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SANAT UZUN, HAYAT KISA 

(ARS LONGA, VITA BREVIS) 

 

 

 

Yazan: John Arden ve Margaretta D'Arcy 

 

Çeviren: Semih Fırıncıoğlu ve Deniz Şengel 
 

 

 

Yazarların Notu: 
Bu kısa metin ne tam anlamıyla bir oyun metni, ne de bildik başka bir şey. Eğer bir ad koymamız 

gerekiyorsa, “Çeşitlemeler İçin bir Tema” denebilir. 

Bu metnin amacı bir gösteri için çerçeve oluşturmaktır. 

İki tür diyalog var: 

(a) Uzun ve karmaşık söylevler. Bunlar istenirse ezberlenebilir ama gerçekte o amaçla tasarlanmadılar. Bu 

söylevlerin içeriklerinin bölümlere ayrılıp serbest doğaçlamada temel alınması daha iyi olur. Söz gelimi, Okul 

Müdürü’nün birinci sahnedeki söylevinin Yöneticilerin ya da izleyicilerin söze girmeleriyle kesintiye uğratılmaması 

için bir neden yok. Sanat Öğretmeni ile Karısı arasında geçen sahne son derece resmi bir Viktorya dönemi 

tavrında yazıldı ve olduğu gibi oynanabilir. Ya da sahne donanımının (çay takımları, vb.) büyük çapta rol 

oynadığı bir serbest doğaçlama sahnesine de dönüştürülebilir. 

(b) Belirli kişilere ait olmayan, sahnenin genel havasını yansıtması amacıyla, bütünüyle rastgele yazılmış 

konuşmalar. Bunların çevresinde de her türlü genişletmeler yer alabilir. Sahne VI ve VII buna örnektir. Bu 

sahnelerde yer alan iki şiir ise yazılmış oldukları biçimde sunulmalıdır. 

Hemen hiç diyalogu olmayan sahneler var ve bunlardaki amaç belirli kostümler, donanımlar ve ortamlar 

çevresinde sahne efektleri ve etkinlikler geliştirilmesi için olanak sağlamak. Sanat dersindeki Çocukların 

davranışı bunlardan biri: Sanat Öğretmeni konuşurken sınıfın düzeni (önce bir okul sınıfı, ardından eğitimdeki 

askeri birlik, sonunda da savaşan askerler) oyuncular ne kadar isterse o kadar geniş çaplı ve karmaşık olabilir. 

Bunun gibi, Sahne IV’te Gönüllü Askerlerin gelmesi ve bunların ormanda ağaç kılığına bürünmeleri metinde çok 

az yer tutuyor ve yaratıcı çeşitlemelere son derece açık. En son sahnede Sanat Öğretmeni’nin Karısı’na ne 

olduğu da oldukça serbest doğaçlamalara konu olmaya çok açık. 

_______________________________ 

[Bu çeviri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere sunulmuştur. Çevirmenin yazılı izni olmadan ticari amaçla kullanılamaz, herhangi 

bir yoldan yayımlanamaz, sahnelenemez, herhangi bir web sitesinde ya da başka bir elektronik dağıtım sisteminde bulundurulamaz. Bu türden 

kullanımlar için çevirmenin yanısıra yazarın ya da yazarı temsil eden kuruluşun da iznine başvurulması gerekir.]
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KİŞİLER 
 

OKUL MÜDÜRÜ 

OKUL YÖNETİCİLERİ (belirli bir sayı yok, kadın ve/veya erkek olabilirler) 

SANAT ÖĞRETMENİ 

SANAT ÖĞRETMENİ’NİN KARISI 

GÖNÜLLÜ* ASKER SUBAY 

GÖNÜLLÜ ASKER ONBAŞI 

GÖNÜLLÜ ASKER ER 

GÖNÜLLÜ ASKERLER (herhangi sayıda) 

ÖĞRENCİLER (herhangi sayıda, erkek ve/veya kız) 

 

[*Territorials (Territorial Army Volunteer Reserve): İngiltere'de gönüllülerden oluşan ihtiyat ordusu.] 

 

Oyun İngiltere’de bir yerde yer alır, gelecek yıl ya da bir sonraki yıl. 

 

 

 

SAHNE I 
 

Okul Müdürü, Yöneticiler 

Okul Müdürü okulun söylev gününde geleneksel söylevini verir. 

 

Müdür: Sayın Başkan, Sayın Yöneticiler, Bayanlar ve Baylar. St. Uncumbers’ımızın bu 

geleneksel söylev ve ödül dağıtım gününde Okul Müdürü olmam sıfatıyla bana 

düşen, geçen yılki çalışmalarımız hakkında her zamanki raporumu sunmak ve size 

gelecek yıla yönelik tahminler, kehanetler, öneriler, niyetler, tasarılar, tertipler, 

dümenler, düzenler, fesatlıklar, işbirlikleri, sırlar, tezgahlar ve önümüzdeki on iki ay 

için beslediğimiz bütün sahte umutlar hakkında bilgi arzetmektir. Umarım, Tanrı’nın 

izniyle, bundan tam on iki ay sonra yine burada toplanıp, bugünkü kadar çok 

öğrenciye, bugünkü kadar çok ödül dağıtabileceğiz. Çok iyi bir yıl geçirdik, hepimiz iyi 

paralar kazandık ve bu konuda kendimizi gönül rahatlığıyla kutlayabiliriz. Çok iyi. 

Peki, iyi olmayan ne vardı? Futbol, başarılıydı; hokey, başarılıydı; kriket, başarılıydı; 

kır gezilerimiz, çok başarılıydı; okul orkestramız hem başarılı hem de ahenkliydi; 

okulun yemekleri nefisti –ben bile birkaç kez yedim; dört bir yandan burs topladık; 

öğrencilerin sağlığı hiç bu kadar iyi olmamıştı; çocukların manevi gelişmeleri son 

derece yakından izlendi; marangozhaneyle demir atölyesi geleceğin marangoz ve 
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demircileriyle tıklım tıklım doldu? Su borusu tesisatçıları? Çilingirler? Yalnız, yalnız bir 

nokta var ki öteden beri beni huzursuz ediyor. Okulda hala bir sanat dersi yok. Sanat 

dersinin gerekli olmadığı savunulabilir. Sanatın çocukları… nasıl derler… hipi 

yaptığını duydum. Galiba öyle deniyor. Benim zamanımda bunlara Bohem denirdi. 

Adına ne derlerse desinler sonuç aynı: dağınık, tembel, pis, mikroplu, ayyaş, 

esrarkeş, sakallı adamlar. Bunlara bir makas, bir sabun, bir de dezenfektan gerek, 

şöyle aklı başında hamarat bir ev kadınının bunları bir güzel keselemesi gerek; kızlı 

erkekli, siyah çoraplar, iğrenç kazaklar, daracık pantolonlar, gitarlar, coplar, sustalılar, 

zincirler, nerde o eski, düzgün üniformalı, koca bıyıklı babacan polisler, şunların 

kafalarını tutsun birbirine çarpsın, sorgusuz sualsiz bir güzel sopalasın, çeneleri 

kapansın, eskiden psikoloji mi vardı… yok kamu denetçiliğiymiş, yok temel haklarmış, 

yok nükleer silahsızlanma hareketiymiş, sen tut yağmurda çamurda yerlere seril, 

asayişten sorumlu nezih adamların hafta sonu tatillerini sorumsuzca mahvet, sonra 

da neymiş, şiddete karşıymışlar, çağdışılık, saçmalık, saçmalık, rezalet, St. 

Uncumbers’da böyle şeylere yer yok. Asla YOK! Ama, tekrar ediyorum, ama bu 

önlenilemeyecek bir sorun değildir. Eğer çocuklarımızı uçsuz bucaksız ticaret, 

siyaset, teknoloji, ev kadınlığı, ortografi, arkeoloji, psefoloji, psödopsefoloji, eklesioloji 

ve piyango dünyasına hazırlamak istiyorsak, onlara sanat zevki aşılamalıyız. Zamana 

ayak uydurabilmeliyiz, vaziyeti çakmalıyız, es geçme, kaptır, mevzuya uyan, şarj et, 

kafayı tak? Tak? Tak tak saydırırdık askerdeyken. Tık tık? Tek tek? Evet, ne 

diyorduk? Sanat dersleri. Evet. Bir sanat öğretmeni bulduk, Önümüzdeki dönem 

göreve başlayacak. Arzu etmediğimiz saçmalıklardan kaçınacağına eminim. Adı Bay 

Miltiades. Adının garipliğine rağmen Bay Miltiades’in sapına kadar İngiliz olduğunu 

öğrendim, tavsiye mektupları da çok iyi. Yarının Picasso’larını, Matis’lerini, 

Rembrant’larını, Julio Romano’larını, William Etty’lerini, Bouguercau’larını, Aubrey 

Bearsley’lerini, Gauguin’lerini, Boucher’lerini, Goya’larını dümdüz hizaya sokacağına 

eminim. Şu anda Bay Miltiades hakkında söyleyeceklerim bu kadar, çok yakında 

kendisiyle bir kez daha görüşüp görevini onaylayacağım. Söylevime burada son verip 

hepinizi içkilerinizi almaya devet ediyorum. Kendimi, sayın yöneticileri, tüm velileri, 

öğrencilerimizi, St. Uncumbers’ı yürekten kutlarım, yaşasın St. Uncumbers, 

geleneksel St. Uncumbers tezahüratı: okul, üç defa, ya ya ya, şa şa şa... (vb.) 
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SAHNE II 
 

Okul Müdürü, Sanat Öğretmeni 

 

Müdür:  Nasılsınız Bay Miltiades? Umarım, evet, tavsiye mektuplarınız, çok iyi, ve evli misiniz? 

Evli mi? Evli? Bir öğretmenin evli olduğunu bilmek hoşuma gider. Evli adamın dayanağı 

olur, hatta kökü olur. Düşünceler? Sizin düşünceleriniz? Ne düşünürsünüz siz? 

Öğretmen: Düşünceler mi, müdürüm? 

Müdür:  Evet, niyetiniz, çalışma programınız, eğitim üzerine görüşleriniz, ders programınız? 

Öğretmen:  Söz hakkı yok. 

Müdür:  Hiç mi? 

Öğretmen:  Başlangıçta hiç yok. Korkunç. Sakıncalı. Kökleri gevşetir, zayıflatır, bozar, yumuşatır, 

manevi dokuyu öldürür, parçalar, çözer, yabancıların eline teslim eder. 

Müdür:  Sizden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Tam benim gibi düşünüyorsunuz. İlkemiz: 

disiplin. 

Öğretmen:  Çizimde öncelikle sağlam bir temel. Birkaç tabak çanak, portakal, bir natürmort, bir 

parça antika bir gazete, bir melon şapka, bir kova ya da teneke, bir şeftali kutusu, hepsi 

bir masanın üstünde. Çizsinler. Ardından alçıdan heykeller, Sezar’ın büstü, Büyük 

İskender, genç Ogüst, Milo Venüsü. 

Müdür:  Ama yalnız başı. 

Öğretmen:  Baş. Kollar yok. Başka yapıtlarda yeterince kol örneği var zaten. Bir Atena var: tüniği, 

miğferi, kalkanıyla yerli yerinde, uygun bir çalışma. Oturup çizsinler. 

Müdür:  Kara kalemle. 

Öğretmen:  Kesinlikle. Ellerine boya verirsen ortalığı batırırlar. Alet de kullansınlar isterim. 

Müdür:  Geometri. 

Öğretmen:  Kareler, küpler, dörtgenler, paralel kenarlar, üçgenler, koniler, konik kesitler, altıgenler. 

Ruhu canlandırır, zindelik verir, ölçülü, kesin boyutlar öğretir. 
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SAHNE III 
 

Resim Öğretmeni ve Sınıf 

 

Öğretmen:  Çocuklar, bu sabahki derse altıgenlerle başlıyoruz. Altıgenler. Ve sekizgenler. Bunları 

tam olarak kavrayınca da şu sekizgen vazo, altıgen kül tablası ve üç kübik kutudan 

oluşan natürmort çalışmamıza geçeceğiz. Bir, iki, üç düzeninde. Arka planda kendi 

içinde karelere ayrılmış kare biçiminde bir tahta kullanacağız. Resimlerinizi kareli 

kağıda çizmenizi istiyorum. En önemlisi de milimetrik ve titiz çalışmanızı istiyorum. 

Kusursuz. Cetvellerinizi, gönyelerinizi kullanın. Serbest çizgi yasak, anlatımcılık, 

izlenimcilik, fütürizm, soyutluk yasak, inşacılık kullanabileceğiniz tek yöntem, 

gerçekçilik ilkeniz olacak. Gevşemek yok, biçimlerin özüne sadık kalın, çizgi dümdüz 

olur, köşeler dar açı ya da dik açı ya da geniş açıdır ve her kalemin ucu sivri, sipsivri, 

çok sivri, bir süngünün ucu kadar sivri olacak. Kalemler 4H olacak. Çizin. Hayır, 

beğenmedim. Burada beni son derece rahatsız eden dalgalanmalar görüyorum. 

Çizgide en ufak bir oynamaya bile tahammül edemem. Cetvel sol elde tutulur, böyle, 

kalem de sağda. Sağ elini solundan ayıramayanlar ellerini kaldırsınlar, sağ eller 

kalksın, sol eller kalksın. Olmadı. Bir daha. Kafanızı kullanın. Sol eller. Sağ eller. Sol 

sağ sol. Sağ. Sol. Sol eller. Sağ sol sol. Sağ sağ sağ sol. Sol eller kalksın. Sol eller 

insin. HAYIR! Sol, sağ, sol, sağ, sol. Belli, biraz eğitim gerekiyor. Bakalım eğitimi nasıl 

becereceksiniz. Çabuk, herkes buraya, bir iki üç. Hop. Sen, en sağdasın. Sınıf, sağdan 

hiza al. Mesafe al, iki üç. Rahat. Sınıf, rahattasın. İki üç, sonra bir es say. Tekrar et. 

Rahat. Rahat dedim. İki, üç. Sınıf, sınıf, hazırol. Sağa dön, sağdan, ileri marş. Geriye 

dön. Geriye dön. Sağa dön. Sağa kırk beş derece. Sağa selam ver. Mesafelere dikkat. 

İleri selam ver. Geriye dön. Sağa bak. İleri bak. Maaş töreni selamı. İki üç. Maaş ve 

maaş defteri doğrudur komutanım. Kıta dur. Rahat. Dikkat et. Dikkat et. Mesafeye 

dikkat et. Bir iki üç. Sağa dön. Biri kıçını kaşıyor. Görüyorum. O kendini bilir. Tembel, 

serseri, asi adam. O kendini bilir. Aylak, dikkatsiz, ahlaksız, saygısız serseri. Seni hipi 

seni. Neymişsin? Evet, öylesin. Söyle, bir daha söyle, bir daha söyle. Güzel, işte 

öylesin. İyi. Peki, biraz eğitim almış olduk. Pek iyi olmadı ama fena da değildi. 

Edindiğimiz bilgileri pratikte uygulayabilmeliyiz. Savaş, kavga, dövüş, çatışma, 

muharebe, haklarımız için savaş, haklı olmak için savaş, güçlü olmak için savaş, güç 

hakkımız arkadaş, güçlüysen haklısın, birliksen güçlüsün. İki üç. Nefis. Dunkirk’i 

anımsayın. 

El Alamein 

Waterloo 

Fontenoy 
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Agincourt 

Inkerman 

Navarino’yu anımsayın 

Bannockburn 

Şanlı 1 Temmuz 

Thermopylae 

Salamis 

Austerlitz 

Marengo 

Bull Run’ı anımsayın 

Pearl Harbour 

Little Big Horn 

Cannae 

Zama 

Chaeronea 

Trasimene Gölü Savaşı 

Heraclion 

Fort Apache 

Cat Coit Celidon 

Cat Goddeu 

Badon 

Camlann Savaşı 

CAMLANN SAVAŞI 

Kral Arthur’un öldüğü Camlann savaşı. Yüreğinin kendi kanından, canından soydaşı 

tarafından deşildiği savaş. Ama ne savaştır o. Sen Arthur’sun, sen de Mordred, 

Mordred, Kral’ın sahte yeğeni, karısını kaçırdı, isyanda, binlerce asker, kralın bütün 

şövalyeleri, hepsi Lyonnesse’de öldü, taktikleri anımsa. Önce bitkin piyadelerin 

manevraları, taşlık, çalılık, bataklık demeden ilerleyen sinsi acımasız adımlar, yavaş 

ama acımasız, şiddetli bir ok yağmuru. Ardından bir pusu, çevredeki ağaçlardan silahlı 

avcı birlikleri fırlar, ağaçlar nerde? İşte burda, şimdi sen pusudasın. İleri, hücum, bir 

daha, pusuya yat. Şöyle gerçekten sinsi bir pusu istiyorum. Önüne çıkan herkesi 

gebert. Mükemmel, mükemmel… durup yaralıları kaldırmaya vakit yok artık. Savaşın 

en can alıcı yerine geldik. Zırhlı süvarı birliği bataklıkta ata binemiyor. Siz süvarı 

birliğisiniz. Unutmayın zırhlısınız, her adamın sırtında 15-20 kilo. Yavaş yavaş, 

ızdırapla ilerliyorsunuz bataklıkta. Karşınıza mızraklılar çıktı, piyade, sıkı dur, kılıcına 

kalkanına mızraklar dayandı. Geri bastır, dayan, ittir, çek, tekmele, yumrukla, patlat, 

geçir, vur, gebert, devir. Arthur nerde? Mordred nerde? İki düşman öne çıkın, nefret 
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edin birbirinizden nefret, ölesiye, zehir, cinayet, sen onun karısını, krallığını çaldın. 

Dövüşmek için karşı karşıyasınız. Dövüş nedir bilmiyor musunuz? O zaman öğreteyim 

size dövüşün ne olduğunu. Alın bakalım, buyrun. Gözün çıktı, dişlerin, bacağın, ciğerin 

gitti, tabii gidecek, savaş bu. Birbirinizi tanıdınız. Amca yeğenine karşı. Şeref ihanete 

karşı. Düzen anarşiye karşı. Öldürün birbirinizi, öldürün, öldürün, ÖLDÜRÜN! 

 

Okul Müdürü girer. 

 

Müdür: Yöntemleriniz… 

Öğretmen:  Sınanmış ve güvenilir yöntemlerdir efendim, sınanmış ve güvenilir. Hepsi tecrübeyle 

sabittir. 

Müdür:  Neden gidip Gönüllüler Ordusu’na katılmıyorsunuz? Burası askeri okul değil. 

 

Müdür öğrencileri bir sonraki derse gönderir (Fransızca, din dersi ya da doğa dersi). 

 

SAHNE IV 
 

Resim Öğretmeni ve Karısı 

 

Öğretmen:  Çayım hazır mı? 

Karısı:  Hazır değil. 

Öğretmen:  Neden değil? 

Karısı:  Erken geldin. 

Öğretmen:  Hayır, erken gelmedim. 

Karısı:  Evet, yarım saat erken geldin. 

Öğretmen:  Bugün okulda biraz yoruldum. 

Karısı:  Ah Antiochus, hem de ilk gününde. 

Öğretmen:  Suç bende değil. Müdüre söylemiştim, onun da aynı fikirde olduğunu sanmıştım. 

Disiplin şart dedim, disiplinsiz olmaz dedim. 

Karısı:  Tabii ki şart Antiochus. Disiplinsiz olmaz. Yoksa disiplini sağlayamadın mı, aşkım, 

civcivim, bir tanem, ciğerimin köşesi, şekerparem, tatlım, vişneli kekim, mini minnacık 

Noel ağacım? Çocuklar yaramazlık mı yaptı? 

Öğretmen:  Hayır. Ben öyle şeylere hiç izin ver miyim Roxana? Öğrencilerimi her zaman iyi 

denetlemedim mi, iyi yönetmedim mi? 
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Karısı:  Tabii yönettin, neşem, kalbim, balım ve güvercinim benim. Sen demir gibi bir adamsın, 

Prusyalısın sen. Ve ben sana tapıyorum, hazinem benim. 

Öğretmen:  Bırak şimdi, çayım nerde? 

Karısı:  Bırak şimdi çayı, içini dök bana. 

Öğretmen:  Çayımı istiyorum. 

Karısı:  Okulda ne oldu Antiochus? 

Öğretmen:  Roxana, çayım… 

Karısı:  Hayır, anlat! 

Öğretmen:  Roxana, karnım aç. Canım büyük bir fincan Hint çayı, küçük bir fincan süt, orta boy bir 

fincan sıcak su, yedi küp şeker ve üç adet de çörek istiyor. 

Karısı:  Hiçbirini getirmeyeceğim. 

Öğretmen:  Ne? 

Karısı:  Olup bitenleri anlatmadan getirmem. 

Öğretmen:  Olup bitenler fazlasıyla tatsız. Korkarım müdürü kızdırdım. Yarına kadar fikir 

değiştirmezse işimi kaybedeceğim. Bu kadarı yetmez mi? Artık izin verirsen çayımı 

içeyim. 

Karısı:  Hayır, olmaz, her şeyi anlatacaksın, çayını sonra içersin, seni pisboğaz, ayyaş, çok 

pişmiş yahni seni. Ben gerçeği öğreninceye kadar çay yok. Anlattıktan sonra hala 

iştahın kaçmamışsa istediğini yiyebilirsin. 

Öğretmen:  Hamfendi, üç adet kızartılmış çörek istiyorum, acele tarafından lütfen. 

Karısı:  Kimseden hizmetçi gibi emir alamam ben. Eğer hesaplaşmalarını, hayal kırıklıklarını, 

caniliklerini, kafasızlıklarını paylaşamayacağımı bilseydim seninle hiç evlenmezdim. 

Dert ortağın olarak acını azaltabilirdim, hatta belki bir parça bağışlardım bile seni, ama 

heyhat, bütünüyle affedebilmeme olanak yok. Bugün ne gibi bir kusur işledin? 

Öğretmen:  Kusur falan işlemedim. Yalnızca karnım aç, o kadar. Karnım aç ve susadım. Seninle 

evlenmeseydim orduya yazılırdım, kendimi disiplinin yüceliğine, haki üniformanın o 

güzelim sıkıntısına adardım, asker koğuşundaki mert arkadaşlığı, komutanların o pırıl 

pırıl acımasızlığını tadardım, sabah ayazında yapılan talimin harikulade güçlüklerine 

göğüs gererdim. Beni sanat yıktı. Eğitim yıktı. Evlilik yıktı. Hayat tüketti beni. Dünya 

çözülüyor Roxana, çözülüyor, dağılıyor ve paramparça oluyor, her yandan. Katılığı 

korumamız gerek. Eğer kendimizi tüm varlığımızla mutlak denetimin coşkusuna 

adamazsak dağılıp yok olacağız. Geçmişin büyük sanatçıları yok olmadılar mı? 

Karısı:  Çoğu… evet. 
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Öğretmen:  Hem de pek çoğu. İşte görüyor musun? Leonardo da Vinci’ye bak. İsa’nın son 

yemeğini resimledi, resim duvardan düştü. Neden? Çünkü bir zamanlar askeri 

mühendis olduğunu unutmuştu. Yapıtının kesinliği ve bütünlüğü, matematiksel ve 

ölçülü güzelliği, özgürlüğe ve başına buyrukluğun sinsiliğine yenildi. Yani, duygusal 

renklere ve eğri çizgilere yenik düştü. Uygarlığımızın elden gitmemesi için ne 

gerektiğini bilen tek bir kişi yok şu yeryüzünde –benden başka. Ve yeryüzünde benden 

daha mutsuz bir başkası da yok. 

 

“The Biritish Grenadiers”i çalan bando eşliğinde Gönüllüler Ordusu geçmektedir. Subay yeni gönüllüler 

aramaktadır. 

 

Subay:  Var mı Gönüllüler Ordusu’na katılan? Erkeklerin yeri, Gönüllüler Ordusu. Keyfine 

bakarsın, güçlenirsin, bir sanat, bir uğraş edinirsin, teknoloji ürünü en yeni silahların 

ustası olursun. Her türlü eğlence, spor ve arkadaşlık olanakları, hafta sonu eğitim 

merkezleri, yüzme havuzları, jimnastik salonları ve polo. Bakın bu genç adama, gönüllü 

taburunda üç yıl geçirdikten sonra onbaşı rütbesine yükseldi. İyi rütbedir ha, evlilik 

zammı ve öbür ödeneklerin yanısıra adama evlenecek kız bile bulurlar. Gelecek yıl 

çavuş olacak, yani iki karısı olacak kuşkusuz. Ondan sonraki yıl da başçavuş olup üç 

karıya sahip olacak. 

Onbaşı:  Omzumdaki şeritleri gören bütün kızlar peşimden koşuyor, bir bakışta ne adam 

anlıyorlar. 

Subay:  Tabii anlarlar. Nasıl anlamasınlar? Haydi koşun gençler, sırtınıza geçirin haki 

üniformayı, sıkıcı ev hayatına, işsizlik korkusuna son. 

Öğretmen:  Ya disiplin? 

Subay:  N’olmuş disipline? Ha tabii, tabii o da olacak… 

Öğretmen:  Tabii, tabii, ben disiplin isterim. 

Subay:  Ne istersin? Ama bizdeki disiplin öyle başa bela olacak türden değil. Bizimki olumludur. 

Kendi çapında. Bir sanat, bir teknolojidir. İşte size bir asker: biliyor ve anlıyor. 

Asker:  Ben elektronik ve radyomanyetik işçisiyim: Ordu Elektronik ve Radyomanyetik 

Okulu’nda beş yıllık yarım gün eğitim. Halen manyetik ve radyo koordinatlı tahmin 

donanımındaki nükleer sapmaları saptamakla görevliyim. 

Subay:  Böyle bir iş için doğal olarak disiplin gerekir. 

Öğretmen:  Teknisyen olmak istemiyorum, ben sanatçı olarak yetiştirildim, bütün istediğim… 

Subay:  Sen işimize yaramazsın dostum, senden olsa olsa asker olur. 

Öğretmen:  Benim de tek istediğim o zaten… 
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Subay:  Davullar çalsın, Aziz George adına bayraklar öne, ileriii marş! 

 

Birlik bandonun çaldığı “Over the Hills and Far Away” ile uygun adım yürür. 

 

Öğretmen:  N’olur beni de alın kahraman askerler, bırakmayın beni. 

Karısı:  Esas sen beni bırakma Antiochus, ben senin karınım! 

Öğretmen:  Cadaloz, şirret, gaddar cadı, kendi şişko karnını tıka basa doldurursun ama bana bir 

fincan çayımı vermezsin. Hayır, hayır, hayır, davulların peşinden gidiyorum işte. Tabii 

yalnızca hafta sonları. 

 

Birliğin ardına düşer. 

 

SAHNE V 
 

Resim Öğretmeni üniforma giyer. 

Subay adamlarına seslenir. 

 

Subay:  Bugün ormanda tatbikat yapacağız. Araziye uyarak gizlenmeyi öğreneceğiz. Şimdi 

hepiniz ağaç kılığına girin. 

 

Askerler ağaç kılığına girer. Hazır olunca ormanda kümeleşirler. 

 

Subay:  Herkes ağaç oldu mu? Çok güzel. Şimdi sessiz, tetikte, tehlikeyi bekliyoruz. Bir sonraki 

emre kadar kıpırdamak yok. 

 

SAHNE VI 
 

Okul Müdürü ve Yöneticiler ormana avlanmaya gelirler. Bir arada durup arada sırada ateş ederler. 

 

Konuşmaları: Duydum ki bu ormanda sülünden başka av hayvanı da bulunurmuş. Sık sık geyik 

görülüyormuş. Paşa hazretleri ne kadar cömert, her gördüğümüze ateş etme izni verdi. 

Geyik eti nefis oluyor. Geyik böreği yapmasını bilen var mı? Pazar sabahı kiliseye 

gitmek yerine geyik ve kuş vurmaya çıkabilmek başlı başına bir zevk. Bugün ormanda 

çok kıpırtı var. Her yan geyik dolu. Şunları bir görebilsek. Ya geyik değil de insansa? 

Az önce birinin küfrettiğini duydum. Hayır, hayır, geyik. 
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İçlerinden biri,  

alçak sesle:  Ben onların insan olduğunun farkındayım ama öbürlerinin bilmesini istemiyorum, çünkü 

ağaç, Gönüllü Asker ve geyiği birbirinden ayırdedip edemeyeceklerini izlemek çok 

eğlenceli olacak. 

Konuşmaları: İşte, şurdaki kıpırtıyı görüyor musunuz, kesin geyik, şu güzelliğe, şu boynuzların 

haşmetine bakın. 

Okul Müdürü: Bakın şimdi bir atışta vuracağım, boynuzlarını da söküp kafama takacağım. 

 

Müdürün atışı Resim Öğretmeni’ni vurur. 

 

Öğretmen:  Ah işte ömrümün en mutlu anı. 

Demek ki beyhude değilmiş hayallerim 

Yüreğimdeki acıyı dindirebilmek için 

Haki üniformayı giyip tatbikata gittim. 

Askerlik basit bir burjuva uğraşıdır 

Şan kan çelik eskimiş masaldır diyenlerin 

Acımasız alaylarına katlandım. 

Teknoloji şaşırdı yolunu, yerini devretti sanata 

Ve işte gerçek bir kurşun girmiş duruyor suratımda. 

Cesaret ve disiplin 

Düz çizgi ve denetim 

İşte bugün kavuşuyor gerçek anlamına. 

Görev uğruna ölüyorum 

Ve ölürken gülüyorum 

Şan katıyorum Gönüllü Askerliğin şanına. 

 

Ölür. 

 

Yöneticiler:  Kim yaptı bu korkunç işi? Neyse, önemli değil, Emniyet Müdürü bizim partiden, orman 

da bizim paşanın. Dul kadını kim teselli edecek? 
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SAHNE VII 
 

Karısı ve Yöneticiler. 

 

Karısı:  Yazık, öldü. 

Yöneticiler:  Size yardım kampanyası açtık bayan, darda kalmayacaksınız. 

Okul Müdürü:  Görevini yerine getirdiğine inanarak öldü. Öyle kıpırdamadan duruyordu ki geyikten 

başka bir şey olamayacağını düşünüp vurduk. Biraz kıpırdasaydı insan olduğunu anlar, 

ateş etmezdik. 

İçlerinden biri,  

alçak sesle:  Başından beri insan olduğunun farkındaydım ama sesimi çıkarmamayı yeğledim. İyi de 

etmişim galiba... gerçi ben Emniyet Müdürüyüm. 

Okul Müdürü:  İşte paranız Bayan Miltiades, kocanızla övünmelisiniz. 

Karısı:  Çok teşekkür ederim. Düşük öğretmen maaşı yüzünden isteyip de alamadığım her 

şeye sahip olabilirim artık. 

 

Parayla giysiler, yiyecek, şarap, yeni bir ev alır ve sayısız delikanlıyla son moda arabalar içinde gününü 

gün eder. Hepsi de son kocasından daha yakışıklı, hem kafaları da onunki kadar karışık değil. 

Eğlencesinin tam ortasında kocasının cenaze alayını görür. 

 

Karısı:  Çok sevdiğimden olacak kocamı 

Tabutunu görünce oldum ağlamaklı 

Hiç olamadım onun istediği gibi 

Ben rahat olmayı severim 

Suda balık misali 

Bütün gün mavi sularda 

Oyun eğlence kahkaha 

Hem balıklar 

Eğri ve yumuşaktırlar 

 


