
190 monograf 2017/8

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2017/8: (190-197) 

Ibsen, Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi*1

Toril Moi**2

Çeviren: Eylem Ejder***3

Birleşik Devletler’in geçen kuşak edebiyat eleştirmeni ve tiyat-
ro akademisyenleri, çoğunlukla eski kafalı ve gerçek anlamda mo-
dern olamamış bir realist olarak değerlendirilen Ibsen’e pek de fazla 
ilgi duymamışlardır.1

4 Gerçek şu ki, oyunlarının dünyanın dört bir 
tarafında hâlâ oynanıyor olması bu akademik görüşü pek etkileye-
memiştir. Ibsen’in, Baudelaire ve Flaubert gibi modernitenin ana 
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yazarlarından olduğu düşünülürse vaziyet içler acısıdır. Modernite 
içerisindeki kadın-erkek ilişkilerinin derinlikli bir analizini yapması, 
doğru ve yerinde tespitlerinden ötürü de on dokuzuncu yüzyıl ya-
zarları arasında emsalsiz bir yeri vardı Ibsen’in. 

Argümanım basit: Ibsen’in modernitesine yönelik bu yaygın 
körlük, onun tek kelimeyle sıkıcı olduğuna dair yerleşmiş kanı, mo-
dernizm ideolojisi diye tanımlayabileceğimiz birtakım estetik öğre-
tilerden kaynaklanmaktadır. Ibsen’in tiyatronun ne olduğu ve neler 
yapabileceğine dair devrim niteliğindeki düşüncelerini anlayabilmek 
için bu estetik ideolojiyi ifşa etmek şarttır. Şu halde bu kısa polemik, 
onun modernitesini yeniden düşünebilmek için temiz bir alan açma 
girişimidir. Ibsen tam da modernizm ideolojisinin reddettiği şeyin 
örneği olarak durmaktadır. Ona yönelik tutumumuzu değiştirmek 
için hâlâ çağdaş tiyatro tarihine payandalık eden bazı estetik inanç-
lardan el etek çekmemiz icap edecektir, zira Ibsen’i yeniden düşün-
mek Avrupa tiyatro tarihini yeniden düşünmektir.

Modernizm İdeolojisi
“Modernizm ideolojisi” kavramını icat eden, Biricik Moderni-

te (A Singular Modernity) kitabıyla Fredric Jameson’dı. Modernizm 
ideolojisi, soğuk savaş kuşağı yazar ve sanatçılarının sanatsal uygu-
lamalarına karşılık olarak ortaya çıkan birtakım estetik ön kabuller-
den oluşmaktadır. Jameson, bunun “aslında II. Dünya Savaşı’nı takip 
eden yılların bir yeniliği, icadı ve gecikmiş ürünü” olduğunu yazar. 
Erken yirminci yüzyıl “yüksek modernistlerinden” farklılıklarını or-
taya çıkarabilmek için soğuk-savaş kuşağını “geç modernistler” diye 
adlandırır.2

1 Aslında geç-modernist uygulamalara yanıt olan moder-
nizm ideolojisi daha sonra yüksek modernizmle birleşecek ve ni-
hayetinde Jameson’un yazdığı gibi “daha yakından bakınca moder-
nizmin kendisini de aşarak ortaya çıkan safiyane bir estetiği yahut 
sanatsal bir kanonu geliştirmeyi başaracaktı” (179).

2 Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (London 
and New York: Verso, 2002, s.165; Türkçesi: Biricik Modernite, çev. Sami Oğuz, Ankara: 
Epos Yayınları, 2004.
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Modernizmin belli başlı savunucuları -bu tür bir estetiği ku-
rumsallaştıran, sistemleştiren ve kuramsallaştıran eleştirmenler- Ye-
ni Amerikan Eleştirmenleri ile Blanchot, Adorno, de Man ve Fransız 
postyapısalcılarıdır. Listenin gösterdiği gibi, modernizm, postmo-
dernizm ve avangardçı estetikler “modernizm ideolojisi”nin geniş 
şemsiyesi altında toplanmaktadır. Bu da modernizm ideolojisinin 
dikkat çeken güçlü yanıdır, zira başka türlü dağınık bir görüngüler 
kümesi olarak algılayabileceğimiz şeyleri tutarlı bir bütünlük halin-
de görmemizi sağlar. 

Modernizm ideolojisi üç temel öğretiye sahiptir. Birincisi ve en 
önemlisi estetik özerkliktir ve diğer iki öğreti olan gayri-şahsileştir-
me (depersonalisation) ve dilin özerkliği ile desteklenir. Modernizm 
ideolojisi, sanatı bir dinin seküler eşdeğerine dönüştürür. Bu yüzden 
mutlak olan için Romantik arzuyu miras alır ve bu mirası sanatta 
yeniden değerlendirir. Yüksek modernistlerin çoğu  sanat kültleri-
ni hiç sakınmadan kabul ederlerken, geç modernistler genel olarak 
yine aynı mutlakçı şevkle bu sanat kültünün diyalektik karşıtını; yani 
olumsuzluk, yokluk ve hiçlik kültünü, her şeye rağmen yalnızca sa-
natsal uygulamalarla erişilebilecek bir olumsuzluğu tercih etmektey-
di. Dahası, bu tutumun her iki halinde de hor görülen gerçekçiliğin 
emareleri yahut sanatsal mutlağa ulaşmanın önündeki umutsuz en-
gellerin temayülü olan, sıradan ve gündelik olanı küçümseyen bariz 
bir kibir vardır.

Gayri-şahsileştirme öğretisi ise farklı biçimler alır. Tipik tema-
ları kişisel-olmama, nesnellik, yazarın ölümü ve öznelliği boşaltmak 
ya da merkezsizleştirmektir. (Bu öğreti her daim kadınların ve diğer 
azınlık yazarların modernist kanona dâhil edilmesine karşı iş gör-
müştür. Dilin özerkleştirilmesindeki ısrarın zemininde ise temsil 
tabusu, gerçekçilikten duyulan nefret ve söylenemeyenle, temsil edi-
lemeyenle, anlamın imkânsızlığıyla, mutlak olumsuzlukla meşgul bir 
dilin yeğlenmesi yatmaktadır. Jameson yerinde bir tespitle “burjuva 
bilincinin ötesinde estetik açıdan ön plana çıkan bir dilin, varolanın 
yoğunluğunu gösteren, anlam ifade etmeyi değil, tam da anlamın sı-
nırlarını ya da ötesini zorlamayı arzu eden bir dildir”3

1 diye yazar. Bu 

3 Jameson, s.72. Jameson burada Maurice Blanchot’nun estetiğine gönderme yapıyor.
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iki öğretinin daha büyük bir tasarıya hizmet ettiği kolayca görülebilir: 
sanatın, bilhassa kültürden ve başka her şeyden özerk olduğu fikrini 
güçlendirmek.

Modernizm ideolojisinin postmodern ve post-yapısalcı ver-
siyonları, sırf gerçekliği temsil etmeye kalkıştığı için gerçekçiliğin 
özünde gerici olduğunu varsayan bir düşmanlığa yol açar. Bu tutum 
büyük ölçüde Ibsen’e yönelik akademik tepkilerde bulunmaktadır. 
İşte çağdaş tiyatro akademisinden bir örnek:

Brechtyen bakıştan gerçekçiliğin (realizm), teatral anlamlandırma 
sürecine tiyatronun herhangi bir temsil formundan çok daha fazla 
gizemli bir hava kattığını biliyoruz. Çünkü gerçekçilik, karakter ve 
oyuncu, dekor tasarımı ve gerçekçiliğin kendi ideolojisiyle haşır neşir 
olan bir dünya arasındaki ilişkiyi doğal kılıyor ve de ısrarla, bilginin 
teminatı ve kaynağı olan nesnel bir dünyaya referans veriyor, onun 
üzerine temelleniyor, ki realizm bu dünyanın düzenlenişini (onunla 
münakaşalı olsa da) gizliden gizliye güçlendiriyor.42

Böylesi görüşleri destekleyen felsefi varsayımlar varlıklarını, en 
azından Roland Barthes ve Fransız postyapısalcılarına olduğu kadar 
Brecht’e de borçludur. Gerçekçilik bu açıdan bireysel çalışmaların si-
yasal duruşlarına bakılmaksızın özü itibariyle gerici bir hâl alır. Bu 
mantıktan bakınca, Ibsen ile Tolstoy’un cinsel politikaları arasında 
bir fark olmayabilir. Kuşkusuz, böylesi bir gerçekçilik kuramı aslın-
da soyut biçimciliktir. Söz konusu kuramın taraftarlarının kendisini 
siyasal açıdan tarihsel ve sosyal değişime adayan radikaller olarak 
görmesi ise ironiktir.

Modernizm ideolojisini kusursuzlaştıracak ölçütün incelenme-
si için bile olsa, açıktır ki, Ibsen’in başı yine sıkıntıda olacaktır. Eser-
leri özerklik öğretisini doğrulamaz; aksine dibine kadar “kültür”ün 
içine batmış görünür ve sanatın en hayati sorusu olan özerklik söz 
konusu olduğunda en kararsız durumda olan Ibsen’dir. Anlamın ni-
hai imkânsızlığına takıntılı değildir Ibsen, daha ziyade şüphe çekici 
Romantik bir yolla dili, eylem ve ifade olarak görmektedir. Onun 
tiyatrosu, yazarı gayet de silip atabilecek özelliklere sahipken (tek ba-

4 Elin Diamond, Unmaking Mimesis:Essays on Feminism and Theater (London and New 
York: Routledge, 1997), s.4-5.



194

Toril Moi - Çeviren: Eylem Ejder

monograf 2017/8

şına hiçbir karakter bile yazarın görüşünü yansıtmaz ve oyunlarının 
bitişi genellikle tamamıyla belirsizdir), Ibsen hiçbir surette öznenin 
ölümü fikriyle bağdaşmayan, sahne üzerinde tamamen gündelik ko-
nuşmalar yapan gerçek insanları temsil etmekten tereddüt duymaz. 
Ibsen’in tiyatrosu ziyadesiyle mimetiktir ve gündelik ve sıradan ola-
na ayrıcalık tanır. Nihayetinde Ibsen, besbelli ki tiyatronun, tiyatro-
dan daha fazlası hakkında olması gerektiğine inanır. Tüm bu neden-
lerden ötürü, modernizm ideolojilerinin nazarında, Ibsen’in tiyatro 
ve teatrallik anlayışına dair temelde yanlış bir şey vardır.

Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi
Genel geçer modernizm anlatıları Baudelaire, Manet ve Fla-

ubert ile başlar, yani şiir, resim ve romanla.5
3 Atlanan şey bellidir, 

Ibsen’in adının yazması gereken yer boş bırakılmıştır. Bu hâl, semp-
tomatiktir: Modernizm hakkındaki çoğu kitap hiçbir surette tiyat-
roya değinmez ve tiyatroya değinen birkaç kitap da nadiren Ibsen’e 
değinir. 1890’lar Berlin’i ve Paris’indeki küçük avangard tiyatro 
mekânlarından söz ederek başlamalarına rağmen bu kitaplar, sözü 
geçen avangard toplulukların Ibsen’i açıkça içlerinden biri olarak 
gördüklerini, Ibsen’in yeni oyunlarını ilk kez onların sahnelediğini 
unutmaktadır.64

Bu suskunluğun sebebi, onu ilk fark eden Michael Fried’ın söy-
lediği gibi modernizmin son derece antiteatral olmasıdır. 1967 tarih-
li ünlü minimalizm eleştirisi, “Sanat ve Nesnelik”te Fried, “Tiyatro ve 
teatrallik günümüzde bir savaş içindedir, yalnızca modernist resimle 
değil (ya da modernist resim ve heykelle), genel itibarıyla sanatla ve 
çeşitli sanatların modernist addedilebilmeleri ölçüsünde modernist 
duyarlıkla”7

5 diye yazmaktadır. Henüz kimse fark etmemişken otuz 
yıl önce Fried, modernizmin radikal biçimde antiteatral bir estetiği 
vücuda getirdiğini görmüştü. Şu halde, modernizm ideolojisine tu-

5 Bakınız Jameson, A Singular Modernity, s.151.
6 Böylesi bir ihmalkârlığa karşı harika ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir çalışma için bakı-
nız; Kirsten Shepherd-Barr, Ibsen and Early Modernist Theatre, 1890-1900 (Westport, CT: 
Greenwood Press, 1997).
7 Michael Fried, “Art and Objecthood”, Art and Objecthood : Essays and Reviews içinde 
(Chicago: University of Chicago Press, 1998), 148-72, s.162.
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tulan insanların çoğu kez Ibsen’i de fazla teatral olmakla suçladığı-
nın ayırdına varmak şaşırtıcı olmasa gerek.

Modernizm ideolojisinin içinden konuşan yönetmenler No-
ra’nın Bir Bebek Evi’nin finalindeki kapıyı çarpıp evi terk edişini 
çoğunlukla fazla melodramatik bulurlar. Böyle katlanamadıkla-
rı bir teatrallikle karşılaşınca, bazen Ibsen’in yazdığı oyun sonunu 
abartmayı ya da atmayı tercih ederler. Aralık 2002’de, Danimarka, 
Ålborg’taki bir gösterimde Nora, kapıyı çarpıp evi terk eder, geri dö-
ner ve dosdoğru eve geri girer.8

6 Kasım 2002’de, Berlin’de aşırı mo-
dern sahne tasarımıyla oynanan Bir Bebek Evi’nde ise sahne devasa 
bir akvaryumla işgal edilmişti. Nora evi terk etmek yerine Helmer’e 
silah çekip onu vurmuş, Helmer akvaryumun içine düşmüş, balık-
ların arasına batmıştı. (Bir eleştirmen bu sahnede Darwinci bir gö-
rüşün bulunabileceğini düşünmüştü.)9

7 Kocasını vurduktan sonra, 
evinin kapısının eşiğinde kalakalmıştı Nora. Bu Nora’nın bu hayatta 
gidebilecek hiçbir yeri, arayacak kimsesi yoktu.

Modernizmin diğer savunucuları ise farklı bir görüş üstlenir. 
Ibsen’in kasvetli psikolojik gerçekçiliği ile suyu çıkmış ahlakçı ko-
nuşmalarından, bıktırıcı temsil inancından şikâyetçidirler ve Ibsen’in 
modası geçmiş gerçekçiliğinin fazla teatral olduğu için değil, Ibsen 
kendi yaşadığı çevrenin doğasını yanlış anladığı için bu gerçekçiliğin 
yanılgıya düştüğü sonucuna varırlar.

Bu tür görüşlerin kaynağı Brecht ve Artaud’da da bulunabilir, 
zira her ikisi de kendi tasarıları uğruna Ibsen’i şamar oğlanı gibi 
kullanmıştır. Artaud’nun jest için dili inkârı Ibsen’i ve onun türünü 
hedef almaktadır. 1923 gibi, erken bir tarihte “tiyatroyu kurtarmak 
için Ibsen’i ortadan kaldırıncaya kadar uğraşacağım, çünkü bize 
göre onun felsefi ve ahlaki tartışmaları kahramanlarının ruhunu 
yeterince etkileyemiyor”10

8 diye yazmaktadır Artaud. Benzer şekil-
de 1934’te Kopenhag’taki röportajında Brecht, “Ibsen ve Strindberg 

8 Me Lund, “Da Nora gik og kom hjem igen. Review of A Doll’s House at Aalborg Te-
ater, Lille Scene,” Berlingske Tidende, 15 December 2002, http://www.berlingske.dk/
artikel:aid=239748/accessed 7 March 2003).
9 Bakınız; Therese Bjørneboe, “Endelg -hun skjøt ham! Thomas Ostermeiers Nora på 
Schaubühne”, Norsk Shakespeare- og teater- tidsskrift, no.2 (2002): 44-5.
10 Antonin Artaud, Artaud on Theatre, ed. Claude Schumacher and Brian Singleton, 
trans. Claude Schumacher ve diğerleri.(London: Methuen Drama, 2001), s.14.

http://www.berlingske.dk/artikel:aid=239748/accessed
http://www.berlingske.dk/artikel:aid=239748/accessed
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gibi yazarların eserleri önemli tarihi bilgiler barındırıyor, ancak 
bunlar artık kimseyi ilerletmiyor. Modern seyirci onlardan hiçbir 
şey öğrenemiyor”11

9 diye konuşmaktaydı. Genel olarak Brecht “epik” 
adını verdiği tiyatrosunu tam da Ibsen’in burjuva ve dramatik tiyat-
rosunun karşıtı olarak takdim etmişti.1210

Öyleyse Brecht ve Artaud için Ibsen demek burjuva demek, çok 
laf demek, anlatı ve geleneksel olay dizilimi demekti ve Ibsen’in ele 
aldığı konuların zamanı çoktan geçmişti. Onun tiyatrosu bir beden 
tiyatrosu değil, genel itibarıyla tiyatronun asıl potansiyelini anla-
makta büsbütün başarısız olmuş bir metin tiyatrosuydu. Brecht ve 
Artaud, her ikisi de bulundukları ortamı ön planda tutmak, yaptıkla-
rı tiyatronun tiyatro olduğunu vurgulamak istediler. Aksine Ibsen’in 
ise ortaya çıkışı itibarıyla sahnede sadece yaşamdan bir kesit sunma-
ya çalıştığı düşünülmüştü. Ibsen’in gerçekçiliği ya da doğalcılığına 
yönelik pek çok küçük düşürücü referans bu görüşü paylaşmaktadır.

Şu halde Brecht ve Artaud için modernizm ideolojisi aynı anda 
teatrallik yanlısı (proteatral) ve teatrallik karşıtı (antiteatral) olarak 
belirmektedir. Yakın zamanda Martin Puchner modernizm ile avan-
gard arasında bir ayrım yaparak bu çelişkiyi incelemiştir. Puchner 
göstermiştir ki, yüksek modernizm tiyatroya direnmekte, Brecht ve 
Artaud’yu içeren avangard ise tiyatroyu sahiplenmektedir. Bu iki iti-
laf, yine de Puchner’in “mevcut tiyatronun eleştirisi” diye tanımla-
dığı şeyde, yani mevcut oyunların ve çağdaş tiyatro uygulamalarının 
eleştirisinde mutabıktır.13

11 Bu mutabakat her zaman en iyi özetinin 
Ibsen’de bulunduğu söylenen burjuva tiyatrosunu içerir. Teatrallik 
yanlısı ve teatrallik karşıtı bu itilaf Puchner’a göre günümüze dek 
sürmektedir: “Şu halde denilebilir ki, çağdaş tiyatro çalışmaları nasıl 
ki avangard teatralliği eleştirmeksizin erdemli bir tiyatro değeri at-
federek onu sürdürmeye meyilliyse, edebi modernizm üzerine çalış-
malar da tiyatro kategorisinin eleştirilmeksizin ortadan kaldırılma-
sıyla modernist antiteatralliği ebedileştirmeye meyillidir.” (8)

11 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, ed. and trans. John 
Willett (New York: Hill & Wang, 19649, s.66.
12 Bakınız a.g.e., s. 33-42. 
13 Martin Puchner, Stage Fright: Modenism, Anti-theatricality, and Drama (Baltimore: 
John Hopkins, 2002), s.7.
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Modernizm ideolojisini oluşturan üç temel ilke, şu her iki görü-
şü kapsamak için yeterince geniştir: Modernistler tiyatroyu görmez-
den gelir, çünkü tiyatro aleni yapılan, kamuya açık bir sanattır ve bu 
sanat modernist ideolojinin sanattan beklediği “kültür özerkliğini” 
taklit edemez. Avangard ise teatralliği kutsar, çünkü teatralliğin tiyat-
ronun sanatsal çevresini araştıran, şiir hakkındaki şiirle analoji kuran 
bir tiyatro fikri, bir tür öz-gönderimsellik manâsı taşıdığını düşünür. 
Bu durumda Ibsen, tuhaf biçimde, antiteatral modernistlerce çok faz-
la teatral bulunduğu ve teatrallik yanlısı avangardlar tarafından ise 
yeterince teatral bulunmadığı için iki kez yok edilmektedir.

Postmodernizm de, modernizm ve avangarddan daha iyisini 
yapamaz. (Ibsen’i kutsayan herhangi bir postmodern kanıt bulama-
dım.)14

12 Öyleyse söz konusu Ibsen olduğunda, modernizm, avangard 
ve postmodernizme iltimas geçilip geçilmemesi önemli değil. Estetik 
açıdan bunlar hep Ibsen’i kendi abject Ötekisi konumuna, söz geli-
mi gerçekçilik, doğalcılık, melodram, romantik dram gibi hor görü-
len kategorilere süren yahut anlatı, karakter, olay örgüsü ya da yine 
mimesis, temsil, ifade etme, iletişim gibi farklı bir kütüğe dahil eden 
modernizm ideolojisinin alt kümeleridir.

Sonuç şudur ki, modernizm ideolojisinin yüksek şahsiyetleri 
Ibsen hakkında yazmaktan imtina etmektedir. Yakın zamanda, Bir-
leşik Devletler’de son derece seçkin bir edebiyat eleştirmeni bana 
1950’lerde üniversite öğrencisiyken Ibsen’i hiç okumadığını söyle-
mişti. Bu da gösteriyor ki Ibsen’in göz ardı edilmesi Birleşik Dev-
letler akademisinin seçkinliğine engel değildir. Eleştirmen aynı şeyi 
Baudelaire veya Flaubert hakkında söylemiş olsaydı, muhtemelen bu 
kadar seçkin olamayacaktı. Öyleyse biz modern tiyatronun kurucu 
eserlerini anlayabilmek konusunda aciz kalan bir estetik ideolojiyi 
nasıl sineye çekebiliriz?

14 Bende postmodern bir kuramcı etkisi bırakan ve teatralliğe yönelik farklı tutumları 
çözümleyebilmek için fazlasıyla uğraşmış olan Puchner bile modernizm ideolojisi tarafın-
dan eni konu kapana kıstırılıp kalmıştır, çünkü bu ideoloji yüzünden Puchner, Brand, Peer 
Gynt ve Emperors and Galilean’ın yazarı Ibsen’in, modernizm ve closet dram [sahnelen-
mesi için değil okunması için yazılan dramatik metinler –ç.n.] üzerine yürüttüğü kendi 
çalışmasına ne kadar uygun düştüğünü akıl edememiştir. 


