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Bogazi~i Universitesi Edebiyat Kuliibii

Bogazici Universiteai Edebiyat Kulubii B.U. Kampilsil'nde edebi
yat gilndemini yaymak amaciyla eahsmalanrn surdurmektedir.
Kuliip, yapisi geregi Edebiyat Kuliibii catisi altmda cahsma yapan
cesitli komisyonlardan olusmaktadrr. Halihazirda kulupte cahsma
yapan il<; komisyon bulunmaktadir. Drama Komisyonu, Kurt Ede
biyati Komisyonu ve Yaratici Yazim Komisyonu... Kuliip, su anda
yukarida adi gecen komisyonlardan olusmasma ragmen farkh
komisyon olusumlarma da aym yapi itibariyle aciktir. Farkh tarz
larda ve farkh cahsma pratikleri icinde olan komisyonlarm birlik
te olusturduklan bu cahsma, Bogazici Universitesi kampusu icin
bir model olusturabilir. Bu, beraber cahsma pratiginin ortak bir
iirunle meyvesini vermesi uzun yillardir cikmayan derginin akibe
ti acismdan da buyiik onem tasimaktadir. Yazmca'mn Bogazici
Kampusu'ne yeniden ve eskisinden daha iddiah girisinin
kampuste edebiyat gimdemi yaratmasmi umuyoruz... Bu nedenle
de, daha onceki senelerde ciknus olan bes sayisim da yok sayma
yarak "SaYI:1-6"nm bunun icin bir baslangic olmasim istiyoruz.
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Drama Komisyonu'nun Cahsmalarl Uzerine

Edebiyat Kulubu bunyesinde daha once de var olan Drama Komis
yonu, cahsmalarma -/.1998-1999 ogrenim yihnda yeniden basladi.
Komisyonun kurulusu, edebiyatm tek basma okuma ve yazma pra
tiklerini kapsamadigi, sinemadan, tiyatroya kadar bircok alanda
var oldugu gerceginden yola cikilarak tiyatro metinlerinin edebi yo
nuyle ilgili cahsmalarm Edebiyat Kulubu bunyesinde yapilmaya
baslanmasiyla gerceklesmistir, Kulup, yapisi geregi cesitli bashk
larda cahsma yapan komisyonlara acik oldugu icin drama cahsmasi
da komisyon zemininde yiiriitulebilmistir.

Drama Komisyonu'nun ana faaliyetini cesitli tiyatro metinleri uze
rine yaptigimiz incelemeler olusturuyor. Genellikle ya bir tarihsel
donemin tiyatral iirunleri ya da belli tiyatro yazarlarmm eserleri
iizerine cahsmalar yurutuyoruz, Oyun metinlerini incelerken yazil
digi donemin kosullarmdan, yazarm bu kosullarla kurdugu iliski
den ve diger eserlerinden soyutlamamaya ozen gosteriyoruz. Boyle
bir yaklasimm, bir edebi eserin salt "edebi haz nesnesi" olarak de
gerlendirilmesinin ve toplumsal kosullarm edebiyat alanmdaki
yansimalarimn goz ardi edilmesinin onune gecmesi acismdan 0
nemli oldugunu dusunuyoruz.

Bu cercevede 1998-2004 yillari arasmda Drama komisyonu tarafm
dan 20. yiizyil basi avangard oyun yazarlari, Antik Yunan tragedya:
Ian ve komedyalari, Moliere ve Shakespeare iizerine cesitli cahsma
lar yiirutuldu. Antik Yunan tiyatrosu iizerine yaptigimiz uzun e
rimIi okuma-arastirma, klasik tiyatronun kokenine inerek 0 za
mandan gunumiize devam eden Aristotelyen tiyatro anlayisim c;o
zumleyebilmek acisindan olumlu bir cahsmaydi. Bu bize aym za
manda klasik tiyatro anlayisma tepki olarak ortaya cikan edebi u
runleri okurken karsilastirma imkam da tannrustir. Biiyuk tiyatro
ustalari olarak nitelendirilebilecek yazarlardan ise oncelikle
Shakespeare ve Moliere iizerine okumalar yapmanm, Drama Ko
misyonu'nun amaclari acismdan olumlu olabilecegini dusimduk. Bu
yazarlarm eserlerini incelerken urun verdikleri donemlerin toplum
sal kosullari iizeri ~.te yaptigmuz yan okumalar, oyun metinlerini in
celerken onemli bir referans noktasiydi.




















































































































