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istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakilltesi Tiyatro Ele~tirmenligi ve
Dramaturji BoWmil

Ozet: Bu makalede William Shakespeare'in "The Tempest" oyunu Ronesans
d6nemine 6zgil iltopya metinleriyle (Thomas More'un "Utopia"sl, Francis
Bacon'm "Nova Atlantis"i ve Thoma Campanella'nm "Civitas Solis"i)
kar~ila~tmlmah bir bis;imde incelenmektedir. Genel bir bakl~la, ele alman
metinlerin ils; boyutta ortakla~tlgl soylenebilir: a) Oykillemelerinin Avrupa
uygarhgmdan uzak bir Ada'da ges;mesi; b) Ada'da kurulu dilzen gers;ek bir
commonwealth'in, yani tUm halkm refahml saglayacak siyasi bir yapmm nasJ! in~a
edilebileceginin sorgulanmasl ve c) kamusal hayatm organize edilmesi as;lsmdan
kadm-erkek ili~kilerine ve evlilik kurumuna dair yaptmmlara ozel onem
verilmesi. Bununla birlikte, Flrtma'nm aYlrdedici ozelligi, on un bilnyesinde
banndlrdlgl iltopyalara ozgil soylemlerle anlatJsmm her bir boyutunda kurdugu
ele~tirel ili~kide gizlidir. Bu ele~tirellik Shakespeare' in hayata bakl~mdan
kaynaklamr ve Flrtma'YI iltopyalardakinden bamba~ka bir boyuta ta~lr. Bu
nedenle, makale boyunca Flrtma'nm hem bir iitopya metni, hem de bir iitopya
ele~tirisi olarak okunmasl denenmi~tir.
Anahtar Kelimeler: Otopya, Ronesans, Shakespeare, Flrfma.

Abstract: In this article the Tempest by William Shakespeare is analysed
comparatively with the texts themed of utopia of Renaissance- Utopia by Thomas
More, Nova Atlantis by Francis Bacon and Civitas Solis by Thomas Campanella.
The text in question are classified in three dimensions of common points: a) all
take place on a remote island -so far from Europe; b) All questions the ways of
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establishing a real commonwealth, which means the structure of a model state that
would provide wealth to all people; c) All give importance to rules and norms of
the relationship between men and women and the marriage in terms of organizing
the public dimension.
The significance of the Tempest among these texts is its critical viewpoints on the
discourse of utopia of other texts and by means of that The Tempest produces its
critical discourse of its own. The critical view is a natural result of Shakespeare's
perception of dynamics of life. Therefore, this article takes and analyses The
Tempest both as a text of utopia and a text which criticizes the established
discourse of utopia.
Key Words: Utopia, Renaissance, Shakespeare, The Tempest.

Shakespeare, pek yok ara~tmnacmm vasiyet oyunu kabul ettigi Flrtma'Yl
Thomas More'un Utopia'Yl yazmasmdan yakla~lk 100, Francis Bacon'm Yeni
Atlantis'inden ise yakla~lk 15 Yll once kaleme ahrl. ingiliz Ronesansl'mn
utopya ve yeni dunya metinleri arasmda kendine ozgu bir yer i~gal eden
Flrtma'mn buyiik oranda soz konusu metinlerdeki belli ba~h nitelikleri ve
soylemleri bunyesinde banndlrdlgl soylenebilir. Flrtma'yla adml andlglmlz
diger Ronesans donemi utopya metinleri (ki bunlara Thoma Campanella'mn
1623' de yaymlanan Giine~ Ulkesi adh eseri de eklenebilir2) arasmdaki
benzerlikler uy boyutta ele almabilirler. Birincisi, tUm metinlerde anlatmm
yerle~tigi cografya Avrupa dunyasmm, "uygar dunya"mn dl~mda yer alan bir
Ada'dlr. Buna bagh olarak, anlat1lar Ada'dakiler ile Avrupahlann ya~antlsl
arasmdaki kar~lthklar zemininde kurgulamr. ikincisi, anlat1larda ele alman ortak
sorunsal geryek bir commonwealth 'in, yani tum halkm refahml saglayacak
siyasi ve kamusal bir duzenin nasIl in~a edilebilecegidir. Bu sorunun
yozumlenmesi aylSlndan, Ada'da varolan ya da kurulan duzen Avrupa'dakine
bir yamt olu~turacak biyimde ortaya konur. Avrupa'daki siyasi karga~a ve
duzensizliklerden, yani kaos'tan, Ada'daki ideal kozmos'un benimsenmesiyle
kurtulunabilecegi sergilenir. Son olarak, tum metinlerde kamusal hayatm

Thomas More'un Utopia'sl 1516 yllmda, Francis Bacon'un Yeni Atlantis'i 1627'de yaymlamr (bkz.
Thomas More, Utopia, 'rev. Sebahattin Eyiiboglu, Vedat Giinyol, Mina Urgan, istanbul: Tiirkiye i~
Bankasl Kiiltiir Yaymlan, Kaslm 2006 (V. Baskl), s. 155; Francis Bacon, Yeni Atlantis, 'rev. <;:igdem
Diirii~ken, istanbul: Kabalcl Yaymevi, ~ubat 2008, s. 12). Shakespeare' in Flrtma'sl ise, ilk defa
162Tdeki Folio basklda goriilmekle beraber oyunun 1611'de oynandlgl bilinmektedir (bkz. William
Shakespeare, The Tempest, ed. Stanley Wells, New York, Oxford University Press, 1987, s. 1-4).
Bkz. Thoma Campanella, Gune:j Olkesi, 'rev. <;:igdem Diirii~ken, istanbul: Kabalcl Yaymevi, Mart 2008,
s.21-22
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organize edilmesi a91smdan kadm-erkek ili~kilerine ve evlilik kurumuna dair
yaptmmlara onemli bir yer verilir. Cinsiyet politikasmm saglamhgl oranmda,
hem diger siyasi kurumlann i~leyi~i hem de toplumsal sorumluluk ve
i~bollimlinlin payla~lml ideal dlizeye ula~tmlabilecektir.
Bununla birlikte, Flrtzna'nm aYlrdedici ozelligi, onun blinyesinde banndlrdlgl
litopyalara ozgli soylemlerle anlatlsmm her bir boyutunda kurdugu ele~tirel
ili~kide gizlidir. Bu ele~tirellik Shakespeare'in hayata bakl~mdan kaynaklamr ve
Flrtzna'Yl litopyalardakinden bamba~ka bir boyuta ta~lr. Bu yonliyle, Flrtzna'Yl
hem bir litopya metni, hem de bir litopya ele~tirisi olarak okumak mlimklin
gorlinmektedir.
Ada'mn Cografyasl

More, Bacon ve Campanella'mn metinlerindeki adalar, hayali de olsalar, oraya
yolculuk yapml~ denizcilerin gozlemleri lizerine kurgulanml~lardlr ve cografi
konum a91smdan belli bir kesinlige sahiptirler. More'un denizcisi Raphael
Hythloday Amerigo Vespucci'yle yaptlgl seyahatlerin sonrasmda Amerika
kltasmda kalarak ke~iflerini slirdlirmli~ ve bu esnada yapay yollarla adaya
donli~tiirlilmli~ olan Utopia devletiyle ve halklyla kar~lla~ml~tlr. Bacon'm adslz
denizcisi, Giiney Denizi (Pasifik Okyanusu) boyunca Peru'dan <;::in ve
Japonya'ya gitmeye 9ah~lrken tesadiif eseri Ben Salem adasma ula~lr.
Campanella'nm anlatlclsl Cenevizli bir kaptandlr ve gordiigli Gline~ Ulkesi'nin
Taprobana'da (giinlimiizde Seylan ya da Sri Lanka denilen adada) bulundugunu
soyler.
Peki, Shakespeare'in adasl nerede yer almaktadlr? Napoli Krah ile maiyetinin
Tunus'a gelin gotlirdlikleri Claribel'in dligliniinden Napoli'ye donerken
flrtmaya yakalanml~ olmalan bu adanm Akdeniz'de yer almasl gerektigini
dli~iindlirlir. Ama Prospero'nun cin u~agl Ariel, krahn gemisini oynak
Bermudalar'dan yakomoz dermeye gittigi yerde sakladlgml belirtir3. Adamn
eski sakinlerinden Sycorax Cezayir'den kaYlkla gelerek buraya ula~ml~tlr, ama
oglu Caliban'm anasmm pm olarak gosterdigi Setebos, Patagonyah
KlzIlderililerin tanrlsldlr4 •

William Shakespeare, Flrtma, yev. Can YOce!, istanbul: Adam Yaymlan, 1991, s. 31
A.g.e.; s. 36
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Fzrtma oyununun kaynaklan hakkmdaki yagda~ ara~tlTInalar, oyunun yazlldlgl
tarihten iki Yll once geryekle~en deniz kazaslyla baglanttsl uzerinde dururlar.
1909 Ylhnda ingiltere'nin Virginia kolonisine insan ta~lmak iyin yola ylkan
filonun komuta gemisi Bermuda aylklannda yakalandlklan flrtma sonrasmda bir
adada karaya oturmu~, kazazedeler on ay geyirdikleri adada yeni bir gemi
yapttktan sonra koloninin geri kalanma ula~maYl ba~arml~lardlr. Bu sure
zarfmda, Shakespeare'in ya~adlgl Londra'da gerek flrtma kazasl, gerekse
adadakilerin mucizevi kurtulu~u uzun sure gundemde kahr. ate yandan,
kolonilere insan gonderen Virginia Ortakhgl'nm yoneticileriyle yakm ili~kilerde
bulunan Shakespeare'in bu konuda genel kamuoyunun bildiginden daha fazla
detaya hakim oldugu du~unulebilir5.

o

hal de, oyun iyinden omeklerin ve oyunun kaynaklanna dair aylklamalann
ortaya ylkardlgl sonuy, bu adamn cografi olarak Akdeniz'de konumlanml~ bir
Atlantik Okyanusu adasl oldugudur. Yani, Eski Dunya'mn ortasmda bir Yeni
Dunya. Her iki dunyaYl da kucaklaYl~lyla Shakespeare' in Ada'sl, hem her yere
hem de hiybir yere aittir, ancak du~lerde varolabilecek bir butunli.ige sahiptir ve
tam da bu nedenle, kelimenin tam manaslyla, geryek bir utopia, yani "olmayan
yer" haline gelir.
Ne var ki, bu "olmayan yer" More, Bacon ve Campanella'mn du~sel
ulkelerinden ciddi bir farkhhk sergiler. Burasl, insan uygarhgmm ayak
basmadlgl, lSSlZ bir ucra olarak betimlenir. Jan Kott, bu adada hem kl~m hem de
yazm humm surdugune, tuzlu ve tath sulann, yorak ve verimli topraklann,
limon korulan ve batakhklann yanyana varolduguna dikkat yeker. "Adada
maymunlar, kirpiler, engerek Yllanlan, karakurbagalar vardlr. Alakargalar
buraya yuva yapar, martllar kayaya tuner. Bogurtlenler yeti~ir, ye~itli tiirde
deniz kabukI ulan vardlr; ayaklara diken batar, yoban kopeklerinin havladlgml,
horozlann ottugiinu duyanz,,6. Bu, insanSlZ ve yabaml bir cografyadlr. Uygarhk
tarafmdan butiinuyle denetime almmaml~, ele avuca slgmaz bir dogal ya~antlYl
dl~avurur.

More' un, Bacon'm ve Campanella'mn denizcileri gittikleri adalardaki Yeni
Dunya'larda yetkin bir uygarhkla, geli~kin kentlerle ve teknolojik yeteneklerle
Flrtma oyununun Virginia kolonisinin ya~adlgl serOvenle baglantllan konusunda bkz. Stephen Greenblatt,
Shakespeare ve Kiiltiir Birikimi, c,:ev. NilgOn Pelit, Ankara, Dost Kitabevi, Mart 2001, s. 163-175 ve
William Shakespeare, The Tempest, ed. Stanley Wells, s. 32-33.
Jan Kott, (:agda§lmlz Shakespeare, c,:ev. Teoman GOney, istanbul, MitosBOYUT Yaymlan, 1999, s. 244245.
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donatllml~ insanlarla kar~lla~lrken, Flrtzna'da alabora olan gemiden sag kalanlar
Eski Diinya'dan tamdlklan bir yoneticiyle, Prospero'yla, onun tarafmdan idare
edilen bir diizenle ve <;oktan beridir onun hizmetkan olmu~ Yeni Diinya'nm
sakinleriyle, Ariel ve Caliban'la yiiz yiize gelirler. Adadaki yabaml ya~antl ve
bu ya~antlya ragmen sag kalabilmi~, iistelik bu vah~i dogaYl kontrol altmda
tutmaya muktedir olmu~ bir eski zaman yoneticisinin varhgl gemiden
kurtulanlann temsil ettigi uygarlIk ile adadaki ya~antl arasmdaki ili~kiye dair
tipik iitopya anlatlslm kokten tersyiiz ediverir. Eski Diinya'mn kendisini Yeni
Diinya'dan yanslyan goriinii~le lslah etmesi soyleminin yerine, eskinin yeni
iizerinde iistiinliik kurarak kendisini yenilemesi soylemi yerle~ir. Bunu saglayan
~ey, insan'm yabaml ve bilinmez dogayla miicadelesinde geli~tirdigi gii<;leridir.
Uygarhk kendisini uygarhk dl~lyla olan miicadelesi i<;inde olgunla~tmr ve
bOylelikle de, eski uygarhgm hastahklanm biinyesinden atabilir. Prospero'nun
adasmda sahnelenen oyunun "mutlu" finalinde Gonzalo'nun agzmdan dile
getirilen H... Bizler de kendimizden ger;mi~ken / Ger;mi~ kendimizi bulduk,,7
sozleri bu dongiisel geli~imi ozetler.

Ada'mn Siyasi Yonetimi
Flrtzna'mn ba~mda Eski Diinya'mn diizeni denizin ortasmda ceviz kabugu gibi
sallanmaktadlr. Kral'm ve maiyetinin hiyerar~ik otoritesinin doganm baskm
giicii kar~lsmda hi<; bir giicii kalmaml~tlr ve <;ok ge<;meden de, onlann iktidanm
slrtlanml~ gemi alabora oluverir. Ancak bu a<;lh~m ~emen ardmdan gelen
sahnede biitiin bu olanlann Pro spero tarafmdan ger<;ekle~tirildigini ogreniriz.
Eski Diinya'dakiler adanm <;e~itli bOlgelerine onun belirledigi bi<;imde
dagltllml~ durumdadlrlar. Soylular, hizmetkarlar ve tayfalar, birbirinden
baglmslz ve birbirlerinden habersizce ada iizerindeki kendi grup<;uklanm
olu~tururlar. Bu dagIllm, net bir bi<;imde, eski diinya diizenini olu~turanlann
smlfsal ve i~levsel farkhhklarma gore diizenlenmi~tir. Prospero 'nun buradaki
varlIgl, ba~langl<;ta dagllml~ otoritenin ve ogelerine ayn~tmlml~ hiyerar~ik
diizenin tek elde birle~tirilmesinin giivencesidir. Boylelikle, oyun boyunca
sergilenen Prospero'nun kendi diikahgml yeniden ele ge<;irme seriiveni, aym
zamanda, monar~ik siyasi diizenin kendi me~ruiyetini yeniden tesis etmesinin
temsiline donii~ecektir.

William Shakespeare, Flr/ma.
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Oyunun bu ~ekilde kurgulam~l, diger litopya ve yeni dlinya metinleriyle ciddi
bir tezatt gozler online serer. More, Bacon ve Campanella'nm metinleri
Avrupa'daki monar~ilerin kusurlanm, ortaya koyduklan ideal devlet modelleri
ve Avrupa' dakine kar~lt biyimlenen siyasi sistemler lizerinden tartt~lrlar. More
aylsmdan kusurlann giderildigi bOylesi bir dlizen, Mina Urgan'm da belirttigi
lizere, ozel mi.ilkiyetin kaldmldlgl ve her~eyin ortakla~a payla~tldlgl "sosyalist"
bir devlet yaplslyla mlimklindlir8 . Bacon ve Campanella ise, farkIt yonlerden de
olsa, bilgin ve rahiplerin olu~turdugu bir elitler toplulugunun oligar~ik yonetimi
altmda ~ekillenen bir sosyal devlet yaplslm modellerler.
Shakespeare bunlardan ilkine, oyununun ikinci perde birinci sahnesinde saray
erkam arasmda icra edilen Utopia parodisiyle aylkya kar~l Ylkar. Bahsi geyen
sahnede Gonzalo, biraz oglunun kayblyla aCl yeken Napoli KraIt Alonso'yu
oyalamak niyetiyle, biraz da iyinde bulunduklan do gal ve bliylilli atmosferin
esinlemesiyle, 14. yliZYlla ait The Land oj Cokayne adIt yazan bilinmeyen bir
ingiliz ~iirine, More'un Utopia'sma ve Montaigne'in Yamyamlar ba~ItkIt
denemesine attflarla dolu bir konu~ma ba~latlr:
GONZALO

Miilkiim olaydl bu ada, oyle Jarzedin, Lordum ...

ANTONjO

]slrganotu dikerdim.

SEBASTjAN

Ya da kuzukulagl.

GONZALO

Ben de melik olaydlm, n 'apardlm, bilir misiniz?
Memalikimde, bilin ki, tastamam tersine
Yiiriitiirdiim umuru. Yasak ederdim hemen
Ticareti-micareti.
Mektep medrese memnu. Ne zengin ne de ziigiirt.
Usagl, eJendisi yok. Akitmis, verasetmis,
Slmr, tapu ji/an yok, ne bag-bostan, ne tarla
Ne de maden, ne bugday, ne asma, ne de zeytin ...
js giit; diye bir sey yok. Erkeklerin hepsi aylak.
Kadmlar da aym temsil, ama masum, lekesiz.
Hiikiimranlzk hiikiimsiiz...

SEBASTjAN

Kendi kral yine de!

Mina Urgan, "Thomas More'un Ya~am! ve Utopia'nin incelenmesi", Thomas More, Utopia. s. 191-193.
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ANTONio

Anayasasl millkiln, babaSlnl tutmuyor!

GONZALO

Dogadan dogmacayla gelen ne varsa ortak,
Ter dokmeden, yekinmeden. Ne hlyanet, ne senaet.
Ne klllm;, ne de mlzrak! Ne hanr;er, ne de tilfek
Silah-milah istemem. Ama nimetleri Doganm
Masum halklml beslemeye, rahmet ve bereketiyle
Hepsi, hepsi kabuliim.

SEBASTiAN

Allah bilir, evlenmek de yasadlSl bu, yasslda?

ANTONio

Herkes aylak dedi ya! Kadlnl kahpe, eri pust.

GONZALO

iste buydu hiikmetten kastlm, sevketlim,

o Altm (:aga nispet!
SEBASTiAN

Saltanatm daim ola!

ANTONio

Bin yasasm Gonzalo!

GONZALO

Dinlemediniz galiba beni?

ALONSO

Kes, kuzum, anlamadlm hir;bir sey ne dediginden".9

Buradaki belirgin alay, Gonzalo'nun yer yer abartIya ka<;an betimlemeleri,
Antonio ile Sebastian'm onun sozlerindeki a<;lklan yakalayan insafslz kar~l
salvo Ian ve krahn umursamazhgl araclglyla olu~turulur ve yeryilziinde cennet
kurma dii~ii giiliin<; bir hale sokularak i~lenir. Ama Shakespeare, sadece bir
parodi yaratmakla yetinmez. Ahntlladlglmlz sahnenin devammda Antonio ile
Sebastian tiim saray ahalisinin uyudugu slrada krall oldiiriip darbe
ger<;ekle~tinneye niyet ederler. Dahasl, Antonio ile Sebastian'm, seyirci online
<;lkanlan ama Prospero tarafmdan zamamnda engellenen bu giri~imleri
oyundaki tek ba~anslz darbe olmayacaktlr. Hemen ardmdan, kendisine eziyet
eden Prospero' dan kralhgml geri almak isterken bir sarho~ sofraclYl yeni
efendisi belleyip darbe yapmaya kalkl~an Caliban'm eylemi gosterilir.
Shakespeare'in oyununda ardl ardma sergilenen bu ba~anslz darbelerin ortak
ozelligi, insanda degi~meksizin varolan kotiiciil tabiatm ve iktidara ~iddetle
ula~ma egiliminin yanslmalanm olu~tunnalandlr. Bu anlamda Flrtma oyunu
a<;lsmdan iyi bir annenin <;ocugu oldugu halde soyubozuk olan Prospero'nun
9

A.g.e.; s. 46-47.
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karde~i

"uygar" Antonio ile bir cadmm yocugu oldugu lym kendiliginden
soyubozuk oldugu soylenen "uygarhktan nasibini alamaml~" Caliban arasmda
hiybir fark yoktur. Shakespeare'e gore, her ikisi de tabiatlanmn boyundurugu
altmda hareket ederler ve otorite tarafmdan boyunduruk altma sokulmadlkya
onlan engelleyecek bir vicdandan da yoksundurlar. Shakespeare'in kurdugu
soylem aylsmdan Antonio ve Caliban gibilerin oldugu bir diinyada doganm
nimetlerini ozgiirce payla~an masum bir halkm mevcut olabilecegini iddia
etmek safya bir iyi niyetin otesine geyemez. Vine aym nedenle, kendi aralannda
yeki~meye dii~meksizin toplumun tiim unsurlan iizerinde otorite in~a edebilecek
bir oligar~ik diizen tasarlamak da hayalcilik olacaktlr. Shakespeare'e gore tek
olasl yoziim, tebasl iizerindeki denetimini onlann kar~l ylkamayacaklan olyiide
iyselle~tirdikleri bir otorite araclhglyla saglayan, dolaYlSlyla goriinmez oldugu
anda bile varhgml hissettiren monar~ik bir liderin varhgmda miimkUndiir.
Shakespeare'in oyununda sergilenen boylesi bir lider, intikamdan yok
bagl~laYlclhkla i~ goren ve herkes iyin adaleti saglayan Prospero'dur. Oyunun
ba~langlcmda sergilenen flrtma da dahil olmak iizere sahne iizerinde
geryekle~en her ~ey onun kontroliinde ilerler ya da Antonio'nun Sebastian'l,
Caliban'm Staphano ve Trinculo'yu siiriikledigi darbe giri~imlerinde oldugu
gibi geli~iminin bir noktasmda mutlaka onun kontroliine taklhr. Bununla
birlikte, flrtmadan soma gelen sahnede klZl Miranda'ya anlattIklanndan onun
adadan onceki idari hayatmda, yani Milano' daki Diikahgml yonetirken
ba~anslzhga ugradlgml ogreniriz. Her ne kadar, klZlyla beraber siirgiine (oliime)
yollanmasma neden olan bu ba~arlSlzhgl karde~i Antonio'nun ihanetinden
kaynaklamyor goriinse de, bunda kendisini kimya ve simya kitaplanna vererek
devlet i~lerinden a~1fl olyiide uzakla~tIrmasmm da payl oldugu anla~lhr.
Prospero hikayesini anlatIrken olaym bu yoniinden siirekli tedirgin oldugunu
belli eder, Miranda'ya soylediklerini onaylatmaya, siirekli olarak "anhyor
musun? dinhyor musun?" sorulanyla onu ku~atmaya yah~lr.
Aynl sahnenin devaml okuyucu/seyirciyi, Prospero'nun adaya geldikten soma
kurdugu yeni iktidanmn hizmetkarlanyla tam~t1flr. Bunlardan ilki olan ve
Prospero tarafmdan "cinyekicim", "u~aglm" diye yagrIlan Ariel, oyunun ki~iler
listesinde "havai bir cin (ruh)" olarak betimlenir. Prospero'nun Milano'daki
devlet yonetimi slrasmda ve somasmda geldigi adada geli~tirdigi ilmi sayesinde
kontrol ettigi bu cin, onun biiyiilerinin ve verdigi emirlerin cismani bir uzantIsl,
viicut bulmu~ hali olarak i~ goriir. Ne var ki, bu biiyiicii-cinyekici, efendi-u~ak
ili~kisi goriindiigii kadar sorunsuz degildir. Ariel daha ortaya ylktlgl ilk sahnede
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Prospero'ya ona ozgiirliigiinii vaadetmi~ oldugunu hatIrlatIr. U~agm bu ktiyiik
direnci, efendinin Miranda'ya anlattlgl hikayenin devamml getirmesini
saglayacaktlr: Prospero ve Miranda daha adaya gelmeden once bu adaya
siiri.ilmii~ olan Sycorax adh bir biiyiicii Ariel'i hizmetinde yah~tIrdlktan sonra
onu bir agacm kovuguna hapsetmi~tir. Sycorax'm bir erkek yocugu dogurduktan
sonra oliimiiniin ardmdan on iki sene daha 0 agay kovugunda hapsolan Ariel'i
Pro spero kurtarml~ ve hizmetine alml~tIr. Sycorax'la oglunun hikayesinin
dikkate deger bir biyimde Pro spero ile klZlmn oyktisiine benzemesi bir yana,
Pro spero Ariel'i bizzat Sycorax'm ona yaptIgml yapmakla tehdit eder ve
gorevini bitirmeden ozgiir olamayacagml bildirir. Biiyticii ile cini arasmdaki
gerilimli uzla~l yeniden tesis edilmi~tir, ancak Prospero'nun oyktisiiniin
biittiniiyle tamamlanmasl iyin sahneye bir ba~ka hizmetkann, Sycorax'm oglu
Caliban'm da girmesi gerekir.
Caliban'm varhgl Prospero'nun iktidannm bir ba~ka yoniinii gormemizi saglar.
Caliban iyin kullandlgl sozler, bu defa, "iblisin doli.i, me~um anamn oglu",
"mendebur" ve "klrbay artlgl musibet"tir. Oyunun ki~iler listesinde "yabani ve
~ekli bozuk bir kole" olarak nitelendirilen Caliban hakkmda sahnede gori.inene
kadar soylenenler, yah ylrpl toplaYlp, odun ta~lYlp, ocaklanm yakarak Prospero
ve klzma hizmet etmesi hakkmdadlr. Halbuki, sahneye ylktIgmda soyledikleri
ba~ka bir geryegi aylga vurur: "". benim alan bu adaYl / Gaspettin aldm
elimden... Oyle bir kralsm ki sen, bana ait Kralllkta, / tek uyrugun var, a da
ben, kapatml$Sm bu kayaya / bu granitten kayaya, bu maifradan Otesini / Yasak
etmi$sin banal ,,10. Ne Pro spero ne de Miranda bu me~ru iktidar hakkl iddiasma
dogrudan yamt olu~turamazlar, ancak onun hakaret ve i~kence gormesinin
nedenini ona hatIrlatIrlar. Caliban ona dil ogreten. Miranda'ya tecavtiz etmeye
kalkl~ml~tIr. Caliban'm yamtmdan onun eline imkan geyirirse bunu yeniden
deneyecegini anlanz. Dil ogrenme konusundaki tavn ise oldukya nettir: "Dil
ogretmi$sin, ne almu$, ne kanm oldu ki benim / Sovmeyi bellemekten ba$kal
Allah kahretsin seni, / Hay ogretmez olaydm a pis dilinil"ll.
Prospero'nun Miranda'ya anlattIgl oyktiden, Caliban'm yukandaki sozleri
iizerine sahneden kovulmasma kadarki siireyte, yani daha ilk perde
sonuylanmadan, Shakespeare bizlere ideal yoneticisi Prospero'nun geni~ yaph
bir portresini sunmu~ olur. Eski Diinya'da kendisini iktidardan dii~iiren ilmini,
10

"

William Shakespeare, FlrtIna, s. 35.
A.g.e.; s. 36.
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biiyiiciiliigiinii, geldigi Yeni Diinya'da adamn hiikiimdan olmak iizere kullanan
ve kendi me~ruiyetini ikna, tehdit ve ceza usulleriyle saglayan monar~ist bir
aristokrat. Oyunun devam eden boliimlerinde, Prospero'nun bu usulleri adaya
dii~enleri nedamete getinnek ve kaybettigi diikahgml geri almak iizere de
kullandlgma tamk oluruz. Prospero'nun siyasi stratejisi tebasl haline getinnek
istediklerini mevcudiyetlerinin kendi mevcudiyetine bagh olduguna inandlnnak
ve onlann dogal temayiillerini korku ve kaygl yoluyla denetleyerek kendisine
baglmh kIlmak iizerine kuruludur. Stephen Greenblatt'm belirttigi gibi,
Flrttna boyunca Prospero 'nun baifhca biiyiiciiliik etkinligi, diger
karakterleri korku ve merak ile hlrpalamak ve daha sonra onlartn
kayglsllll yaratmantn ve bastlrmantn kendisine ait oldugunu
bildirmektir12 .

Boylelikle, adaya dii~iip slmfsal konumlanna gore farkh yerlere dagltllml~
olanlar bu etkinlikten farkh diizeylerde paylanm ahrlar. Napoli Krah ve
maiyetinin ba~hca kayglsl krahn oglu Ferdinand'm, yani kralhgm tek varisinin
kaybolmasldlr. Onlara, gaipten gelen sesler vasltaslyla, ba~lanna gelenin vakt-i
zamamnda Milano Diikii Prospero'yu siinnii~ olmalarmdan kaynaklandlgl
soylenerek korku ve meraklan arttmhr. Saray hizmetkarlan olan soytan
Trinculo ve sofracl Stephano adamn ufunetli batakhklannda ~arap ~i~elerini
kaybeder, Prospero'nun ganimetlerine konduklanm sandlklan anda tazIlann,
zagarlarm saldmsma maruz kahrlar. Tayfalar, kapatlldlklan gemi mahzeninde,
dl~andan i~itip goremedikleri kiikremeler, ulumalar ve zincir ~aklrttlan altmda
esir edilirler. Prospero'nun otoritesi oyun sonundaki ortaya ylkl~ma kadar onlar
iyin goriinmez bir tehdit olarak algIlamr ve bu gOriinmezligi iyerisinde daha
vurucu ve iz blraklcl etkilerde bulunur. Gozler oniinde belirdigi anda ise, tiim
kaygtlara son verici bir bagl~laYlclhk timsalidir. 0 ana kadar ya~ananlar,
"kendilerinden geymi~", yani bulunduklan konumlann gereklerini hakklyla
yerine getinnemi~ olmalarmdan kaynaklanml~tlr, Prospero'nun yeniden
goriindiigii andan itibaren ise, "geymi~ kendilerini" bulanlarm iizerinde kaygl,
korku ve merakla kurulan otorite hem goriinmez, hem de goriiniir vaslflanyla
ya~amaya devam edecektir. En azmdan, Eski Diinya 'nm tiim unsurlan, 0 ana
kadar yektiklerini bir daha ya~amamak iyin ne yapmalan gerektigini artlk iyi
bellemi~lerdir. Dikkat yekici olan ~ey, adadaki saatler boyunca benzer sUylan
i~leyip, benzer eziyetleri yekenlerin eski konumlanna dondiiklerinde (once
12

Stephen Greenblatt, Shakespeare ve Kaitar Birikimi, s. 158.
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soylular, sonra tayfalar ve en sonunda kole Caliban ile hizmetkarlar teker teker
sahneye girip Prospero'yla kar~lla~tIklan slrada) flrtmada kaybettikleri
hiyerar~iyi, kolayca ve arttk kayglslzca benimseyivermi~ olmalandlr. Paul
Brown'un belirttigi gibi;
Kendilerinin efendisi olmayan aristokratlar, hatalan diizeltildikten sonra
tekrar yoneten smifin irine ahl1lrlar ve ayaklandlklan irin cezalandmlan
avama kanji aUlklan kolektif kahkaha yeni dayal1l:;malarmm altml rizer. 13

Ne var ki, yonetici smlfm yeniden gliclinli peki~tirmesi oncesinde Prospero'nun
ortaya 9lkabilmesi i9in gergekle~mesi gereken bir ~ey daha
vardlr. Propero'nun klZlyla, Napoli Krah'mn oglunun nikahla birle~mesi sozU
verilmeksizin 0 ana kadar ylirlitlilen kaygl siyasetinin hedefi sonuca
ula~tlfl1amayacaktlr. Ve Prospero, ancak, Napoli Krah oldli sandlgl oglu ve
Prospero'nun klZl is:in "... §imdi ya§ayacaklardl ki onlar, Kralla Kralis:e
olarak!" dedikten sonra, eziyetlerin kar~lhgl olan odlilli, daha once
ni~anlandlfllml~ bulunan Ferdinand ve Miranda'Yl kar~t1arma 9lkanr. Eski
Dlinya'mn flrtmah kaosuna yeniden donlilmemesinin garantisi bu evlilik
yoluyla saglanacakttr. Kral'm sozleri, ku~ku duyulmayacak bir bi9imde, bu
durumu vurgulamak ve yasala~ttrmak i9in soylenir:
bagl~laYlclhgmm

"Verin ellerinizi rocuklar!
Size mutluluk dilemeyen varsa, dilerim, omiir boyu
Mutsuzluktan kutsuzluktan kurtulmasm! ,,14

Bir A~k ve Evlilik YuvaSI Olarak Ada

More, Bacon ve Campanella hayalini kurduklan toplumlann evlenme tOrelerine,
kadm erkek ili~kilerini dlizenleyen yasalanna kitaplannda ozel bir yer aymrlar.
Ele aldlklan toplumlarda, arzuyu denetlemenin ve e~ler araSl baghhgl
korumanm farkh yollanm ortaya sererler. More'un Utopia'smda, e~ler arasmda
aldatmamn cezaSl aldatan e~in kolelige mahkum edilmesiyle ve herhangi bir
~ekilde sU9unu tekrar ederse ollime yollanmaslyla verilir. Bo~anma istekleri
uzun inceleme1er sonucu karara baglamr ve zorlukla kabul edilir. E~lerin

13

14

Paul Brown, "Flrtzna ve Somiirgecilik Soy/emi", yev. Hiilya Bahyeci, vd., Mimesis Tiyatro / (:eviriAra!jflrma Dergisi, istanbul, Bogaziyi Dniversitesi Yaymevi, Nisan 1999, s. 328
William Shakespeare, Flrtzna, s. 89.
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evlenmeden once yiplak olarak birbirine gorunmeleri sayesinde daha en ba~tan
evlilik sonraSI ortaya ylkabilecek kimi huzursuzluklann onu ahnmaya yah~lhr15.
Bacon, "dunyamn bakiresi" olarak tammladigi Ben Salem adasl ulusunun
genelev, fahi~e ya da metres tammadIklanndan ovguyle soz eder. Bu
ulustakilerin, Bacon'm "gayrime~ru ~ehvetin ilaCl" diye nitelendirdigi evlilige
kendi dogalannda varolan bir durustlukle bagh olduklan ve ticari (akrabahk,
yeyiz ya da ~ohret iyin yapIlan) evliliklerden uzak durduklan anlatlhr 16 .
Campanella, yareyi tlimuyle evlilik kurumunu ortadan kaldirmakta gorur. Gune~
Ulkesi 'nde kimin kiminle beraber olacagma Sevgi isimli yoneticinin idare ettigi
kurumdakiler karar verirler ve dogan yocuklar tum ulusa ait sayIldIklanndan
toplu halde yeti~tirilirler17. Savunduklan yontemler birbirinden ayrl~sa da
yazarlann kadm-erkek beraberligi aylSlndan iki temel degeri yucelttikleri
soylenebilir: namus ve sadakat. Ronesans yazarlanna gore, Eski Dunya'nm,
yani Avrupa uygarhgmm sosyal huzursuzlugunun giderilmesi iyin bu iki
degerin hakimiyetinde ve ~ehvetten anndlfllml~ bir cinsel politikanm
kurumsalla~masl elzem gorunmektedir.
Namus ve sadakat degerleri uzerine kurulan soylem, her ne kadar e~ler araSI
e~itlik esaslanndan dem vurulsa da, temelde kadmm cinselligi uzerinden
kurgulamr ve dolaYlslyla, aslen kadmda varedilmesi, ya da kadm bedeni
uzerinden duzenlenmesi gerekir. Shakespeare, Flrtzna'da tam da boylesi bir
varolu~u Prospero'nun klZl Miranda'yla bedenselle~tirir. Pro spero nasil
monar~ik krallarm, her yerde mevcut iktidann, ideal ve ozenilesi bir portresiyse,
aym ~ekilde Miranda da toplumsal ya~amda yer almasl gereken soylu kadmm
sembolunu sunar.
Miranda'da ovlilen nitelikler, masumlugu, merhametliligi, yardimseverligi,
aylksozltilugli ve elbette ki guzelligi olarak kar~lmlza Ylkar. Ancak her ~eyden
once, iyi dl~1 bir olu~uyla ve sadakatlyla ba~kala~lr. Ferdinand'la sahnesinde
babasmm soziinden ylkmamakla, a~kmi ilan etmek arasmda bocalar, ancak
gorulmeden onlan izleyen Prospero'yu sonradan sevinylerin en buyligune
ta~lyacak bir tavirla arzu ve sadakati uzla~tlflverir:

\5
\6

\7

Thomas More, Utopia, s. 75-77 ve s. 178.
Francis Bacon, Yeni Atlantis, s. 99-101.
Thoma Campanella, Gune$ Olkesi, s. 71-77.
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"MiRANDA

: Soyle seviyor musun beni?

FERDiNAND

: Yerler gokler kavlime olsunlar ki tamk,
Yalamm varsa, cehenneme dondursunler cenneti,
Dogru soyliiyorsam ama, cennet olsun mekamm!
Bu dunyada her$eyden, ama her$eylerden r;ok
Seviyorum seni degil, taplyorum sana
: Delilik bu benimkisi,
Aglzyorum hayatta en gonendigim $eye!

PROSPERa

: (yana) Tanrzm,
iki cihanda aziz etsin bu muhabbet kU$larzm
Ve nur insin bu muhabbet ustune!

FERDiNAND

: Niye aglzyorsun?

MiRANDA

: Kendi aczime, vermek ir;in can attlglm $eyi
Veremedig'me, benim olsun diye delirdigim $eyi de
Alamadlg'ma yamyorum ... BO$una gayret oysa!
Neye yarar ne kadar iyi saklanml$ olsa da ebe,
BuradaYlml" diye baglrdlkr;a? .. Hilesiydi bu utancm!
Dobra dobra konu$tur beni kutsal safllglm!...
Senin karm olmak istiyorum, evlenirsen,
Evlenmezsen, yavuklun. Dostlug'na da raZlYlm,
Hizmetr;in olmaya bile... ••

FERDiNAND

: Hammlmsm sen hala,
Herdaim emrindeyim.

MiRANDA

: Kocam oldun oyleyse?

FERDiNAND

: Hem de nasll ur;a ur;a,
Kafesi ar;llml$ bir kU$ misali. .. ,,18

Oyundan almtilarda ~iirselligi ve dilsel akl~kanhgl nedeniyle Can Yiicel'in <,:evirisi tercih edilmi~tir.
Ancak, itiraf etmek gerekirse kimi yerlerde Can Yiicel'in ~iirselligi kendi ellerinden ka<,:lp baZl anlam
kaymalarma yol a<,:abilmektedir. Miranda'nm burada soylediklerini de, Biilent Bozkurt'un yaptIgl gibi,
"Eger benimle evlenmek istiyorsan, seninim; / istemiyorsan, oliinceye dek kimsenin olamam. / istersen
e~in olurum, istemezsen olmam; / Ama istesen de istemesen de hizmetindeyim." diye <,:evirmek ashna
daha uygun olur. (bkz. William Shakespeare, Flrtma, <,:ev. Biilent Bozkurt, istanbul, Remzi Kitabevi,
Ekim 2000 -3. baslm-, s. 77).
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Bu sahnenin onemi, hem Miranda hem de Ferdinand'm Prospero'nun otoritesini
tamyarak ve birbirlerine duyduklan arzuyu evlilikle baglantllayarak hareket
etmelerinde yatar. Kendi arzulanyla, babanm talep ettikleri arasmdaki bu
katlkslz uzla~ma, oyunun can damanm olu~turur. Babamn ba~lang19taki
yaptmmlan ve yasaklamalan arzuyu klzl~tlrmaya yaraml~ ama aym zamanda
onu bi9imlendirip olmasl gerekene yonlendirmi~tir. Boylesi bir arzu, repliklerde
de dile geldigi gibi, oylesine kutsal ve cennete ozgiidiir ki, cinsel birle~me onun
sadece onemsiz bir boyutunu olu~turur. Dahasl, a~km ~ehvetten slynhp
kurtularak kutsile~mesi, cinsel birle~menin kendisini de kutsal bir Wrene
donii~tiiriir. Ferdinand'm, gektigi 9ileye katlanma bi9imiyle kendisini
ispatlamasl iizerine ona klZlm teslim eden Prospero'ya soyledigi a~agldaki
sozleri, hem bu birle~ik kutsalhgl vurgular hem de bu a~km gelecegini garanti
altma ahr:
"Emelim hep,
Mutlu giinler, nurtopu bebeler ve uzun bir omiir
Madem, bu

a~k gibi

En kenarda

ko~e,

bir a~kla, en golgeli kuytu,

ve de insanzn aklml {:elen

Seytanzn ijj;vasl, onurumu {:ignetip ban a,
Sehvete

donii~tiiremez

ve 0 diigiiniin diigiin {:i{:ekler 'ni

Ellerime ezdiremez, hayal ettik{:e ben
Giine~

Tanrzsl Fobus 'm

tokezlenmi~

0 ~enligi

atlarzyla

Ve zincire vurulmu~ gecesiyle 0 giiniin ,,19

Bu haliyle, Miranda'yla Ferdinand'm sahnedeki birlikteligi tam da Bacon'm
"gayri me~ru ~ehvetin ilacl" saydlgl evliligin ilahla~tmlmasl olarak goriilebilir.
Diger yandan, bu birlikteligin ilacl oldugu ~ey, sadece ~ehvet degil, bir onceki
bOliimde belirttigimiz gibi, aym zamanda "gayri me~ru siyaset"tir. Prospero'nun
diikahgml geri almasl Miranda'nm sosyal konumunu bir anda dii~eslige
yi.ikseltmi~ ve Napoli Krah'mn, ogluyla evliliklerini kutsamaslyla da gelecegin
kraligesi yapllml~tlr. DolaYlslyla, Gonzalo'nun final de sordugu "Milano
Diikii 'niin Milano'dan atllmasl acaba, torunlarz Napoli Krallarz olsun diye

18
19

William Shakespeare, Flrtma, s. 61-62.
A.g.e.; s. 72-73.
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miydi? ,,20 sorusunun CeVabl olan yliksek sesli bir "Evet! ", okuyuculseyirci i<;in
oyunun kurgusunun yardlmlyla <;oktan hazlrlanml~ durumdadlr. Boylelikle,
oyunun sonunda Miranda'yla temsil edilen sevgi ve Prospero'yla temsil edilen
iktidar ustahkh bir bi<;imde bir araya getirilmi~ olur. iktidann kollaYlclhgmda
bir sevgi ya da sevgiyle kutsanan bir iktidar.
Sonsoz: Britanya Kralhgl ve Tiyatro Sahnesi Olarak Ada

Bu yazmm ba~langICmda Flrtma'mn hem bir litopya metni, hem de bir litopya
ele~tirisi olarak okunabileceginden bahsetmi~tik. Simdiye kadar lizerinde
durduklanmlz, Shakespeare'in litopyalarda dolayslz bir bi<;imde ele~tirdikleri
lizerine kuruldu. Utopya metinlerinin Avrupa monar~ilerinin dl~mda kunnaya
<;ah~hklan ideal dlizenin, Shakespeare tarafmdan hem cografi hem de simgesel
dlizeyde bizzat bu monar~ilerin bagrmda ye~ertildigini gostenneye <;ah~tlk.
Bununla birlikte, Shakespeare'in kendi soylemini kurgulamasl a<;lsmdan dli~sel
bir adaya gereksinim duymasl, onun niyetinin yine de blitUnliyle olumlamadlfl;1
kendi <;agmm monar~ik dlizenlerine dair hayali bir litopya kunna yonlinde
oldugunu gosterir. Ne var ki, geryek bir commonwealth'in, yani tUm halkm
refahml saglayacak siyasi ve kamusal bir dlizenin nasll in~a edilebilecegine dair
kurguladlgl litopik <;ozlimler bizzat Britanya Kralhgl 'ndaki siyasi otoritenin
hegamonik soylemini yeniden liretmeye yarar.
Slraslyla ele alacak olursak, oncelikle, sergilenen olaylann cereyan ettigi adamn
cografi belirsizligi ve adamn dogasmm yabamlhgl Prospero'nun oyun i<;inde
olu~turacagl dlizenin evrenselligini teminat altma ahr. insamn en dogal zaaflan
ve en hakiki ihtiya<;lan lizerinden bi<;imlendigi soylenebilecek bOylesi bir
dlizenin "olmayan yer"de var edilebilmesi, "her yer" i<;in, ozellikle de oyunun
hitap ettigi Britanya adasmm vatanda~lan a<;lsmdan model olu~turabilecegini
vurgular. Hem zaten, gostenneye <;ah~tlglmlz gibi, adamn sakinleri seyircinin
yadlrgamayacagl ol<;lide kendilerindendir. 0 halde, "kendilerinden ge<;mi~ken
ge<;mi~ kendilerini bulmak" sadece oyunun i<;indekiler i<;in degil, seyirciler
a<;lsmdan da ge<;erli bir onenne saYllabilir. Diger yandan, dli~sel adada
ya~ananlarla seyredenlerin dlinyasl arasmdaki ortakllk anlatldaki karakterlerden
ibaret degildir, adadaki olaylann zamamyla sahnelemenin sliresi de paralel
ilerler. Flrtma koptugunda saat ogleden sonra iki civanndadlr ve oyunun
sonunda Prospero tutsaklannm kar~lsma <;lkhgmda saatin: alh oldugu belirtilir.
20

A.g.e.; s. 89.
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Bu siire zarfmda sahne biitilniiyle adaya donii~mii~, adamn gen;:ekligi e~zamanh
bir bi<;imde seyircinin ger<;ekligini ku~attm~ttr. Prospera 'nun dogrudan
seyirciye hitap eden kapam~ sozleri anlattlanlar, ger<;ekte ya~ananlar ve sahnede
ger<;ekle~enler (oykii, ya~am ve sahne) arasmdaki biitiinliigii vurgularken,
anlattlanlara onay verme sorumlulugunu da seyirciye yiikler:
"Alkz/j tutan eller 'nizle,
Doldurun ki yelkenimi,
Memnun etmek seyredeni sayenizde miimkiin olsun!
Onca tzlszm, onca afsun
Hep duanzza bereket,
Yoksa sonumfelaket. ,,21

Terry Eagleton'm belirttigi gibi, "Gorevi, tikel bir toplumsal diizeni, onu
doganzn degi/jmezligi ve kar;znzlmazlzgz ile doldurarak dogalla/jtzrmak alan
soylem genellikle ideoloji olarak adlandzrzlzr,,22. Shakespeare'in Fzrtzna'da
iirettigi iitopik <;oziimlerin de bu yoniiyle son kertede ideolojik olduklan iddia
edilebilir.
Propero ve Miranda'mn temsil ettigi degerler, onlar araclhglyla kurulan
metaforlar a~ikar bir bi<;imde oyunun ideolojik soyleminin niteligini belirler,
ama bu soylemin temel dayanak noktasml bizzat, Shakespeare'in dahil oldugu
"Kral'm Adamlan" toplulugunun da hamisi olan Kral James'in soyledikleri
olu~turur: "Ben kocayzm, ve tiim ada benim yasal e/jim; Ben ba/jzm ve a da
benim viicudum ,,23. Bu soylemde, Prospero'nun iktidannda oldugu gibi, Kral'm
goriiniir-goriinmez varhgl tilm adaya dagllml~ttr, diger yandan onun tebasma ve
tebasmm ona sadakati evlilige ozgii sevgi ve sayglyla per<;inlenir. Bu, kadmlann
olmadlgl, daha dogrusu, Prospero'nun yozla~ml~ uygarhgm dl~mda tutarak
yeti~tirdigi klZl Miranda'yla ili~kisinde oldugu gibi, kadmm erkegin dogal bir
uzantlsl, adeta bir uzvu gibi davrandlgl bir diizendir.
Fzrtzna'daki adada Miranda dl~mda herhangi bir kadma rastlanmaz, Pro spero ve
Napoli Krah'nm e~leri hakkmda birer "iffet timsali" olduklan dl~mda bir

21
22

23

A.g.e.; s. 94.
Terry Eagleton, William Shakespeare, c;ev. A. Ciineyt Yalaz, istanbul, Bogazic;i Oniversitesi Yaymevi,
1998, s. 110.
Krahn 1603 ytltnda parlamentoda yaptlgt konu~madan aktaran C.H. McIlwain, The Political Works of
James I, Cambridge, Mass. 1918, s 272; (William Shakespeare, The Tempest, s. 39).
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bilgimiz yoktur, adamn eski hakimi Sycorax ise, ~eytani gudtileri sayesinde
gayri me~ru yollarla peydahladlgl oglunu dunyaya getirdikten sonra olmu~tUr.
Bu yoksunlugu Kral James'in kendisini tasvirinde oldugu gibi butUnuyle
"Koca" ve "Baba" imgesi doldurur, ve her ikisi de annesiz olan yocuklan
babalann ittifakl birle~tirir. Adamn ucra cografyaslllda kurulan ve Prospero'nun
varisleri araclhglyla Avrupa'ya, Kral James'in Britanya'sllla ta~lllacak olan
paternal duzen, hem kadllllann soy agacllldaki varhgllllll onem ta~ldlgl onceki
siyasete, hem de geli~mekte olan burjuva giri~imciliginin onunde engel
olu~turmaya ba~layan ortayaga ozgu patrimonyal baglara son verecektir.
Geryekten de, Richard Sennet'in belirttigi gibi, "baba" ile "patronu"
24
ili~kilendiren paternalizm, "baba" kavramllllll olyegini ve gucunu bUyiitecek
ve iktidann saray ve soylular olyeginden ylkarak tUm ulusa yayllmasllla, tum
ulusya iyselle~tirilmesine olanak saglayacaktlr. Shakespeare'in adaslllda hayati
yonleriyle i~lenen bu paternalist soylem, bir diger yonuyle Eski Dunya 'Yl
ayakta tutan monar~ilere dayah feodal sistemin kendisini feshetmeksizin
donu~tUrmesine ve Yeni Dunya'mn onlerinde yeni vaatler dogurdugu kapitalist
sistemin tuccar giri~imcileriyle uzla~masllla yol ayacakml~ gibi gorunmektedir.
Ne var ki, Shakespeare'in adllla methiyeler duzdugu bu uzla~l, esasen, monar~ik
liderligin degil, kolonile~menin ve somurgele~me uzerine kurulu emperyalist
hedeflerin belirledigi ortak ylkarlann uzerinde in~a edilmi~tir. 0 halde, mevcut
geli~meler aylsmdan tayin edici olan somurgecinin somurgele~tirilenle
i1i~kisidir. Shakespeare'in Prospero uzerinden Caliban'a bakl~mda donemin
basklll ideolojik soyleminin yanslmaSllll bulmak zor saYllmaz, bu soylem
"insanlardaki a~aglhk, kolu ve vah~i alan her~eyi simgelemek uzere yerliyi
kullanzr,,25. Ancak yine de, Prospero'nun Caliban'l "vebali" sayarak adada
yalmz ba~ma blrakmasmm ardmda, ronesans humanizmasllllll insam her~eyin
olyutU sayan gorii~lerinin yanslmaSlm bulmak mumkiindfu. Prospero gibi
Caliban da sonradan, yaptlgl hatalar ve ogrendikleri dogrultusunda kendi
adaslllm hukiimdarhglm kendi ba~ma olu~turacaktlr. Bu yozumun oyunun
sergiledigi diger yozumlerin iyerisinde en zaYlfl oldugu ku~ku gotUrmez, ama
Shakespeare'in savundugu cinsiyetsizle~tirilmi~ ve yabancldan anndmlml~
iitopik siyasi-toplumsal duzen aylsllldan Caliban'l dl~anda tutmasl
kaYlmlmazdlr. DolaYlslyla, yozum kendi yozumsuzluguyle birlikte sergilenmek
zorundadlr. Nitekim, oyunda sergilendigi gibi, Caliban ya da Antonio gibi
24
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herhangi bir "oteki"nin yoklugunda Prospero'nun otoritesinin de bir anlaml
kalmaz. Geriye, Prospero'nun bilgeliginin ve vUcudunun Miranda'nm
torunlannda siirecegine dair zarif bir hayal, ya da, Shakespeare'in tiyatroyu
blrakmasmm ardmdan diinyanm eskimeyen degerleriyle ayakta kalacagma dair
ho~ ama imkanslz bir iitopya kahr.

