‘SO RA BİR HABER YAYILDI ESKİ D
YE İ D YALAR BULU MUŞ.’
B. Brecht 1938-'39 da yazmış
olduğu "Gal�le" oyunu �ç�n, "bu oyun
b�r trajed� değ�ld�r" der. Fakat oyun,
yüzde yüz ep�k de değ�ld�r.
Yazdığı bu oyunla Brecht, yen� b�r
b�l�m çağının başladığını göstermek
�ster. Çünkü Gal�le o güne kadar
doğru b�l�nen yanlışlara ayna tutan
b�l�m �nsanlarından b�r�d�r.
Dünyanın, evren�n merkez�nde
harekets�z durduğu ve her şey�n
onun çevres�nde döndüğü �nancına
karşı çıkan Capern�cus'un düşünces�n�n doğruluğunu kanıtlamıştır.
Ancak aynı düşüncey� eng�z�syon
mahkemes� karşısında ölümü
pahasına savunan çağdışı Bruno
kadar kararlı davranamamış, k�l�seye
boyun eğm�şt�r.
Fakat �nsanlık tar�h�ne katkıları , "�k�
Büyük Dünya S�stem� Hakkında
D�yalog" (DİSCORSİ) k�tabıyla
kend�nden sonrak� b�l�m �nsanlarına
katkısı yanıyla da değer� �nkar
ed,�lemez... Öylek� E�nste�n, "Gerekl�l�ğ�n h�kayes�, Gal�leo'nun, 1632
yılında, hareket�n ve mekan�ğ�n
yasalarının Celektromanyet�zma
yasaları henüz keşfed�lmem�şt�)
sab�t hızdak� bütün referans s�stemler�nde aynı olduğu �lkes�n� ortaya
koymasıyla başlar" der.
Feodal toplumda adalet�n tems�lc�s�
olarak k�l�se kabul ed�ld�ğ� �ç�n, haklı
yada haksız olana papazlar karar
ver�yordu. Görünürde adalet İnc�l
üzer�nden değerlend�rselerde
aslolan egemenler�n çıkarlarıydı.
Yan� tıpkı bugünkü g�b� o gün de
adalet�n "sorumluluğu" mülkün
temeller�n� sağlamlaştırmaktı.
Dolayısıyla zeh�rl� b�r yılan olan
eng�z�syon hep çıplak ayakları ya da
çıplak ayaklıların gözünü açmaya
çalışanları sokmuyordu.
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İşte bu koşullarda yaşayan Gal�le,
korkuları neden�yle K�l�seye h�çb�r
zaman baş kaldıramamıştır. Brecht
der k�, "Çünkü o b�r kahramandan
z�yade rahatına düşkün b�r �nsandır.."

b�r adım attık: Boşlukta sallandırıyoruz yıldızları,,, H� b�r yere tutunmadan, almış başlarını g�d�yorlar artık.
Gem�ler�m�z g�b� hızla g�d�yorlar hem
de. Yeryüzü de sev�nçle dönüyor
Güneş�n çevres�nde balıkçılar,
tüccarlar, Prensler, kard�naller... Papa
Buna rağmen, �stese de �stemese de b�le dönüyor b�rl�kte" (syf.11)
b�l�msel gerçekler onu hep kurulu
düzenle karşı karşıya get�rm�şt�r.
Gerçekler� söylemek �ç�n yer yer
İşte bu oyunda �k� düşüncen�n,
k�l�seyle tartışmalara başvurulur.
b�l�msel gerçeklerle -�deal�zm�n
Mesela; G�ordono Bruno'yu, Kopern�çatışması en çarpıcı hal�yle ortaya
kos'un �nancını yayıyor d�ye Roma'ya
konuyor. Brecht bunu bazen
sürdünüz!" der Gal�le...
Gal�le'n�n bazan da arkadaşlarının,
öğrenc�ler�n�n ağzından �fade eder, Rah�p; tüm egemenler g�b� �k�yüzlümesela Gal�le'n�n ağzından; "kentler dür, "Hazır, onun �ç�n değ�l yanlış
dar, görüşler de dardı..."der.
kuramları savunduğundan değ�l;
Bruno Vened�kl� değ�ld�, burada bell�
"Her şey kımıldıyor çünkü... Gem�ler- b�r �ş� de yoktu, onun �ç�n gönder�ld�
le başlamış bu �ş... Kıyı g�tm�şler
Roma'ya. Bırakın ş�md� Bruno'yu, o
önce, derken, veryansın etm�şler,
adam yakıldı Rom 'da..." (syf.23)
bırakıp kıyıları açılmışlar büyük
den�zlere..."
Egemenler �ç�n herşey�n başının para
olduğunu da kahramanlarının
"Sonra b�r haber yayıldı esk� dünya- ağzından d�le get�r�r. Brecht, Gal�le
mıza: Yen� dünyalar bulunmuş
öğretmenl�ğ� karşılığında ver�len
dend�. Oralara değ�n ulaştı gem�ler�- maaşın azlığından dem vurunca
m�z'Korktuğumuz o büyük den�zler, ün�vers�tede denetç�l�k yapan görevl�
meğer küçük su b�r�k�nt�ler� �m�ş"
aba altında sopa göstererek;
d�yoruz ş�md� gülerek... Dört elle
sarıldığımız gerçekler sarsılıyor;
"Ötek� kentler�n durumunu unutmagözü kapalı �nandığımız nesnelere
yın: k�m� yerde kırbaç altında �nl�yor
kuşkuyla bakab�l�yoruz bugün..."
B�l�m! Hem de k�tap c�ltler�n�n
meş�nler�nden yapmışlar kırbaçları;
Ve konuşmaya devam eder Gal�le;
Taşın nasıl düştüğü �lg�lend�rm�yor
"B�r yel üfürdü Andrea: Prensler�n
onları. Onlar Ar�stoteles'�n yazdıklade, d�n adamlarının da altın �şlemel� rıyla �lg�len�yor yalnız. Gözler okumak
elekler� havalandı... Yağlı tombul,
�ç�nd�r o kadar. Ayak kaydırmacalar
zayıf sıska bacaklar çıktı ortaya,
varken, düşme üstüne yen� yasaların
tıpkı b�z�m bacaklarımız g�b�..."
ne önem� vardır d�yorlar... "(syf.26)
(syf.11)
der.
K� oyunda sık sık sınıf ayrılıklarına da Baskıcı ve yasakçı z�hn�yete başından
değ�n�l�r.
sonuna kadar oyun kahramanlarından b�r� olan ev sah�bes�n�n küçük
" Ne öğretm�şlerd� b�ze ? Düşmes�n oğlu Andre'yla Gal�le'n�n d�yalogları
d�ye yıldızlar saydam b�r yuvarlağa üzer�nden d�kkat çek�l�r.
çakılıdır. B�r yürekl�l�k göster�p �ler�

�nanmalarını �stem�şt�, ben gördükler�ne �nansınlar d�yorum. Görmek
�stemeyenler�n gözüne zorla
sokulur gerçekler. Kollarından
Andrea- Neden ?
yakalayıp teleskopun önüne sürükGal�le-Hoş görünmüyor yasakladılar. leyeceğ�m onları.
Segredo-Korkunç b�r yoldaşın Gal�le.
Gerçeg� görmek mutsuz kılar k�ş�y�.
Andrea-uydurma değ�l k� bunlar...
Ancak b�r an gözü kamaşan �nanır
Gal�le-Olsun, yasaklıyorlar �şte, B�z �nsan kafasına. Görmes�n� b�len
kend� kuyusunu kazar, derler.
f�z�kç�ler doğru ded�kler�m�z�
kanıtlayamıyoruz daha. Büyük
Kopern�kus'un s�stem�n� b�le kanıtla- Gerçeğ� gören b�r�s�ne-�sterse
yıldızlarla �lg�l� olsun-el�n� kolunu
yamadık. Varsayımlar dayanıyoruz
sallayarak dolaşmayı bırakırlar mı?"
daha.
"Gal�le- Bak Andrea, burda olup
b�tenler� anlatma başkalarına.

Andrea- Varsayım ne demek ?
Gal�le-Varsayım, var sayılandır; ama
kanıtlanamaz.
Andrea- s�z bana herşey� kanıtladınız ama ?!"
1610 yılının 10 Ocak günü �s�m�n
kanıtını buldu. Gal�le o varsayımın
kanıtını buldu.
"Sagredo- Daha on yıl olmadı..
Roma'da b�r�n� yaktılar... Adı G�ardano Bruno �d�. O da bunu savunmuştu, unutma.
Gal�le-B�l�yorum, ama görüyoruz
Sagredo, görülen bu . Ayırma
gözünü ordan, ayla dünya arasında
h�çb�r ayrım yok.
Görüyorsun bunu . Bugün ayın onu,
10 Ocak 1610! İnsanlık günlüğüne
şunu yazıyor bugün: Göğün boşluğunu gördük.
Sagredo-Korkunç!.." (sy.54)
İşte teleskopla gördükler� bu kanıt
b�le hayatlarına malolab�l�rd�.
Brecht yaşanan kaygıları d�le
get�r�rken b�r yandan da b�l�m
�nsanlarının ger�c�l�kle olan zorunlu
mücadeles�n� ortaya koyar. Fakat
k�m�s� bunu kahramanca başkaldırarak yaparken k�m�s� de kaçar. Hoş,
kaçsa da o gerçek sah�c�l�ğ�nden b�r
şey kaybetmez.
Belk� de bunun �ç�n, tüm korkularına
rağmen arada b�r cesaret gel�r
Gal�le'ye ve;

(syf.54)
Bu ısrar, neden�yle Gal�le'y� de
çıkarırlar eng�z�syon mahkemes�ne...
olacaklara da�r dostları şöyle
konuşur;
"Andrea-(ne yaparlarsa yapsınlar)
Ölür de dönmez sözünden." Gerçeğ�
b�lmeyen alıktır" derd�, unuttunuz
mu?
Federzan�-Ben de �nanmıyorum
döneceğ�ne, dönerse ama görmüyey�m öley�m daha �y�. Ne var k� çok
güçlü ötek�ler, çok.
Andrea-Herşey güçle olmaz, yapılamaz zorla!
Federzan�-K�m b�l�r?!
Keş�ş-... Kend� yaptıklarını Horas�us'un ş��r�yle karşılaştırdıydı, ' O ş��r
de b�r şey değ�şt�remezs�n,' dem�şt�.
Güzel� sevd�ğ�nden söz etm�ş,
gerçeğ� aramama o zorluyor ben�
dem�şt�...
Federzan�- Çan çalmıyor. Beş� üç
geçt�.
-D�ren�yor öyleyse.
Keş�ş-Dönmeyecek sözünden
göreceks�n�z.
Federzan�-Dönmeyecek, Oh, ne
mutlu b�ze!

Andrea-Demek zorla olmuyor!
H�çb�r şey olmaz! Demek: üstes�nden gel�n�rm�ş alıklığın, kaya g�b�
"-Heps�n� kollarından tutup telesko- sağlam değ�lm�ş!
pun önüne sürükleyeceğ�m. Papaz- Demek: İnsanoğlu korkmuyor
ölümden!
lar da �nsan, onlar da kanıtlar
karşısında d�ze gel�rler . Unutma
(sy.161)
Sagredo, Kopern�kus sayılara
Fakat umduklarının ters�ne çan

çalar... Sokaklarda Gal�le'n�n �nkar
demec� okunur.
"Andrea-(Bağırır) mutsuzdur o ülke
k� kahramanlarından yoksundur." (sy.
166)
Ve Gal�le'n�n h�tabı D�scors�'den b�r
bölüm g�rer:
"Hep�m�z b�l�r�z k�, üç dört arşınlık b�r
yerden düşen köpeğe b�r şey olmaz
da çıta olur ayağını kırar; ama ked�
sek�z on arşından düşsede kalkar
ayağa; ağustos böceğ� kuleden,
karınca aydan düşse ne olur? H�ç.
Büyüklere kıyassa hayvanlar daha
güçlüdür; b�tk�lerde de bu böyled�r:
İk� yüz arşın yüksekl�ğ�ndek� b�r
çınarın dalları körpe b�r çınarın dalları
kadar dayanamaz rüzgara. Doğa b�r
atı y�rm� at büyüklüğünde yapamadığı g�b� b�r dev� de on m�sl� daha �r�
yapamaz. Yoksa bütün organların
oranlarının değ�şmes� kem�kler�n
büyüklüğü ölçüsünde güçlenmes�
gerek�r. Büyük (male�nler�n) küçüklerden daha dayanıklı olduğu düşünces� yanlıştır besbell�."
(syf 167)
Son perdede; Gal�len�n yen�lg�
sonrası yaşamı kısaca yansıtılır.
Sahnede, en yakın dostları tarafından
terked�lm�ş, yıkık b�r b�l�m �nsanı
tablosu vardır. Ancak g�zl� saklı da
olsa b�l�msel çalışmalarına devam
etm�şt�r. Kızı ve k�l�se denetç�s�nden
saklayarak yazdığı k�tabı D�scors�'y�
b�t�r�r. Ve tesadüf bu ya, kend�s�n�
son kez görmeye gelen artık büyümüş genç b�r b�l�m �nsanı olan
Andrea'ya tesl�m eder. Böylece
düşünceler�n� ve b�l�msel çalışmalarını yen� kuşağa aktarmıştır.
Bu f�nalle Brecht, b�l�m�n öyle ya da
böyle tüm engeller� aşarak geleceğe
yürüyeceğ�n� anlatır.
Öyle de olmuştur.

Oyun Adı Galile
Yazarı Bertol Brecht
Çeviri Adalet Cimcoz
Galilei Galileo
Şakran Hapishanesi
Özgür Tutsaklar
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