesneler arası ilişkiler ağlarına, işlevsel göstergelere ve sistemlere indirgeniyor? 

Herhangi bir tema ancak defalarca tekrar edilen bir göstergeye veya programa dönüşünce mi 

fark edilebilir olur? Sahne figürlerinin bir hatırayı canlandırması, bir temanın ortaya çıkışı, 

uyarıcılara, göstergelere, saplantısal motiflere mi bağlı? Büyük temaların sistemlerle ilgisi, 

Beckett’in son oyunlarında sahne durumları ve koreografiler yazmaya geçişiyle birlikte zamanı 

kavrayış ve ifade ediş biçiminde oluşan değişiklikte görülebilir. Beckett’in bu oyunlarında 

yaratılan göstergeler sisteminin hissettirdiği akış-tekrar ve yaşam-sistem gerilimlerine bakmak 

oyunlarda zamanın neye dönüştüğünü anlayabilmek için yararlı olabilir.  

Zamanın algısını Beckett’in tüm eserine bakarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Romanların 

zamanı, anlatıma dayalı karmaşık ve geçişken bir zaman. Kazara hatırlanan bir zaman 

gelişigüzel anlatılır, anlatıldıkça değişir: yaratıcı bir geçmiş, çağrışımlı bir zaman. Zaman algısı 

benliği dönüştürür durur. Molloy’un geçmişi yanlış hatırlaması, zaman deneyimiyle ilgili 

yaşadığı tereddütler ve kafa karışıklığı anlatımına engel değildir, öyle ya da böyle anlatılabilir 

bir dünyanın, olayları birbirine karıştıran karmaşık zaman yapısı takip edilir okuyucu tarafından. 

İç içe geçen, lineer olmayan bir geçmiş-şimdiki-gelecek zaman. Kısa oyunlarda zaman, 
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romanlardakinin aksine, sadece yaşanan, içinden geçilen, bizi etkileyen, bizi kuşatan, anlatıyı 

belirleyen unsur değil, sürekli kendi kendine bölünen, kendisinin kaydı olan, üst üste ve art 

arda kaydedilen benzer ânlardan yaratılan bir etkiler toplamına eşdeğer olur. Zamanı böyle 

maddileştirmek göstergeler, tekrarlı hareketler ve işaret dizileri eşliğinde olanaklılaşır. Zaman 

neredeyse sadece zamanlamaya indirgenir. Duyumsal ve kazara bir hatırlama yerine önceden 

belirli olan bir hakikate, önceden belirlenmiş bir imgeye saplantılı bir biçimde ulaşmak için 

kullanılan birtakım protokoller vardır. Kısacası, geçişken, karmaşık bir ân yerine kopmuş, tek 

başına kalmış ânlar. Zihinsel bir etkilenim olarak hatırlama eylemi kısa oyunlarda hareket 

dizileriyle ve ilişki ağlarıyla gösterilebilir olur. Geri getirilen zaman bir dünya yaratamadığından 

kopuk bir göstergeye dönüşür. Figürün kadın hayaletle ilişkisi sahnedeki olaya göre sürekli 

tekrar edildiği için göstergeleşir: tabure, figür, kaset, hayalet. Her bir unsur diğerini tetikler. 

Yalnızlık deneyimi seyirciye bu sayede gösterilir. Alan, zamanın geçişkenliği sayesinde 

oluşturulan bir deneyim türünü yaratıcı bir şekilde engeller. İlişkiler işlevsel olmaya başlar. 

Birbirinden ayırt edilemez fiziksel özelliklere sahip olan, adları olmayan sahne figürleri vardır: 

Bir figür, bir erkek, bir gölge, bir ses. Bir odanın veya alanın içine hapsolmuş, şeylerle ilişkisi 

zamanlamalara, uyaranlara tabi olduğundan zamanın içinden geçmeyen ve dünyası olmayan 

boş figürler. Evrilmeyen, geçişken olmayan, karmaşık olmayan bir zaman fragmanı ve ona 

uygun sahne. Uyarılanlar ve uyarıcılar eşliğinde ilerleyen düşünme, hatırlama eylemleri.   

İlk kez Beckett tarafından yönetilip 1983’te New York’ta sahnelenmiş olan Ne 

Nerede’de [What Where] gerçeğe/geçmişe erişimin bir bilirkişiye, moda deyimle bir ‘uzman’a 

bağlı olduğu bir durum yaratılır. Oyunda bir dış ses, sahnenin sağ yukarısındaki dikdörtgen 

alanı açar; bu alana 4 oyuncu sürekli olarak girip çıkacak, bir durumu canlandıracaklardır. Ses 

sahnenin sol alt tarafındadır. Sesin komutlarına göre oyuncular birer birer dikdörtgen alanda 

görünmeye başlarlar. Beckett, oyuncuların mümkün olduğunca birbirlerine benzemesi 

gerektiğini not etmiştir. İsimleri de benzerdir: Bim, Bem, Bam, Bom. Diğer bazı oyunlarda 

olduğu gibi ses, sahne açıcı işlevi görür. Anons eder, sunar, olayı programlar. İlk sahnede 

oyuncular yalnızca alanın belli yönlerinden giriş yapar ve bu noktalarda başları eğik durup alanı 

terk ederler. Programcı sese göre “zaman geçmektedir”, bu ilk sahnede mevsim ilkbahardır 

(Beckett, 2006, 310). Ses yalnızdır. Sırasıyla dört sahne açar: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. 

Durum her neyse geriye sunucuyla birlikte beş kişi kalmıştır. Son sahnede ise artık kış gelmiştir 

ve ses yalnızdır. Bu bariz yolculuk temasına rağmen bir sona varılmaz. Oyunun sonunda ses 

yalnızken zaman geçmiş gibi görünmektedir ama hiçbir yolculuk olmamıştır. Ve oyun, yaratıcı 

bir çeviriyle şu şekilde tercüme edebileceğimiz bir sözle biter: “Anlayan beri gelsin” [Make 

sense who may] (Beckett, 2006, 316).  

Bu yapı, oyunda işkence temalı bir içeriği anlatmaya yarar. Bu, zihnin kendisi üzerine 

yaptığı işkencenin alegorisine dönüşür. Yalnız kalmış kişinin düşünme, hatırlama, imgeleme, 
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kısacası tüm yaratıcı zihinsel deneyimi, sınırları çizilmiş bir alanda tekrarlı diyaloglar ve 

koreografilerle ete kemiğe bürünür. Alana gelen her oyuncu sunucu tarafından sorguya 

çekilmektedir. Her diyalogda bahsi geçen yeni bir kişi vardır. Sahneye gelen her oyuncunun, 

bu kişinin sırasıyla önce bir şeyi söylediğini, sonra onu birine söylediğini, son olarak da o şeyi 

diğer kişiye nerede söylediğini araştırmak için onu sorgulayan işkenceciler olduğu anlaşılır: 

BAM: Gününü gösterdin mi?3 

BOM: Evet.  

BAM: Söylemedi mi? 

BOM: Hayır. 

BAM: Ağladı mı? 

BOM: Evet. 

BAM: Bağırdı mı? 

BOM: Evet. 

BAM: Yalvardı mı? 

BOM: Evet. 

BAM: Yine de söylemedi mi? 

BOM: Hayır. 

BAM: O zaman neden durdun? 

BOM: Bayıldı. 

BAM: Ayıltmadın mı? 

BOM: Denedim. 

BAM: Ee? 

BOM: Ayıltamadım.  

[Durur] 

BAM: Yalan. [Durur]. Söyledi sana. [Durur]. İtiraf et söylediğini. [Durur]. İtiraf 
edene kadar sen de gününü göreceksin. (Beckett, 2006, 313) [Çeviri bana ait]. 

Sunucu, bu işkencecilerin kişiyi yeterince iyi sorguladığını düşünmez ve kendisinden 

neyin nerede yapıldığını/söylendiğini/olduğunu sakladıklarını düşünür. Dolayısıyla 

işkencecinin kendisi de eksik rapor sunduğundan, sunucu, onun da işkence görmesine karar 

verir. Sunucu, üçüncü kişinin işkenceciye yaptığı itirafın kendisinden saklandığını anlayınca bu 

kez işkenceciye bunu itiraf edene kadar işkence edilmesini komut verir. Böylece herkes sırayla 

işkence edilen ve işkenceci görevi üstlenir. İtirafın raporunun itirafını gerektiren bir durumdur 

                                                             
3 Metnin orijinalinde Beckett “give him the works” deyimini kullanıyor. Birini pataklamak, birine gününü 
göstermek olarak çevrilebilir. İngilizce deyimdeki “works” [işler, eserler] kelimesi, Beckett’in kelime oyunu 
yapmak için bu deyimi seçtiğini gösteriyor.  
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bu. Döngüsel bir raporlama ve itiraf etme eylemi oluşur. Herkes en az bir defa bir başkasının 

itirafını raporlamaya ve raporunu itiraf etmeye mecburdur. 

Gerçeğe erişmek için uygulanabilecek yollar tek tek prova edilir. Böylece gerçeğe 

erişimi bir işkenceye dönüştüren, aktarılması oldukça zor bir ilişkiler ağı görünür olur. Hem 

genel olarak zamanın deneyimi hem de geçmişi hatırlamak bu ilişkilerin işleyişine bağlı olur. 

Zaman deneyimi “zaman geçiyor” sözünün tekrarına dayanır; zamanın geçtiğinin anlaşılmasını 

sağlayan tek şey bu göstergenin tekrarıdır. Üst üste bindirilen raporlar ve bildiriler nereye ait 

olduğunu anlamadığımız zamanın depolandığı bir kayıt alanı oluşturur. Olayı anlamanın tek 

yolunun bir sistem yaratmak olması, gerçeği önceden belirlenebilir olan bir olgu gibi göstermeyi 

sağlar. Sistemin dayattığı tek şeyse sistemin kendisinin ilerleyişidir. İtiraf eyleminin içi 

boşaldıkça geriye yalnızca boş bir komut kalır: İtiraf et! Sözün orijinaline, olayın anlamına 

erişmeye çalıştıkça olay göstergelerin ötesinde deneyimlenemez bir şeye dönüşür. Dolayısıyla 

her figürün raporlama zorunluluğuna tâbi olduğu, zamanın boşa döndüğü bir sistemle 

karşılaşıyoruz. Yazarın geri getirmeye uğraştığı orijinal bilgi, sisteme bağlı oldukça bir anonsa 

dönüşüyor; protokollere dayanan, evrilmeyen bu zaman algısında sistemle akış arasındaki 

gerilim görülüyor: paranoyalar, korkular, uyaranlar, sunucular, itiraf saplantısı, hakikati 

raporlamak, gerçeğe erişme takıntısı. 

Bu dünyalar, bir durumu dayattıkları için değil, aksine hiçbir şeyin dayatılmasına gerek 

olmadan ne olacağı, ne yapılacağı, neyin raporlanması gerektiği önceden belirli olduğu için ve 

gerçeklik devamlı astral sunucular tarafından anons edildiği için totaliterdir. Sahnedeki tüm 

unsurlar sistemin işlemesine yarar sağlar. İtirafın otomatikleşmesi buna bir örnek. Kılın kırk 

yarıldığı delice bir raporlama ve haber alma sisteminde, aranan bilgiye ulaşma ısrarı 

güçlendikçe o ilk hakikat – her neyse –  görünmez olur. Bilgi kaydedildikçe olayın kendisi daha 

da belirsizleşir, hatıra olduğu varsayılan şeyin bir zamanı yoktur ve dolayısıyla anlatılamaz 

olur. Hatta bu hatırlama, anlama eylemi karmaşık bir zihinsel deneyim olmaktan çıkar, 

deneyimlenemez bile. Oyun bize hasbelkader merkezi bir unsurun (dış ses ya da sunucu gibi) 

yönettiği sahneler sunarken erişilmek istenen ‘gerçek’ de içeriğinde ufak değişiklikler yapılarak 

prova edilebilir bir şeye dönüşür. Örneğin, sunucu “onu söyledi mi” sorusunu beğenmez; bu ilk 

soruyu “ne olduğunu söyledi mi” sorusuna çevirir. Kısacası bu şeyi anlamaya çalışmak 

sunucunun hatırlama, düşünme ve imgeleme eylemlerine yön vermesine, onları 

programlamasına dayalı olur. Dolayısıyla olayın yaşanarak anlaşıldığı değil, geçmiş 

durumun/gerçeğin mümkün olan tüm yollara başvurarak simülasyonunun yapıldığı ve sonunda 

da hiçbir şeyin anlaşılmadığı bir dünya vardır burada. Sahnede açık biçimde yüzler görürüz, 

isimler bellidir, diyaloglar nettir, kimin ne yapacağı açıkça belirtilir, hangi figürün hangi görevi 

üstleneceği bellidir, roller verilmiştir ama tüm bu göstergeler üst üste bindiğinde varılacak bir 

yer yoktur. Durum daha da opaklaşır. Oyunun bitiş cümlesi sunucunun kendisinin itirafı olur. 
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Tam burada temayı belirsizleştirmeye yarayan bir mekanizma devreye girer. İşkence, itiraf ya 

da yalnızlık temaları, neyin nerede olduğunun belli olmadığı bir alanda zamanın deneyimini 

sisteme bağlı hâle getiren araçlara dönüşür. Temanın kendisi her diyalogda tekrar edilen bir 

gösterge olur: İtiraf et.  

Beckett’in zaman algısını alana indirgediği bu dönemde, geçmeyen, ilerlemeyen, 

duygusal etkilenimler içermeyen, kısacası yaşanamayan bir zaman maddi olarak gözümüzün 

önüne serilir. Beckett, sahnenin ve ekranın olanaklarıyla böyle niteliği olmayan zamanlar 

yaratır. Sınırları belli alanlarda yaratılan bu tür sistemler ve bu sistemlerin kendi kendilerini 

tüketme potansiyelleri (kaçış belki de bu) Beckett’in sahnede ve televizyon ekranında 

somutlaştırabildiği zaman algısına güçlü bir örnek.  
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