Son Söz
Woyzeck ve Doktor - Georg Büchner
Georg Büchner’in yaz›lar›, Alman edebiyat çevreleri taraf›ndan, yaz›ld›ktan sekiz sene sonra keflfedildi; Alman tarihi de edebiyat›n birkaç sene gerisinden gelerek ulaflt› bu eserlere. Strassburg’lu bir t›p hekimi Büchner, yirmi dört yafl›nda Zürih’te tifüsten ölmeden önce, kendisini bir tiyatro oyununu parçalar halinde ka¤›da dökmeye adam›flt›. Oyun, Birinci Dünya Savafl›’na
dek okunmad› ve sahneye konulmad›. Savafl esnas›ndaysa, ça¤dafl
tiyatronun en önemli parçalar›ndan biri haline geldi. Afla¤›da
okuyaca¤›n›z sahnede, Nazilerin ilk örneklerinden biri olan doktor, üç ayd›r bezelye diyeti yapt›rd›¤› Woyzeck’i, do¤an›n ça¤r›s›na uydu¤u ve saat bafl› toplad›¤› idrar kolleksiyonunu bozdu¤u için
azarlamaktad›r. De¤iflim geçirererek yücelen bireylikle ilgili
cümleler, kuflkusuz oyunun en vurucu bölümlerindendir, çünkü
as›l makineleflmifl olan Woyzeck de¤il, doktorun kendisidir.
DOKTOR: Bu da ne demek oluyor, Woyzeck? Bir de sözüne
sad›k bir adam oldu¤unu söylerdin, öyle mi?
WOYZECK: Anlayamad›m, doktor?
DOKTOR: Seni gördüm, Woyzeck. Soka¤a sal›verdin çiflini, bir
köpek gibi duvara ifledin! Hem de günde üç groschen kazanmana
ra¤men! Yanl›fl, Woyzeck, çok yanl›fl. Dünyan›n çivisi ç›km›fl,
çivisi!
WOYZECK: Ama doktor, çok s›k›flm›flt›m, do¤an›n ça¤r›s›na
karfl› koyamad›m!
DOKTOR: Çok s›k›flm›fl, do¤an›n ça¤r›s›ym›fl! Do¤a m›? Ben
sana mesanenin sfinkter kas›n›n kontrol edilebilece¤ini
kan›tlamad›m m›? Do¤aym›fl! Woyzeck, insano¤lu özgürdür,
insanl›k de¤iflim geçirerek yücelmifl, özgürlü¤e dönüflmüfl bireyliktir. Mesanesini kontrol edemiyormufl! (Bafl›n› sallar ellerini
arkas›nda kavuflturur, afla¤› yukar› yürümeye bafllar.) Bezelyelerini yedin mi, Woyzeck? Unutma, bezelyeden baflka yemek
yok, yoksa Tanr› yard›mc›n olsun! Bilimde bir devrim yarat›lacak ve bu devrimi doruklara ç›karacak olan da benim! Yüzde bir
üre, amonyum, hidroklorür, peroksit....Woyzeck hat›r›m için bir
kere daha küçük su dökebilirsin, de¤il mi? Paravan›n arkas›na
geç de bir dene.
WOYZECK: Yapamam, doktor.
DOKTOR: (Hiddetle): Ama duvara iflemeyi biliyorsun, elimde
yaz›l› anlaflma var, iflte burada, bak, üzerindeki senin imzan! Seni gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Bafl›m› bir dakikal›¤›na
pencereden uzatm›fl, günefl ›fl›¤›n›n paroksimal aks›r›k nöbeti yarat›p yaratmad›¤›n› kontrol ediyordum. (Woyzeck’i bo¤acak gibi
ellerini uzat›r.) Hay›r, Woyzeck, öfkeli de¤ilim; öfke sa¤l›ks›z

bir duygudur ve bilimsel bir yaklafl›m de¤ildir. Sakinim ben, son
derece sakin; nabz›m her zamanki gibi 60, bunu sana en ufak bir
heyecan duymaks›z›n söylüyorum. Aman Tanr›m, kim bir insan›, bir adam› düflünmekle vakit kaybetmek, bafl›n› a¤r›tmak ister
ki? Karfl›mda bir semender ölüyor olsa, hadi neyse...Hay lanet
olsun Woyzeck, çiflini duvara yapmamal›yd›n.
WOYZECK: Bilirsiniz, Doktor, baz› insanlar böyle yarat›lm›flt›r, mizaçlar› böyledir. Ama Doga’ya gelince ifl de¤iflir
bilirsiniz ya Do¤a...(Parmak eklemlerini ç›tlat›r.) Nas›l desem, mesela...
DOKTOR: Yine felsefeye mi bafllad›n, Woyzeck!
WOYZECK: (S›r verirmifl gibi): Doktor, her zaman önümüzde
sereserpe olmas›na ra¤men asl›nda saklanan Do¤a’n›n bir an için
gözünüze iliflti¤i oldu mu? Kimi zaman günün ortas›nda, günefl en
tepedeyken, dünya alev alev yan›yormufl gibi görünürken,korkunç
bir ses kulaklar›mda yank›lanmaya bafll›yor.
DOKTOR:Woyzeck, sen de bir aberasyon belirtisi var!
WOYZECK: (parma¤›n› burnuna koyar): Mantarlar, Doktor,
hepsi mantarlarda gizli. Toprakta büyürken nas›l flekiller
oluflturduklar›n› fark ettiniz mi hiç? Ne söylediklerini bir çözebilseydik.
DOKTOR: Woyzeck, flahane birfley bu, ikinci derece aberasyon
belirtileri gösteriyorsun, oldukça renkli bir vaka hem de. Bir
ikramiyeyi hak ettin, Woyzeck. ‹kinci derecenin belirtileri
flunlard›r; kifliye mahsus saplant›lar hariç genel olarak rasyonel
düflünceler. Günlük hayat›nda bir de¤ifliklik olmad›, de¤il mi?
Subay›n› hala t›rafl ediyorsun de¤il mi?
WOYZECK: Evet, efendim.
DOKTOR:Bezelyelerini yiyorsun?
WOYZECK: Emretti¤iniz gibi istikrarl› yafl›yorum, Doktor.
Paralar› da kar›ma veriyorum.
DOKTOR: Vazifelerini yerine getiriyor musun?
WOYZECK: Evet, efendim.
DOKTOR: Enterasan bir vakas›n, Woyzeck. Böyle devam
edersen sana bir ikramiye verilecek. Nabz›n› uzat bakay›m. ‹yi!
(“Beim Doktor”, Woyzeck, 1836-1837,
Münih’te sahneye konulan ilk gösteriden, 1913)
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