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TEŞEKKÜR
Bu tezin hikayesi oldukça uzun. Eğitim bilimlerine yönelik lisans yıllarımda, bir yandan
da tiyatroyla ilgilenirken oyun kuramını keşfetmiş ve oyun konusunun hem eğitimde
hem de sanattaki önemine ilişkin sorgulamalarım başlamıştı. Bu ilgimi lisans programı
bitirme tezimde “Eğitim-Öğretimde Oyun” başlıklı çalışmamla daha ayrıntılı anlamaya
çalışmış fakat konuya ilişkin ilgim “kültür” alanına da yönelip, katlanarak artmıştı. O
çalışmadan bu zamana, aradan geçen yedi yıllık süreçte teşekkürü borç bildiğim
kişilerin sayısı da hayli birikti.
Tiyatro oyunculuğu yapıp, Huizinga’nın oyun kuramını okuduğum zamanlarda
yönetmenim Can Doğan oyun konusuna ilişkin sorgulamamın gizli kahramanlarından
biridir. Prova esnasında “bir oyun yap” demesiyle, Huizinga’nın yaklaşımına tezat
oluşturduğundan elbette habersizdi. Daha sonraki yıllarda Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde hocam olan Can Doğan’a, vermiş olduğu ilham için nihayet teşekkür
edebilirim. Çok teşekkürler.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü Yüksek Lisans programında oyun/oyuncu
konusuna kafayı takmış olduğunu öğrendiğim, bölümde danışmanlığımı üstlenen, hem
hocam hem arkadaşım Memet Ali Alabora’ya da nihayet teşekkür edebilirim. O
yıllardan bugünlere varlığını hep yakınımda hissettim. Oyun, oyuncu ve daha önemlisi
oyunbaza yönelik muhabbetlerimiz bu tezin yapıtaşlarını oluşturdu. Gençlik müzik
festivallerine yönelik tezimle birlikte, daha önceki yıllarda Barışarock Festivali’nde de
önemli bir aktivist olduğunu öğrenip, bu kez bu konuya yönelik muhabbet edebilmemiz
ise kaderin bir cilvesi gibi... Çok teşekkürler.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki tüm hocalarıma, özellikle derslerini iple çektiğim
Sumru Dinçel ve Sezai Gülşen’e, daha ötesi bu öğrenim fırsatını sağlayan Müjdat
Gezen’e teşekkür edebilme fırsatını da sonunda yakalamış oldum. Çok teşekkürler.
Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümü Yüksek Lisans programındaki tüm
hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Her dersini aldığım ve iki yıl boyunca
danışmanlığımı üstlenen sayın hocam Doç. Dr. Sibel Özbudun’un üzerimdeki emeği
çok büyüktür. Derslerindeki her sözünün hala kulağımda çınlaması bir yana, hem oyun
konusunda, hem de gençlik müzik festivallerine yönelik yaptığı yönlendirmeler
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araştırmanın temelini oluşturmuştur. Bu tezin yazıya dökülmüş halini henüz göremedi.
Şimdi geçmişe bakıp, kendisine sunmuş olduğum metinleri hatırlayınca, gösterdiği
sabra şaşıyorum. Tezin son haline dair fikrini en çok merak ettiğim saygıdeğer hocama
ne kadar teşekkür etsem az kalır. Kendisine en derin teşekkürlerimi sunuyorum.
Son iki yıllık süreçte danışmanlığımı üstlenen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Metin
Özbek’e şükran borçluyum. Bu süreçte karşıma çıkan her aksilik sonrası ne zaman
kendisiyle görüşsem yanından yüzüm gülerek, içim rahatlayarak ayrıldım. Bu tezin
nihayete erebilmesini ona borçluyum. Çok teşekkürler.
Jüri savunmamda getirdikleri eleştirilerle tezimle yüzleştiren, değerli katkılarıyla son
halinin olgunlaşmasını sağlayan jüri üyeleri Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya, Doç Dr. Aksu
Bora’ya, Yrd. Doç Dr. Kameray Özdemir’e ve oyun konusundaki çalışmalarıyla
yoldaşım-hocam Yrd. Doç. Dr. Elif Kanca Süvari’ye çok teşekkür ederim.
Saha araştırması sürecinde tanışıp arkadaş olduğumuz tezde ismi geçen müzisyen ve
aktivistlere de sundukları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca ismi geçmeyen fakat
oldukça güzel zamanlar geçirdiğimiz, festivallerde tanışıp kaynaştığımız, muhabbetler
edip eğlendiğimiz nice arkadaşıma/dostuma teşekkür edip, tezin bittiğinin müjdesini
verebiliyorum.
Yıllar süren araştırma sürecinde her daim sabırla sevgilerini, desteklerini sunan aileme,
her konunun kendi tezime vardığı sohbetlerimize sabırla katlanan eski dostlara ve yazım
sürecinde her daim beni dinleyip, metnin ilk düzeltmelerini yapan biricik sevgilime en
derin teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.
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ÖZET
KAYA, Ramazan. Gençlik Müzik Festivallerinin Oyunbilimsel Değerlendirmesi;
“Oyunbazlar, Aylaklar, Curcunabazlar”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013

Bu çalışmada günler süren ama her halukarda “geçici” gençlik müzik festivallerinin
oyunbilimsel anlamı tartışılmıştır. Müzik festivallerinin, gençliğin “algısını-bakış
açısını” yani “dünyasını” yansıtmak üzere önemli bir araç olacağı düşünülmüş,
Huizinga, Turner, Bahtin gibi kuramcıların yaklaşımları ve gerçekleştirilen saha
araştırmaları üzerinden festival kültürünün anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırmada
gençlik müzik festivalleri ile reel sosyal yaşamın ilişkisi açığa çıkarılmak istenmiş,
ayrıca festivaller arasındaki bariz yaşantı farklılıklarının kültürel arka planı,
katılımcılar/oyuncular ve festival/oyun arasındaki ilişkiler üzerinden oyunbilimsel
terminolojilerle ele alınmıştır. Tezde Türkçe literatürde karşılaşılmayan, oyunlar ve
oynamak üzerine çalışan bir disiplin olan “oyunbilim” tanıtılmak istenmiştir.
Tezin kuramsal çerçevesinde mevcut oyunbilim yaklaşımları, oyun hakkında fikir
üretmiş (tiyatro) antropologlarının kavrayışlarıyla birlikte tartışılmış ve bu yolla
araştırmanın ele alacağı oyunbilim paradigması oluşturulmuştur. Bu paradigma
üzerinden reel sosyal yaşamla gençlik müzik festivalleri arasındaki ilişki “oyun içinde
oyun” (meta-oyun) bağlamında değerlendirilmiştir. Mevcut oyun teorilerine ek olarak,
oyunların bozulması sonrası da ele alınmış ve “oyunbazlık - curcunabazlık” ara kimlik
durumları kavramlaştırılmıştır. Kuramsal veriler ve saha gözlemleri üzerinden
festivaller arası farklılıklar ve bu farklılıkların getireceği olası sonuçlar anlaşılmaya
çalışılmıştır. Oyunbilimsel terminolojiyle farklı festivallerdeki performansların anlamı,
festival ruhu üzerinden keşfedilmek istenmiş ve nihayet yapılan tüm analizler üzerinden
oyun ve oynamanın doğasına ilişkin görsel ve yazılı kaynak sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Oyunbilim, oyun, meta-oyun, festival, şenlik, sosyal drama, sosyal
rol, performans, oyunbaz, kural
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ABSTRACT
KAYA, Ramazan. Ludological Assessment Of Youth Music Festivals; “Tricksters,
Triflers, Frolickers”, Master’s Thesis, Ankara, 2013

In this study, ludological meaning of youth music festivals, that go on for many days
however are “temporary” in any case, has been discussed. It has been assumed that the
music festivals would be an important tool to reflect “perception - point of view” which
means “world” of youth, and intended to understand the festival culture through the
approaches of some theorists such as Huizinga, Turner and Bakhtin and through some
field researches. In the research, it has been aimed to expose the relationship between
youth music festivals and real social life, and also the cultural background of clear
experimental differences between festivals has been mentioned with ludological
terminologies through the relationships between participants/players and festival/play.
In this thesis, it has been intended to introduce “ludology”, a dicipline that studies
games and playing, which is not encountered in Turkish literature.
In the theoretic framework, current ludology approaches have been discussed along with
the conceptions of some (theatre) anthropologists who had produced ideas about “play”,
and thus the ludology paradigm which this study would refer to has been composed.
Through this paradigm, the relationship between real social life and youth music
festivals has been evaluated in terms of “meta-play”. In addition to the current play
theories, after the game corruption situation (breaking the rules) has also been covered,
and the liminal player identities (the trickster - the playmaker or the frolicker - the
curcunabaz) have been conceptualized. It has been tried to understand the differences
between festivals and the possible outcomes of these differences, through theoretical
data and field observations. Ludological terminology and the meaning of the
performances in different festivals have been intended to be discovered through festival
spirit and finally, with all the analysis made, visual and written resources about the
nature of play have been provided.

Key Words: Ludology, play, game, social roles, liminoid, festival, social drama,
performance, rule, meta-play
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GİRİŞ
“Oyunların gerçekdışılığı, gerçekliğin de henüz gerçek olmadığının işaretidir.
Doğru yaşamın bilinçsiz provalarıdır oyunlar.”
(Adorno, 2009: 238)

Oyunbilimin Türkçe literatürde henüz yeterince tanınmadığı açıktır. Bu tezin en temel
konusunun da gençlik müzik festivalleri analizinin yanında, aslında oyunbilimi tanıtmak
olduğu düşünülebilir. Öte yandan oyunbilimsel değerlendirmeler aslında Türkçe dışında
da az sayıdadır ve araştırmada da gösterileceği üzere öncül oyunbilimciler
antropoloji/sosyoloji ağırlıklı yaklaşımlarda bulunurken, günümüzde oyunbilim daha
çok bilgisayar/video veya çocuk oyunları üzerine çalışmakla anlamlandırılmaktadır.
Hatta bu yönde çalışan araştırmacılar öncül oyunbilim teorisyenlerinin çok genel/geniş
bir alanı kapsayan yaklaşımlarından şikayet edebilmektedirler (karş. Juul, 2005: 10,
Brynskov ve Ludvigsen, 2006: 2). Buna karşılık kendisi de video oyunu tasarımcısı olan
Frasca, bu eğilimle oyunbilimin esas potansiyelinin inkar edildiğini düşünmekte ve
video/bilgisayar oyunlarının tüm oyunlar üzerine çalışan oyunbilimin özelleşmiş bir dalı
olduğunu hatırlatmaktadır (karş. Frasca, 2001).
Ludoloji (lat. Ludus – ludere; oyun) yani oyunbilimle aslında “henüz [yeterince] var
olmayan” ama en basit haliyle “oyunlar ve oynamak üzerine çalışan bir disiplin” (Frasca
1999: 2) kastedilmektedir. Bu anlamda eğlenceye yönelik olduğu besbelli bir boş zaman
faaliyeti olan gençlik müzik festival yaşamını oyunbilimle değerlendirmek makul bir
yaklaşım olarak görülmelidir. Öte yandan gençlik müzik festivallerinin en azından
antropolojik yönden oldukça karmaşık bir sosyal fenomen olduğu da söylenebilir.
Nitekim gençlik müzik festivalleri çalışma/üretim araçları, boş zaman-eğlencezevk/tüketim araçları, kalkınmacılık/sürdürülebilirlik gibi tartışmaların alanında
kalmakta, şenlik, gelenek, bayram gibi köklü kültürel fenomenlerle özdeş sembolik
anlamlar taşıyan karmaşık bir konuya işaret etmekte, dahası kültürel farklar, sosyal
kültürel değişme, batılı olmayan toplumlar ya da batılılık tartışmalarının da işin içine

2

girmesi ve nihayet her halükarda sanat alanında kalan bu etkinliklerin eğer estetik
yönden değerlendirilmesi yapılmazsa muhakkak eksik kalacak olması gibi problemler
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte değerlendirmeye sanatsal yönü de eklenirse
konunun oldukça karışık güç ilişkileri içinde subjektifleşmesi de söz konusu olmaktadır.
Bu konunun çok daha ayrıntılı analizinin, daha geniş bir araştırma zamanında, bu
alandaki çok daha yetkin akademisyenlerce ele alınması gerekmektedir. Ancak, en geniş
anlamıyla bu tezle, özellikle Türkçe literatürde hiç karşılaşılmayan oyunbilimsel
(ludologic) değerlendirmenin tam da bu gibi karmaşık sosyal fenomenlerde yapıcı,
yaratıcı bir bakış açısı kazandırma potansiyeli açığa çıkarılmak istenmektedir. Yine de
oyunbilimsel değerlendirmenin, antropoloji gibi bütüncül bir bilimin değerlendirmesine
göre yalnızca “giriş” niteliğinde kalacağını da daha en baştan vurgulamak gerekir.
Ludolojik yani oyunbilimsel değerlendirmeden kasıt, festival kültürünün yalnızca oyun
kuram

ve

kavramları

değerlendirilmesidir.

aracılığıyla

Bununla

birlikte

yani

oyunbilimsel

araştırmada

“genişletilmiş

terminolojilerle
oyunbilimsel

paradigma”dan bahsedilecektir. Bu paradigmadaki “genişletilmiş”ten kasıt ise,
değerlendirmede mevcut oyunbilimsel teorilerin yetersiz veya basit kaldığı durumlarda,
ayrıntıları anlamak için, oyun teorilerine çok da uzak kalmayan, başta antropoloji olmak
üzere, tiyatro ve iletişim teorisyenlerine de müracaat edip, (yine oyuna ilişkin kalmak
üzere) değerlendirmenin genişletilecek olmasıdır.
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1. BÖLÜM
SORUN

Müzik festivalleri gençliğin “algı ve bakış açısı”nı yani “dünyası”nı yansıtmak üzere iyi
bir araç olabilir. Oyun ise simgesel işlev yüklenerek “geçici” festival kültürünü
anlamamızı sağlayabilir. Dahası, oyunlarla dopdolu bir çeşit şenlik kültürü olan gençlik
müzik festivalleri bize oyunun doğasını anlamaya yönelik de kaynak sağlayabilir.
Antropolog Dunn hazırladığı belgeselde kendisinin de dahil olduğu heavy metal müzik
kültürünün niçin 35 yıldır kategorize edilip, göz ardı edilip, lanetlendiğini sorar ve
“metal gözümüzü kapamak istediğimiz şeylere el uzatıyor. Reddettiklerimizi baş tacı
ediyor” vb. açıklamalar yaptıktan sonra araştırmasını, metal müziğin önemli bir
buluşma noktası olan Wacken Festivali’nden “bunları hiç anlamayabilirsiniz. Öyle
olsun, anlamayın. Çünkü etraftaki 40.000 metal hayranına bakıyorum da, sizsiz de idare
ediyoruz” (Dunn, 2005) diyerek sonlandırır.1 Türkiye’deki festival kültürü ise her
zaman o kadar da şanslı olmamış gibi duruyor.
Türkiye’de kamp yapılarak kalınan gençlik müzik festival yaşamı 2000 yılında H2000
Festivali ile başlamış ve hep tartışmalı, çatışmalı bir süreçten geçmiştir. Bu süreçten
toplumun geneli haberdar olmasa da, bu kültüre yatkın gençlik haberdardır. H2000
1

Dunn’ın “Bir metalcinin yolculuğu” isimli belgeselinin sonunda yaptığı açıklamanın tamamı şöyledir:
“Bu yolculuğa çıkarken amacım bir soru cevaplamaktı: Neden metal hep kategorize ediliyor, gözardı
ediliyor, lanetleniyordu? Metal gözümüzü kapamak istediğimiz şeylere el atıyor. Reddettiklerimizi baş
tacı ediyor. En çok korktuğumuz şeylere balıklama dalıyor. Bu yüzden de metal her zaman dışlananların
kültürü olacak. Gençler için değişik seçenekleri deneyebilecekleri gündelik hayattan sıyrılabilecekleri bir
dünya bu. İnsanın ruhunu temizliyor. Pek çok baskıdan kurtulmamıza yarıyor. Bir çeşit arınma bu. Herkes
hoplayıp zıplasın, yerlerinden düşsünler istiyorsun. Olayı bu işte. İnsanlar farklı şekillerde rahatlıyor,
stres atıyor. Sıradan hayatın ötesinde bir şey bu. Hislerin düşünceler kadar, hatta daha önemli olmasıyla
ilgili... Neden bu kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Ama önemli işte. Metal dinlemeye başladığımdan
beri çok daha iyi biri oldum. Beni ne yargılıyor, ne de eleştiriyor. Hep elimin altında. Hep. Metalciler için
iyilik, güzellik, doğruluk... hepsi sahnede. Metal bir çeşit ayin mi? Bazı insanlar için öyle. Eğer çocukları
hayata bağlıyor, umut ve aidiyet hissetmelerini sağlıyorsa, kendilerini aşkın hissettiriyorsa, o zaman
Tanrıya bağlayan bir itici gücü, yönü var. 12 yaşından beri metale olan sevgimi, metali bayağı bulanlara
karşı savundum. Artık ne söyleyeceğimi biliyorum: 'Metali ya hissedersiniz ya da etmezsiniz!'. Metal size
o her şeyi ele geçiren güç hissini vermiyorsa, saçlarınızı diken diken etmiyorsa, bunları hiç
anlamayabilirsiniz. Öyle olsun, anlamayın. Çünkü etraftaki 40.000 metal hayranına bakıyorum da, sizsiz
de idare ediyoruz (Dunn, 2005).”
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Festivali reklamları tv’de yayımlanan ve oldukça bilinen bir festival olmasına karşın, o
yıllarda Türkiye’de festival kültürünün olmaması, bu yöndeki etkinlikler için gerekli
çadır ve kamp malzemelerine yönelik gelişkin bir sektör bulunmaması, daha doğrusu o
zamanlarda, bu malzemelerin ancak profesyonel dağcılara yönelik kaliteli ürünler olarak
az sayıdaki dükkanda satılması ve bir de yüksek bilet fiyatları sebebiyle 1000-2000
kişilik katılımcılarla gerçekleşmiştir. Aslında sosyolojik yönden hafife alınamayacak bu
rakamlar, basit çadır ve uyku tulumlarının oldukça ucuz fiyatlarla süpermarketlerde bile
satılmasıyla birlikte giderek artmıştır. Örneğin; 2009 yılında gerçekleşen, altı gün süren
ve araştırmacının da katıldığı Rock Tatili Foça’da yaklaşık 40.000 kişi kamp yaparak
konaklamıştır. Bu rakam ise Türkiye’deki festivallere katılım yönünden gelmiş geçmiş
en büyük rakam olmuştur.
Kamp yapılarak kalınan müzik festivali kriterine uyan bir başka geçmişte kalmış
etkinlik ise, 2001 yılında Antalya-Olimpos’ta gerçekleşen “Sevgi (Love) Techno Trance
Party”’dir (Radikal 2001). 27-29 Ekim gibi kış mevsimine yakın bir tarihte gerçekleşen
festivalin katılımcı sayısı az olmuş, etkinliğe jandarma ve narkotik ekiplerince baskın
düzenlenmiş ve festival son gününde dağıtılmıştır. Benzer şekilde 2003 Yılı Haziran
ayında H2000 dördüncü kez düzenlenirken, yerel yönetim ve jandarma teşkilatı ile
yaşanan gerilimler sebebiyle katılımcılar festival alanına alınmamış, konserler ancak bir
gün sonra başlayıp, türlü aksiliklerle sonlandırılmış ve bir daha bu isimle etkinlik
yapılmamıştır (Radikal 2003). Bu örnekler, festivallerle yönetici iktidarlar arasında
çatışmalar olduğunu göstermektedir.
H2000 Festivali’ni sona erdiren bu olaydan yaklaşık on gün sonra ise hazırlıklarına
önceden başlanmış olan Coca-Cola ana sponsorluğundaki Rock’n Coke Festivali,
“Türkiye'nin önemli bir sosyal sorununa çözüm bulacak” iddiasıyla tanıtımına
başlamıştır (Tüzecan 2003). Görüldüğü üzere bizzat Coca-Cola Türkiye kurumsal
iletişim müdürü Tüzecan bir “sosyal sorun”dan bahsetmektedir.
2003 Yılı Temmuz ayında yapılan duyuruyla Coca-Cola markası sponsorluğunda yeni
bir gençlik müzik festivali düzenlenecek olması, o günlerde Amerika’nın Irak işgalinin
sürmesinin de etkisiyle, asi rock müzik çevrelerinde tepki doğurmuş, Rock’n Coke
Festivali ile aynı tarihte Barışarock isminde, savaş ve kapitalizm karşıtı, ücretsiz başka
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bir gençlik müzik festivali düzenleneceği duyurulmuştur. Tanınan oyuncu Memet Ali
Alabora’nın “sensiz bir kişi eksiğiz” sloganı ve benzerleriyle organizasyon çağrıcıları,
rock müzik severleri Rock’n Coke Festivali’ne gitmemeye davet etmiştir. Rock’n Coke
Festivali’ne katılacak müzisyenler belli olmasına karşın, Barışarock Festivali yaz
boyunca her geçen gün artan gönüllü-destekçi müzisyenlerle aynı tarihe (6-7 Eylül)
hazırlanmıştır. Ünlü rock müzik grubu Mor ve Ötesi, Rock’n Coke Festivali’nde sahne
alması gerekirken anlaşmasından vazgeçmiş ve tazminat ödemek pahasına Barışarock’ta
sahne almıştır. O günlerde bu çekişme rock müzik severleri ikiye bölmüş, kimin sahih
bir rockçı olup kimin olmadığının bu festivallerden hangisine katılacağıyla ortaya
çıkacağı düşünülmüştür. Başka hiç bir festivalin düzenlenmediği o yıllarda, üç yıl
boyunca her iki festival de, her yıl aynı günlere denk gelecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Bu olaylarla ise festivallerin birbirleriyle de çatışma yaşadığı
görünmektedir.
2005-2006 yıllarından itibaren festival kültürü gelişmiş, başka festivaller organize
edilmeye başlanmış ve katılımcılar tarafından izlenen iki festival arasındaki gerilim pek
hissedilmez olmuştur. Nitekim sonraki yıllardan itibaren üç yıl boyunca en azından bu
iki festivalin tarihleri aynı gün yapılmamıştır. Rock'n Coke Festivali 2008 yılında
gerçekleş(tiril)memiş, bu festivale tepki olarak başlayan Barışarock Festivali ise 2008
yılında altıncı kez düzenlenip, “altı üstü festival” sloganıyla sonlan(dırıl)mıştır.
Türkiye’nin tanınan ve hatta efsanevi olarak nitelenebilecek rock müzik grubu
Moğollar’ın gitaristi ve Barışarock aktivisti Taner Öngür, bu araştırmaya yönelik
görüşmede,

“nihayet

2008

yılında

biz

yaptık,

onlar

yapamadılar”

diyerek

“kazandık”larını öne sürmüş ve hatta “onların oyununu bozduk” demiştir (Öngür 2010).
Görüldüğü üzere; Öngür’ün, Barışarock organizatörlerinin ve katılımcılarının nazarında,
tam ters yönden Coca-Cola’nın bir rock müzik festivali organize etmesi “sorun” olarak
görülmektedir. Nitekim araştırmaya yönelik görüşmelerde ve o yıllardaki yayınlarda da
görüleceği üzere, Barışarock aktivistleri tıpkı 1969 yılında “üç gün boyunca barış ve
müzik” sloganıyla Amerika’nın Vietnam işgalini protesto ederek gerçekleşen ve
efsanevi olarak nitelenebilecek Woodstock Festivali gibi, “Barışarock’ın da Türkiye’nin
Woodstock’ı” olduğu yönünde düşünme eğilimindedirler. (Karş. Eliaçık 2006: 9)
Eğlence ve eylem sözcüklerini birleştirerek “eylemce” sözünü icat eden Barışarock
aktivisti ve organizasyonunda yer alan Ragıp İncesağır araştırmaya yönelik görüşmede,
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bu icadın reklamcı olmasından kaynaklandığını ve Türkiye’de şenlikli protesto
kültürünün gelişmesi gerektiği düşüncesindedir (İncesağır 2009). Eylemce sözcüğü ise
o gün bu gündür kimi buluşmalarda kullanılmaktadır.
2006-2010 Yılları arasında gerek İstanbul kırsalı ve sahillerinde, gerek Ege-Akdeniz
civarında, uluslararası veya küçük çaplı onlarca festival gerçekleşmiş ve etkinlik sayıları
hep artma eğiliminde olmuştur. 2009 yılında Rock’n Coke Festivali yeniden organize
edileceğini duyurmuş, bir yıl aradan sonra çeşitli özellikleri yönünden tazelen(diril)erek
tekrar gerçekleşmiş ve artık iki yılda bir organize edileceği ilan edilmiştir. Saha
araştırmasının gerçekleştirildiği 2009-2010-2011 yıllarında iki kez Rock’n Coke
Festivali’nde katılımlı gözlemde bulunulmuş, hem Rock’n Coke, hem de Barışarock
Festivali organizasyonuyla, ayrıca bazı müzisyenler-sanatçılar ve önceki yıllardaki
katılımcılarla da görüşülmüş, olay, medya ve literatürden takip edilmiştir. Buna karşılık
Barışarock Festivali’nde gözlem yapma fırsatı ortadan kalkmıştır.
Türkiye’deki festivallerin 2007-2010 yılları arasında altın çağını yaşadığı söylenebilir.
Bu sürecin bir kısmı araştırma sürecinde de takip edilebilmiş ve fakat sonrasında durum
değişmiştir. 2011 yılının ilk günlerinde (7 Ocak) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun (TAPDK) çıkardığı yasayla alkollü içkilerin festivallere sponsor olması
yasaklanmış ve alkol satın alma yaşı, festivallere katılımı da belirleyecek şekilde 24’e
çıkarılmıştır. Bu yasa 25 Mayıs 2011’de Danıştay tarafından iptal edilmişse de,
Türkiye’nin en kitlesel gençlik müzik festivali olan Rock Tatili Foça (eski adıyla
Zeytinli Rock Festivali) bu tarihten sonra festival için hazırlanılamayacağını açıklayıp,
2011 yılında yapılmamış ve sonraki yıllarda da artık düzenlenmemiştir. Araştırma
sürecinde gözlemlenebildiği üzere festivalseverler ve organizasyon ekipleri için bu
yasaların doğrudan gençlik müzik festivallerini hedef aldığı düşüncesi hakimken,
kamuoyunda yasakların festivallerle ilişkisi pek konuşulmamış, konu sadece Efes Pilsen
One Love Festival üzerinden popülerleşmiş, billurlaşmıştır. En nihayetinde; kamp
yapılmadığı için bu araştırmanın kapsamı dışında kalan bu festival de, her yıl olduğu
gibi 2012 yılında da, yine Bilgi Üniversitesi Santralistanbul yerleşkesinde
gerçekleştirilmek istenirken, hayli olaylı-tartışmalı geçmiş (Radikal 2012) ve 2013 yılı
için 24 yaş kriteri eklenmiş olmasına karşın, tam da bu tezin yazım sürecinde (tekrar)
yeni çıkan, daha kapsamlı alkol yasasıyla birlikte iptal edilmiştir. Nihayet 2012 yılında
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belli belirsiz birkaç festival yapılmışsa da, 2013 yılı yazında hiç bir kitlesel müzik
festivali düzenlenmemiştir. Rock’n Coke Festivali hariç. Öte yandan kamp yapılan fakat
müzik festivali olmadığı için yine araştırma kapsamı dışında kalan Gezi Parkı
protestoları ise, anahtar sözcükleri “gençliği anlamak”, “gençliğin yeni dili” veya
“Gezi’de olmak” üzerinden daha derinlikli tartışılma eğilimine girme zorunluluğu
yaratmıştır. Okur bu tezin alt başlığı olan “oyunbazlar, aylaklar, curcunabazlar”ın
gençlik müzik festivalleriyle olan ilgisine yönelik getireceği açıklamayı, henüz konuya
başlamadan belli belirsiz sezinleyebilir ve Gezi Parkı protestolarıyla da ilişkilendirebilir.
Bu araştırmada gençlik müzik festivalleri yukarıda bahsedilen çatışmalarda göründüğü
gibi daha çok sosyolojinin alanına giren ekonomi-politik tartışmalar biçiminde ele
alınmayacak fakat getireceği alternatif oyunbilimsel yaklaşım, bu çatışmalara da ayna
tutacaktır. Kamuoyunca da az çok bilinen, belki de örnekleri çoğaltılabilecek, gerek
iktidarla festivaller arasındaki, gerekse festivallerin birbirleri arasında yaşadığı
çatışmalar ise bize her şeyden önce, temelde, gençlik müzik festivallerini daha iyi
anlamamız gerekliliğine işaret eder. Bu anlamda araştırmanın konusu gençlik müzik
festivalleriyle ilgili sorunların elbette ekonomi-politik başta olmak üzere, birçok başka
sebebi olsa da, yine de, daha derinde kalan kültürel kabullerden kaynaklandığını
göstermektir. Dolayısıyla, günler süren ama her halukarda “geçici” gençlik müzik
festivallerini daha iyi anlamak, gerçekleştirilen saha araştırmaları üzerinden ise festival
yaşamını, katılımcılar ve festival arasındaki ilişkiler üzerinden aktarmak, bu
araştırmanın konusu ve sorunudur. Böylece festivallerin birbirleri arasında ve yine
festivallerle iktidar arasındaki çatışmalar da daha net ortaya çıkacaktır.
Araştırmada gençlik müzik festivallerinin anlaşılamama durumu, oyunbilimsel
terimlerle öncül olarak “bi’acayip-bi’tuhaf fenomen” olarak işaretlenecek ve
yorumlanacaktır. “Çok şey işaret eden, çok anlamlı” nitelikte kalacak bu retorik
ifadenin reel karşılıkları da vardır. Örneğin Antalya’da gerçekleştirilen “Uluslararası
Reggae Festivali”nde yapılan görüşmelerde, kasabadan birisi festival katılımcıları için
gülümseyerek de olsa “bi’acayipler” demiştir. Bu anlaşılmama durumu aslında yalnızca
Türkiye’ye özgü de değildir. Örneğin Woodstock Festivali henüz organize edilmek
istenirken, hippilerinin eyaletlerine geleceğini duyan yerel halklar tepki göstermiş ve
festival alanı sürekli değiştirilmek durumunda kalmıştır. Festival için belirlenen tarih
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yaklaşmasına karşın hala bir yer bulunamamasının hikayesi bir filme konu olmuştur
(Lee, 2009). Öte yandan gençlik müzik festivalleri, her türlü şenlik, bayram, karnaval
için de geçerli olduğu üzere “en karmaşık, sosyal ve sembolik olay”lardan biridir
(Green,

1997:

295).

Bu

karışıklık

araştırmada

“genişletilmiş

oyunbilimsel

paradigma”yla analiz edilecek ve fakat her halukarda oyun kavramı/yaşamı üzerinden
gerçekleştirilen bu analiz alternatif bir aktarım-yorumsama olacaktır.
Araştırmanın sorunu ve amaçlanan sonuç şu şekilde özetlenebilir: Boş zaman faaliyeti
olarak eğlenmek amacıyla bir araya gelen ve bu haliyle öncül olarak oyun faaliyeti
olarak sayıltılanan gençlik müzik festival yaşamlarının incelendiği bu araştırmada;
1) antropolojik nüansla gençlik müzik festivallerinin oyunbilimsel anlamının
keşfedilmesi ve aynı zamanda oyunlarla dopdolu festival yaşamı aracılığıyla
ludolojiye sunulabilecek katkıların araştırılması,
2) katılımlı gözlemde bulunarak gençlik müzik festivali yaşam evreninin
aktarımının yapılması, böylece festivaller arasındaki yaşam farklarının
kültürel arka planının analiz edilmesi ve bu haliyle festival katılımcılarının
zihinlerindeki doğal art alan kabullerinin çözümlenerek, hem festivaller ile
iktidar arasındaki, hem de festivaller arası çatışmaların oyunbilimsel
anlamının keşfedilmesi istenmektedir.
Araştırmada,

festivallerin

katılımcı/oyuncularının

festivalle

kurdukları

ilişkiler

üzerinden oyunbilime, oyunbilimsel değerlendirmesi üzerinden de yararlandığı
antropoloji, tiyatro ve sosyolojiye katkı sunabilecek özellikler araştırılmaktadır. Bu
anlamda Türkiye’deki festivaller isimleriyle anılsa bile, “a festivali”, “b festivali”, “c
festivali” gibi düşünülebilir, yani bu araştırmanın bir katalog olmadığı öncül olarak
belirtilmelidir.
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2. BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE

Araştırmanın “genişletilmiş oyunbilimsel paradigma”sı üç ana kuramcının görüşlerinin
tartıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu isimler; 1) oyun teorilerinde kavşak noktasına
dönüşen, oyunbilimin kurucusu sayılabilecek kültür-sanat tarihçisi Huizinga, 2)
Gennep’in eşik kavramlaştırmasına getirdiği daha kapsamlı yaklaşımla, ritüelden
başlayıp, hep artan eğilimde oyun yaşamı üzerinde duran; anti-yapı, communitas, sosyal
drama gibi yeni kavramlar üreten, performans üzerine yaklaşımlarıyla aynı zamanda
tiyatro antropoloğu olarak da anılan Turner ve 3) ortaçağ karnavallarını Rabelais’nin
edebiyatı üzerinden anlamaya çalışan, resmi “yüksek kültür”e karşıt, “aşağı” kültür
tabakalarının önemini vurgulayan, “dil” gibi “gülme”nin de insan türünün en özgün
özelliği olduğundan hareket eden ve sanat tarihinde de önemli bir başvuru kaynağı olan
antropolog Bahtin olacaktır.
Huizinga, biyoloji ve psikolojinin oyun kavramını terk ettikleri yerden başlar ve oyunu,
“gerçeğin bir temsiline dayandırarak”, toplumsal yapı olarak görmeyi yöntem olarak
benimser (Huizinga, 1995:20). Benzer şekilde Turner, toplumu anlamada yöntem olarak
“sosyal drama” kavramını önermektedir (Turner, 1974:23). Bahtin ise dünya tarihini
tüm perdeleriyle, bir bütün olarak, gülen insanlar korosunun huzurunda sahnelenen bir
tiyatro olarak kavramaktadır (Bahtin, 1965: 509).2 Üç kuramcıdan yalnızca Huizinga
doğrudan oyun teorisyeni veya oyunbilimci olarak anılırken, diğer iki kuramcının oyun
yaşamı üzerine olan yaklaşımlarının biraz üstü örtük kaldığı ve bu araştırmaya özgü
olarak oyunbilimciymişcesine değerlendirileceği belirtilebilir. Ne de olsa “drama” ve
“tiyatro”, “oyun” kavramına pek de uzak değildir.
Huizinga’nın 1938 yılında yazdığı ancak 1955 yılında İngilizce’ye çevirilip ünlenen
“Homo Ludens - Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme” isimli eserindeki
yaklaşımını, sosyolog-filozof Caillois, 1961 yılında yazdığı “Men, Play and Games”’le

2

Vurgulamalar bana ait. R. Kaya
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devam ettirmiş ve ayrıntılandırmıştır. Caillois, oyunun ontolojisini biraz daha farklı ele
almış olsa da, oyunun özellikleri konusunda Huizinga’nın kuramına neredeyse tamamen
katılmış, Huizinga’nın es geçtiği “oyunların betimlemesi ve sınıflamasını” da (Caillois,
1994: 35) yaparak, Huizinga’dan daha sistemli bir çalışma ortaya koymuş ve kimi
yönlerden Huizinga’yı eleştirmesine karşın çoğunlukla onun çalışmalarını tamamlayan
düşünceleriyle birlikte oyunbilimi (ludology) kurmuştur. İki kuramcı, oyunun ontolojisi
ve özelliklerini belirlerken kimi zaman farklılaşsa da; “oyunun kültürü yarattığı”
(Huizinga, 1995:21), “kültürün oyun biçiminde doğduğu, kültürün başlangıçtan itibaren
oynanan bir şey” (Huizinga, 1995:67) olduğunu varsaymış ve bu kavrayıştan açımlanan
bir sosyolojinin mümkün olduğunu göstermişlerdir. Bu yaklaşım, bu tezin de temel
kuramsal çerçevesini oluşturmakla birlikte, oyunun kültürle bağlantı kurulan
antropolojik yanı Turner ve Bahtin üzerinden, sosyolojik yanı ise (Caillois’nın da
yaptığı gibi) Weber üzerinden ve O’na ek olarak Baudrillard ile derinleştirilecektir.
Kültürü anlamada simge olarak oyun kavramını kullanan bu yaklaşım, oyunun kültürle
olan yakınlığı açısından değilse bile, oyunun ontolojisi ve özellikleri açısından
günümüzden bakınca, “oyun ve oynamanın evrensel karakteristiklerini belirlemeye
çalışan erken çalışmalar” (Myers, 2006: 49) niteliğinde görünmektedir. Nitekim,
oyunun ontolojisi ve özelliklerini, daha sonraki yıllarda, başka araştırmacılar da
istisnalarla tartışmış/derinleştirmiştir. Bu anlamda tezde, Suits’in 1978 yılında yazdığı
“Çekirge – Oyun, Yaşam ve Ütopya”, biyolog Bateson’ın 1955 yılında yazdığı “A
Theory Of Play And Fantasy” ve Sutton-Smith’in 1997 yılında yazdığı “The Ambiguity
of Play” ve devamındaki makaleleri de kuramsal çerçeveye dahil edilmiştir. Oyunun
irrasyonel doğasının, bu tartışma için engin bir kaynak sağladığı belirtilebilir.
Günümüzde, ekonomi, psikoloji, pedagoji gibi bilimlerce oyun üzerine yaklaşımlar
devam etmektedir. Örneğin, artık başlıca oyun teorisyenlerinden biri olarak anılan
çağdaşımız Sutton-Smith (1997: 298), “kozmoloji ve fizikte bilimsel olarak saf bir oyun
tanımının hiç yapılamadığını” belirterek oyunun tanımını yapmamaktadır. Yazar,
“eğitimden,

psikolojiye,

sanattan,

biyolojiye,

sosyolojiden

antropolojiye

akademisyenlerin oyuna farklı başlama noktalarından yaklaştığını, her disiplin veya
bağlı bulunan grubun kendi inandıkları ve yorumladıkları geçerliği ödünç aldıkları,
kendi ayırt edici retoriğini geliştirdiğini” belirtip, evrensel kategorileri istisnalarla yapısökümüne uğratan, öncül olarak “belirsiz”liği baz alan bir teori ortaya koymakta ve
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“oyun hakkında geliştirilecek yeni bir sosyal bilim”den bahsetmektedir. Bu
yaklaşımların özeti, bize, oyun kavramının tek başına ele alınıp tanımlanacak bir
kavram olmaktan çok, farklı disiplinlerdeki işlevleriyle sürekli yeniden tanımlanan bir
kavram özelliğinde olduğunu göstermektedir. Huizinga’nın esas iddiası olan, “etnoloji
ve ona akraba bilimlerin oyun kavramını fazlasıyla ihmal ettiği” (Huizinga, 1995:15)
düşüncesini anarak, bu araştırmanın bir amacının da antropolojinin ludolojiye neler
katabileceğini tartışmak olduğu belirtilebilir. Bu anlamda Turner ve Bahtin spesifik
olarak “oyun” konusuna eğilmiş araştırmacılar olarak görünmese de, bu yazarların
eserleri oyun/oynamak konusunda önemli literatür özelliği göstermektedir. Ayrıca
Turner’ın kuramsal yaklaşımlarını benimseyen, hatta yazarla birlikte atölyeler
düzenlemiş olan tiyatro yönetmeni ve performans kuramcısı Schechner de
değerlendirmede önemli bir müracaat noktasına dönüşmektedir. Üstelik, Schechner de
oyun hakkında fikirler üretmiştir.
Oyunbilimci

Huizinga/Caillois/Sutton-Smith’in

ve

antropolog

Turner/Bahtin/

Schechner’in hepsi de şenliklerin oyun olduğunu belirtmiş olmalarına karşın,
oyunbilimciler eserlerinde tüm oyunları ele almakta ve bir oyun türü olan şenlikler
konusunda bize ayrıntılı literatür sağlayamamaktadırlar. Bahsi geçen antropologlar ise
bize bu konuda daha ayrıntılı kaynak yaratmakta ve fakat müracaat edilen tüm
kuramcıların, doğrudan gençlik müzik festivallerine yönelik bir değerlendirmesi
bulunmamaktadır.
Araştırmanın temel kuramsal çerçevesini oluşturan bahsi geçen kuramcıların oyun,
oyuncu ve oynamaya yönelik yaklaşımları, gerek yaşadıkları zamanların kavrayışından
ötürü, gerek bağlı bulundukları disiplinler yönüyle, gerekse ele aldıkları bağlam
açısından kimi zaman farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple yaklaşımları bu tez için,
yani gençlik müzik festivallerini anlamaya yönelik yeniden tartış(tır)ılacak ve böylece
bu araştırmanın oyun, oynamak ve oyuncudan ne anladığı belirlenecektir. Araştırmada
bu tartış(tır)ma, rasyonelin arayışında olan Habermas’ın iletişimsel eylem kuramı
aracılığıyla yapılacaktır. Habermas’a müracaat edilmesinin bir önemli sebebi de, günler
süren gençlik müzik festivallerinin (zaten) “kendi halince/kendine özgü” bir iletişim
(kültür) evreni olmasıdır ve bu durum diyalektik bir bağlam yaratmaktadır.
Oyunbilimcilerce; “kültür, oyun biçiminde oynanır.” Bu durum bir yanıyla kültür
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evrenini oyun evreniymiş gibi tasarlarken, “oyun nedir?” sorusunu ortaya çıkarır, diğer
taraftan oyunun saf bir tanımının yapıl(a)mamış olması sebebiyle, belki de oyun
evrenini rasyonel biçimde tasarlarken sınırların zorlandığı zamanlarda, kültür evreni
tasarımlarına da müracaat edilme ihtiyacını gösterebilir. Nihayet oyunbilimsel anlamda
bu iki tasarımın birbirini yanlışlamaması, aksine tamamlaması gerekliliği ortaya çıkar.
Öte yandan Habermas’ın kuramsal çerçeveyi bütünleyecek bir özelliği daha vardır.
Habermas, Aristo’dan kendisine kadarki araştırmacıların dört farklı eylem modeli
geliştirdiğinden bahsetmekte ve daha önemlisi bu modelleri oyun kavramı aracılığıyla
incelemekte, oyun kuramları ile ilişkilendirmektedir (karş. Habermas, 2001: 110-29).
Son olarak ise araştırmanın Türkçe ilerlemesi ve bazı kavramların Türkçe’leştirilmesi
sebebiyle, oyunbilimci And’ın klasik eseri “Oyun ve Bügü”’ye başvurulacaktır.
Araştırmada yer yer kullanılacak olan “şenlikli” sıfatıyla, Illich’in ele aldığı gibi
“endüstride üretkenliğin tam karşıtı” ifade edilmek istenmektedir (Illıch 2011: 23).
Gençlik müzik festivallerini değerlendirmek üzere genişletilmiş oyunbilimsel
paradigma’yı oluştururken, her ne kadar başka kaynaklardan alıntılar yapılacaksa da,
genel kuramsal çerçevenin bahsi geçmiş kuramcılarla sınırlandırılacağı ve özellikle
festivaller irdelenirken bu kuramcıların kavrayışlarının baz alınacağı belirtilebilir.

2.1. YÖNTEM
Araştırmanın temel yöntemsel yönelişi; Marx’ın, insanı “sadece sosyal bir hayvan değil,
aynı zamanda bir birey olarak gelişmesi salt toplum içinde olabilen bir hayvan” (akt.
Bock, 2001: 27) olarak ele aldığı, “bilinç hayatı belirlemez, bilinci belirleyen, hayattır”
(akt. Kanca, 2011: 40) dediği ve Engels’le birlikte, “insanların maddi üretimlerini ve
maddi ilişkilerini geliştirirken, bununla birlikte kendi varoluşlarını, düşüncelerini ve
düşünce ürünlerini de dönüşüme uğrattıkları...” (akt. Özbudun, 1997: 13) öncülünden
hareket eden tarihsel maddecilik olarak belirlendi.
Araştırmanın, “-öteki.”’nin bilimi olduğu şüphesiz olan antropolojik yönelişi ise,
temelde, gençlik müzik festivali yaşama evreninin, reel sosyal yaşama göre “marjinal”
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kaldığı, grotesk imgelerle etiketlendiği veya oyunbilimsel retorikle “bi’tuhaf-bi’acayip”
görüldüğü gözlemleriyle, Mary Douglas’ın, “her ne, belirgin biçimde sınıflanamıyorsa,
onun kirli ve tehlikeli ilan edildiği” (akt. Turner, 1969: 368) gerçekliğine dayandırıldı.
Bu sebeple araştırma, Malinowski’nin, “... yaşam ilişkisinde, onun bakış açısını
yakalamak, onun dünyasını onun görüşü ile kavramak” (akt. Bock, 2001: 311) sözünden
ve Boas’ın, “eğer ... düşüncelerini anlamak konusundaki niyetimiz ciddiyse, deneyimin
analizinin bütünü bizim değil, onların kavramları üzerine temellenmelidir” (akt.
Özbudun ve Şafak ve Altuntek, 2007: 82) ilkesinden hareketle emik ağırlıklı bir yol
izlenerek

gerçekleştirildi.

Nitekim

araştırmanın

oyunbilimle

değerlendirmeye

gitmesindeki amaç, bir bakıma bu ilkeden kaynaklanmaktadır. Örneğin, rock müzik
kültürünün arkeolojisi3 yapılsa sıklıkla karşılaşılacak olan “kuralları kırma”ya övgü
mahiyetindeki söylenler hatırlanırsa, “bu kuralların hangi oyunun kuralları” olduğu
sorulabilir. Yine İngilizce’de “looser”la ifadesini bulan, Türkçe’de ise “kaybeden”
sözcüğü ile gösterilip, gençliğin dilinde giderek artan eğilimde kullanılan arkeolojik
veriyle, “hangi oyunun kaybedenleri”nden bahsedildiği sorulabilir. Bu sözcükler
ilginçtir ve belki de sorunu anlamamızı sağlayacak retorik dilin şifreleri niteliğinde
görülebilir. Kuralları kırmak/tanımamak veya kaybeden olmak, rock kültürünü marjinal
bulanlar kadar, bu kültürü kanıksayanların retoriğinde de aynı anlamları ifade etmekte
ve fakat farklı yaklaşımlardan beslenmektedir. Eğer marjinal bulan/kalan veya kaybeden
olarak etiketleyen/övünen ama her iki taraf açısından da ortak bir kabulden metaforlaşan
bu sözcüklerle bilimsel bir analizin dili birleştirilebilirse, yani bu kabuller tam da bu
konunun alanındaki rasyonel-bilimsel bir yaklaşımla irdelenebilirse, marjinal kalan
kültürün dili daha iyi anlaşılabilir ya da bu yolla yeterince tanımlanmamış kültür
kendisini daha iyi yansıtabilir. Sonuç olarak; oyunbilimsel yaklaşıma yalnızca sorunu
analiz etmek için başvurulmadığı, aynı zamanda oyunbilimsel yaklaşımın bu kültürün

3

Burada bahsedilen arkeoloji bir bilim alanı olan arkeoloji değildir. Düşünceler tarihi olarak
belirtilebilecek bu anlam Foucault’ya göre yine düşünceler tarihinden, belirsizliğiyle, iyi çizilmemiş
sınırlarıyla, ikinci dereceden işlerin ve kıyıda köşede kalanların tarihini anlatmasıyla, felsefe yapmayan
kişilerin spontane felsefesiyle, edebiyatın değil de, yanal söylentilerin alanlarıyla ilgili kalmasıyla
ayrımlanmaktadır. (karş. Foucault, 1999:165) Bu yaklaşımdan bahsetmek önemlidir çünkü genel olarak
rock müzik veya karşıt kültürler hakkında yapılacak her araştırma-tartışma, her daim istikrarsız dillerin,
bilgiden ziyade kanıların, doğruluktan ziyade yanlışların alanında kalacaktır. Bu durum elde edilecek
verilere de yansır. Rock kültürünün arkeolojisi, fanzinlerde, broşürlerde, şarkı sözlerinde, t-şört
baskılarında, yeraltı edebiyatında, bloglarda kayıtlıdır.
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diliyle bütünleşerek soruna daha iyi ayna tutmamızı sağlayabileceği ve dahası şenlikli
bir yaşamı aktarmak üzere de iyi bir araç olabileceği düşünüldü.
Hemen belirtmeli, yukarıda bahsedilene tam tezat teşkil etmeyecekse de, karşıt kültürün
reel yaşanagelişi ile “geçici” festival kültürü aynı şey değildir. Bu anlamda araştırma,
rock kültürünün veya karşıt kültürlerin (oyunbilimsel) değerlendirmesi olarak
anlaşılmamalıdır. Karşıt kültür bir kimlik ifade ettiği sürece, reel sosyal yaşam içinde
çok daha karmaşık güç ilişkilerinin alanında kalacak ve festivalle hiç ilgisi bile
olmayabilecektir. Öte yandan çoğunlukla rock müzik çatısı altındaki gençlik müzik
festivalleri, bize, bir yönüyle karşıt kültürün kimlikle özdeşleştiği orandaki reel
yaşanagelişinin ritüelleşmiş bir görünümünü verecek ve yine de sembolik olduğu için
farklı olan ama belki de hatlarını daha iyi anlayabileceğimiz bir olay gösterecektir. Daha
da önemlisi -ki bu araştırmanın esas dikkate değer bulduğu yönüyle-, festival bize bir
kültürün doğduğu kaynağı gösteren bir olay sunacaktır. Sonrasında neler olabileceği
“belki”lerle ifade edilecek bu kitlesel olay, tam da bu sebeple üzerindeki güç ilişkilerini
daha net görmemizi sağlayacaktır. İşte bu yönüyle “bilinci belirleyen hayat (veya
çevre)” daha anlamlı görünecektir. Yine de her koşulda festival, karşıt kültürün reel
yaşanagelişiyle aynı şey olmayacak ama ritüelleşmiş görünümü ve/veya yaşanan olayın
kurumlaşma olasılığıyla, karşıt kültürü anlamamıza yönelik, (araştırmanın amacı bu
olmasa da) doğrudan olmayan fikirler verebilecektir.
Müracaat edilen üç kuramcının ortak özelliği, oyunları kültür yaratıcı nitelikte
değerlendirmeleridir. Turner, eşik durumlarını yeni bir kültürün kaynağı olarak ele alır,
Bahtin ise karnavalların (kültürel anlamda) devrimci özelliklerinden bahseder. Huizinga
ise oyunun kültür yarattığı yönünde bir yaklaşımda bulunmakta ve fakat eserinde bu
düşünce üstü kapalı kalmaktadır. Onun eseri, kültürün oyun biçiminde oynandığına dair
kılı kırk yaran, akla hayale gelmeyecek tespitlerle doludur fakat oyunun kültür yaratıcı
işlevi hakkında; müsabakaları, olimpiyatları, “ilkel”lerdeki fratri törenlerini, yin-yang’ı,
muakaraları, potlaçları, savaşları, itibar-prestij yarıştırmaları, kulaları, kısaca her türlü
zıtlıktan doğan çatışma durumlarını gösterse de, bu olgular, değişime ilişkin ancak
kısıtlı temsil yeteneğinde kalmakta, dramatik bir duruma işaret etmektedir. Tıpkı
Turner’ın çatışma durumlarında ortaya çıkan sosyal dramadan kastettiği gibi... Huizinga
çatışmanın kültür yarattığına dikkat çekmekte, ama içeriğini Turner kadar net
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belirleyememektedir. Böylece yaklaşımlarında farklılıklar olsa da, aslında bu
kuramların birbirini tamamladığı düşünüldü.
Araştırmanın “genişletilmiş oyunbilimsel yöntemi” Huizinga, Caillois, Suits, veya
günümüzdeki araştırmacılar olan Sutton-Smith, Salen & Zimmerman, Gordon gibi
doğrudan oyun üzerine çalışan araştırmacıların kavrayışlarıyla, Turner, Bahtin,
Schechner gibi (tiyatro) antropologlarının kavrayışlarının Habermas’a müracaat edilerek
tartış(tır)ılmasıyla oluşturuldu. Habermas batı rasyonelliğini, evrensel “rasyonel”lik
düşünsemesinin gelişimi olarak görür. Sosyal bilimlerde önem kazanan dört eylem
kavramını, aktör ile dünya arasındaki ilişkiler açısından çözümler ve bu eylem
kuramlarının, beşinci olarak iletişimsel eylem kavrayışına giden yolda gittikçe
karmaşıklaşmasıyla daha fazla rasyonellik içerdiğini belirtir. (karş. Habermas, 2001:
110-129) Sosyal bilimlerdeki eylem kavrayışları; ya Aristo’dan bu yana ele alındığı
biçimde, aktörün verili durumda başarı vaat eden araçları seçerek ve onları uygun bir
biçimde uygulayarak bir amacı gerçekleştireceği / istenilen bir durumun ortaya
çıkmasını sağlayacağı teleolojik eylem olarak, ya teleolojik eylem içinde, amaca yönelik
eylemde bulunan en azından ikinci bir aktörün kararlarının beklentisinin de dahil
olduğu, bununla beraber aktörün, araçları ve amaçları yararın veya yarar beklentilerini
en üst düzeye çıkaracağını ve bunu hesaplayacağı yönde ele alan yani yararcı biçimde
yorumlayacağı varsayılan stratejik eylem olarak tasarlanmıştır. Habermas’a göre;
“ekonomideki, sosyolojideki ve sosyal psikolojideki karar verme ve oyun kuramlarına
ilişkin yaklaşım biçimlerinin temelinde bu eylem modeli vardır (Habermas, 2001:
111).” Ya da daha karmaşık olan üçüncü eylem modelinde; aktörün çevresinde başka
aktörleri de bulduğu ve ilkesel olarak tek başına olan bir aktörün davranışına ilişkin
olmayan; tersine, bir sosyal grubun, eylemlerini ortak değerlere göre yönlendiren
üyelerine ilişkin olan, tek başına bir aktörün, verili bir durumda, bir normun uygulama
alanı bulduğu koşullar mevcut olduğunda bu norma uyduğu (ya da uymadığı) normatif
eylem modeli olarak tasarlanmıştır. Normlar, bir sosyal grupta var olan bir anlaşmayı
dile getirir. Orada belirli bir normun geçerli olduğu bir grubun tüm üyeleri
birbirlerinden belirli durumlarda, her defasında istenilen eylemi yapmalarını ya da
yapmamalarını bekleyebilirler. Merkezi kavram olan norma uymak, genelleştirilmiş bir
davranış beklentisinin yerine getirilmesi anlamına gelir. Davranış beklentisinin,
öngörülmüş bir olayın beklentisi gibi bilişsel bir anlamı değil, grup üyelerinin bir
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davranışı beklemeye hakları olduğuna ilişkin normatif bir anlamı vardır (karş.
Habermas, 2001: 111) ve Habermas’a göre “roller kuramının temelinde bu normatif
eylem modeli bulunur (Habermas, 2001: 111).”
Habermas’a göre bu eylem modellerinde, aktörün kendisinin düşünsemeli bir biçimde
davranabileceği bir dünya varsayılmamıştır. Habermas, aktörün kendi öznel dünyasını
da serimleyebileceği, ilksel olarak tek başına bir aktöre ya da bir sosyal grubun üyesine
değil, birbirlerinin izleyicilerini oluşturan, birbirlerinin gözü önünde kendilerini
serimleyen etkileşim taraflarına ilişkin dramaturjik eylem modelinden bahseder; ancak
merkezinde kendini temsil etme kavramının bulunduğu bu modelin Goffman haricinde
kurumsal açıdan genelleştirici bir yaklaşım biçimi olarak geliştirilmediğini belirtir.
(karş. Habermas 2001: 111-2) Öte yandan Goffman’dan başlayan ve dramaturjik eylem
olarak tanımlanabilecek yaklaşımlar, günümüzde özellikle tiyatro insanları tarafından
oldukça geliştirilmiş teoriler niteliği kazanmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi (tiyatro)
antropologları bize şenlikler hakkında oyunbilimcilere göre daha ayrıntılı veri sunmakla
beraber, bu müracaatın bir önemli sebebi de Habermas’la daha net şekilde ortaya
çıkmaktadır. Oyun teorisyenleri, oyunları “kendi içinde, kendisi için” yani çoğunlukla
oyun evrenini başlangıç-bitiş, neyin oyun olup, neyin olmadığı veya oyunun nerede
bozulduğuna ilişkin teleolojik-stratejik-normatif anlamlarda aydınlatmaktadır. Buna
karşılık bu teoriler, hem oyunun bozulması sonrasına ilişkin ayrıntılı ya da yöntemli bir
veri sunmamakta, hem de bu teoriler dramaturjik yaklaşımda bulunmamakta, yani bir
bakıma ayrıntılı oyunculuk biçimlerini tartışmamaktadırlar. Oyun teorisyenlerine
karşılık, Turner, Bahtin, Goffman, Schechner gibi tiyatro antrolopoloğu denebilecek
kuramcıların “tiyatral paradigma” ismiyle billurlaştığı düşünülebilecek süreçsel
yaklaşımları ise, sosyal drama ile kriz durumlarının antropolojisini yaparak, bize hem
oynamanın ve oyun evreninin bozulması sonrasına yönelik kuramsal yöntem, hem de
ayrıntılı oyunculuk stillerine yönelik dramaturjik anlamda kaynak sunmuş oldu.
Dolayısıyla araştırmanın “genişletilmiş” oyunbilimsel değerlendirmesi, hem oyuncunun
düşünsemesini, hem de oyunun bozulması sonrasını, yani oyundan “sapma/kırılma”
sonrasını da içererek, teleolojik-stratejik-normatif yaklaşımlara dramaturjik yaklaşımın
da eklenerek ayrıntılandırılmasıyla oluşturuldu. Bunu yaparken Turner, Bahtin ve
Schechner gibi kuramcıların kavrayışları, And’dan sağlanan verilerle, Türkçe
oyunbilimsel terminolojilere dönüştürüldü. Böylece araştırmanın kuramsal çerçevesi,
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yöntemini de belirleyecek şekilde, oyun evreninin sınırlarının/sınırlılıklarının yapısalsüreçsel yönden tartışılması anlamına geldi. Bir başka deyişle, bu yaklaşım, en basit
haliyle kurallara uymanın/kırmanın veya oyunun sınırlarındaki oyunculuk stillerinin
yani oyuncu/oyunbozanın tartışılmasına dönüşmüş oldu. Araştırmanın alt başlığı olan
“oyunbazlar, aylaklar, curcunabazlar” da, oyunculuk stillerinin tartışılmasıyla elde
edilip, kavramlaştırıldı.
Tez, literatür taramasından ayrı olarak, katılımlı gözlemlerle saha araştırması yaparak
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık dört yıl (üç yaz) süren araştırmada on bir gençlik müzik
festivalinde,

iki

gerçekleştirilmiştir.

karnavalda

ve

Araştırmanın

bir

şenlikli

kuramsal

bayramda

çerçevesini

katılımlı

oluşturan

gözlem
yazarların

tartışmalarında, karnavallar ve şenlikli bayramlar sıklıkla ele alınmış olmasına karşın,
özellikle karnavallarla Türkiye’de karşılaşılmamaktadır. Bu anlamda araştırmacı,
Hindistan’da gerçekleştirilen ve dünyanın Rio Karnavalı’ndan sonraki en büyük
karnavalı olarak anılan Goa Karnavalı’nda ve Ganesh (şenlikli) bayramında katılımlı
gözlemde bulunmuştur. Öte yandan Goa’da belediye tarafından organize edilen Goa
Karnavalı’na tepki niteliğinde gerçekleşen Alternatif Goa Karnavalı’yla karşılaşılmış
olması, bu deneyimi de, araştırmaya aktarmayı önemli duruma getirmiştir. İkinci
karnaval, Goa’daki yerleşik hippiler tarafından organize edilmekte/örgütlenilmektedir.
Bu yönüyle Goa’daki yaşam deneyimi de araştırmada önemli olmaktadır. Goa, halen
daha 60’lı yıllarda yapılan hippi akınlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Goa,
psycadelic-goa isimli müzik türünün ortaya çıktığı yerdir ve gençlik müzik
festivallerinin, çoğunlukla Woodstock Festivali gibi rock müzik ya da psycadelic müzik
türünde gerçekleşmesini de anlamlandırdığı düşünülebilir. Dünyada son on yılda
gerçekleştirilen, keza buna paralel Türkiye’de de sayıları artan psycadelic müzik
festivalleri, lirik veya sanatsal yönden rock müzikten ayrı dursa da, kültürel fenomenler
yönünden benzeşmektedir.
Araştırmada

ele

alınacak

anlamıyla

gençlik

müzik

festivali;

açık

havada

gerçekleştirilen, daha çok gençlerin ilgi alanına giren, birkaç gün süren, alanda kamp
kurularak kalınan müzik festivalleridir. Bu haliyle ele alınan festival biçimi, yine
festival adı ile geçen günü-birlik ya da birkaç günlük konserler dizisi ya da halk
biliminin ilgi alanına giren, Sedat Veyis Örnek'in bahsettiği, kiraz, mandalina, üzüm vb.
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ürüne dayalı festivaller de değildir. Bu tür festivaller, şenlikli doğası ile ele alınan
konuya çok uzak olmasa da, bu araştırmanın konusu dışındadır. Ayrıca, film ya da
tiyatro gibi sanatsal aktivitelerin bir program dahilinde çeşitli törenlerle ve kimi zaman
ödüllerle sonlandırıldığı etkinlikler de konunun dışındadır.
Araştırmada Rock Tatili Foça hariç ve Rock’n Coke dahil olmak üzere tüm festivallerin
organizasyon ekipleriyle veya ekipten temsilcilerle görüşülmüştür. Öte yandan bazı
festivallerde

organizasyon

komitelerinde

de

yer

alınmıştır.

Festivallerde

katılımcı/oyuncu/gözlemcilikten ayrı olarak, güvenlik görevlisi ya da gönüllülük gibi
roller de edinilmiştir. Bu anlamda farklı rollerin anlam dünyası keşfedilmek istenmiştir.
Yine de araştırmanın merkezinin daha çok katılımcı/oyuncuların dünyasına odaklandığı
da belirtilmelidir.
Araştırma sürecinde edinilen deneyimlerle dört yılın her yazında çalışmanın tekniği de
değiştirilmiş/farklılaştırılmıştır. Bu durum, incelemeyi daha ayrıntılandırmaya yönelik
bir eğilim olarak anlaşılmalıdır. Örneğin, ilk yılında bilimsel nitelikli bir çalışma
niteliğinde yapılan katılım ve görüşmelerin araştırmaya dezavantaj kazandırma
olasılıkları farkedilmiştir. Özgürlüğün belirgin bir önceliğe sahip olduğu festival
yaşamının, biraz da Türkiye’deki sosyal bilim kavrayışlarına yönelik kaynağı belirsiz
negatif algıların güdümünde veya bilimsel bir çalışmanın, bu kez, bu yaşama marjinal
kalmasıyla, bazı katılımcıların kimi zaman yapmacık tepkiler vermesine yol açtığı (veya
verebileceği) gözlenmiştir. Her ne kadar az sayıda olsa da, aslında bunlar da veridir.
Örneğin, ismine “Solaris” ve yaşına “1500” diyen bir katılımcı/oyuncu, bu araştırma
için oldukça hoş bir veridir. Burada bir yanıltmadan ziyade, bir yaratıcılık (oyunbazlık)
söz konusudur ve fakat bu tavır, yine de aynı dezavantajdan yani bilimsel nitelikli bir
çalışmanın tartışmayı gölgelemesinden kaynaklanmaktadır. İkinci yılından itibaren
katılımcı/oyuncular ve organizasyon ekipleri için daha samimi bir göstergeye dönüşen,
küçük çaplı özgürlükçü/ekolojist bir online medya aracılığıyla, görüşmeleri daha çok
gazetecilik biçiminde yapmanın avantajlarından faydalanılmıştır. Dört yılda yapılan
kişisel veya gruplar halindeki görüşmelerin, kurulan iletişim ve deneyimlerin
araştırmaya istatistiksel biçimde yansıtılması neredeyse olanaksızdır. Bununla birlikte,
aslında araştırmanın bağlamı açısından pek gerekli de değildir. Araştırmanın sürdüğü
son dört yıllık süreçte, online sosyal medyanın, gittikçe artan eğilimde önem kazandığı

19

açıktır. Bu süreçte sosyal medya, festivallerin örgütlenilmesi ve haberleşilmesinde de,
eskisinden daha önemli konuma gelmiştir. Bu anlamda kış aylarında da örgütlenmeler
sosyal medyadan takip edilmiş, hem organizatörlerle, hem de katılımcılarla iletişimler
sürdürülmüştür. Yani, aslında alan araştırmasına yönelik veri toplamanın, yaz
sonrasında sona erdiği de düşünülmemelidir.

2.2. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI VE SAYILTILAR
Araştırmanın çalışma yöntemi hakkında ciddi bir sınırlılıktan bahsedilmesi gerekir.
Gençlik müzik festivallerinde katılımcı/oyuncular eğlenmek, içmek, sarhoş olmak,
muhabbet etmek, geyik yapmak, gülmek veya zevk almak istemektedir. Öte yandan, bu
tezin bağlamı ve araştırmanın genel konusu, festivalin kendisinin veya oyunun
kendisinin tartışıldığı kavramsal bir bilinçlilik/farkındalık üzerine olmasına karşın,
reelde tam da katılımcı/oyuncuların akış yaşadığı durumları, yapma/etme hallerini
gözlemek/anlamak üzerinedir. Bununla kastedilen, katılımcı/oyuncularla festival
hakkında konuşmanın onlar için, “o an”ki yaşam deneyiminden “festivalin kendisinin”
konuşulmasına yönelik bir farkındalığa dönüşebilmesi ve katılımcı/oyuncularda bir
düşünümsellik yaratıp, bilinçli/farkındalıklı bir kişinin fikirlerini paylaşmasına
dönüşmesine sebep olmasıdır. Bu durumun avantajlarından da, dezavantajlarından da
yararlanılmaya çalışılmıştır. Buna karşılık nihayet tüm deneyimlerin, araştırmacının
yorumunca ele alınmasının mecburiyeti de ortaya çıkmış, bu sebeple araştırmada
özellikle son yıl (artık geçmişte bolca görüşme yapılmış olması sebebiyle) hepten tercih
edildiği

üzere,

görüşmeye

odaklanmadan,

festival

yaşamını

olduğu

gibi

gözlemlemek/yaşamak yoluna gidilmiş ve katılımcıların düşüncesini, araştırmacının
kendi düşüncesiyle birlikte anlamaya dönüştürmüştür. Bu mecburiyet, festival evreninin
araştırmacıya, kendi farkındalığıyla, kendisinin izleyicisi olarak, kendisine ne
düşündürdüğünü, hissettirdiğini önemli kılmıştır. Burada bir kısır döngü ortaya çıkıyor
gibi olabilir. Reel sosyal yaşamda etiketlerle yaşatılan, resmi söylemde yok sayılan ve
bilimsel yönden ise, üzerinde yeterince durulmamış “geçici” bir kültür yaşamı hakkında
araştırmanın izleyeceği yöntem ve sınırlara ilişkin, bir yere kadar, okurdan anlayış
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umuyor, yapılacak aktarım/yorumsamanın öznelliğini tümüyle üstlenmek durumunda
olduğumu da belirtme ihtiyacı duyuyorum.
Araştırmanın gerçekleştirilmesi sırasında gençlik müzik festivallerine yönelik ciddi
literatür sıkıntısı olduğu görülmüştür. Kuramsal yönden müracaat edilen yazarlar
spesifik olarak gençlik müzik festivalleri için olmasa da, her türlü festival ve şenliği
oyun olarak belirtmiş ve özellikle oyunbilimci yazarlar, oyun kavramına ilişkin
yaklaşımlarında her türlü festival, şenlik ve bayramları araç olarak kullanmışlardır.
Antropoloji literatüründe ise ayin, ritüel gibi dini yaşantılar ya da geleneksel şenlik veya
karnavallar konu edilmiş olmasına karşın, bunlarla tam olarak aynı anlama gelmeyecek
gençlik müzik festivallerine yönelik çalışma olmadığı ortaya çıkmıştır. Aslında dikkatle
analiz edilmesi ve antropolojinin tartışma alanında kayda değer bir yer tutması gerektiği
düşünülen bu etkinlikler, herhalde, başta “sex, drug and rock’n roll” mottosu altında
cinsellik, uyuşturucu madde ve alkol tüketimi gibi konularla özdeşleştirildiğinden,
sanırım, başlamadan sonlandırılmıştır. Zira, gençlik müzik festivallerinden, bu
özdeşleştirilme aracılığıyla; aile, ahlak ve dini kavrayışların gölgesinde pedogoji ve
sosyolojinin alanında birçok kaynakta, oldukça kestirme biçimde “sapma” örneği olarak
bahsedilip, geçiştirilir. Oysa, bu konu özgürlüğün veya toplumsal sözleşmelerin sınır ve
sınırlılıklarının; birey, kişi ve otorite arasındaki ilişkilerin tartışılabilmesi açısından
anlamlı bir konu olarak görülebilirdi. Nihayet, bir gençlik müzik festival arketipi olduğu
saha araştırmasında ortaya çıkan, “Woodstock ruhu” sözüyle en azından rock müzik
sevenlerin kulağına aşina gelen yaşam hakkında, yani “efsanevi” bir sosyal fenomen
olan 1969 yılındaki Woodstock Festivali hakkında bile, ne antropolojik ne de sosyolojik
bir incelemeyle karşılaşılmadı. Sosyolog Bielby benzer biçimde rock müzik üzerine
çalışma olmamasından şikayet etmektedir (Bielby 2004: 1).
Türkiye’deki gençlik müzik festivallerini incelerken, özellikle Woodstock hakkında
yapılmış ayrıntılı değerlendirmeler elbette araştırmaya oldukça yararlı katkılar sağlardı.
Çünkü Woodstock Festivali için söylenegelen ve Türkiye’de katılımlı gözlemde
bulunulan festivallerde de; gerek organizasyon ekipleriyle, gerek müzisyenlerle, gerek
katılımcılarla yapılan görüşmeler sırasında sıklıkla bahsi geçen; kimi zaman müthiş
rock yıldızlarının art arda sahne almasına, kimi zaman doğa sevgisine-çamurda
oynamaya, kimi zaman uyuşturucu madde kullanmaya-cinsel özgürlüğe, kimi zaman
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savaş karşıtlığına ya da devrimci-protest kavrayışlara işaret eden, dolayısıyla belli
belirsiz bir anlama geldiği düşünülebilecek ve “Woodstock ruhu” sözüyle gösterilen
yaşama ilişkin kaynak yaratılmış olunurdu. Türkiye’deki festivallerin Woodstock’tan
bahsedilmeden değerlendirilmesi eksik kalır ve hatta Woodstock türü bir festivalin
yaklaşık 30 yıl sonra Türkiye’ye ulaşması (difüzyon), bu araştırmanın çerçevesi dışında
kalsa da, oyunlar üzerinden yapılacak bir değerlendirmede batılılaşma göstergesi olarak
kabul edilebilir. Öyle ki, Woodstock Türkiye’de bir model (arketip) olarak
algılanmaktadır. Belki tüm dünyada geçerli olan bir arketip.
Araştırmada görüleceği üzere ismi doğrudan oyunbilimci olarak anılmayan kuramcıların
yaklaşımları, oyunbilimsel terminolojiye dönüştürülmüştür. Eğer Woodstock Festivali
hakkında, dönem Amerika’sı, o zaman gerçekleşen diğer festivaller ve o festivallerin
nasıl yaşatıldığına ilişkin yeterli akademik veri olsaydı, bu verilerin oyunbilimsel
anlamı, yine de sınırlı ve spekülatif kalabilecek olsa da, daha kolay keşfedilip,
dönüştürülebilirdi. Öte yandan bu araştırmanın konusu zaten doğrudan Woodstock
Festivali üzerine olmamasına karşın, Woodstock Ruhu’nu anlayabilmek üzere, eldeki
naçizane belgesel ve filmlerden (Maurice ve Wadleigh, 1970 – 1994; Lee 2009) ayrı
olarak, kuramsal verilerden, Türkiye’de araştırmanın gerçekleştirildiği festivallerden,
Hindistan-Goa’da

yaşanan

hippi

kültürü

ve

karnaval

deneyimi

üzerinden

değerlendirmeye gidilmiştir. Kısacası, gençlik müzik festivallerinin oyunbilimsel
değerlendirmesinde, hem oyun teorisyenlerinin sağladığı kuramsal veriler, hem de
sosyolojik/antropolojik akademik verilerin kısıtlı olmasından dolayı, okur birebir
alıntılarla pek karşılaşamayacak ve fakat tezin kuramsal çerçevesini oluşturan yazarların
dilini, yapılan değerlendirmelerde dolaylı olarak görebilecektir.
Araştırmanın değerlendirmesinde sahneyi baz almaması önemli bir diğer sayıltı özelliği
gösterecektir. Bu durum yalnızca müzikoloji veya tiyatro literatürünün festivallere
yönelik yeterli kaynak yaratmaması sebebiyle değildir. Sanatsal faaliyet alanında kalan
gençlik müzik festivallerine, müzikoloji veya tiyatro bilimi ilgi göstermediği gibi,
ilgilenseydi bile, bu araştırmanın ele alacağı perspektiften yani müziği karşılıklı
etkileşim olarak; elbette icraatçılarla, ama ille de katılımcılarla birlikte ele alan sosyal
bir olay olarak değil de, neredeyse yalnızca sahneye ve müziğin sesine odaklanacağı
kuşku götürmezdi. Basım-yayım literatürü ise bu kavrayışa bir de sahne sanatçılarının
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ününü ve özel hayatını ekleyip, bu etkinlikleri magazinleştirerek sunardı veya gençlik
müzik festivallerine yönelik fazla literatür olmadığı için, konuya bu şekilde
yaklaşacağını kestirmek güç değildir. Oskay’ın (1995) “müzik ve yabancılaşma”
eserinde, çağdaş zamanlara yönelttiği eleştirilerle uyumlu olarak, son iki yüzyılda
müziğin de dahil olduğu sanattaki dönüşümler, hem reel sosyal dünyanın müzik
üzerindeki değişimi belirlemesinden ötürü, hem de başka bir şeye dönüşmüş olan
müziğin

kendisinden

yabancılaşmasıyla,

halen

süregitmekte

olan

kavrayışı

doğurmaktadır. Müzik artık sosyal yabancılaşma sorununu çözen eskilerdeki iletişim
özelliğinden uzaklaştırılmış, metalaştırılmış, şeyselleştirilmiş, yani müzikteki aktif
gönderen ile edilgin alıcı arasındaki hiyerarşinin varlığı doğallaştırılmış ve nihayetinde
bu dönüşüm müzik yapan müzisyenin sosyal statüsünü değiştirmiştir. Müziğin
metalaşması, ses kayıt cihazları-müzik çalarlar, radyo-tv gibi tek yönlü kitle iletişim
araçları ve günümüzde bilgisayar/internetten gelen sese de müzik denebilmesine neden
olmuş ve böylece müziğin yalnızca müzik (ses) olduğunu ileri süren, müzisyenin
olmadığı ve/veya katılımcının olmadığı müzik kavrayışını doğurmuştur. Aslında müzik
festivalleri hem dünyada, hem Türkiye’de “plak-albüm-mp3” gibi ortada müzisyenin
olmadığı müziklerin yavaş yavaş eleştirilmesini sağlamış yani kısmen de olsa yeni bir
farkındalık

yaratmıştır.

Oysa

halen

“müzisyen

ve

müzik”

“katılımcısız”

düşünülebilmektedir. Eğer okur bu tezin başlığından etkilenip, yaygın dildeki gibi,
hangi müzisyenin gitarı nasıl bağırttığı/ağlattığı veya davulda nasıl bir soloya çıktığına
yönelik, dahası festivaller arasındaki karşılaştırmalarda, hangi “ünlü”lerin hangi
festivalde yer aldığına dair, sahne merkezli bir yaklaşım görmek istiyorsa, aradığını pek
bulamayacaktır.
Müziğe ilişkin kavrayış, sanatların atası tiyatrodaki dönüşümde de benzer durumda
görülüyor. Tiyatro ve performans sanatları da festivallere eğilmediği gibi, ilgilense de,
festivalleri aynı kavrayışlarla yani sahne odaklı ele alırdı. Bu durum, Schechner’in 1992
yılında Yüksek Öğretimde Tiyatro Birliği (ATHE) tarafından Atlanta’da düzenlenen
konferansta yaptığı açılış konuşmasında belirttiği gibi, üniversitelerin tiyatro
bölümlerinde egemen olanın hala Stanislavskicilik olmasından kaynaklanmaktadır.
Günümüzün gerçek Elizabethyen tiyatrosu konumundaki popüler eğlenceler olan rock
konserleri, diskolar, seçim kampanyaları, güreş müsabakaları, dolandırıcılıklar ve
dalavereler, okul takımları ve profesyonel sporlar, modayı takip etmeler, sokak
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tiyatroları, geçit törenleri, Asya ve Afrika dinlerinin ritüellerinden yeni çağ şamanizmi
uygulamalarına kadar geniş çapta görkemli dini gösterilerin hiç biri tiyatro bölümlerinin
ilgisini çekmiyor. (Schechner, 2010: 64-5) Schechner’in, “performans entelektüel,
toplumsal, kültürel ve sanatsal yaşamı geniş bir bağlamda birlikte ele alır” (Schechner
2010: 62) sözleriyle belirttiği gibi, aslında tiyatro bölümleri hem gençlik müzik
festivallerini, hem de sahne dışındaki katılımcıların performans ve danslarını da estetik
yönden tartışabilir(di). Buna karşılık akademik anlamda olmasa da, basım-yayım
literatüründe, örneğin Woodstock Festivali için geçerli olduğu üzere, katılımcıların
özellikleri bazen sahneden daha fazla dikkate değer bulunmuştur. Eğer hem müzik, hem
de performans yönünden sahnenin merkeze konmadığı bir gençlik müzik festivali
değerlendirmesine yönelik, kabaca “bu şekilde bir değerlendirme mi olur?” gibisinden
yankılanacak bir eleştiri gelirse, araştırmada yapılanın seyirci dramaturjisi olduğu
ve/veya indirgeyici bir biçimde katılımcıların oynayışlarını merkez almanın
sayıltılandığı belirtilmelidir. Kısacası, okur bu araştırmada sahne şovlarının kayda
geçirildiği bir tezle de karşılaşmayacaktır.
Son ve oldukça önemli bir sayıltı ise dilbilimsel yöndendir. Huizinga’nın belirttiği gibi
oyun linguistik yönden “kendinden başka birşeye indirgenemeyen” bir olgudur (akt.
Oskay, 2000: 146) ve bir kavramı gösterirken sayılamayacak kadar çok sayıdaki dillerin
tek kelimeyle özdeş bir kavramı aynı şekilde ifade etmeleri beklenemez. (karş.
Huizinga, 1995: 47) Oyunun anlamının bizatihi herkes tarafından bilinmesine, yani
“hepimizin arasıra oynadığı ve hepimizin oynamanın nasıl bir his olduğunu bildiği”
(Sutton-Smith, 1997: 297) sayıltısına karşın, oyun, farklı dillerde farklı anlamlardaki
temsillere dönüşebilmektedir. Örneğin Çince’de oyun anlamına gelen wan sözcüğü
mehtabın hoşluğunu da ifade edebilmektedir ya da başka bir örnek olarak Schechner
(1995: 34-6), Sansktritçe’deki maya-lila paradigmasına dikkat çeker. Yazar ilginç bir
şekilde, “yanılsama-oyun” anlamına gelen bu sözcüklerin batı paradigmasındaki
“gerçeklik-oyun” zıtlığından farklılaştığını belirtir. Türkçe’de ise “oyun [sözcüğü], hem
ismi hem fiili karşıladığı için”(And, 2007: 34), “germanik dillerdeki spil ve spel kökü
için geçerli durum” yani “oyun ve oynamak için tek bir kelimeyi kullanmaktan dolayı
genişleme” söz konusudur. (karş. And, 2007: 34, Huizinga, 1995: 57) Bu durum, oyun
üzerinden kurulacak dilin retoriğini tıpkı Germenik dillerdeki gibi genişletmekte,
kavrama işaret etme kabiliyetini artırmakta, buna karşılık İngilizce’deki play ve

24

game’den de farklılaştırmaktadır. Bu sebeple araştırmanın Türkçe oyun kavramını
merkeze alarak derinleştirilecek olması bir sayıltı özelliği gösterecektir. Nihayet,
araştırmada kavramlaştırılıp, içi doldurulacak, Farsça “-baz” eki ile yapılan Türkçe
“oyunbaz” ve “curcunabaz” sözcükleri de anlamını Türkçe’de bulur. Öte yandan literal
kaynakların İngilizce olması, araştırmayı kimi zaman play ve game üzerinden
yaklaşımları

da

değerlendirmeye

yönlendirmektedir.

Araştırmanın

bağlamı

Huizinga’daki gibi playla uyumlu olmakla beraber, arada bir game anlamına da atıfta
bulunulacaktır.

2.3. GENİŞLETİLMİŞ OYUNBİLİMSEL PARADİGMA
Huizinga ve Caillois gibi oyunbilimcilerce; “kültür, oyun biçiminde oynanır.” Goffman,
Turner, Schechner ve Bahtin gibi (tiyatro) antropologlar için ise “dünya bir sahnedir.”
Bu yaklaşım, tarih veya dil kadar eski bir yorumun yani; hayatın, gerçekliğin, dünyanın
veya her şeyin oyun olduğu söylencesinin izlerini taşır. Örneğin, Hint mitolojisinde,
bildiğimiz dünya, tanrının oyununun bir sonucudur (Miller, 1970: 100). Değişik kültür
ve mitolojilerde benzerlerine rastlanabilecek ve “büyük oyun” anlamına gelebilecek ya
da oyunun bir urphenomanon olarak ele alınması Antik Yunan’dan başlayarak günümüz
Batı uygarlığına gelen süreç içinde de bir metafor olarak sıklıkla kullanılagelmiştir.
Sokrates öncesi Homeros ve Herakleitos'ta, Sokrates sonrası Platon’da; aydınlanma
sonrası Kant, Schiller ve Nietzsche’de “oyun” ile “gerçeklik” ya da “hayat” arasında bir
ilişki kurulmaktadır. Elbette, bu filozofların “gerçeklik” veya “hayat”tan öte, “oyun”la
neyi kastettikleri farklıdır. Örneğin, Platon oyunu rasyonel kabul eder ve oyunla düzene
işaret eder. Bu düşünceyi Kant ve Schiller de devam ettirir. Kant ise, Platon’dan farklı
olarak sanatı, “kuralları kavranılamayan oyun” (Soykan, 1991: 42) olarak ayrı bir yere
koyar. Schiller’in insan; “nerede insansa orada oynar, ve oynadığı yerde tam insandır”
(Schiller, 2001:75, XV. Mektup) ifadesiyle özetlenebilecek bu düşünce içinde
Platon’dan referanslanacak olan paidia sözcüğü özel bir öneme sahiptir. Bu sözcük
çocuk oyunlarını gösterdiği gibi, daha geniş bir anlamı da gösterir. Şiirsel ifadesiyle;
çocuk eylemlerinin yetişkin olmanın taklidine, yetişkinlerin ise tanrıların oyununun
taklidine uzatıldığı tümlüklü felsefede anahtar sözcüktür. Homeros, Herakleitos’ta ve
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Sokrates öncesi dönemin kavrayışını “ilk anlayan”, aynı zamanda o düşüncenin
temsilcisine dönüşen filolog Nietzsche’de (Campbell, 2003:135) ise oyun irrasyoneldir
ve “iyi oyuncu, kendi oyununu oynayan oyuncudur (Dursun, 2008:28).” Oyunu
irrasyonel ve kaotik olarak benimseyen filozoflar ise, sonuçta irrasyonelliğin ve kaosun
ilerici ve verimli olduğunu düşünmektedirler.
Dursun'a göre 20. yy’da siyasi, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerdeki hızla bağlantılı
olarak; “savaş oyunları”, “stratejik oyunlar”, “politik oyunlar” vb. sözcük ve deyimlerin
sıklıkla kullanılması sebebiyle, oyun kavramı akademisyenler tarafından da anlaşılmak
istenmiş ve bu durum oyun kavramı hakkındaki tartışmaları arttırmıştır. (karş. Dursun
2008:1) Aslında bu deyimlere “oyun bozma”, “oyun kurma” da eklenebilir.

2.3.1. Oyun Türleri
20.

yy’da

yaptığı

Huizinga,
oyunu

kültür-sanat
tarih

bütünsellik

tarihçisi
felsefesiyle

olarak

ele

alır

(Huizinga, 1995: 19) ve kültürü de
oyunun

içine

yerleştirir.4

Bununla

birlikte “oyun içinde oyun” (metaoyun) diye özetlenebilecek kavrayışını
teolojik/edebi

bir

yaklaşımla

değil,

bilimsel yönden, temelde, linguistik5
verilerden hareketle, oyun sözcüğünün
Şekil 1 - Huizinga'nın kültür-oyun kavrayışı

“kendinden

başka

indirgenemeyişinden”

birşeye
(akt.

Oskay,

2000: 146) yola çıkarak açıklar. Ayrıca; hayvanların da oynadığını örnek vererek
oyunun kültürden eski olduğuna dikkat çeker (Huizinga, 1995: 16), dahası çocuğun tam
bir ciddiyet içinde oynadığını, keza sporcu, aktör ve kemancının da aynı ciddiyette
4

Vurgulama yazara ait.
Oyun kavramının linguistik yönden en kapsamlı incelemesini Johan Huizinga yapmıştır. Bu inceleme
ekte tablolar halinde sunulmuştur.
5
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oynadığını örnekleyip; “ciddiyet, oyun'u dışlamaya yöneliktir, oysa oyun, ciddiyet'i
rahatlıkla içerebilir (Huizinga, 1995: 66)” önermesini ortaya atar ve böylece kendisine
kadar süregelen oyun/ciddiyet karşıtlığını bozar. Örneğin, hukuk gibi bir kültürel
fenomen, “iki tarafın bir hakemin kararına uyduğu bir oyun biçimidir (Huizinga, 1995:
102). Yazara göre çarpışma oyun olarak nitelenebilir; böylelikle tüm savaş ve düellolar
birer oyun6 (Huizinga, 115-33), şiir adına her şey (poiesis) şair Paul Valery’den
aktardığı haliyle kelime oyunu (Huizinga, 1995: 164), öncelikle-özellikle lirik sanatlar
olmak üzere plastik sanatlar da oyundur (Huizinga 1995: 193-210). Huizinga'ya göre
her kültür oyun biçiminde oynanır ve Batı uygarlığı da sub specie ludi’dir7 (Huizinga,
1995: 21; 210) Eserinin sonunda bin yıllık “her şey boş” sözünün yerine, “her şey oyun”
sözü kendisini dayatır ve bu sözün vurgusu daha anlamlıdır (Huizinga 1995: 253).
Huizinga’nın

toplumsal

yapıyı,

kültürü

veya

“her

şey”i

oyun

kavramıyla

simgeleştirmesi, Fink’e göre oyun sözcüğü/kavramının yerine geçtiği eylemi
özümseyerek büyük bir kabiliyetle temsil edebilmesinden kaynaklanmaktadır (akt.
Oskay, 2000:164-5). Özerk ve varoluştan beri var olan ölüm, aşk, iş ve güç mücadelesi
gibi temel varoluşsal fenomenlerden biri olan oyun, deyim yerindeyse, onların hepsiyle

6

Huizinga eserinde savaşın ciddi bir oyun olarak oynandığını belirtmiş ve daha sonrasında bu kavrayışını
II. Dünya savaşı sularında da tekrarlaması hayatına mal olmuştur.Huizinga’da, savaşların kültür
yaratmada, oyun biçiminde, çok derin bir etkisi olduğu kanaati vardır. Ona göre çarpışmalar, turnuvalar,
düellolar özü itibariyle hem oyundur; hem de savaş. (Huizinga, 1995:115-6) Buna karşılık, O’na göre,
modern zamanlar ile geçmiş zaman –ortaçağ, antik çağlar veya “ilkel” denilen ilk insanların- kavrayışı
arasında uçurum vardır. Yazara göre ortaçağ insanları çocuk kafalı devlerdir. Bu insanlar cehennem
korkusuyla çocukça zevkler, gaddarlık ile sevgi arasında gidip gelmişlerdir. Dünya zevklerinden tam bir
kaçınma veya dünyevi zevklere tam bir dalış içinde hep bir uçtan diğerine savrulmuşlardır. (Huizinga,
1997: 41) Ya da, örneklerini ortaçağ Hristiyan şövalyeliği ve Japon samuraylarının yaşam biçimlerinden
verdiği; şövalyelerin şeref kodu, kılıç kuşanması, arma tutkusu, unvanları ve yemin törenleri gibi
etkinlikler hep bir oyun biçiminde gerçekleşmektedir. Rütbe alabilmek için verilen mücadele, kahraman
olma isteği ve en önemlisi “sadakat” iyi bir oyuncudan beklenen ile iyi bir askerden beklenen ortak
özelliklerdir. Ancak Huizinga modern savaşı bu tartışmanın dışında bırakır. O’na göre; “ani saldırılar,
pusular, yağmalama seferleri, katliamlar bütün bu çarpışma biçimleri agonal türden bir savaşta
kullanılabilir nitelikte olsalar dahi bizatihi agonal sayılmazlar. Öte yandan bir savaşın siyasal amacı –
fetih, boyun eğdirme, başka bir halka egemen olma – müsabaka alanının dışında yer almaktadır.” O’na
göre; “modern savaşı yüceltmeye yönelik ne yazık ki çok iyi bildiğimiz genel eğilimler, aslında savaşı
kutsal şanı sağlamak üzere tanrılardan gelen bir emir sayan ve düşmanların yok edilmesine dayanan AsurBabil kavrayışının tekrarından başka bir şey değildir.” (Huizinga, 1995:117) 19. Yüzyıldan itibaren sivil
halka da saldırılabilen savaşlar Huizinga'ya göre uygarlık karşıtıdır. “II. Dünya savaşının “oyunun
symptomatic bir görünümü” olduğunu da yazmıştır (Oskay, 2000:160).” “Altmış yaşını geçkinken [68
yaşında] Hollanda’yı işgal eden Nazilerin Huizinga'yı bu yüzden tutukladıklarını biliyoruz. Huizinga,
uzun bir süre Nazi kamplarında kalmış; bu kamplarda vücudu beslenme bozuklukları yüzünden
giderilmesi olanaksız bir hastalık geçirmiş; savaş sonrasında kurtarılamayarak bu hastalıktan ölmüştür.”
(Oskay, 2000:151)
7
Oyundan açımlanan bir alt tür.
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yüzleşir – onları temsil ederek içine alır (Fink, Saine ve Saine, 1968: 22). Fink, oyunun
simgesel işlev yüklenme kabiliyetinin ise “kozmik oyun”u aydınlatabilecek niteliğe
kadar varabileceğine dair kanaatini “Felsefeye layık ve uygun bir konu olarak oyun”
isimli makalesinde de tartışmıştır (Fink, 1984: 32-4). Nitekim Sutton-Smith, “oyunun
müphemliği (belirsizliği)” veya kimi yerlerde “oyunun retoriği” olarak geçen
eserlerinde, oyun ile retoriği eş tutar çünkü her oyunun aslında bir de kendi adı vardır.
Oyun sözcüğü, tavla, hırsız-polis, uçurtma gibi etkinliklerin yanı sıra, derviş gibi
dönme, koşturmaca veya parmak şaklatmaca gibi eylemlerin yerine de geçebilmektedir.
Dahası, kader, zaman, zevk, eğlence, kültür, hayat gibi sözcüklerin de yerine geçip, bu
kavramları da büyük bir kabiliyetle temsil edebilir. Elbette bu tezin bağlamında ihtiyaç
duyulan; festival, sosyal drama, tiyatro ve performans sözcüklerinin de yerine
geçebilecektir.
Oyun kavramının retorik kullanımı, bu yönde geliştirilecek bir analizin başlamadan
sonlandığı anlamına gelmez. Örneğin Wittgeinstein 'oyun' için; “yani tahta oyunları,
kağıt oyunları, top oyunları, Olimpiyat oyunları, vb. bunların hepsinde ortak olan
nedir?” diye sorup, “hepsinde ortak olan hiçbir şey göremeyeceksindir” diye yanıtlar.
(akt. Dursun 2008: 2) Buna karşılık, “kesişen ve kısmen örtüşen benzerliklerin karmaşık
bir ağını görüyoruz: bazen bütünsel benzerlikler, bazen ayrıntı benzerlikleri...” (akt.
Feyerabend 2002: 159) diyerek "bir kavramın anlamını bilmenin, kavramın işaret ettiği
bütün şeylerin ortak özelliğini (tanımını) bilmek demek olmadığını, kavramı yerinde
kullanmak ve işaret ettiği şeyleri tanımak demek" (Moran’dan akt. Kanca, 2011:18)
olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Nitekim bir oyundan bir başka oyuna geçerek
bakıldığında, bazı benzerliklerin ve ortaklıkların olduğu görülebilir. Kağıt oyunları,
satranç veya futbol gibi oyunlar birbirine benzemekte buna karşılık, evcilik ve hırsızpolise benzemedikleri gibi, diğer iki oyun da birbirine benzemektedir. “Wittgeinstein
buradaki temellendirmesini esasen ‘aile benzerlikleri’” kavramıyla yapmakta (Dursun,
2008: 2) ve bu ya da şu oyundan, bu ya da şu özelliklerle söz edilebileceğini
kastetmektedir (karş. Dursun, 2008:3).
Huizinga oyun kavramıyla yaptığı kılı kırk yaran kültürel tespitlerini Yunanca'nın agon
sözcüğü ile gösterdiği yarışmacılık ve oyunun bir şeyin “temsil”i olması özelliklerinden
yararlanarak yapar (Huizinga, 1995:31). Caillois ise Huizinga’nın eseri için, sadece “bir
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tür oyunu, kurallaştırılmış yarışma oyunlarını yöneten zihnin verimliliği üzerine bir
araştırmadır (Caillois, 1994: 35)” der ve oyunları sistematize ederken, Huizinga’nın
oyun kavramıyla eş tuttuğu agon (mücadele-rekabet) kavramının yanına yine
Yunanca’dan üç farklı terim (alea, mimicry, ilinx) daha getirerek, toplamda, “dünyadaki
tüm

oyunları”

dört

değişik

kategoride

sınıflar.

Caillois,

bunu

yaparken,

Csikszentmihalyi’nin tespitiyle “oyun sözcüğünü zevk veren her türlü etkinliği içine
alacak biçimde, en geniş anlamında kullanarak” yapmıştır (Csikszentmihalyi, 2005: 86)
ki Huizinga da eserinde Platon’dan referansladığı paidia sözcüğünün zevk olarak
çevrilebileceğini belirtmiştir (Huizinga 1995: 196). Bu anlamda Caillois’nın yaklaşımını
olumlayacağı düşünülmelidir. Böylece oyunbilim, oyun ailelerinin incelemesini yapan
bir bilime dönüşür. Oyun türlerini gösteren bu terimler; alea şans (talih) oyunları,
mimicry taklit (öykünme) oyunları ve ilinx baş dönmesi yaratan oyunlardır. Örneklemek
gerekirse; “futbol, bilardo veya satranç (agon), rulet veya piyango (alea); korsancılık,
Nero veya Hamlet (mimicry), hızlı bir dönme veya düşme hareketi ile üretilen baş
dönmesi ve rahatsızlık durumu olan (ilinx)”tir. (Caillois, 2001: 12) Caillois oyunların
dağılımını bir tablo yaparak göstermiştir. (Tablo.1)
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AGON

ALEA

MIMICRY

ILINX

(Rekabet / Yarışma

(Şans / Talih)

(Öykünme)

(Baş dönmesi)

PAIDIA

patırtı, şamata

Çocuksu
At yarışı

Çocuksu
Tekerlemeler
öykünmeler

kargaşa

güreş, vb.} kuralsız

yazı-tura

“baş dönmesi”

ilüzyon oyunları

dönme dolap

bebek

salıncak

maske

vals

kılık değiştirme

panayır

gülme krizi

uçurtma

atletizm

bahis
tek taş oyunu

rulet
İskambil

boks bilardo eskrim
dama futbol satranç

numaraları

falları

basit, karma ya da
tiyatro genel

çapraz

aktarmalı
genel olarak spor

bulmaca

karşılaşmaları

lotaryalar

olarak gösteri

kayak

dağcılık

sanatları
cambazlık

LUDUS

Not: Her dikey kolonda, oyunlar, çok yaklaşık olmak kaydıyle, paidia öğesinin giderek azaldığı, buna
karşılık ludus öğesinin arttığı bir sıraya göre dizilmiştir.

Tablo 1: Oyunların Dağılımı (Caillois, 2001: 36; 1994: 41)
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Tablodan da görüleceği üzere, bu dört temel oyun türü oyun evrenini tanımlamaya
yetmez. Oyun evreni kendine özgü dört bölüme ayrılmış olsa da;
“Bunlar aynı zamanda iki zıt kutup arasındaki sürece de yerleştirilebilir. Bir
uçta neredeyse indirgenemez bir ilke olarak eğlence, türbülans (curcuna), özgür
doğaçlama ve kaygısız şenlik baskındır. Bu uç, paidia terimi tarafından
adlandırılan bir tür kontrolsüz fantaziyi ortaya koyar. Diğer uçta ise bu oynak ve
dürtüsel taşkınlık, bir tamamlayıcı tarafından neredeyse tamamen emilir
(absorb) veya disipline edilir ve bazı tersine durumlarda, anarşik ve değişken
doğasına olan eğilim: Arzu edilen etkiyi daha da belirsizleştirmek amacıyla,
bunu keyfi, mecburi ve amaca yönelik olarak can sıkıcı alışkanlıklara
bağlamaya yönelik artan bir eğilim bulunmaktadır. Bu ikinci prensip çok daha
fazla çaba, sabır, yetenek ya da hüner gerektirse de, tamamen kullanışsızdır. Bu
ikinci öğeye ludus diyorum.” (Caillois, 2001: 12-3) (ayrıca bkz: Huizinga,
1995: 40)

Kısaca özetlemek gerekirse; paidia gürültülü, düzensiz, içten geldiği gibi oyunları,
ludus ise kurallara rıza göstermek olarak belirtilmektedir. Bunlar oyun kategorisi değil
ama oynamanın yollarıdır (Caillois, 2001: 53). Yani oyunlar oynanırken oynama stilleri
durumu değiştirebilir. Çünkü her oyun kendi başına kurallılaşma (ludus) ile curcuna
(paidia) arasındaki yelpazeye yerleştiği gibi, aynı zamanda her oyun oynanması
esnasında kurallılaşmaya veya curcunaya yönelik hareket halindedir. Böylelikle
Caillois’da “oyunlar hem kurallaştırılmış, hem uyduruk değil, çoğunlukla, ya
kurallaştırılmış ya da uydurukturlar (Caillois, 1994: 40).” Bu sebeple kazanmaya
yönelmiş (agon) mücadele ve (alea) şans oyunları kurallıdır. Taklite dayalı (mimicry)
oyunlarında ise sanki duygusu kuralın yerini almıştır. Bunların dışında kalan baş
dönmesi (ilinx) oyunlarında ise kural yoktur (karş. Caillois, 1994:8-9).
“Agon ve alea düzenlenmiştir. Kurallar olmadan şans oyunu ya da yarışma
olamaz. Diğer uçta mimicry ve ilinx eşit bir şekilde oyuncunun üst düzey bir
ilham ya da fantazinin rehberliğine güvenerek, sürekli doğaçlama yaptığı (ki
hiçbiri düzenleme nesnesi değildir) kuralsız bir dünya varsayar. Agonda oyuncu
doğrudan niyetine yönelik hareket ederken, aleada niyetinden vazgeçer.
Mimicryde taklit ve “-mış gibi yaptığı”nın farkında olduğu varsayılırken, ilinxte
baş dönmesinin özü ve coşku bu farkındalığı silmek içindir.” (Caillois, 2001: 75)

Caillois, ayrıca, bu temel oyun biçimlerinin (agon-alea-mimicry-ilinx) hep tek başlarına
(izole) olmadıklarını, birbirleriyle ikili veya nadiren üçlü olarak varyasyonlar
oluşurabileceğini belirtir ki ikili birliktelikler altı farklı kombinasyon oluşturmaktadır.
(Caillois, 2001: 71) Örneğin satranç agon iken, tavla, zarla oynanması sebebiyle agon-
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alea olacaktır. Bu birlikteliklerden kimisi yasaklanmış, kimisi birbirine bağlı ve kimisi
temel birlikteliklerdir.
Agon – alea (temel),
Agon – mimicry (birbirine bağlı),
Agon – ilinx ( yasaklanmış),
Alea – mimicry (yasaklanmış),
Alea – ilinx (birbirine bağlı),
Mimicry – ilinx (temel). (Caillois, 2001: 72-5)
Caillois oyun türleri arasındaki birliktelikleri (burada fazla ayrıntıya girilmeyecek
şekilde) şöyle örneklendirir. Agon-ilinx yasaklanmıştır, çünkü örneğin sporcular yetenek
ve uğraşı gösterdikleri bir mücadelede tam bir bilince sahip olmalı, baş dönmesi olarak
ele alınan ilinx bilincinden uzak olmalıdır. Bir çeşit sarhoşluk veren ilinx ile kazanmaya
yönelmiş agon birarada olamaz, yasaklanmıştır. Şansa dayalı oyunda (alea) başka biri
olmaya yönelen mimicry unsuru da yasaklanmıştır. Caillois bunu kaybetme durumunda
yalvarmayla örneklendirir. Buna karşılık şans (alea) ile ilinx yani baş dönmesi birbirine
bağlıdır; çünkü şans oyunlarında kaderin belirleyici anı yaklaştıkça kişi yüksek baş
dönmesi ve zevk duymaktadır. Bunlar birbirine bağlı, uyumludur. Yine buna benzer
agon-mimicry birbirine bağlıdır; çünkü her rekabet veya yarış seyirlik olabilmektedir.
(karş. Caillois, 2001: 72-3) Bu anlamda Caillois’ya göre şenlik, festival ve karnavallar
paidia stilindeki mimicry-ilinx türü oyunlardır (Caillois, 2001: 131).
Caillois oyun türlerini sistemleştirmesiyle, Huizinga’nın oyun-kültür paradigmasının
daha ayrıntılı sosyolojik açılımını yaptığı düşüncesindedir. Bu anlamda yazara göre
oyun simgesiyle açımlanacak kültürel yaklaşımda temel muhalefet; Dioniysian
toplumlar dediği, mimicry-ilinx oyunu biçiminde oynanan; çılgınlık ve maskeler
üzerinden açımlanan Avustralya, Amerika ve Afrika’daki basit toplumlarınınkiler ile
onlara ters, agon-alea oyunu olarak oynanan [-buna da Apollonian denebilir];
kurumların, kodların, kariyerlerin, hiyerarşik ayrıcalıklarla açımlandığı, İnka, Asur, Çin
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ve Roma karmaşık toplumları arasındadır. (karş. Caillois, 2001:87) Caillois keşfedilen
tüm basit toplumların ortak özelliği olarak niteliği mimicry-ilinx olan kültürel oyun
biçiminden, günümüz uygarlık oyununa,

agon ve aleanın ortaklaşa çıktığı

düşüncesindedir (karş. Caillois, 2001: 107-8).
Caillois, bu temel ayrımdan sonra ise Batı kültürünü yarışmacı (agon) oyun olarak, İran,
Hindistan, Çin gibi kültürleri ise şans (alea) oyunu üzerinden kavramlaştırıp ayırt eder.
Her ikisi de “kurallı” olan agon ve alea oyunları ise, sosyolojik yönden birisinin
rasyonaliteden, diğerinin karizmadan hareket etmesiyle ayrılmaktadır ve Caillois,
kavrayışının Weber, Dumezil gibi sosyologların yaklaşımlarıyla uyumlu olduğu
düşüncesindedir (Caillois, 2001: 101-2). Kısaca Caillois’ya göre Batı uygarlığı
spontanlıktan kurgulanmışlığa, en eski özelliği olması sebebiyle en derinine yerleşen
“kurallar”la (ludus) inşa edilerek oluşmuş bir agon (oyunu) kültürüdür. Öte yandan bu
kültürün oyunbilimsel anlamı biraz daha açılabilir.
Caillois’nın müracaat ettiği Weber, akılcılaştırmanın (rasyonalitenin) avantajlarını kabul
etmekle birlikte, esas olarak gelecekteki tehlikesini de seziyor, bunu, özellikle
akılsallığın “demir kafesi” dediği, rasyonel olarak çalışan bir makine imgesiyle
betimliyordu. Weber; modern rasyonelleştirme sürecinin, bir zamanlar büyülü (yani
gizemli, mistik, sihirli) dünyayı yok etmeye hizmet ettiğini ileri sürer. O’na göre akılcı
sistemlerden büyü sistematik olarak atılır ve bu sistemler büyü ya da gizemden büyük
ölçüde yoksun kalır (akt. Ritzer, 2000: 89).” Bu sebeple, gelecekte akılcı sistemler
gelişince akılsallığın demir kafesiyle karşı karşıya kalınacak, özgürlük yitirilecekti: Hiç
bir kaçış olanağı, hiç bir çıkış olmayacaktı. Gelecek, “buz gibi bir karanlık ve sert kutup
gecesi”ydi.(karş. Habermas, 2001: 757; Ritzer, 2000: 89; 1998:17). Baudrillard ise 1982
yılında yazdığı eserinde, günümüz dünyasını bir simülasyon (mimicry) olarak
tanımlamakta ve büyük oyun dediği simulasyonun yaratıcısının sermaye (capital)
olduğu görüşünü taşımaktadır. Buna karşılık sermaye aslında toplumsal ilişkiler denen
büyücülüğün ürünüdür ve toplumsalın sahnesinde kollektif olarak oynanmaktadır (karş.
Baudrillard, 2005: 34-50). Kendi ifadesiyle Batı kültürü, artık “imparatorlukta” değil
de, onun “topraklarına birebir eşit boyutlara sahip” haritasında, “toplumsal adlı
makine”de yaşanmaktadır (Baudrillard, 2005: 193). “İnsan mıyım, makine mi? Bu
antropolojik sorunun yanıtı yok artık (Baudrillard, 1995:57).” Görüldüğü gibi
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Baudrillard oyunbilimsel yaklaşımda bulunmakta, Caillois’nın agon dediği Batı
uygarlığı için, agonla “birbirine bağlı birliktelik” oluşturan mimicry özelliğinden
bahsetmekte ve denilebilir ki, geçen yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya atılan, Weber’in
“demir kafes” analojisindeki zamanlara (artık) girildiğini iddia ve ilan etmektedir (karş.
Baudrillard, 2005). Yani günümüz Batı uygarlığı, kurallaştırılmış (ludus) agon-mimicry
türü bir oyun olarak oynanmaktadır.
Caillois’dan elde adilen daha ayrıntılı yaklaşımla Huizinga’nın “oyun içinde oyun”
(meta-oyun)

yaklaşımı tekrar şu şekilde şemalaştırılabilir. Böylece iki oyun türü

arasındaki ilişkiler, araştırmada, reel sosyal yaşamla festival arasındaki ilişkilerin
tartışılacağı oyunbilimsel alana işaret etmektedir. Bu iki oyun türü (agon-mimicry ile
mimicry-ilinx) arasındaki temel sorun ise, farklı oyunlar olmasından başka, farklı
oynanma stillerinden kaynaklanmaktadır. Yani birisinin kurallılaşmaya meylederken,
diğerinin kuralsızlığa meyilli olması, iki oyun türü arasındaki temel sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.

Şekil 2 - İki oyun türü

Huizinga’ya göre; “oyun; “alışılmış hayat”tan “başka türlü olmak” bilincinin eşlik
ettiği,” ... “bu hayattan kaçarak, kendine özgü eğilimleri olan geçici bir faaliyet alanına
girme bahanesi sunan”, “bildik dünyanın ortasında, [ayrılmış zaman ve mekanda (karş.
Huizinga, 26-7; Caillois, 2001: 6)], belirli bir eylemin gerçekleşmesi amacıyla
tasarlanmış geçici dünyalardır (Huizinga, 1995:27).” Bu kavrayış çarpıcı biçimde,

34

Turner’ın “normal toplumsal bağıntıları kesilmiş”, “ne buradadır ne oradadır, hem ikisi
arası-hem ikisi ardında kalan (be-twixt and between)” diye tarif ettiği “eşikteki
varoluş”la (Turner, 1997: 94-5) ve Bahtin’in “sıradan resmi hayat biçiminden bir kaçış”
(Bahtin, 2005: 33-4), “neşeli, özgür bir oyun” (Bahtin, 2005: 234) dediği karnavallarla
ortaklaşmaktadır. Böylece iki antropolog ve iki ludologun yaklaşım farklarının metaoyun olan gençlik müzik festivalleri aracılığıyla tartışılacağı araştırmanın kuramsal
merkezi billurlaşmaktadır çünkü gençlik müzik festivalleri hem oyun, hem eşik, hem de
bir tür karnaval özelliği göstermektedir.
Huizinga’da oyun yaşamı bir gevşeme (diagoge) - soluklanma, Caillois’da ise buna ek
olarak çoğunlukla “satın alınan”, “zaman harcanan” (Caillois, 1994: 37) bir etkinlik
anlamlarına gelir ve oyunlar sihirli çember niteliğinde değerlendirilir. Bu iki kuramcının
kavrayışında bir oyun başlar, nasıl oynanacaksa oynanır, biter ve hayat kaldığı yerden
devam eder. Turner’da ise eşik yaşamı, yapısal-işlevsel yönden reel sosyal yaşamdan
(Britanya ekolü buna yapı der ve Lévi-Strauss’un yapısıyla karıştırılmamalıdır) izole
değil, birbirleriyle etkileşim halinde, özellikler bakımından ise birbirleriyle kontrast
halinde ele alınır. Turner’a göre bu kontrastlık aslında gündelik hayata bir protesto
özelliği taşır ve gündelik hayatı onararak, yeniden inşa eder. Bahtin’de ise özgür oyun
olan karnavallar, hem Huizinga gibi kaçış, hem Turner gibi reel sosyal yaşama karşı bir
protesto, hem de gündelik hayatı etkiyen ve “yeniden inşa eden” bir oyun anlamındadır.
Aslında her oyun eşik özelliği göstermek mecburiyetindedir. Eşiksellik bir tavla, satranç
partisi ya da doksan dakikalık bir futbol maçı için gözardı edilebilir (ve edilmiştir),
ancak iki gün ile bir hafta arasında değişen zaman diliminde oynanan gençlik müzik
festivali katılımcıları için göz ardı edilemez. Bu sebeple, gençlik müzik festivalinin
oyunbilimsel değerlendirmesinin, aynı bilime sunabileceği en önemli katkı, yaklaşım
farkından ayrı olarak, oyunun süreçselliğinde ortaya çıkar. Yaklaşım açısından ise, kısa
süreli oyunların dahi izole ele alınamayacağını hatırlatır.
Turner eşikselliği, “bireyler arasında siyasal, sosyal eşitliğe inanan ve güçlü arkadaşlık
bağı geliştirmeye meyilli; seküler rütbelerin ve statülerin gözden kaybolduğu veya
homojenleştirildiği” normal durumun yani yapının karşıtı anti-yapı özelliğinde ele
alırken (Turner, 2007: 95-6), bu durumun içindeki eşitler topluluğunun, herhangi bir
topluluk yani community'den farkını ayırt etmek için communitas [Lat. Comitatus :
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Yoldaşlık’dan (Özbudun 1997: 26)] sözcüğünü kullanır. (Turner, 2007: 96) Turner’a
göre communitas, toplumların tanımlanan haliyle; “yapılandırılmış, farklılaştırılmış ve
sıklıkla insanları yukarı ve aşağı olarak konumlandıran ekonomi-politik hiyerarşik”
sistemden ayrımlanmaktadır. (Turner, 2007: 96-7)
Turner, tarihten üç farklı communitas biçimi gözlemlemekte ve bunları; (i) Ekzistansiyel
ya da spontan communitaslar, (ii) normatif communitaslar ve (iii) ideolojik
communitaslar

olarak

isimlendirmektedir.

(Turner,

2007:

132)

Ekzistansiyel

communitaslar birlikteliğin kişisel olarak hissedildiği bir faz, bir andır ve kalıcı olamaz.
“Exist” tam olarak yapı dışında durmak, kalmaktır (Turner, 2007: 138-9) Turner
örneklerini (hippilerden de) verdiği özgür “toplulukların er ya da geç, ya dini bir tanrı
emri, ya ilahi esinlikli bir lider veya diktatörle, mutlak otoriteye ihtiyaç duyacağının”
altını çizmektedir. Çünkü “insanın varoluşsal madde ve organizasyon ihtiyaçları,
yeterlilikle buluşmamışsa, communitas kendi başına var olamaz. Öte yandan normatif
ve ideolojik communitaslar yapının etki alanı içinde zaten vardırlar ve her spontan
communitasın kaderi olan düşüşü, yıkılışı gibidirler. Çünkü bu birlikteliklerde “zamanın
etkisi altında kalınıp, grup üyeleri arasında kaynakların seferber ve organize edilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır (Turner, 2007:132).”
Turner’ın ekzistansiyel communitas hali olarak vurguladığı şenlikli bireysel-birliktelik
duygusuyla, Bahtin’in “var olan tüm baskıcı sosyoekonomik ve siyasal örgütlenmelerin
dışında, onlarla karşıt” olan, “ne bir şey buyuran, ne de talep eden”, topluluğun “kendi
yöntemleriyle örgütlenmiş halidir”8 (Bahtin, 2005: 283) dediği karnavallar ya da
karnaval hali diyebileceğimiz, “karnaval ruhu”, “karnaval fikrinin bütün insanları
kucaklaması” veya “karnaval gülüşü”yle ifade edilecek yaşam hali özdeşleşmektedir.
Dahası bu durum, oyunbilimsel terminolojiyle, Huizinga’nın Platon’dan hareketle çokça
üzerinde durduğu ancak yeterince açıklamayıp yalnızca “çocuksu”lukla ifadelendirdiği,
Caillois’nın ise “türbülans (curcuna), özgür doğaçlama ve kaygısız şenlik” sözcükleriyle
ifade ettiği paidia’sıyla da özdeştir. Bu yaklaşımlar, gençlik müzik festivalleri için
“festival ruhu” veya Woodstock ruhu”yla ifade edilen yaşam haline yönelik kaynak

8

Vurgulama yazara ait.
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yaratmaktadır. Öte yandan Turner’ın üç çeşit communitas yaklaşımı, festivaller
arasındaki farklılık ve çeşitlilikleri de açıklayabilmektedir.
Festivaller, Bahtin’in karnaval için temel bir özellik olarak belirttiği “kendi kendine ve
kendi yöntemlerince örgütlenen” arkadaş grupları buluşması niteliğindeki proto-oyun
biçiminden, “bir kurum tarafından organize edilip sunulan” festivallere kadar açılan bir
yelpaze içine yerleşmesiyle farklılaşmaktadır. Bu özellik aynı zamanda oyunbilimsel
anlamda paidia/ludus arasındaki yelpazeyi ifade eder ve paidia “kuralsızlık hali”
anlamıyla, tam da Turner’ın anti-yapı niteliğindeki spontan communitas’ına işaret eder.
Çünkü bir kurum tarafından organize edilen festivaller, yapının etki alanında kalarak
kurallılaştırılmış özellikler taşıyacaktır ve bu durumda yapı ile anti-yapı arasındaki en
temel ayrım kurallılaşmada ortaya çıkmış olur. Diğer iki tür festivallerin kuralları ise
kuralsızlık hedefine yönelmek veya tıpkı yapıdaki gibi tartışmasız kurallı özellikler
göstermesiyle farklılaşır. Turner’ın yaklaşımı ve oyunbilimsel veriler birleştirilerek,
şimdilik öncül olarak festival türleri ve reel sosyal yaşamın özellikleri şu şekilde daha
ayrıntılı olarak şemalaştırılabilir. Araştırmada festival türleri arasındaki farklar, bu
kavrayıştan hareketle derinleştirilecektir.

Şekil 3 - Festival Türleri
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Sonuç olarak bu kuramsal tartışma bize şu soruyu sordurur: Kuralsız bir oyun, içine
yerleştiği kurallı bir evrende nasıl yaşatılabilir? İşte, festivalle reel sosyal yaşam
arasındaki sorunu oyunbilimsel yönden anlamak, tam da bu sorunun yanıtını vermeye
denk gelir. Yanıt ise öncül olarak şöyle olacaktır. “(Büyük) Oyun içindeki (küçük)
oyun” her daim büyük oyundan sapma/kırılma anlamına gelir ve büyük oyundan
kaçış/çıkışa işaret edip, curcuna (kriz) yaşatır. Yani büyük oyun oyuncuları ile küçük
oyun oyuncuları arasında bölünme yaratır. Buna karşılık curcuna sürecinde büyük oyun,
kendisinden başka türlü olunan anlamsız (tuhaf) çılgınlıklar olarak görülecek olan9
küçük oyunu, ayrılmış zaman-mekanla izole edip, o evreni çöküşe uğratır (karş. Caillois
2001: 58-9). Bu anlamda teorik olarak spontan/kuralsız dahi olsa, küçük oyun evreninin
tartışmasız/kurallı büyük oyun evreni içinde yer alması mümkün olabilecektir, çünkü
küçük oyun izole bir evren olduğu sürece, sona erdiğinde büyük oyun kaldığı yerden
devam edebilecektir. Buna karşılık Batı uygarlığı ile festival arası reel oyunbilimsel
değerlendirmede durum farklılaşır ve sorunu sosyolojik boyutuyla ele almaya yöneltir.
Turner’ın bahsettiği haliyle, endüstriyalizm sonrası spontan/kuralsız eşiksellikle artık
çok nadir karşılaşılır, onun yerini eşiğimsiler (liminoid = Yunanca “–eidos” yani “form,
şekil veya benzeri” anlamına gelen ekten türeyen “şeklen liminality benzeri”) almıştır.
Hala yeni bir kültür kaynağı proto-oyun niteliğindedir fakat artık yaratmaktan ziyade
izole bir evrende yalnızca göstermekte/sahnelemektedir. İzole edilmişliği tamamen
etkisizleştiği anlamına gelmez. Bu sebeple curcuna sürecinde büyük oyun, küçük
oyunun kendisi için öngörülemez/karanlık/tehlikeli olabilecek kültür yaratıcı/onarıcı
niteliğindeki uyumlu yanlarını açığa çıkararak kendisini sağlamlaştıracak, uyumsuz
yanlarıyla da çatışacaktır. Örneğin, kurallı bir seyirlik rekabet olan futbol, “oyun içinde
oyun” olarak, kurallı seyirlik rekabet yarışma özelliğindeki reel sosyal yaşamla uyumu
sebebiyle oynanması her daim mümkün olacak, öte yandan spontan/kuralsız mimicryilinx olan festival, reel sosyal yaşama göre anti-oyun özelliğinde kalışıyla oynanması
güçleşecektir. Bu sebeple festival yaşamı, ya yapının kurallı etkisi altında kalarak
kuralsızlığı inşa etme sürecine girecek, spontan/kuralsızlığa ulaşabilmek üzere kuralları
kıra kıra inşa edilecek, ya da kurallı evrenin (soyuttan ayrı, mekan olarak da) hepten

9

Anlamsız tuhaf çılgınlık yalnızca festival için geçerli değildir. Saklambaç, futbol, satranç dahil tüm
oyunlar, içinde yer aldığı büyük oyuna göre anlamsız tuhaf çılgınlık olacaktır.
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dışına çıkarak spontanlığı yaşamaya meyledecektir. Kuralları kıra kıra inşa etmesi ise,
yapıyla çatışması anlamına gelecektir.

2.3.2. Oyun, Oyuncu ve Öteki Oyuncular; Oyunbazlar, Aylaklar, Curcunabazlar
Huizinga'da satranç oyuncusu, her türlü sporcu, çocuklar, aktör, dansçı, müzisyen, şair,
bilge, hakim, davalı-davacı, savaşçı-asker, filozof, akademisyen hepsi birer oyuncudur.
Öte yandan yazarın dikkat çektiği üzere; “rulet oynanır ve ‘borsa da oynanır’”.
“Zihinsel tutum farklılığı son derece az” olmasına karşın, “birinci durumda, oyuncu
eyleminin oyun olduğunu kabul edecek, ikincisinde etmeye[bile]cektir (Huizinga, 1995:
74-5).” Çünkü oyun, Gordon ve Esbjörn-Hargens’in belirttiği üzere (2007: 66-9) her
halukarda bir “geçişli doğaya işaret edecek” ve oyunun esas doğası Koestler’in
bisociation (iki ya da daha fazla fikir ile bir nesnenin ilişkisi) kavramı ile açıklanacaktır.
Nitekim Schechner’in “karanlık oyunlar”la

(dark plays) ifade ettiği gibi “oyunlar

bilinçli olabileceği gibi, tüm oyuncular tarafından bile oynandığının farkındalığında
olunmadan” oynanabilir (Schechner, 1995: 36). Bu durumda oyuncu oynadığının
farkında olması veya farkına varması için, temelde, Huizinga’nın “anlam dolu kelime”
dediği “inlusio” yani “oyunun yarattığı yanılsama”ya (Huizinga, 1995: 29), yani
oyunun kendine özgü tuhaf/karanlık evrenine, ya girmesi ya da çıkması gerekir. Öte
yandan oyuncu oyun evreninin akışındayken de bir düşünümsellikle oynadığının
farkında olabilir. Çünkü her oyun Huizinga ve Caillois’daki gibi oyuncularıyla
oynanırken, aynı zamanda Bahtin, Turner ve Schechner’deki gibi kendi oyuncularının
sahip olduğu düşünümsellikle seyredilen bir tiyatro özelliği gösterir. Bu sebeple,
oyuncu hem oynadığı hem seyrettiği oyunda “öngörülmeyen bir yenilenme” ile yeni bir
şey yapmalıdır. Çünkü “nasıl geçeceği önceden belli olan, hiçbir hata ya da sürpriz
ihtimali taşımayan, açık bir şekilde kaçınılmaz sonuca götüren bir süreç, oyunun
doğasıyla bağdaşmayan bir şeydir (Caillois 1994: 39; 2001: 9).” Bu sebeple oyun,
Huizinga ve Caillois’da olduğu gibi normatif anlamda “kuralların sınırları içinde özgür
olan bir karşılığı anında bulmak icat etmek zorunluluğundan ibaret”se de (Caillois 1994:
39, 2001:9), Gordon ve Esbjörn-Hargens (2007: 68); “oyunun, sınırlı bir alanda
serbestçe hareket etmenin yanısıra, çoğu oyunun sınırların ötesine atlanan, yeni
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çerçeveler arasında karakterize edildiğini ve bu çerçevelerin birbirinin zıttı
olabileceğini” hatırlatmakta ve bu geçişi Koestler’in “yaratıcı eylem (bisociative
act)”iyle açıklamaktadır. Gordon, Koestler’in, keşfetme macerasını, karmaşık formdaki
yüksek hayvanların hayatta kalma içgüdüsünün temeli olarak ele aldığının altını çizerek;
“özgürlüğü elde etmek için kısıtlamaların üzerinden atlarız, özgürlüğe ulaşmamızı
kutlamak için sırf eğlence olsun diye sıçrarız ve çerçevelerin üzerinden atlarız çünkü
keşfetmek için özgürüzdür” der. (Gordon&Esbjörn-Hargens, 2007:67) Nitekim oyun,
“bir anda ortaya çıkan bir mikro oyun parçası gibi bir şaka, bir taşkınlık anı, risk veya
hezeyandan tekrar sakinliğe dönebilir. Düzeni alt üst edip, çerçeveleri ortadan
kaldırabilir, kendi kurallarını kırarak kendi oyununu bile tehlikeye sokabilir (Schechner,
1995: 36).” Bu sebeple Turner oyunun, Huizinga ve Caillois’da görüldüğü gibi bir
çerçeve içine alınmaya çalışılmasına ya da Caillois’daki gibi dört farklı biçimde olsa
dahi yine de çerçeveler içinde kavramlaştırılmasına sığmadığını belirtmekte ve
oyunbazlığın kolaylıkla sabit bir yere yerleştirilemeyeceğini de eklemektedir. Turner bu
sözlerini “Beden, beyin ve kültür” isimli makalesinde, kültürün özelliklerini beyin
loblarının biyolojisinde, sinirsel hücrelerin hareketliliğinde irdelerken bahseder. O’na
göre oyunbazlık, toplumsal düzeni sürdüren sağ-sol yarı loblardaki düzenli geçişleri
tersine çevirebilmektedir. Buna karşılık Turner bu sözlerini sarfederken, oyundan
(play), oyunbazlığa (playfulness) geçmekte ve Schechner de bu geçişe işaret etmektedir.
(karş. Turner, 1986: 30-1; karş. Schechner, 1995: 24-5) Bu anlamda “oyuncu”, oyunun
normatif kurallı evreni içinde “özgür” eylemlerde bulunmasıyla karakterize edilirken,
oyunbazlık çerçevelerle veya deyim yerindeyse kurallarla ilişkili bir oynama stili olarak
karakterize edilme ve oyunbozanlıkla birlikte tartışılmak durumunda kalır.
Denebilir ki; oyun çoğunlukla normatif sınırlar içinde oyuncu-oyunbozan dikotomisinde
ele alınmış ve bu dikotomiye sıkışmıştır. Örneğin Huizinga, oyunun ne iyi-kötü, ne de
doğru-yanlış karşıtlıklarıyla ele alınamayan, buna karşılık bütün güzellik unsurlarıyla
birleşmeye meyilli doğasından bahsedip, oyunu bir çerçeve olarak ele alırken,
çerçevenin dışına çıkmanın oyunbozanlık olarak niteleneceğinden şüphe duymaz. (karş.
Huizinga, 1995: 29) “Kurallara karşı çıkan veya bunlara uymayan oyuncu, bir
oyunbozandır (Huizinga, 1995: 29).” Eserinde sadece yarım sayfa ayırmış olduğu
haliyle oyunbozan; “ötekilerle beraber geçici olarak içine kapandığı evrenin nisbi
değerini ve kırılganlığını keşfet”miştir (Huizinga, 1995: 29). Eserinin sonunda kültürün
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de bir oyun olduğu kanaatini açıkladıktan sonra oyunbozanın bizzat kültürü bozduğunu
belirtir ve bu kişinin “kültür yaratıcısı olması veya kültürü teşvik etmesi için, bu içeriğin
saf olması gerektiğini” de ekler (Huizinga, 1995: 251). Böylece aslında oyunbozanın
kültür yaratıcısı olma olasılığından Huizinga'nın da haberdar olduğu ortaya çıkarken, bu
cümle dışında bu yaratıcılığa ya da değişime yer vermemiştir. Öte yandan oyunu
reddedenin oyunbozan olduğu Huizinga’nın dikotomisinde araya tek bir kelimeyle
sözde oyuncu sözü girer ve bu sözcük “adı üstünde” üzerine düşen normatif role
uymayıp, dramaturjik (kendisine özgü) eylemde bulunulan oyunculuk stillerini
tartışmanın alanını açabilir. Huizinga, oyun topluluğunun sözde oyuncuyu oyunbozana
göre daha kolay affedeceği düşüncesindedir. Ancak bu sözde oyuncunun özelliklerinden
hiç bahsetmez. Misal, And, aynı bölümü özetlerken, sözde oyuncuyu hilebaz olarak
anlamaktadır. Bununla birlikte (açıktır ki) sözde oyuncudan hilebaz anlaşılabileceği
gibi, Huizinga’nın kazanmacılığı doğal bir eğilim (teleolojik) olarak varsaydığı, stratejik
yarışmacılıkla karakterize ettiği oyun kavrayışındaki sözde oyuncu; oyuncunun
özelliklerine biraz daha fazla yer veren Suits’in oynama stilleriyle ilgili yaklaşımı
üzerinden aylak olarak da değerlendirilebilir.
“Aylaklar kuralları izler; ama amaçları izlemezler, hilebazlar amaçları izler; ama
kuralları izlemezler, oyuncular hem kuralları hem de amaçları izler,
oyunbozanlar ise ne kuralları ne de amaçları izler (Suits, 1995:60).”

Oyunculuk stilleri tartışması artırılabilir. Örneğin Türkçe’de, Farsça “-baz” eki ile
yapılan oyunbaz sözcüğü, hem güzel oyunlar oynayan [iyi oyuncu], hem düzenci,
hilekar anlamına gelir (And, 1985:12-3). Yine “–baz” ekiyle yapılan curcunabaz, bir
başka oyuncu biçimi ve oynama stili olarak kavramlaştırılabilir.10
Hilebaz, oyunbaz, aylak ve curcunabaz gibi oyunculuk stilleri oyuncunun kendisine
düşen normatif rolüne, kendi öznelliğini katmasıyla dramaturjik özellikler kazanarak
normatif oyuncu-oyunbozan dikotomisi içine sığmayan oyunculuk stilleri yaratır, buna
karşılık bu oyunculuk stilleri yapısal bir yaklaşımla değil ancak süreçsel bir kavrayışla,
getirdiği değişimle farkını gösterir. Bu araştırma yönünden oyunbaz ve curcunabaz özel
bir öneme sahiptir. Aylak ve hilebazın özelliklerine ise daha az değinilecektir. Çünkü
aylaklık ve hilebazlık; kazanma amacının baskın geldiği ludic (kurallı) agon-alea
10

Curcunabaz Anadolu kültürü geleneksel halk oyunlarında bir zamanlar hokkabaz, köçek veya çengiler
gibi bir mesleği işaret ediyordu. (And, 1985:208-9)
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(mücadele-şans) oyunlarında ortaya çıkar. Nitekim aylak için, kazanma-kaybetmeli
oyunlarda kazanma amacı taşımayan yani bu oyunların normatif doğasına uymayan
oyuncu denebilir. Gençlik müzik festivalleri ise paidia (çocuksu, kaygısız şenlik) stiline
giren mimicry-ilinx oyun türüdür ve kazanma-kaybetmeyle ilgisizdir. Öte yandan tam
da bu özelliğiyle, aylaklık iki oyun türü karşılaştırmasında festival için kapsayıcı bir
anlama dönüşür. Kurallı agon-mimicry türü oyunun içine yerleşen kuralsız mimicryilinx oyunu, kazanma-kaybetme özelliğinde olmaması sebebiyle bütüncül bir aylaklık
oyunu anlamına gelecektir. Nitekim “festivaller aylaklık içindir” desek, bu pek de
şaşırtıcı olmaz. Öte yandan bu kapsayıcı yaklaşım, festivalin içindeyken kaybolur.
Festivallerin aylaklığı ancak ya reel sosyal yaşamdan bakıldığında, ya da festival
sırasında oyuncunun düşünümselliğiyle, oyunun farkındalığıyla kendisini gösterecektir.
Oyun, şu ana kadar bahsedildiği haliyle çerçeveleri ve yapıyı temsil edebilme
yeteneğinde bir kavramken aynı zamanda süreci de temsil edebilir ve değişimi de
gösterebilir. Nitekim Sutton-Smith, “oyun hakkında geliştirilecek yeni bir sosyal bilim
için, evrimin yani değişimin bileşenlerini, oyunun değişimiyle özdeş kavrama”yı,
böylece evrimin çeşitliliği11 yaklaşımındaki anahtar kelimeler olan “bi’tuhaflıkbi’acayiplik, fazlalık-ihtiyaçsızlık (redundancy) ve kıvrılabilme-esneklik” için, oyunun
da aynı biyolojik temele dayanabileceğini önermektedir (Sutton-Smith, 1997: 298-9).
Nitekim ‘gereksizlik-fazlalık-ihtiyaçsızlık (redundancy)’, oyunun, kültürde, niçin boş
zaman meşgalesi olarak; zamanı, enerjiyi, yaratıcılığı, mahareti harcamanın fırsatı
niteliğinde ve üretim dikotomisinde algılandığını gösterebilir.12 ‘Esneklik-kıvrılabilirlik’
11

Sutton-Smith bu verileri biyolog Jay Gould’dan alır.
Bu noktada üretim dikotomisi hakkında bir noktayı açmak biyolojik verilerden hareketle baktığımız
kültüre ilişkin kavrayışımızı derinleştirebilir. Oyunu ve oynamayı üretimin karşıtı ele almak Aristo’dan
beri süregelen ve Huizinga-Caillois’da da devam eden yaygın bir kategorileştirmedir. Öte yandan
Malaby’nin değerlendirmesince; antropolog Phillips Stevens (1980), “Oyun ve iş: Yanlış bir karşıtlık mı?
(Play and Work: A False Dichotomy?)” adlı az bilinen makalesiyle herkesten daha öteye geçmiştir.”
Malaby, Stevens’ın oyunu, “farklı insan aktivitelerinin bir türü olarak güvenilir şekilde eş zamanlı olarak
kullanamayacağımızı” belirttiğini aktarmaktadır. (akt. Malaby, 2007a: 7-8) Malaby bu düşünceyi;
psikolog “Csikszentmihalyi yaptığı araştırmalarda, “çalışma” durumunun güya “oyun” aktivitelerine göre
daha fazla “akış” durumunu ortaya çıkardığını bulmuştur” (Malaby, 2007a: 7-8) diyerek devam ettirir.
Csikszentmihalyi’nin kavrayışını “Mutluluğun bilimi” isimli kitabından biraz daha açmalıyız çünkü
yazarın üst düzey yaşam olarak kavramlaştırdığı, ve zevkle eşdeğer tuttuğu akış psikolojisi ile oyun
yaşantısının psikolojik yanını tanımladığı ve oyun teorisini tamamladığı (Masters, 2008: 860)
düşünülmektedir. Yazarın kendi amacı ise; “basmakalıp ayrıntıları bile üst düzey yaşantılar sunan, kişisel
açıdan anlamlı oyunlara dönüştürmenin yollarını incelemektir.” Bu anlamda “insana zevk veren
tasarlanmış oyunlar, sporlar, sanatsal ve yazınsal biçimler”den ayrı olarak “sağlıklı bir kültürde üretici
çalışma ve günlük yaşamın gerekli düzenleri[nin] de doyurucu” olduğu, “hedefleri, kuralları ve zevkin ...
öteki öğelerini işe koşarak etkinliği yeniden yapılandırdığı takdirde, çimleri biçme[nin] ya da dişçi
12
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ise oynamanın niçin kaygısız ruh haliyle, tasasızlıkla ele alındığının anlamını
doldurabilir. Bu anlam kazanma-kaybetmenin mevcut olmadığı şenlikli oyunları
(paidia) ve bu oyunlardaki performansları gösterebileceği gibi, teleolojik-stratejiknormatif oyun teorilerinin tasarladıkları oyun evrenlerindeki kazanma isteğinin
bizatihiliğinde gözden kaçırdıkları, oyuncu veya oyuncuların kendi öznellikleriyle
kazanmayı umursamayabileceği olasılığına dikkat çekmemizi sağlayıp, oyundaki
kazanma idealini “esnek”leştirip, kimi zaman kuralların ve de kazanmanın pek de
önemli olmayabileceğini de hatırlatır. Fakat tersi de mümkündür ve biyolojik verilerin
niçin daha kapsayıcı olduğunu daha derinlikli olarak ortaya koyar. Çünkü kurallarla
sınırlandırılan oyunun “esnek”leşebilmesi, kuralların kırılması anlamına da gelir.13 Bu
özelliklerden ‘bi’tuhaflık-bi’acayiplik (a quirkiness)’ ise özel dikkat ister. Bu özellik
hem diyalektik, hem dramaturjik, hem de Koestler’in bisosiyatifliğini içerebilecek kadar
geniş bir anlama işaret eder. Tuhaf, her halukarda bir “normal”e göre tuhaf olmak ve
normali belirleyen kültürel kabullerle birlikte ele alınmak durumundadır. Tıpkı oyunun
normale göre oyun olması gibi. Tuhafın anlaşılamayan bir yanı ve belki bir estetiği
olmalıdır; anlaşılabilirliği ise, ancak bir süreç biriminde ortaya çıkabilir. Anlaşıldıktan
sonra ise artık tuhaf olmayacak ve denebilir ki oyun niteliğini kaybedebilecektir. Fakat
muayenehanesinde bekleme[nin de], zevkli hale gelebil”eceği üzerinedir. (Csikszentmihalyi, 2005: 62)
Bu düşüncelere ek olarak, oyunu, üretim karşıtlığında ele alırken belki de Kroeber'in düşüncesinden de
bahsetmek gerekir. “icatların çoğu eğlence amaçlı geliştirilen oyunsal malzemelerdir; bunların pratik ve
ekonomik faydaları daha sonradan gelmektedir.” (akt. Chick, 1997: 6-7) Sonuç olarak üretim ve oyun
arasında kurulan yaklaşımlar fazlasıyla kültürün içinde kalan tartışmalar olarak kısıtlanmaktadır. Bunun
için oyunun işin karşıtı olduğu değil de, özellikle endüstriyel batı uygarlığında işin oyuna baskın gelme
eğilimini anlamak gerekir. Kültür doğadan zıtlaşarak ayrılırken, onun gereksiz, ihtiyaç duyulmayan
fazlalıklarını boş vermez, aksine biçimlendirmeye ve kurallar aracılığıyla düzenlemeye çalışır. Fakat
yanlış anlaşılmamalı, bu kavrayış; hem kültürün içinde sanat, spor gibi gereksiz, ihtiyaçsız eylemlerin
aslında ciddileşmesiyle üretim olarak sayıltılanmaya dönüştüğünü ve hem de üretim olarak sayıltılanan
ciddi faaliyetlerin gereksiz-fazla eylemlerle oyunlaştırılabileceğini gösterir. Cevdet Kudret, oyun
teorisyeni “Metin And [için]: Oyunu iş gibi, işi oyun gibi yapar; bunun için de mutludur” demiş. Metin
And ise bu anısını aktardığı röportajında ekliyor:“bu herkese göre değil, bazı işler var ki insanoğlu onu
istese de istemese de yapmaya mecbur.” (Kılıçbay, 1996:87)
13

Örneğin Suits’de kazanma ideali sebebiyle kuralsızlık “ölüm” anlamına uzatılan bir teori niteliğindedir.
(karş. Suits, 1995:72-84) Huizinga ise “Agonal karakter bizatihi hep yükselme heveslisi olan insanın
doğasındadır” der ve Homeros’un “aien aristeuein kai hupeirochon emmenai allon” (ötekileri geçerek,
hep en iyi olmak) (Huizinga, 1995: 87) sözünü kazanma idealine örnek gösterir. Öte yandan bu
yaklaşımın oldukça kestirme, genel-geçer, dolayısıyla da anti-antropolojik kaldığı da düşünülebilir.
Örneğin Lévi-Strauss Gahuku-gamalar için “... birkaç gün üst üste, iki tarafın kazandığı oyunlarla
kaybettiği oyunların denkleşmesi için kaç parti gerekiyorsa o kadar oynarlar” der. (L évi-Strauss, 2000:
55) Kazanma, yükselme hevesliliği, şan gibi olgular kültürden kültüre değişebilir. Bu teoriler
yanlışlanabilir olmasa da esnetilmeye ihtiyacı var gibi duruyor. Zaten bu yazarlar kazanma-kaybetmeli
stratejik mücadele oyunlarına eğildikleri için, hem kuralsızlıktan, hem de kazanma amacının
bizatihiliğinden şüphe duymalarını düşünmek şaşırtıcı olurdu.
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her halukarda bir geçiş, değişim, sıradışılık veya farklılığa işaret eder. Tıpkı
Huizinga’nın oyun için “başka türlü olmak” dediği biçimde... (Huizinga, 1995: 38)
Örneğin, oyun hakkındaki en eski aforizmalardan birinin Platon’dan alıntılanan
“sıçrama”ya denk düşmesi anlamlıdır. Bu metafora özel önem veren Gordon,
sıçramanın resmine dikkat çeker. Yazar bu resmin, hayvanlarda ve insanlarda
(çocuklarda), coşku ve özgürlüğü vurgulamasının yanı sıra, bir geçişli doğaya işaret
ettiği görüşündedir. Oyunbilimsel anlamda geniş bir retoriğe hitap eden tuhaf eylem
sıçrama metaforuyla özdeşleşebilir ve bu eylem bilinçli de yapılabilir, bilinçdışı da. Her
iki durumda da çevresinde bir etki oluşturur. Bu eylem bilinçli gerçekleşmişse yani
“gösterme, sunma sergileme niyeti” ile yapıldığında. “bu, çoğunlukla bir performanstır”
(karş. Gümüş ve Gündoğan, 2010:

19-20) ve tiyatro antropologlarının tiyatral

paradigma dediği yaklaşımla ayrıntılandırılabilir.
And’a göre, “günümüzde tiyatro adamları antropolog, antropologlar da tiyatrocu
olmuşlardır (And, 2007:388).” Goffman, Turner ve Schechner’ın “her toplumsal
eylemin estetik bir bileşene sahip olduğu ve her estetik temsil de aynı zamanda
toplumsal bir şey” (Schechner, 2010: 30) olduğu kanısına örnek olabilecek bu
yaklaşımda, örneğin Goffman’a göre “tüm dünya bir sahnedir.” (akt. Turner, 1987: 5)
Teatral performans (tiyatro) ise bu büyük tiyatronun (oyunun) içindeki bir metatiyatrodur (meta-oyun). Nitekim Schechner’e göre; “siyasetçi, aktivist, militan, terörist
sosyal eylemlerini desteklemek için tiyatro (sahneleme) tekniklerini kullanırken, tiyatro
kişileri ise reel sosyal yaşam oyuncusuna nazaran eylemlerinde; “algı, bakış açısı ve
tutumlarda değişiklik sağlamak”, “seyircininin kendi sosyal drama dünyasını başka bir
yolla tepkimeye sokabilmek” için (Schechner, 1976: 12), olmak ve yapmaktan
farklılaşarak14, mevcut ritüelleşmiş/aynılaşmış oyuna karşıt kalabilecek, oyunbilimsel
retorikle tuhaf denilebilecek eylemler sahneler ve ““ne yapıyor olduklarını / ne
yaptıklarını göstermeye çalışıp”, bilinçli olarak oynarlar.” (akt. Turner 1987: 5-6) Belki

14

Schechner performansı tanımlarken öncelikle icra etmenin (to perform) anlamı üzerinde bir tartışma
yapar. Schechner’e göre icra etmek; olmak, yapmak, yaptığını göstermek ve yaptığını göstermeyi
açıklamak (being, doing, showing doing, explaining showing doing) ile bağlantılı olarak düşünülebilir.
Olmak var olmanın kendisidir, yapmak ise var olan her şeyin yaptığı her şey olarak tanımlanır. Yaptığını
göstermek, yapılanın altını çizmek ve vurgulamaktır; ve böylece icra oluşur. Yaptığını göstermeyi
açıklamak ise düşünümsel (reflexive) bir uzaklık yaratarak yapılanın nasıl gösterildiği üzerine
çalışmaktır. (Gümüş & Gündoğan 2010: 17-8)
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herkesin oyuncu olduğu sosyal drama kavrayışı içindeki performans sanatçısına “metaoyuncu (oyunbaz)” denebilir ve oyunbaz, yaptığını göstermiş, yaptığının altını çizmiş,
vurgulamış olurken, Turner’dan hareketle denebilir ki, süreçte bir kırılma yaratıp
istikrarı bozmuş ya da daha az/fazla istikrarlı (aharmonic/disharmonic) bir eşik evresine
dönüştürmüş, kriz yaratmış yani “forumda tehditkar bir duruş sergilemiş ve bu haliyle,
düzenin temsilcilerine meydan okuma cüreti göstermiş olur (Turner 1987: 4).”
Devamında ise çözüm/onarım ve yeniden bütünleşmeyle (veya ayrılmayla) sosyal
drama da biter ve normal toplumsal yaşama dönülür. Oyundan sapıldığı bu durumlarda,
tüm oyuncuların kurduğu iletişim özel öneme sahiptir.
Aşağıdaki şema, araştırmanın ele alacağı oyunbaz/curcunabaz ara kimliklerini
tanımlamak için şu şekilde oluşturulmuştur:
1. Tiyatral paradigmanın tiyatro olarak gördüğü reel sosyal yaşam, oyunbilimsel
paradigmada oyun olarak ele alındı.
2. Oyunbilimsel anlamda sergilenen tuhaf eylemin yarattığı kırılma ile meta-tiyatroya
dönüşen

sosyal

dramalar,

tekrar

oyunbilimsel

anlamda

meta-oyun

olarak

kavramlaştırıldı.
3. Tiyatral paradigmanın süreçselciliği, yapısal oyunbilime eklendi.
4. Schechner’in, Turner’ın sosyal dramasını gösterdiği şemasından yararlanıldı.
(Schechner, 1976: 9)
5. Kavramlar (Türkçe) oyunbilimsel terminolojiye dönüştürüldü.
6. Süreç ise Habermas’ın iletişimsel eyleminden yola çıkılarak ve Turner’ın sosyal
drama yaklaşımıyla (Turner, 1974:37, 1987: 4) birlikte tartıştırıldı.
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Şekil 4 - Oyunun kırılması (meta-oyun), curcunabazlar-oyunbazlar

Tabloyu açıklamak üzere, şu adım adım ilerleyen sürece bakalım.
Oyun, oyuncuya tuhaf/karanlık/öngörülemez bir yaşam evreni sunar.

Oyuncu reel

oynayagelişinden seçilebilirlik/düşünümsellikle çıkarak/saparak yeni oyun evrenine
girer. Yeni yaşam evrenini bir karanlık oyun olarak algılar. Kendisini oynamanın
akışına

kaptırır.

Oynadığının

bilincindedir

fakat

oynamasıyla

arasında

bir

düşünümsellik yoktur (olsa da eyleme geçmez), ciddiyetle oynar, oynayagelir.
Kendisine düşen rol, seçenekleriyle birlikte kodlanmış, tanımlanmıştır (Göreli olmakla
beraber, bu normatif durum, ritmik nitelik olarak değerlendirilebilir.)
Kendi öznelliğini katmadan, rolünü stilize ederek (ritüelleştirerek, aynılaştırarak)
oynayabilir veya kendi öznelliğini katar. Kendi öznelliğini katmadan oynaması, oyunun
bizatihi (kendi ritminde) devam etmesidir.
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Oyuncunun kendi öznelliğini katması, oyun ile kendisi arasında bir düşünümsellik
belirmesi, oynadığının farkına varması, rolünü kavraması ve rolüyle arasına bir
düşünümsellik katıp farklı bir şey seçmesiyle olur (seçilebilirlik). Oyuncu kendi
duygularıyla veya amaçlarıyla farklı bir şey seçip, oynayışına ve oyuna kendi
öznelliğini katarken tuhaf bir eylemde bulunarak bir sıçrama gerçekleştirip, oyunu
bozabilir ve bu durumda oyun bir meta-oyuna dönüşür. Bu durumda artık ne önceden
devam eden ritim vardır, ne de yeni ritim tanımlanmıştır. Oyuncu henüz oyunbozan
değildir, oysa oyunculuktan da çıkmıştır. Oyunculukla, oyunbozanlık arasında kimliksiz
durumdadır. Ritmi bozulan oyun, armonisiz olarak nitelenebilecek curcuna (kriz)
evresine girer. Yarattığı curcuna sebebiyle de bu kişiye curcunabaz denebilir.
Oyuncu düşünsemesinde oyunbaz (iyi oyuncu) olduğu sayıltısında olabilir veya curcuna
bilinç-dışı gerçekleşmiş de olabilir. Bilinç-dışı ise tezahür eden tuhaf öznel eylemin
ardından düşünümsellik gelir ve kesintiye uğrattığı rolüne oyunbozanlık ettiğinin
bilinciyle, geri dönmeye yönelik, curcunabazlar için hazırda bulunan, bizatihi bilinen,
verili rolü takip eder.
Oyuncu düşünsemesinde oyunbaz olduğu sayıltısında ise seçerek ve düşünerek
konumunu daima yeniler, curcunayı yaşatır ve dahası curcunanın büyümesine yönelik
eğilimde

olduğunu

serimler.

Oyuncu,

oyunculukla

oyunbozanlık

arasında,

“curcunabaz/oyunbaz” ara kimliklerindeyken oyunu bozmadığını, bilakis “oynadığını”,
oynadığını “göstererek” ve hatta “oynadığını gösterdiğini açıklayarak”, kendisi
açısından dahi beklenmedik olan olumlu sonucun ortaya çıkması için, durumunun
incelenmesine yönelik, dikkatleri üzerine çeker. Böylece curcunayı bilişselleştirerek,
artık “kırılmış olan oyunun kendisi” hakkında konuşulma fırsatı yaratır.
Bilişselliğiyle armonik nitelikte özelikler göstermeye başlayan formda (–ki hala
curcunanın sürdüğü de düşünülebilir), danışılanların zihinlerindeki doğal art alan
kabullerince, durumu incelenir. Bu kabullerde; kırılmış olan oyunun kuralları
(normları)15, yaşanan evrenin o anki hali ve serimlendiğinden beridir artık tuhaf
görülmeyen/görülen öznel eylem etkilidir.
15

Bu kabullerce, oyuncunun oyunbaz

Kurallar ve normlar arasındaki ilişki adım adım ilerleyen süreç sonunda tekrar tartışılacaktır. Öte
yandan burada kısaca dikkat çekilmesi gerekir; kurallı oyunlarda oyunun hem kurallarına, hem de daha
kapsayıcı olarak normlarına müracaat edilir. Kuralsız oyunlarda ise yalnızca normlar etkili olacaktır.
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olduğuna (oyunbozan olmadığına) veya oyunbaz olmadığına (oyunbozan olduğuna)
karar verilir. Muhtemel sonuç olan oyunbozanlığı deklare edilirse, kırılmış olan oyunun
oyunbozan için halihazırda tuttuğu rolü yerine getirmesi beklenir yani kırılmış olan
oyunun, oyunbozana yönelik uygulaması devreye sokulmak istenir. Bu durum tekrar
curcunaya dönüş anlamına gelebilir, curcunabaz da curcunayı artırma eğilimine
girebilir. Kazanılmaya başlanan armonik özellikler karar sürecinde keskin biçimde
yitirilirse, yeni bir sıçrama (tuhaf eylem) etkisi yaratabilir, yeniden armonisizliğe giren
süreç “meta-meta-oyun” anlamına derinleşebilir ve hatta şiddet çıkabilir.
Oyuncunun, düşünsemesinde oyunbaz olduğunu sayıltılayarak gerçekleştirdiği öznel
eyleminin, oyunun normuna tekabül eden katılımcıların zihinlerindeki doğal art alan
kabullerinde olumlanmasıyla, oyun, yeni ritminde oynanmak üzere daha armonik bir
sürece geçer. Oyunbazlığı meşrulanır ve yapılan öznel eylemin kurallarda (normlarda)
yapacağı değişikliğin anlaşılmaya çalışıldığı, halen bilişselliğin yer aldığı yeniden
kodlanma ve yeniden tanımlanma armonik evresi yaşanır. Oyunbazlığı, armonik
süreçte, yeni ritme dönüşmede, tüm oyuncular yönünden emsal olur ve onların rollerini
de (zihinlerindeki doğal art alan kabullerini de) değiştirmek üzere tekrar kodlanır,
tanımlanır ve yeni ritimde, yeniden belirlenen rollerde, tüm oyuncuların rol alması
beklenir. Yeni ritim yerleşirken, ara oyuncu kimlikleri (oyunbazlık-curcunabazlık)
kalkar ve normatifleşen (yeni) oyunun, oyuncu-oyunbozan dikotomisinde oynanması
beklenir.
Genişletilmiş oyunbilimsel paradigmada oyunun değişimine yönelik yukarıda belirtilen
özelliklerin (ritim, armoni ve armonisizliğe ilişkin nitelemeler dışında), kurgulanacak
bir oyun evreni tasarımı açısından özellikle tüm belirsizlikleri ele almaya çalıştığı için
daha rasyonel bir yaklaşım olduğu, yalnızca kuramsal kaynaklarla ve karşılaştırmalı
olarak ortaya çıkıyor. Öte yandan gençlik müzik festivallerindeki gözlemler de, bu
yaklaşımı destekliyor. Ritim, armoni ve armonisizliğe ilişkin kullanılan nitel metaforlar
ise bu araştırmadaki gençlik müzik festivalleriyle, reel sosyal yaşam arasındaki ilişki
açısından oyun/meta-oyun tartışmasına giriş amacıyla eklendi; yine de müzik
festivallerden daha fazlasını açıklayan bir metafor işlevi görecektir. Dikkat edilmeli;
oyun bi’tuhaflık ifade ettiği ve sıradışı geçiş anlamında ele alındığı sürece, farklı
oyunlarda bu nitelemeler tersine dönebilir. Armonik olarak nitelenecek bir oyun, tuhaf
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biçimde bir sıçrama/sapmayla, ritmik olarak nitelenebilir bir curcuna dahi yaşatabilir.
Öte yandan bu araştırmadaki tartışmalar ve saha verileri, kazanma-kaybetmeli
mücadele/şans oyunlarına yeterince odaklanılmadan gerçekleştirilmiştir.
Oyun evreni tasarımında oyuncuyu oyunbaz yapan (veya oyunbozan) öznel (tuhaf)
eylemin “ne?” olduğu oldukça önemli gibi duruyor olabilir. Oysa ondan daha dikkat
çekici bir şey varsa, o da, katılımcıların, yapılan eylemi, normları oluşturan
zihinlerindeki doğal art alan kabulleriyle yargılayacak olmasıdır. Bu kabullerde
çoğunlukla ilk akla gelen sosyal dünyanın veya mevcut oyunun kuralları (normları) olsa
da, başta bulunulan mekan olmak üzere, nesnel dünya da hayli etkilidir. Yine de kurallar
ve normlar konusunda, araştırmanın ele alacağı bağlamın belirlenmesi gerekmektedir.
Öncelikle dikkat edilmelidir ki; kural, oyun kadar geniş bir retoriğe sahiptir.
Habermas’a göre örneğin, bedenin doğrultulması, kolların açılması, bacağın bükülmesi
gibi beden devinimlerinin temel eylemler olarak ele alınıp kural ve kurala uyma
düşüncesiyle gerçekleştirildiğine ilişkin işlemlerde (Karş. Habermas, 2001:124-5) veya
“dilsel uzlaşımlar kurala uyma kavramsal perspektifinden kavranılır ve kural bilincine
dayandırılan bir eylem yönlenimi kavramının yardımıyla açıklan”dığında (Habermas,
2001:123), Wittgenstein’ın işaret ettiği üzere,

kural kavramı, ‘aynı’ sözcüğünün

kullanımıyla iç içe geçmektedir. Bu anlamda Habermas’a göre “bir A öznesinin bir
kuralı izlemesi her zaman için ancak değişen uygulanma koşullarında hep aynı kuralı
izlemesiyle olanaklıdır; yoksa bir kuralı izlediği söylenemez.” “Her eşbiçimsizlik bir
kuralın çiğnendiğini göstermez. Kuraldan sapılıp sapılmadığını saptamak için, kuralı
bilmek

gerekir.

...

Böylelikle

bir

kuralın

özdeşliği

empirik

düzenliliklere

dayandırılamaz. Bu özdeşlik daha çok öznelerarası geçerliliğe, yani a) davranışlarını
kurallara göre yönlendiren öznelerin bu kuraldan sapmaları ve b) kuraldan sapan
davranışlarını kuralın çiğnenmesi olarak eleştirebilmeleri durumuna bağlıdır (Habermas,
2001: 441).” Wittgenstein’dan aktardığı haliyle; “kuralı izlediğine inanmak, kuralı
(gerçekten) izlemek değildir. Bu yüzden kural kişisel olarak izlenemez, çünkü o zaman,
kuralı izlediğine inanmak, kuralı izlemekle aynı şey olurdu (akt. Habermas, 2001:
441).” Habermas’a göre; B olmadığı sürece, A bir kuralı izleyip izlemediğinden emin
olamayacaktır ve “Wittgenstein, [bu sözüyle] kuralların özdeşliğinin ve geçerliliğinin
dizgesel

olarak

birbiriyle

bağıntılı

olduğunu

göstermek

istiyor.

Kuralın,
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gerçekleştirilmelerinin çeşitliliğindeki özdeşliği gözlemlenebilir değişmezlere değil,
geçerliliğinin öznelerarasındalığına dayanır (Habermas, 2001:441).”
Norm ise “genelleştirilmiş bir davranış beklentisi”ne işaret ederken, buna uymamak
kurala uymamak demek olmayabilir. Örneğin, aylak kuraldan sapmamasına karşın,
norma uymamış olduğundan yine de curcunaya sebep olabilir ve kuraldan sapmanın
yarattığı yukarıdaki süreçten geçip, çoğunlukla “görmezden gelme”yle sonuçlanan
(curcunabaz) bir yargılamadan geçer. Öte yandan kurallar normlardan beslenir ve
normların, ya yazılı ya da sözlü olarak önceden belirtilmiş halidir. Kurallar bilinirler,
normlar da bilinirler fakat normlar deklare edilip, kurala dönüşmemiştirler. Yine de
“normlar” kural gibi algılanırlar ve kural kadar şaşmaz geçerliğe sahip gibi görünürler.
Tuhaf eylem ilk olarak norma uymamış olacak, kuralı kırıp kırmadığı sonra tartışılarak,
belirlenecektir. Oyunbilim ise kural ile norm arasındaki farkı ortadan kaldıracak
genişlikte bir retoriğe hitap edebilir16 ve tuhaf eylem, normalleri kırmak ile kuralları
kırmak arasındaki nüansı belirsizleştirebilir. Kuralları kırmak/uymamak “normatif”
anlamda kestirmeden oyunbozanlık olarak değerlendirilecek olsa da, reelde durum yine
bu şekilde işlemeyebilir. Oyunbaz normu kırdığı kadar “tartışmasız” görülen kuralları
da kırabilir ve zaten amacı da budur. Yani “oyunun normlarını-kurallarını” / “oyunun
kendisini” tartışmaya açmak... Denebilir ki; oyunbaz hem oyunu oynar, hem de oyunla
oynar. Bahtin’in karnaval gülüşüyle ifade ettiği şekliyle, mevcut zamanın (durumun) ta
kendisiyle oynayan bu tutum, “Herakleitos’un, evren üzerinde muazzam bir güç
uygulayan “oyuncu çocuğu”dur17 (Bahtin, 2005: 469).”
Yukarıda sunulan oyun normlarının (kurallarının) kırılması sonrası süreç, bu durumu
açıklayıcı niteliktedir. Bu süreç temelde, hem kuralsız dediğimiz oyunların gerçekten
kuralsız olmadığını, hem de kurallı oyunların kurallarının tartışmasız olamayacağını
gösterir. Reelde, “kurallar ve normlar” her daim tartışılırlar. “Kurallar ve normlar”dan
her daim sapılır ve “kurallar ve normlar” her daim yargılanırlar. Çünkü Salen &
Zimmerman’ın da bahsettiği gibi “oyun sosyal bir sistem olarak görüldüğünde
olasılıklar patlar.” Eğer oyun imkan sağlıyorsa “oyuncu kendi rollerini ve oyun stilini
16

Nitekim Huizinga’da her şeyin oyun oluşu gibi her şeyin kuralı da vardır. Huizinga’da “hukuğa, şiir
ölçülerine (prosody), kontrpuana (müzik), ayine, askeri taktiklere ve müzakerelere ait kurallar, oyunun
kurallarıdır.” (Caillois, 2001: 58)
17
Herakleitos, “zaman (Aion), bir oyun tahtasındaki taşları hareket ettiren oynayan bir çocuktur (pais
paizon). Krallık (basileie) çocuğa (paidos) aittir” demekteydi. (akt. Dursun, 2008: 10)
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yaratmanın bir yolunu bulacaktır (akt. Brynskov & Ludvigsen 2006: 4).” Örneğin
grubun sınırlı olduğu bir durumda katılımcılar sihirli çemberin18 içindeki kapalı bir
sistemdedirler. Daha fazla oturumlarda daha uzun süre birlikte olan oyun toplulukları
“sınırsız” hale gelir.
Salen & Zimmerman, Piaget’nin çocukluk dönemleri modeline yaptıkları atıfla, bir
oyunun kurallarını öğrenmenin, sosyal sözleşmelerin anlaşılmasıyla yakından ilgili
olduğunu ortaya koyarak, kuralların sosyal yapısına dikkat çekerler. Bir oyuna ait
kurallar, gruptaki sosyal etkileşim nedeniyle değişiklik gösteriyorsa buna “dönüşebilir
sosyal oyun” (transformative social play) denir ve Salen & Zimmerman’a göre
dönüşebilir sosyal oyunlar [bu araştırmada göreli/kurallı festivallerle kastedildiği gibi],
“kuralların sabit, kesin ve sınırsız şekilde otoriter anlayışını gözden geçirmemizi sağlar
(akt. Brynskov & Ludvigsen 2006: 4).”
Kurallar öznelerarasındalığa dayanarak inşa edilirler, kuralsız oyunlar ise spontanlığı
ifade eder ve çoğunlukla kuralsız kalınamayıp, yine kurallar inşa edilecektir. Öte
yandan festivaller arası farkları ele alırken kullanılmış olan kategorik terimler, kendi
içinde tutarsız bir işaretleme olacaksa da, reel sosyal yaşam ve festival yaşamı arasında
oluşturulan öznelerarası ilişkide açıklayıcı bir parametre olacağı düşünülmüştür. Yani
spontan/kuralsız diye kategorileştirilen festivaller, reel sosyal yaşam kurallarına göre
spontan/kuralsız kalmakta, göreli/kurallı festivaller ise reel sosyal yaşam kurallarının
tartışmasızlığına ilişkin, yani normatif bir kurallılığa göre göreli/kurallı olarak ele
alınmıştır.19
Yukarıda bahsedilen oyunun kırılması sürecinde teleolojik-stratejik ve normatif oyun
evreni tasarımlarına, oyuncunun kendisini serimlemesinin getirdiği dramaturjik oyun
evreni tasarımı eklendi. Habermas’ın eylem modellerine bir paralel çekilerek yapılan bu
kavramsal birleşimin, oyun evreni tasarımlarında oyuncunun düşünsemesine ağırlık
veren, emik bir yaklaşıma dönüştüğü açıktır. Öte yandan bu yaklaşıma etik yönden
bakıldığında ise her şeyden önce “sunulan oyun”un ne olduğu önem kazanmış olur.

18

Huizinga’nın oyun kuramının son yıllarda sıkça (burada olduğu gibi) “sihirli çember (magic circle)”
olarak özetlendiğini belirtelim. Lastowka’nın makalesinde olduğu gibi. (Lastowka, 2009: 4) Buna Caillois
da eklenebilir.
19
Kaldı ki, karşıt kültürün veya gençliğin dilinde de, derininde, bu anlamla yaşatılmaktadır.
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Sunulan oyun; çerçevesini, içinde yer alacak oyuncuların rollerini, yani oyuncuların
yapacağı eylemleri, seçenekleriyle birlikte tanımlarken, bunu yalnızca yazılı
yönetmelikler, kurallar veya kaidelerle yapmaz, aksine tüm yazılı yönetmelik ve
kaideleri de içerecek şekilde, oyun evreni içinde kalan tüm nesnel simgeler aracılığıyla
meta-mesajlar20 yayarak/sunarak ve bu yolla normları belirleyerek yapar. Oyuncular
sunulan bu oyun evreninin meta-mesajlarını alarak eylemlerine yönelirler, rollerini
anlayıp benimserler, seçeneklerini görürler. Rolüne ayak uyduran her oyuncu, oyunun
normatif oynayıcısı olarak sunulan oyunun temsilcisi olur ve sunulan oyunun metamesajını yayar/gösterir, rolünü stilize ederek oyunun normunu belirler/yaşatır. Veya
karşı çıkar. Karşı çıkıldığında, aynı şekilde, gerçekleştirdiği (tuhaf) sıçramayla birlikte
oyunun kırılma/sapması ve meta-oyuna dönüşmesinden sonraki süreçte, curcunabazoyunbaz ara kimlikleri de meta-mesajlar yayar ki bu meta-mesajlar, norma göre
çoğunlukla anti-meta-mesaj niteliğinde kalacaktır. Aslında esas curcuna, oyunun metaoyuna dönüşmesiyle birlikte, curcunabaz/oyunbaz/oyunbozanların meta-mesajlarıyla,
oyuncuların ve oyun evreninin meta-mesajlarının çarpışmasının yaşandığı bilişsel
ağırlıklı bir evren olarak oyuncuların zihinlerinde yaşanacak/yorumlanacaktır. Bu
bilişsel ağırlık kendisini en net biçimiyle “sıra dışı - tuhaf” öznel eylemlerin öncül
olarak “bilinç-dışı” curcunabazlık olarak kabul edilmesinde gösterir. Sonuç olarak
genişletilmiş oyunbilimsel paradigma emik yönden oyuncuların evrenine, etik yönden
ise tüm yayılan meta-mesajlarıyla birlikte bir iletişim (kültür) evrenine işaret edecek ve
fakat bu kültür evreni muhakkak bir başka oyun evreninden geçilmiş, o evrene göre
sapmış/kırılmış bir evren anlamına gelecektir. Bu iletişim Habermas’ın da belirttiği gibi
yalnızca konuşmak değildir. Tüm nesnel simgeler, zihinlerdeki sosyal normlar ve öznel
eylemlerin birbirleriyle kurduğu iletişimdir.

20

Burada biyolog Bateson’ın yaklaşımdan yararlanıldı. Bateson 1955 yılından itibaren, neyin oyun olup,
neyin olmadığına ilişkin tartışmalara, oyunun bir paradoks olduğu yönünde yaklaşmaktadır çünkü O’na
göre oyun göründüğü şey gibi değildir. Bateson’a göre herhangi bir eylemi oyun yapan şey aynı zamanda
bir alt-metinle (meta-communication) “bu bir oyundur” mesajı vermesiyle ayrılmaktadır. (Bateson
2004:121-4) Nitekim Turner oyun durumlarının beyinde yarattığı hareketliliği irdelerken; “sanki oyunun
sinirsel enerjileri, beynin çeşitli bölgelerinin işlev ve kapasite katılımından çok, örneklemeleriyle beyinsel
korteksleri hafifçe tarar” demektedir. Turner’a göre bu durum Bateson’ın oyunun bir meta-dili
oluşturarak, çok çeşitli insan eğilimleri hakkında meta-mesajlar yaymasını, ve böylece, toplumsal
düzende geniş bir yelpaze sunmasının sebebidir. Oyunun meta-mesajları, açık bir şekilde aykırı olan
elementlerin potporisinden oluşmaktadır. Her iki beyin lobunun ürettikleri, yan yana dizilmiş ve birbirine
karışmış haldedir. Görünüşte tamamen rasyonel düşüncenin pasajları, Joycean veya sürrealist bir biçimde,
tüm sözdizimsel bağlantılılıklarla örülü pasajlarla yarış halindedir. (karş. Turner, 1986: 30-1; Schechner
1995: 24-5) Kısaca oyun evreninin bir “meta-mesaj evreni” olduğu belirtilebilir.
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Sonuç olarak emik yönden oyuncunun dünyasına ilişkin yaklaşım oyunların nasıl
değiştiğine

ilişkin

veri

sağlarken,

etik

yaklaşım

tüm

hatlarıyla

belirlenmemiş/aydınlatılmamış bir karanlık oyuna işaret edecek ve oyunların nasıl
kolaylıkla değiş(e)mediğini anlamamızı sağlayacaktır.
Araştırmada kullanılacak anlamıyla oyunbazlık/curcunabazlık ara kimlik durumları,
eğer kavramlaştırılırsa, aynı zamanda bize oyunculuk stillerinden daha geniş bir anlamı
gösterecek ve kimi zaman olgulara da işaret edebilmemizi sağlayacaktır. Örneğin
tarihsel

süreçte,

Woodstock

Festivali’nin

oyunbaz-curcunabaz

kimliğinden

bahsedilebilir.
Oyunbilim, her bilimin farklı katkısıyla farklı biçimlerde genişleyecektir. Bu
araştırmaya yönelik oluşturulan genişletilmiş oyun-bilim paradigmasının verileriyle,
artık, gençlik müzik festivalleri, “katılımcı-oyuncu/festival”, “festivaller-arası” ve
“festival/reel sosyal yaşam” arasındaki ilişkiler yönünden değerlendirilebilir.

53

3. BÖLÜM
GENÇLİK MÜZİK FESTİVALLERİNİN OYUNBİLİMSEL
DEĞERLENDİRMESİ

3.1. GENÇLİK MÜZİK FESTİVALİ META-OYUNU
Gençlik müzik festivalleri her oyun gibi reel sosyal yaşamdan kaçış anlamı taşır ve her
oyun gibi, bu kaçış aslında reel sosyal yaşama karşı protestodur. Öte yandan gençlik
müzik festivallerinin endüstriyel batı modern toplumun kent yaşamından kaçıp, reel
yaşama göre sapma/kırılma anlamına gelişi, herhalde hiçbir oyunda bu kadar net
biçimde kendisini ifade etmez. Kaçış, psikolojide bir anlam ifade ediyorsa da, gençliğin
dilinde de, bir teklif biçiminde veya başka türlü olarak açık açık yaşar; “moruk bir
festivale kaçalım mı? ... Geçen bir festivale kaçtık.” Kaçması ile protesto etmesi
arasında diyalektik bir ilişki vardır ve festivalin başlamasıyla birlikte müzik festivali
“meta-oyun” anlamını taşımaya başlar, yani normal yaşam oyununun içinde onu “bozan
ve onaran” oyunbaz bir meta-oyun.
Elbette festivallerin oyunbazlığı, yargılayıcılarının kim olduğuna göre değişebilecek
göreli bir kavrayışa işaret eder ve reel sosyal yaşam oyununa göre oyunbozan olarak da
görülebilir. Aslında 1967 yılında başlayan bir tartışmanın devam eden curcunasındayız.
Türkiye bu curcunayla 2000 yılında (henüz yeni) tanışmış ve yabancı kalmış olsa da, bu
şenlikler batı kültüründe de bi’tuhaf bulunmakla birlikte, yine de bazı geleneksel
imgelerle ortaklığı mevcuttur. Gençlik müzik festivalleri tiyatronun çıkışı olan
diyonisos şenliklerinin, bin yıllık karnavalların, faschinglerin, maskeli baloların, cadılar
bayramı gibi başkaldırı ayinlerinin, yüzlerce yıllık tarihi olan üniversitelerin (yine
resmiyette

hoş

karşılanmamasına

karşın)

gelenekselleşmiş

öğrenci

taşkınlığı-

eğlencelerinin, yeni modern çağda ortaya çıkan, farklı bir çeşit tezahürü olarak kabul
edildiği düşünülmelidir. (karş. Nietzsche, 2001:21) Nasıl ki diyonisos şenlikleri
toplumu düzenleyen kuralları ele alıp, bu kuralları koşullayan değer yargılarını eleştirip,
düzeltip, yeniliyorsa (Şener, 1975: 24), ya da ortaçağ karnavallarında, daha öncesinden
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üst tabakaya yönelik korkuyla karışık saygı duyan halk, kendi korku kaynağıyla
oynamışsa (Bahtin, 2005: 118), gençlik müzik festivalleri de yalnızca kendi içinde
kendisi için oynanmaz, aynı zamanda sıradan resmi hayat biçimiyle ve o hayatı
yönlendiren düzenin temsilcileriyle de oynamış olur. Bu sebeple her dönemin şenlikli
protestosu aynı özden hareket etse de, kendi zamanının düzenini hedef almasıyla
birbirinden farklılaşır.
Günümüz batı uygarlığındaki reel sosyal yaşamın kurallaştırılmış seyirlik rekabet
(ludus/agon-mimicry) oyunu biçiminde oynandığı, festivalin ise kuralsız doğaçlama,
kaygısız şenlik (paidia/mimicry-ilinx) olarak yalnızca meta-oyun değil, aynı zamanda
tam anlamıyla içinde yer aldığı oyuna karşı anti-oyun niteliğinde kaldığından
bahsedilmişti. Bu zıtlıkta hem paidia/ludus, hem de agon/ilinx yasaklanmış ilişki
biçimine işaret ederken, her iki oyun türünde de yer alan mimicry yani “başkası’ymış
gibi yapma”, ters yüz olmuş bir anlama dönüşür. Şimdi festivallerin oyunbilimsel
anlamı öncesinde reel sosyal yaşamın, yani kaçılan/kırılan oyunun oyunbilimsel
özelliklerine değinilebilir.
3.1.1. Reel Sosyal Yaşam Oyunu: Ludus/Agon-Mimicry
Huizinga her kültürün oyun biçiminde oynandığını belirtirken, konuyu modern batı
toplumunda ele aldığında kavrayışı pesimistleşir ve yaklaşımı modern zamanlara bir
eleştiriye dönüşür. Yazar, yararcılığın başat hale geldiği, çalışma ve üretimin ideal kabul
edildiği/idolleştirildiği bir toplumda oyunun ortadan kalkmakta olduğunu düşünür (karş.
Oskay, 2000:149). Kuramını pekiştirirken turnuvaları, belirli bir zaman, mekan ve
kurallarla işlemesinden dolayı oyun olarak kabul etmesine karşın, örneğin modern spor
biçimlerinde, kuralların daha kesin hale gelmesi, sistemleştirilmesi ve sürekli artan
disiplini sebebiyle oyunsal içeriğin uzun dönemde yok olacağı öngörüsünde bulunur.
Eserinin başında oyunun ciddi de olabileceğini vurgularken, sporu ciddi olmasından
dolayı, profesyoneller ile amatörler arasındaki farkın, profesyonelin tutumunun artık bir
oyun tavrı olmaması, kendiliğindenliğini ve tasasızlığını kaybetmesinden dolayı,
eskiden hiç düşünülemeyecek rekorlar kırılmasına, katılanların ve seyircilerin gözünde
sahip olduğu büyük öneme rağmen, yazara göre spor, eski oyunsal faktörün tamamen
ortadan kalktığı kısır bir işlev olmuştur (Huizinga, 1995: 234-6). Spor için biraz ayrıntılı
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bahsedilen durum, modern sanat, siyaset, savaş için de geçerlidir. Huizinga'ya göre
“modern kültür artık hiç “oynanmamakta”, oynadığı düşünülen yerlerde ise hile
yapılmaktadır. Böylelikle günümüzde oyun ile oyun olmayan arasındaki ayrım
zorlaşmaktadır (Huizinga 1995:246).”
Oskay ise Huizinga için, literatürde yazara getirilen eleştirilerle birlikte; “yaptığı
açıklamalarla,

modern

çağda

"oyunun"

ortadan

kalkması

sorununu,

...

kavramsallaştırma içinde ele almış; günümüzün bu kültürel sorununu betimleme
düzeyinde anlatabilmiş; irdeleme düzeyinde ise, analitik kavramlar geliştirmediği için,
yeterince açıklayamamıştır” der (Oskay 2000:170). Oyunun ilk bakışta kuralla özdeş
olduğu Huizinga’nın kuramı, bu sebeple oyundan çok (pek bahsetmediği) oyun
olmayanı, oyuncudan çok (pek bahsetmediği) oyunbozanı tanımlamaya dönüşmekte ve
günümüzün kültürel sorunsalını kaçınılmaz olarak, ancak, “hile” aracılığıyla açıklamak
zorunda kalmaktadır. Buna karşılık yazara göre “oyunun ciddiyet alanı haline dönüşme
eğilimi karşısında, bazı olgular zıt bir eğilim gösteriyor gibidir. ... Ciddiyet içinde
donan, ama oyun olarak sayılmaya devam eden bir oyun (Huizinga 1995: 238).” Tam da
bu sebeple Huizinga’dan farklı olarak Baudrillard’de (artık) kurgulanmışlık bir sorun
olarak ele alınır ve toplumsalın her yanına ulaşmış kurgulanmışlık sorununun
hükmünden kaçmaya çalışan (kendi sözcükleriyle ifade ettiği biçimde) anti-etnoloji,
anti-tiyatro, anti-sanat, anti-pedagoji veya anti-psikiyatri gibi, Baudrillard’i de
simülasyon kuramıyla, deyim

yerindeyse bir anti-oyun yaklaşımına ulaştırır

(Baudrillard, 2005:38). Huizinga eski kültürlerin oyunsal içeriğini kurgulanmışlıkla
(kurallar) ortaya koyup, bunda pozitif bir anlam görürken, Baudrillard’de batı uygarlığı
oyunu tam da kurgulanmışlığı sebebiyle (artık) en olumsuz anlamda ele alınır. İki
yazarın sözcükleri birleştirilerek denebilir ki, batı uygarlığı ciddiyet içinde donmuş ve
artık çökmüş bir oyun evrenidir (game).
Dikkat edilirse oyun ve anti-oyun, Turner’ın yapı ve anti-yapı kavramlaştırmasıyla
özdeşleşmektedir. Nitekim Turner’ın ast-üst ilişkisiyle açıkladığı yapı, sosyolojik
yönden Weber’in bürokrasi kafesiyle özdeşleşir. Weber, “makamlar hiyerarşisi
biçiminde oluşturulan geniş ölçekli örgütlenme” olan bürokrasi için oyunbilimsel
sosyolojiye yönelmiş bir ludologmuşçasına, “insanlar üzerinde otorite kurmanın formel
olarak en akılcı bilinen aracı” (akt. Ritzer, 2000:91) der ve “bu makamlardaki insanların
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belirli sorumlulukları, ... kurallara, yazılı yönetmeliklere, daha yüksek konumdakilerin
uyguladığı zorlayıcı araçlara uygun davranma zorunluluğu” olduğunu belirtir. Weber’in
rasyonel olarak çalışan makine imgesiyle belirttiği gibi, Huizinga da, endüstriyel
modern toplumun insana ne getirmekte olduğunu, “mekanikleşmiş bir yaşam...” diye
başlayan sözlerle ifade etmiştir.21 Burada artık Huizinga, Weber ve Baudrillard, oyun
terminolojisi içinde aynı sorunu ifade etmeye başlamaktadır. “Mekanikleşme” veya
“makineleşme” sözcükleriyle ifadesini bulan bu analojide, Batı uygarlığındaki sorun,
aktörlerin kurallarla düzenlenen kültürü oyun olarak oynamasından ziyade, hala
oynuyor görünmesine karşın, spontanlığın ortadan kalkmış olduğu ve hatta spontanlığı
unutmuş olduğu kurgulanmışlık sorunudur. Bu demir kafes, “1) verimlilik, 2)
hesaplanabilirlik (ya da nicelleştirme), 3) öngörülebilirlik, 4) insan teknolojisi yerine
insansız teknoloji kullanarak denetimin artması ilkelerinden (normlarından) hareket
etmekte ve yarattığı hiyerarşi ve rakabetçilikle agon-alea (oyunu) özelliği gösterirken,
tesadüfleri minimuma düşürerek yalnızca agon olarak oynanmaya dönüşmektedir.
Biçimsel akılcılık, insanların belirli bir amaç için optimum araç arayışının kurallar,
yönetmelikler ve daha büyük toplumsal yapılar tarafından biçimlenmesidir.” Çünkü
“tamamen teknik bir bakış açısıyla, en yüksek verimlilik derecesine ulaşabil[mesinde],
verili bir hedefe ulaşmada en iyi aracın seçilmesi için bireyler kendi araçlarıyla baş başa
bırakılamaz.” (akt. Ritzer, 1998:48)
Sosyolog Ritzer’e göre Weber’in biçimsel akılcılık dediği kavramlaştırma, günümüz
dünyasında tüm toplumu etkilemektedir (Ritzer, 1998:68). Yazar, Weber’in biçimsel
akılcılığın uzantısı olarak bürokrasiyi görmesi gibi, kendisi de tüketim araçlarını bir
uzantı olarak görmekte ve biçimsel akılcılığa “McDonaldlaştırma” [“Burger
Kingleştirme”, “Seven Elevenlaştırma”, “Fuddruckerlaştırma”, ...” (Ritzer, 1998: 19),
Coca-Colalaştırma” (karş. Ritzer, 2000:69-70)] diyerek sözcüğü güncelleştirmektedir.
Ritzer’in “McDonaldlaştırma”’dan kastettiği ise biçimsel akılcılığın ilkelerinin;
eğitimden

sağlığa,

işyerlerinden

alışveriş

merkezlerine,

gazete

ve

tvlerden

bilgisayarlara, politikadan kişilerin özel yaşamına ait evlerine, hatta bu araştırma
21

Bu anektodu Oskay, Huizinga’nın 1915’te Amerika’ya yaptığı bir gezi sonrasındaki gözlemlerinden
aktarır, devamı ise şöyledir: “Mekanikleşmiş bir yaşam, ticarileşmiş ve niteliklerini yitirmiş bir kültür
yaşamı, vülger bir materyalizm, metafizik olan herşeye karşı budalaca bir düşmanlık ve yoğun bir antiintellectualism yüzünden insansal olan herşeyin; insanın yiğitliği, gücü, yaratıcılığı, oyun becerilerinin,
tümüyle, yarışmacı, mal düşkünü (temellükçü), paraya tutkun, yaşamının her yanı örgütlenmiş bir
toplumun egemenliği altına girmiş bulunduğu [bir hayat] ( akt. Oskay, 2000: 158).”

57

açısından önemli olan eğlence ve tatillere kadar uzanan bir alana hükmettiğidir. Yazara
göre akılcılaştırılmış bir toplum, disiplin, düzen, sistematiklik, formalizasyon, rutin,
tutarlılık ve metodik işleyiş gibi şeyleri vurgular. Böyle bir toplumda insanlar birçok
ortamda ve birçok zaman neyle karşılaşacaklarını bilmeyi tercih ederler. Sürprizleri ne
ister ne de beklerler.” (Ritzer, 1998: 126 ; 2000: 115) Ritzer, denge, simetri ölçeğinde
düzenle yapılandırılmış mekanlara “tüketim katedrali” derken (karş. Ritzer, 2000: 27),
Baudrillard “bir coğrafi ortamdan diğerine az çok aynı ortamı kurmaya ve bu yerlerde
özünde aynı ya da çok benzer mal ve hizmet sunulan”, “tanıdık ortam ve ürünler”
bulunabilecek, “düzensizliği” ayrıca “cinsellik”, “şehvet” veya “grotesk bir şeytaniliği”,
andırabilecek hiç bir şeyin olmadığı hayli steril ortamlar”a “aynılığın cehennemi”
diyerek (akt. Ritzer, 2000: 223) simülasyon evreni olarak ele alır. Her iki yazara göre
bu mekanlar insanların ilişkilerini de dönüştürmüş, içlerinde gerçekleşen toplumsal
ilişkilerin niteliğini çeşitli yollarla çarpıcı biçimde değiştirmiştir. Tüketim katedrallerini
kullananlar, öteki insanlarla etkileşime girmek yerine katedrallerin kendileriyle ve
onların sunduğu mal ve hizmetlerle etkileşime girme eğilimindedir. Bu mekanlarda
“çoğunlukla cazip olan katedralin kendisi”dir (Ritzer, 2000: 225). Bu durum
dönüştürülmüş bilinçler yaratmakta, zihinsel alışkanlıkları da değiştirip, zaten tüketim
için gidilen yerlere dönüşmekte (karş. Ritzer, 2000: 227-9) ve çoğunluk ise bu
cehennemi nirvana olarak kabul etmektedir (Ritzer, 2000: 222-3). Bu bilinçteki
insanların oynaması ise Goffman’dan hareketle denebilir ki, dünya sahnesini
ritüelleşmiş/aynılaşmış rollerle dolduran, robotlaşmış bir oynama olarak, yabancılaşma
sorunuyla ilişkilendirilmeye meylettirecektir. Örneğin Adorno’da “birey, bir makinenin
parçasından farksızdır. Bir makinenin parçalarından başka bir şey olmayan insanlar,
hala özne olarak davranma kapasitesine sahip kişiler gibi sunulmaktadır bize - sanki
hala onların eylemlerine bağlı olan bir şey varmış gibi. Yaşama bakışımız, artık yaşam
olmadığı gerçeğini gizleyen bir ideolojiye dönüşmüştür (Adorno, 1998: 13).”
Yabancılaşma sorunu oyunbilimsel anlamda birbirine bağlı birliktelik oluşturan agonmimicry’i de anlamlandıracaktır. Caillois’nın batı uygarlığını genel hatlarıyla (yalnızca)
agon uygarlığı olarak ele aldığı bahsedilmişti. Yazar oyunun agon-mimicry özelliği için
ise, sahte tavırların (maske) yarıştırılmasını değil de, her rekabetin seyirlik bir gösteri
niteliğinde olduğunu düşünmekte, “-mış gibi yapan”ın (simülasyon) oyuncu değil
seyirci olduğunu kastetmektedir. Simülasyon, oyunculardan seyircilere transfer
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edilmektedir. Spor seyircisi şampiyonla, okur, roman kahramanıyla, sinema izleyicisi,
film yıldızıyla özdeşleşmekte, onları taklit etmektedir. Bu bakımdan şampiyon, sahne
sanatçısı ya da film yıldızıyla mükemmel simetrik özellikler gösterir. Şampiyonlar spor
müsabakalarının kazanan yıldızları, yıldızlar ise populerliğe yönelik daha yaygın bir
yarışmanın kazananlarıdır (karş. Caillois 2001: 21-2). Her tür gösteride yarışmacıların
her ikisi de, özdeş kurallarla ve aynı sonuç beklentisiyle gözler önüne serilir.
Yarışmacılar elde ettikleri her skorda alkışlanır. Seyirciye geçen simülasyon
mücadeleye

zarar

vermez

ama

mücadeleyi

güçlendirir.

Yarışmacılardan

performanslarında en iyiyi yapmaları, yani bir yanıyla mükemmel disiplin sergilemeleri,
diğer yanıyla kazanmak için ellerinden geleni yapmaları beklenir (karş. Caillois 2001:
74). Öte yandan Baudrillard dönüştürülmüş ilişkiler ve bilinçle tam da bu simülasyon
evreninin artık nihayete erip, tamamlandığı, çöküşe uğradığı (game) düşüncesindedir.
“Artık inanamıyoruz; ama inanana inanıyoruz. Artık sevmiyoruz; yalnızca seveni
seviyoruz.

Artık

ne

istediğimizi

bilmiyoruz,

ama

bir

başkasının

istediğini

isteyebiliyoruz. İstemek, yapabilmek ve bilmek eylemleri terk edilmedi, ama ikinci bir
merciye devredilerek, genel olarak ilga edildiler. Zaten her halükarda ekranlar, videolar,
röportajlar arasında artık yalnızca başkaları tarafından görülmüş olanı görüyoruz. Artık
yalnızca görülmüş olanı görmeye muktediriz. Karar verme sorumluluğunu yakında
bilgisayarlara bırakacağımız gibi bizim için görme sorumluluğunu da makinelere
devrediyoruz. Organik ve hatta duyumsal işlevlerimiz bile uydular tarafından
devralındı.” (Baudrillard, 2010: 157) Baudrillard’a göre ötekine duyulan bu yakınlık,
kişinin kendisi olmasına asla izin verilmemiş olmasındandır. Bu sebeple kişi, ancak
dışarıdan gelenin kaçınılmaz saptırmasıyla var olur (karş. Baudrillard, 2010: 155). Kitle
kültürü, kitle kültürünün ürünleri, bu ürünlerin tüketicisi olan bizlerin dışında, uzağında,
bizim

denetimimizin

dışındaki

kuruluşlarda,

karar

odaklarında,

işletmelerde

tasarlanmakta, dizayn edilmekte, yazılmakta, görüntülenmekte, basılmakta, ve
yayımlanmaktadır (Oskay, 1999: 152).
“Simülasyonun en belirgin özelliği en önemsiz olguları bile kapsayan gerçeğin yerini
almış modellerden oluşmasıdır (Baudrillard, 2005: 35)” diyen Baudrillard’e göre
“simüle etmek, [artık] ‘-mış’ gibi yapmak değildir.” Yazara göre; “‘-mış’ gibi yapmak
(feindre) ya da gizlemek (dissumuler) gerçeklik ilkesine bir zarar veremez, yani bunlarla
gerçeklik arasında her zaman açık seçik, gizlenmeye çalışılan bir fark vardır. Oysa
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simülasyon bu “gerçekle” “sahte” ve “gerçekle” “düşsel” arasındaki farkı yok etmeye
çalışmaktadır (Baudrillard 2005: 16).” Yazar’a göre “-mış gibi yapmak”tan daha öte
şekilde, gerçeğin yerini almış bu oyunla artık; “simülasyon çağına girilmiştir” ve
“gerçek bir daha asla geri dönmeyecektir (Baudrillard 2005: 15).” Öte yandan
Baudrillard simülasyonun bu tavrını, donuk ve caydırıcı bir meydan okuma olarak ele
alır, çünkü batı dünyasından başka dünyalar da vardır ve oralara da bakılmalıdır.
Baudrillard’in kavrayışı Huizinga’yla zıt yönde benzerlikler (antipati) taşısa da,
Huizinga’nın öngörüsünü tamamlar. Aralarındaki zıtlık ise Oskay’ın sözleriyle şöyle
özetlenebilir. Huizinga’ya göre toplumsal ilişkilerde “oyun”un yeniden kurulabilmesi
yabancılaşmanın kaldırılmasına bağlıdır çünkü oyun, ancak özgür ve bilinçli tarafların
katılması ile gerçekleştirilebilir, yani insanlar arası eşitsizliklerin ve her türlü
egemen/bağımlı insan farklılaşmasının oyuna ters düşeceğini söyler. Sonraki aydınlar
ise Baudrillard’de de görülebileceği üzere, sorunun “oyunun ortadan kalkışı” yüzünden
değil, tersine, oyunun günümüzdeki reel toplumsal yaşamın; yani, bugün de
egemen/bağımlı insan ilişkilerine dayanan reel toplumun denetimi altına girmiş olması
yüzünden ortaya çıktığını ileri sürerler (karş. Oskay, 2000:227-8). Bu yaklaşım ise
Turner’ı daha da haklılar çünkü ona göre oyun, hem eşikselliği, hem de makineyi
gösterebilen joker bir kavramdır (Turner, 1986: 30), tıpkı bu araştırmada ele alındığı
gibi. Öte yandan Weber’in büyünün yitirileceği, Huizinga’nın ise batı uygarlık
oyunundaki oyunsal içeriğin yitirileceği (çökeceği) öngörüsü ve Baudrillard’deki ‘artık
çöktüğü’ ilanı, onların oyun kavrayışındaki ortaklığa da işaret eder. Çünkü hem
Huizinga’da, hem de Baudrillard’de oyunun kuralları değiştirilemez. Baudrillard’in bir
eserinde ‘kural tutkusu’ alt başlığına giriş olarak Rollerball’dan alıntıladığı şekliyle:
“Hiçbir oyuncu, oyunun kendisinden daha iddialı olmamalıdır (Baudrillard, 2005:
161).” Belki de bu söz oyunbazlara bir nasihat niteliğinde anlaşılmalıdır, aslında
bildikleri bir nasihat.
Kaçılan/kırılan oyun evreni yukarıdaki gibi özetlenebilir. Bu oyunun kuralları elbette
karmakarışıktır. Öte yandan Weber’in belirlediği ölçülerle değerlendirilirse, bu oyunun
kültürel anlamda normları, kurallar olarak genelleştirilebilir. Yani kazanmaya yönelik
rekabet şarttır; bu şarttan hareketle verimli, öngörülebilir, hesaplanabilir ve
denetlenebilir olunması, oyunun kurallarıdır. Bu oyun evreni, festivallerde de yeri
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geldiğinde dile gelebilmektedir. Anahtar sözcükleri, yukarıdakilerle eş olmasa da
“televizyon”, “ünlüler”, “popçular”, “patronlar”, “yasalar”, “emirler”, “kurallar”,
“politikacılar”, “aç gözlülük”, “koyunlar”, “ot gibi yaşamak” v.b. olan veya politik
anlamda “emperyalizm”, “yoksulluk-Afrika’daki/üçüncü dünya ülkelerindeki açlıklar”
ya da “modernite” sözcüğüyle ifadesini bulan düşünceler, yukarıdaki kuramsal
çerçeveye denk düşebilir. Öte yandan tüm bu sözcüklere ek “sistem” sözcüğü belirgin
biçimde öne çıkar ve bu durum Turner’ın yaklaşımını hatırlatır. Reel sosyal yaşam
oyunundan kaçılmış/kırılmış/sapılmış ve girilmiş festivalde oyuncular, “insan
konuşmasına özgü, iletişim sisteminin kendisiyle iletişim kurma yeteneği (Turner, 1987:
6)” gibi sistemin kendisi hakkında konuşur, düşünür, eyleme geçerler. Aslında bunlar

çok nadir gerçekleşir fakat reel sosyal yaşamdaki farkındalıktan daha güçlü hissedilir,
çünkü yaşanan o anki gerçeklik bu düşünceyi besler. Sistemin farkındalığı, oyunun
dışında olmakla, oynamıyor olmakla veya her oyunun özelliği olan “artık
oynamıyorum” deme hakkıyla birlikte aynı zamanda oyunbozan konumunda kalma
durumunu da yanında getirir, buna karşılık oyunu (sistemi) karşısına almakla onun
hatlarını daha net görür.
Denebilir ki; müzik festivalleri sıradanlaşmış, kalıplaşmış, programlanmış reel sosyal
yaşam oyunundan bir kaçış olarak oynanır. Oyuncular normal toplumsal yaşam
evreninde sahip olunan sosyal rollerden, üzerinde baskı oluşturan her türlü iktidar ve
güç ilişkisinin yarattığı kurulu düzenlerden, birbirinin aynı olan otomatikleşmiş takvim
ve saatlerden kaçıp, geçici bir özgürlük kutlarlar.
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3.2. GENÇLİK MÜZİK FESTİVALİ OYUNU
Gençlik müzik festivalleri her şeyden önce özgürce ve gönüllü olarak katılınan, zevkli,
keyifli ve aslında çok göz önünde tutulmasa da huzurlu bir yaşamdır. Festival bir
yandan eğlencenin, dans etmenin, gülmenin yer aldığı curcuna atmosferinde, bir yandan
da püripak bir sakinlikle oynanır. Sakin/huzurlu oluşu, onu konserlerden ayıran en
önemli özelliklerden biridir. Konser katılımcısı etkinlikten sonra gidip evinde dinlenir,
oysa festival katılımcısı yine festival alanında dinlenir. Orada uyur, orada uyanır.
Yemeğini orada yer, içer. Tuvaletini orada yapar ve duşunu orada alır. Bunlar
konserlerdeki gibi genellikle bir defaya mahsus değildir. Günler boyunca süren
ihtiyaçlardır ve katılımcının karşısına tekrar tekrar çıkar. Bir gününün çeyreğini sahne
önünde veya dans alanlarında geçirse bile, geriye oldukça uzun zamanlar kalır. Bu
anlamda, festival ile konser arasındaki esaslı fark da ortaya çıkar. Konserlerde mekan ve
organizasyon müzisyenler içindir. Dinleyiciler bu mekana davet edilir ve konser bitince
de mekanı boşaltırlar. Festivallerde ise mekan katılımcı/oyuncularındır. Müzisyenler,
mekana konuk olurlar. Böylece festival şeyselleşmiş müzik endüstrisine karşıt bir
farkındalığın yolunu açar. Yine de festivalle konser arasındaki bu esaslı farkın henüz
yeterince ayırt edilemediği ve hem katılımcıların, hem de müzisyenlerin, müzik
endüstrisinin kendilerine atamış olduğu alt/üst statülerdeki hiyerarşik yapılandırmayı
sürdürme eğiliminde olduğu da gözlemlenebilir. Festivallerdeki boş zamanlar ise
organizasyonun sunduğu aktivitelerle veya katılımcı arkadaş gruplarının kendi
aktivitelerince doldurulur. Çoğunlukla muhabbet edilir, geyik yapılır. Bir kenara çekilip
kitap okunabilir, gün içinde çadıra gidilip uyunabilir veya sevişilebilir. Bu genel
özellikler, festival oyununa ilişkin basit özelliklerdir.
3.2.1. Festival Ruhu: Paidia/Mimicry-Ilinx
Müzik festivali oyunu, oyunbilimsel temel sınıflamada eğlence, türbülans (curcuna),
özgür doğaçlama ve kaygısız şenlik anlamına gelen paidianın bizatihi karşılığıdır ve
paidia stilinde oynanır. Bu özellikler sahne önü ve dans alanlarında curcuna ve özgür
doğaçlama, çadır veya kenar alanlarda ise kaygısız şenlik tadındadır. Yine de her haliyle
eğlencenin, keyifli zaman geçirmenin oyunudur ki paidia aslında zevk olarak
çevrilebilecekse de, zevkin aynı zamanda kurallılaşmadan tamamen uzak halidir;
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özgürlükten kesinlikle ayrılamaz. Hatta paidia “şenlik ruhu”, “şen olmak” veya “neşe”
olarak da ele alınabilir fakat birbirinden çok ayrı şeyler olmasa da, “(gençlik müzik)
festival ruhu” şenlik ruhundan çok daha radikal bir özgürlük peşindedir, şenlik ruhunun
en uç, kurallılaşmanın en uzak halidir. Bunda gençlik enerjisinin yani “hem yetişkin
hem çocuk – ne yetişkin ne çocuk” olma eşik halinin etkisi de vardır. Festival bu
yönüyle, Bahtin’in karnavalı diğer bayramlardan ayırt etmesi gibi ayrılabilir. Festival,
Bahtin’in; “insanın hakiki şenlikli doğası”, “gülmeye dayanarak örgütlenen ikinci
hayatı” (Bahtin, 2005: 34) dediği karnaval ruhunu yansıtır ve “insanlar tarafından
seyredilen bir gösteri [gibi] değil”, insanların “içinde yaşadığı” “neşeli özgür bir oyun”
özelliğindedir. Özgürlüğün hissedilmesi elzemdir, bu anlamda Huizinga’nın oyunun
esas doğası yani paidia için belirtmiş olduğu, festival ruhu için de söylenebilir.
Festivalde genç yetişkinin “gerçekten oynaması için yeniden çocuk olması gerekir”
(Huizinga, 1995: 237) Öte yandan festival ruhu “çocuksu”luk, “çocukluk yapmak” veya
“çocuk gibi” demek değildir. “Oyun oynayan bir çocuk çocuksu değildir (Huizinga,
1995: 246)” Gençlik müzik festival ruhu da, yani bu “özgürlük oyunu” da, “oyun” değil
bizatihi

“özgürlük”

olduğunda

“festival

ruhu”

demektir.

Turner’ın

spontan

communitaslar için “orada sihirli bir şey var (Turner, 1974: 79)” dediği haliyle bu ruh,
varoluşsal ayrı konumlanma gerektirir, böylece spontanlığın doğasıyla özdeşleşir ve
oyuncular “sanki saf insani ilişkilerin içine yeniden doğar gibi olur (Bahtin, 2005: 367).”
Paidia stilindeki müzik festivali oyunu, oyun kategorilerinde ağırlıklı olarak mimicryilinx birlikteliği olarak oynanır. Kimi zaman çok sarhoş olunup, reel sosyal yaşamın
farkındalığının özü silindiğinde yalnızca ilinx, kimi zaman ise şarkılara, sahnedeki
müzisyenlere öykünerek eşlik edilirken tam anlamıyla mimicry kategorisine girse de
genellikle mimicry-ilinx türündedir ve bu birliktelik hatırlanırsa temel birlikteliklerden
biridir. Başka bir ifadeyle gençlik müzik festivallerini “kendi içinde” tartıştığımız
zaman, festivaller başka türlü olunarak, gayrıciddi veya başka türlü oluyor“-muş gibi”
oynanır. Burada mimicry, reel sosyal yaşam oyununa göre “değilin değili (double
negative)” bir mantığa işaret eder ve günümüz festivallerini karnavallardan farklılaştırır.
Reel sosyal yaşamın yabancılaşma özelliği festivalde “başka biriymiş gibi” yapmayla
tersine dönerek, katılımcının doğal haliyle kendisi olmasına işaret eder. Fakat, bu
taklitçi tutum kolaylıkla statik bir yere yerleştirilemez. Kendisi olabilmenin özgürlüğü,
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istediği gibi olabilmenin özgürlüğünü de yanında getirecek ve festivale karnavalesk
özellikler de katacaktır. Yine de günümüzde reel sosyal yaşamdan festivale kaçmak,
öncül olarak doğallığa kaçmak, doğal kendiliğini yaşamak olarak anlamlandırılır.
Mimicry-ilinx, festivallerin tamamında farklı biçimlerde gözlenebilir. Örneğin dans
etmek tek başına mimicry iken, festivalde edilen danslar çakırkeyf/sarhoş/esrik
danslardır. Yani bir profesyonel dansçının gösterisinin ciddiyetinde değil de, kendinden
geçme keyfinin hissedilmeye çalışıldığı danslardır. Aynısı, şarkılara eşlik ederken de
geçerlidir. Dans ederken kendinden geçmek, müzik dinlerken kendinden geçmek,
şarkılara eşlik ederken kendinden geçmek... Caillois’nın bahsettiği gibi dans ve müzik,
kendinden geçmeye yol verir ve hatta bunun içindir. Kendinden geçilmesi durumunda
ise performans da değişmeye başlayacak, kendinden geçerek dans etmeye, kendinden
geçerek müzik dinlemeye dönüşecektir. Bu coşturucu zevk veya vecd hali ise, festivalin
“sosyal kaçış” anlamının ötesinde “psikolojik kaçış” niteliğini gösterir, fakat aynı
zamanda dansla müziğin birbiriyle kaynaştığı lirik sanatın özünü de resmeder. Bu olay,
alkol ve uyuşturucu maddelerle desteklenerek “tutulma” denen psikolojik krizlere kadar
uzanıp, hem sosyal hem psikolojik yönden varoluşsal ayrı konumlanışa yani mutlak
kaçışa kadar varabilir. İletişimlerde de ağırlıklı olarak “–mış gibi” yapmanın (mimicry)
yer aldığı mizahi özellikler yer alır fakat bunlar da minik eşek şakaları, küçük taşlama
biçimlerindeki karnavalesk biçimlerdir ki, her daim çabucak geçip aydınlanan türdedir.
Hatırlanırsa mimicry ve ilinx türü oyunlar da kurallı biçimlerde oynanabilir. Buna
karşılık bu tutum müzik festivallerinde paidia stilinden çok uzaklaşmaz ve ludus
(kurallı) kategorisine tamamen girmez. Sahne bunun en net örneğidir. Sahne festival
evreninin içine yerleşmiş, yapılandırılmış bir başka oyun evrenidir. Bu haliyle sahne,
mimicry-ilinx oyunun içinde oynanan (meta-meta-oyun) anlamına derinleşir ve
festivalin paidia halinden kurallılaşarak ayrılmış olur. Buna karşılık müzisyenler dahi,
icralarında doğaçlamalara giderler, rahat ve kaygısız tavırlarla sahne alırlar. Yani
aslında, onlar da sahne almanın normlarını (kurallarını) bozan oyunbazlardır. Yine
katılımcı-oyuncular ilinx kategorindeki oyunlar olan üç top, poi, labut çevirme gibi
oyunlar oynasa da, aşırı gergin cambazlık numaraları festivallerde yer almaz.
Mimicry-ilinx temel birlikteliği, paidia stilinde oynanmaya eğilimlidir. Nasıl ki
kazanma-kaybetmeli (agon) mücadele veya (alea) şans oyunları sürekli olarak “daha
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çok kurallılaşmaya/daha ayrıntılı kurallılaşmaya (ludus)” meylediyorsa, tam ters
biçimde kazanma/kaybetmenin

yer almadığı

mimiry-ilinx

festival oyunu da

“kuralsızlaşmaya/daha da kuralsızlaşmaya” yani paidiaya meyillidir. Bu eğilim, salt
özgürlük isteğinden kaynaklanmaz veya ona bağlı olarak ama aynı zamanda ciddiyet
içeren hiçbir kasvetli kuralın bu oyunda kolaylıkla kendisine yer tutamamasından, hep
ters yüz olmasındandır. Paidia, yaşam sevincinin fışkırdığı, oyun yaşamının kaynağı
olarak nitelenebilir. Paidia hali; oyunun, şaka, matraklık, komik, gülme ve aptallığın
mensup olduğu zihnimizdeki indirgenemez akrabalıkların alanına işaret eder ve oyun
oynayan hayvanlarla birlikte insanın manevi varlığının özellikle derin bir tabakasında
yer alır (karş. Huizinga, 1995:23) Bu oynak-dürtüsel taşkınlık henüz disipline
edilmemiş haliyle festival ruhuna (paidia) işaret eder. Paidia stilindeki mimicry-ilinx
yaratıcı mizah dolu bir haldir ve oyunun irrasyonel doğasının alanında kalıp,
belirsizlikten beslenir. Bahtin’in karnaval gülüşüyle ifade ettiği haliyle, müphemlikten
beslenen bu oyun, oynanırken “hem neşeli ve zafer dolu hem alaycı ve taklitçidir.
Söyler ve inkar eder, gömer ve hayat verir (Bahtin 2005:38).” Çünkü “-mış gibi”likle
(mimicry), reel sosyal yaşam farkındalığının yitirilmesi (ilinx) bir arada temel birliktelik
oluştururken, her anı yeniden yıkıp, yeniden taklit edecektir. Bahtin bu oyunculuk stili
için “sürekli değişen, tarife gelmeyen (Bahtin 2005: 37)” dese de, yani oyunbilimsel
geniş retorikle bi’tuhaf eylemler olarak görülebilecekse de, eserinde sayısız kez
tekrarladığı üzere, bu oyun çoğunlukla karşıtlıktan beslenen, “bir "tersyüz" olma (â
l'envers) mantığı, sürekli bir "ters yöne dönme," sürekli bir yukarıdan aşağıya, önden
arkaya kayma hali”nden hareket eden diyalektik bir oyun özelliğindedir ve bu sebeple
"tersyüz olmuş bir dünya" yaratır (Bahtin 2005:37). Bu hal disipline edilmiş oyunlarda
da yer almaya devam edip, onları da mizahi ters yüz etmeleriyle eğlenceli bir tutuma
sokar fakat agon-alea oyunları kazanmanın ciddi bir anlam taşıması sebebiyle, tam da
bu oynak-dürtüsel taşkınlıktan kurtulabilmek üzere ayrıntılı kurallılaşma eğilimine
girer. Çünkü bu mizahi oyun, her daim içinde yer aldığı oyunu an be an bozan
oyunbozanca bir eğilimdedir. Bu tartışma, oyunbilimsel literatürde de kendisini gösterir.
Huizinga, yavru hayvanların neşeli oynaşmaları için, hem korkunç öfkeliymiş gibi
davranırlar, hem de aşırı ölçüde zevk alırlar, fakat yine de “yavru köpek oyun oynadığı
arkadaşının kulağını gerçekten ısırmayı yasaklayan kurala uyar” der (Huizinga, 1995:
16-7). Oyunu meta-iletişim olarak kavrayan Bateson’da ise, "oyunbazca diş geçirme bir
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ısırığı çağrıştırır ama bir ısırığın çağrıştırdığı şey değildir (Bateson, 1972:182).” Yazara
göre yavru köpek, alt metinde “bu bir oyundur” mesajı verir. Tiyatro kuramcısı
Schechner ise “değilinin değili” (double negative) mantığıyla açıkladığı genel gösterim
kavrayışını aynı problematik ile örnekleyerek, konuyu oldukça derinleştirir.
"Oyunbazca diş geçirme bir ısırık değildir, ama bu, ısırık değil demek de değildir, bir
ısırığı çağrıştırmaktan çok, ısırığın anlamını akla getirir (Schechner, 1988: 16).”
Denebilir ki; Huizinga’nın kurala uymayla açıkladığı olguda, Schechner kurala
uyulmamış olduğunu hatırlatır fakat bu durum oyunbozanlık olmayabilmektedir.
(“Oyunbazlık” kabul edilebilmektedir.) Nitekim Bahtin de aynı olguya işaret eder.
Çünkü karnavalesk “oyunbozanlık” çift karakterlidir. “Sadece yıkıcı ve olumsuz değil,
aynı zamanda yenileyen bir özelliği vardır (Bahtin 2005: 47-9).” Yazara göre bu ters
yüz etmede “bariz bir şekilde, resmi dünya ile oradaki bütün yasak ve sınırlamalara
karşı bir muhalefet ortaya konur. Bu oyun aynı zamanda, bu sınırlamaların eğlenceli,
şenlikli gerilimini ifade eder. Bu karnavalesk bir olumsuzlama oyunudur (Bahtin 2005:
445).” “Neşe hissiyle dolu” bu “mizah, inkâr eder, ama aynı zamanda yeniden hayat
verir, tazeler. Salt olumsuzlama”ya yabancıdır (Bahtin 2005:37). “Söver ve över; döver
ve ödüllendirir; öldürür ve doğurur. ... hem ironik hem neşelidir (Bahtin 2005: 469).”
Denebilir ki; Bahtin’in Herakleitos’un “oyuncu çocuğu” dediği bu oyun, hem
oyunbozanlıktır ve hem de aksine iyi oyunculuktur. Curcunabazın anlamını zaten
gösterdiği gibi, tam da oyunbazın sözlük anlamıyla uyumlu halde görülebilir yani “hem
güzel oyunlar oynayan, hem de düzenci, hilekar”... Fakat sözlüktekinden farklı olarak
“ya güzel oyunlar oynayan”, “ya düzenci” anlamında değil, ikisi aynı andadır; “hem
bozar, hem oynar.” Öte yandan kazanma-kaybetmeli agon-alea oyunlarında hilekarlığa
da dönüşebilir.22 Bir ayrıntı niteliğinde belirtilirse, teknik olanaklar ve aşırı
sistemleşerek kurallılaşan günümüz sporlarında ve dünyasında (artık) kaybolan tam da
bu ruhtur; paidia/mimicry-ilinx. Öte yandan Bahtin’e göre “bu hakiki şenlikli karakter
22

Oyunbazlık kazanma-kaybetmeli oyunlarda da oyunu “hem bozan, hem de iyi oyuncu” anlamını bir
arada taşıyabilir. Aslında oyunbozanlıkla oyunbazlık arasındaki fark, genellikle oyuncunun bencil bir
tutumda kendi eğilimlerine yönelerek kuralları bozması veya bozduğu kuralın bu eğilimi taşımamasıyla
anlaşılmaya çalışılır. Elbette bu durum kazanma-kaybetmeli oyunlarda daha önemli boyuttadır. Fakat
oyunbazlık bu oyunlarda da yer alabilir. Örneğin; rakiplerin eşit şartlarda başlaması gereken mücadelede,
rakibe “avans vermek” bir oyunbazlık örneğidir. Bu tavır eşit olma kuralını bozar fakat getirdiği iddiayla
oyunun zevkli olma niteliğini artırır ve kazanırsa oyunbazlığı meşrulanacaktır. Oyunbilimsel paradigmada
tuhaf eylemle başlanan oyunbazlık-curcunabazlık ara kimliklerini gösteren sürecin, kazanma-kaybetmeli
oyunlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum fakat yine de bahsi geçen sürecin bu oyunlar için yeterince
sınanmadığını tekrar kaydetmeliyim.
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tamamıyla yok edilebilir bir şey değil”dir; “bu sebeple katlanılır bir hale sokulmalı,
hatta resmi alanın dışında yasal bir hale getirilmeli”dir (Bahtin 2005: 36).
Bahsedilen özellikleriyle festival aslında henüz adı konulmamış proto-oyun
niteliğindeki yaratıcı bomboş bir evren, uçsuz bucaksız bir özgürlük alanıdır.
Turner’dan hareketle denebilir ki; kolektif olarak oynanan bu oyun, yoğun bir topluluk
ruhu, büyük bir dayanışma, eşitlik ve birliktelik duygusuyla, oyuncularının reel sosyal
dünyadaki güçler karşısında yaşayamadıkları bir dünya deneyimini yani festival ruhunu
inşa etmek içindir (karş. Özbudun, Şafak ve Altuntek, 2007: 285). Bahtin’in ortaçağ
karnavallarını değerlendirirken “sıradan resmi hayat biçiminden bir kaçış” olarak,
“ikinci bir hayatın kapılarını açar (Bahtin 2005: 36)” ve böylece "resmi dünyaya karşı
kendi dünyasını, resmi kiliseye karşı kendi kilisesini, resmi devlete karşı kendi
devletini" kurduğuna dair ironisi (Bahtin, 2005:115), günümüz için kısaca endüstriyel
modernizmden kaçış ve belki kendi endüstriyel modernizmini kurmak olarak
görülebilir. Tüm bu özgürlük oyununun oynanabilmesi veya kendisine özgür alanın
yaratılabilmesi için öncelikle mevcut oyundan çıkmak (ki bu durum oyunbozanlığı
yanında getirecektir), böylece Bahtin’in söylediği gibi kendi özgürlüğünün yasalarının
hükmünün geçtiği, dışarıdan muhakkak tuhaf/karanlık görünecek yeni oyun evrenine
girmek gerekir. Onun ayrılmış “zaman ve mekan” evrenine...
3.2.2. Festival Ruhu: “Burada Ve Şimdi”
Bahtin, ortaçağın, yerini rönesansa bırakmasında karnavalların esaslı rol aldığını, bu
rolün karnaval gülüşüyle mevcut dünya oynayışına tam ters kalan perfomanslarla dile
geldiği ve aynı zamanda müthiş bir bilgelik içerdiği düşüncesindedir. Ona göre bu
bilgelik ortaçağ dünyasındaki oyuncuların, yaşamlarını, gök-göğün katları ve yer-yerin
alt katlarıyla tasavvur eden düşüncesi yerine, artık bu dünya tasavvuruna gülen ve
gülerek mezara gönderen yeni dünya tasavvuruyla ilgilidir. Yeni dünya tasavvuru,
oyuncularının durumunu, gerçekçi bir tarih anlayışıyla, geçmişten gelip, geleceğe
uzanmasıyla farklılaştıracak ve değiştirip, geliştirecektir. (karş. Bahtin, 2005: 396-8)
Batı toplumu, rönesanstan beri her daim yenilenerek, geliştirilerek günümüze gelen,
gerçekçi tarihsel düşüncededir. Günümüz batı kültürü, zamanın süreçselliğinden
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ayrılamaz durumdadır. Oysa gençlik müzik festivallerinin ruhu tam da bu düşünceden
kaçış ve bu düşünceye protesto anlamı taşır ki, meselenin özü de tam burada billurlaşır.
Gençlik müzik festivallerinde yaşanan kültür, zamansal anlamda her daim kopukluğun
izini taşır. Gelecek umursanmaz, geçmiş ise unutulmuştur. Tüm iletişimlerde bunun
izleri vardır. Festival sonrası yapılacaklar muhabbet konusu yapılmaz, yapılsa da bu
konulara “boş vermişlik”le gülünür ve gömülür. Gelecek, “şimdi”ye kurban verilir, bu
tarz planlar itibarsızlaştırılıp, dalga konusu edilecektir. Kollarda takılı saatler gülmek
için bahanedir, festival sonrası takılmak üzere çantalarda bırakılır. İletişimlerde
meslekler, yaşlar, memleketler, memleket meseleleri, politikalar yer tutmaz. Bir haliyle
hiyerarşilerin askıya alınmasının işareti olan bu iletişimlerin temelinde aslında yine
zamanla olan bağlantısızlık yatar. Tüm planlar askıya alınmıştır. Tüm sosyal roller
“zaman içinde” anlamını bulmuş, oluşmuştur ve bu sebeple hiyerarşiden ayrı olarak,
zamanla olan bağlantısını anımsattığı için tüm sosyal roller askıya alınır, unutulur.
Aslında normal hayatın herkes için farklı biçimlerde de olsa mevcut bir ritmi vardır ve o
ritim kırılmıştır. Bunlar festival bittikten sonra tekrar düşünelecek olsa da, “burada ve
şimdi” bahsinin açılması neredeyse yasaklanmıştır. Bu tarz konuşmalar hemen dalga
konusu yapılacak ve konuşanı komik duruma düşürecektir. Bu durum, ilk kez bir
festivale katılan gençler için neredeyse travma yaratacak kadar çarpıcı biçimlerde
yaşanır. Aslında festivaller hakkında deneyimli kişilerde de bu durumla ilk gün
karşılaşılabilir ve zaten festivale ulaşılan ilk gün bu iletişim biçimleri karmaşık olarak
hala yer alır. Bu sebeple esas festival aslında mekanın yurt bellenip uyunup,
uyanılmasından sonra başlar. Artık bir “orada ve o an” söz konusudur.
Örneğin Woodstock Festivali’nde önemli olan sahnedeki yıldızlar olmamıştır veya
böyle bir amaçla gidilse bile festival ruhu esas amacın bu olmadığını katılımcıların
beynine kazımıştır. Program altı saat geç başlamış ve hep aksamıştır. Katılımcıların
çoğu sahneyi bile görememiştir. Esasında bu tarz planlar anlamını kaybettikçe, festival
ruhu da anlamını daha çok bulmuş, sahne önüne gitme amacı ortadan kalktıkça,
“bulunulan an”ın değeri artmıştır. Duş, tuvalet, yeme-içme gibi ihtiyaç sayıltılarına
ulaşmak, “bulunulan an”da imkansızlaştıkça, bunların esasında “ihtiyaç” olmadığı da
ortaya çıkmıştır. Festivalin ikinci günü yağan yağmur, teknik aksaklıklar çıkarmış,
müzik durmuş, her yer çamur olmuş, festivalin iptal edilmesi düşünülmüş ve fakat tüm
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bu olumsuzluklarla zaten ilgisiz olan kalabalık, festivale devam etmiştir. Bugün
Woodstock’a bakanlar, onu, çoğunlukla ilahi rock yıldızları ve sahne performanslarıyla
anarlar. Oysa herhangi bir festivalde kolaylıkla gözleneceği gibi sahne yıldızları festival
için zaten o kadar da önemli değilken, Woodstock’ta hepten boş verilmiştir. Bu durum
sahne önünün tamamen boş bırakıldığı anlamına gelmez –ki festivallerde kimi zaman
hepten boş da bırakılır, aksine katılımcıların “o an – orada” her daim kendi
seçeneklerinin olduğuna gönderme yapar. Festivallerde yaşam, sahne önü haricinde de,
her daim ve çok daha yoğun biçimde mevcuttur.
Woodstock Festivali’nin ABD yasalarınca felaket bölgesi ilan edilmesi katılımcılarınca
çok daha büyük bir kutlama etkisi yaratmıştır. Bu durum basbayağı geçici bir devrim
olarak hissedilmiştir, çünkü bu ilan spontanlığın özü anlamına gelebilecek “Woodstock
ruhu veya festival ruhu” denebilecek yaşamın kapılarını sonuna kadar açmıştır.
Dışarıdan bakan göz, orada yaşanan karanlık (spontan) oyun hakkında korkuyla karışık
endişe duyabilir, oysa bu oyunu oynayanlar için endişe verici bir durum yoktur. Oyuncu
için spontanlık, yerine getirmesi gereken rollerden tam anlamıyla uzaklaşmışlık
anlamını taşır ve aslında yükümlülükleri azalırken, bulunduğu zaman ve mekan
açısından daha net eylemlere yönelir. Örneğin, artık onu sınırlandıran veya sırtını
dayadığı bir devlet güvencesi yoktur. Oyuncu, önündeki özgür evrende istek veya
amaçlarına yönelik eylemlerinde, o an’ın kendi sorunlarıyla kendisi başa çıkar.
Muhabbet edilmesi gereken kişi arkadaşı değildir, yanında her kimler var ise onlardır.
Muhabbet edilmiş olması da, yanısıra “arkadaşlık kurumu”/“arkadaşlık normları”na
uyma yükümlülüğü getirmez ve fakat “o an-orada” gerçekleşen her iletişim, o anın
kendi içinde bir bağlılık yaratır. Bu anlamda spontanlık, aslında akılsızca, çılgınca
eylemler yapmak anlamına gelmez, oyuncuyu zihninde var olan reel sosyal yaşamın
normlarından yani kişiyi geçmişe bağlayan öğrenmelerinden arındırır ve hatta
ağırlıklarından kurtulmuş beynin önünde uzanan yaşama çok daha gerçekçi bakıp
eyleme geçtiği bile düşünülebilir. Amaçları da gelecekten arınmıştır, en azından festival
sonrasına uzanan gelecekten. 3 ile 7 gün arasında değişen upuzun bir “şimdi” hayatıdır
festival. Bir geçmiş olmadığı için önyargıların ol(a)madığı, bir gelecek olmadığı için her
eylem ve eylem niyetinden kolaylıkla vazgeçilebilecek olan, yaşanagelen olayları
yorumlamanın yalnızca “o an – orada”ki kriterlerce gerçekleştirildiği, bu sebeple
karmaşık sorunların olmadığı gibi, çözümün de her daim basit olduğu kendisine özgü
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bir iletişim (kültür) evrenidir. Oyunbilimsel anlamda oyun evreni denecek bu evrendeki
iletişimin en önemli özelliği “yüz yüze” gerçekleşmesidir ve bu sebeple festival ruhu
tam anlamıyla yabancılaşmayla karşıtlığa dönüşür. Festivaller “katı olan her şeyin
buharlaştığı, kutsal olan her şeyin dünyevileştiği” bir oyundur. Modernitenin biçimsel
akılcılığının kaçınılmaz sonucu olarak yanında getirdiği akıldışılık örneklerinden
bunalarak kaçılıp, “en sonunda insanların yaşamın gerçek koşullarıyla ve diğer
insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlandığı (karş. Marx&Engels, 1975: 487, karş.
Berman, 2012: 127-8),” bu sebeple gündelik modern hayatın yabancılaştıran
öğelerinden uzak kalmışlıkla, özellikle ilk kez katılanlar için travma yaratacak kadar zor
yaşanan bir evrendir. Buradaki zorluk, özellikle günümüz dijital çağında daha da
belirgin olarak ortaya çıktığı haliyle yüz yüze iletişime düşmüş olmanın zorluğudur. Öte
yandan festivaller moderndir. Modern işlevselciliğin uzantısı pratik çadırlar, uyku
tulumları, kamp malzemelerinin kullanımı, teknolojik ses, ışık, sahne sistemlerinin
kullanılması, moderniteden kaçılmasının yanında, moderniteyi onarıcı göstergelere
dönüşür. Modern olanı hem yıkar, hem onarır. Teknolojiden hem kaçılır, hem de kamp
malzemeleri ve festivalin teknik donanımı teknolojinin nimetidir. Moderniteyle olan bu
ikircikli ilişki tam anlamıyla festivallerin curcunabaz/oyunbazlığıdır.
Yüz yüze iletişim, şehir hayatında her zaman pozitif-yapıcı yönde gelişmek zorunda
olmasa da, festivallerde her daim pozitif yöndedir. Bu pozitiflik, iletişimin şehir
hayatında neden şiddete yönelen negatif eğilimler taşıyabileceğinin anlamını da tam
tersinden göstermiş olur. Festivallerdeki pozitif iletişimler, birçok kaynaktan beslenir.
Bu kaynaklar arasında “eğlenmek için oraya gitmiş olmak” yer alsa da, aslında festival
öncesinden kalmış bu amaç, “o an – orada” yani “burada ve şimdi”de anlamını yitirip,
yeni oyun evreninin şartlarında yeniden yeşerecektir. Bahsedildiği gibi zamandan
kopukluk yani uzun vadeli amaçların olmaması bu iletişimi pozitif yönde besler ve
karşıt biçimde, zamana ilişkin her anımsatıcı faktör yüz yüze iletişime negatif etkir.
Diğer yönden mekan da çok önemlidir. Festivallere kent yaşamından ve çoğunlukla
apartmanlardan gelinir. Deniz kenarı veya çayır gibi doğa harikası yerlerde gerçekleşen
bu buluşmalar, soyut olduğu kadar somut olarak da mekansal kopukluk demektir.
“Burada” olmak, oyuncu için tüm öğrenilegelen simgelerin geride bırakıldığı, uzaklarda
kaldığı için ise gerçeklikleriyle veya gerçek olma olasılıklarıyla oyuncunun arasına bir
düşünümselliğin girdiği, bu sebeple “gerçeklikler”in zihne gömüldüğü ve parmakla
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gösterilemeyecek hale gelmesi demektir. Woodstock Ülkesi (Woodstock Nation)
sözüyle bahsediliği biçimde burası yeni bir ülkedir, oyuncuların henüz sıfır noktasındaki
bu uygarlıkta, dımdızlak maddi bedenleriyle yer aldığı, her şeyin mümkün olduğu ve
fakat oturacak bir sandalyenin bile olmadığı yeni ve geçici bir ülke. Bu anlamda
festivallerin aslında zor yaşanan oyun evrenleri olduğundan da bahsedilmelidir ve
pozitif iletişimlerin bir sebebi de budur. Oyuncular rahat yataklarında yatmazlar,
yiyecek-içecek buzdolabı uzaklığında değildir. Oyuncu, yeme-içme-barınma gibi
insanın temel sorunlarıyla tekrar baş başadır. Bu sorunlar yüz yüze iletişimlerle kurulan
sosyal organizasyonlarda anonim rollerle çözümlenir, yapıcı iletişimleri inşa eder. Buna
karşılık tam tersine, eğer oyuncular anonim yerine hiyerarşik sosyal rollerle
tanımlansaydı veya başka bir deyişle, hiyerarşi iki katmandan fazla olması yani
oyuncunun karşısında bulduğu görece üst rolün, kendisinin de üstünde bulunan, “o an –
orada” olmayan bir emirin uygulayıcısı olma ihtimali söz konusu olsaydı; bu durum
kuşkusuz festivalin spontan ruhunun kaybolmasına, iletişimlerin negatif özellikler
kazanmasına, yüz yüze iletişimin doğal yapısının bozulmasına sebep olup, festival
ruhunu yok ederdi.
Spontanlığın özü olan ve bir bakıma oyun evreninin zaman ve mekanını tanımlayan
“burada ve şimdi”, reel sosyal yaşamın zaman ve mekansal özelliklerinden somut
anlamda tamamen kopuk bir oyun evreni sunsa da, normlar oyuncuların zihinlerinde
gömülü olarak durmaya devam eder. Festival ruhu inşa edilirken ise oyuncular, reel
sosyal yaşamın zihinlerinde gömülü normlarıyla sürekli çatışma ve yarış haline düşerler.
Böylece reel sosyal yaşamın normları, hem dilde hem de zihinlerde sürekli tartışma
konusu haline gelir. Kıyafetler reel sosyal

yaşamdaki gibi giyilmediğinde,

bi’tuhaflığın/oyunbazlığın izlerini taşıdığında, yani farklı kıyafetleri farklı şekillerde
giyebilmenin özgürlüğünün tadı çıkarıldığında; reel sosyal yaşamın kıyafet normları
tartışılmış, itibarsızlaştırılmış, onarılmış ve böylece normların göreliliği vurgulanmış
olunur, göreliliği anlaşılır. Kıyafetler kimi zaman rengarenk, alt üst yer değiştirmiş veya
yırtık-pıtık biçimlerle groteskleştirilir, kimi zaman ise çıplak olunabilir. Dans etmenin
reel sosyal normlarda belli türde karşılıkları olsa da, “burada ve şimdi”de edilen danslar
buna uymak zorunda değildir, hatta karşıt biçimler edinir, mesela dans ederken sek sek
oynanır, bir çam ağacıyla dans edilebilir veya müzikle ayrı telden çalınabilinir. İlle de
sahne önünde veya dans pistinde dans edilmez, her yerde dans edilebilir. Böylece
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spontanlık dışarıdan bakan için akılsızlığın veya çılgınlığın izlerini taşıyor görünse de,
aslında bulunduğu an ve durum içinde bir anlamı vardır. Bu eylemler çoğunlukla reel
sosyal yaşam normlarıyla dalga geçmek, bu normların göreliliğini hatırlatmak veya
hatırlandığı içindir.
Spontanlığın özü olan “burada ve şimdi”de, her ne kadar reel sosyal yaşamın zaman ve
mekanından somut anlamda tüm kopukluk sağlanmışsa da, bu normlar zihinlerde hala
yer tutar ve bunları tamamen yok etmek, unutmak için ise; içilir, daha çok içilir.
Uyuşturucu maddeler de devreye girebilir. Bu maddelerle “burada ve şimdi”den
kopulmaz, aksine “burada ve şimdi”ye daha çok bağlanılıp, zihinlerdeki geçmiş ve
gelecek unutulur. Öte yandan reel sosyal yaşam normu olan verimlilik idealinin devreye
girmesi, geçmiş ve geleceğin unutulması yanında “burada ve şimdi”den de kopulmasına
dönüşüp, farkındalığın özünün yitirilmesine, psikolojik “tutulma”lara, aşırı sarhoş
olunup, uyunmasına da sebep olabilir. Kısmen reel sosyal yaşam normu olan
verimlilikten kaynaklanan bu tavır, festival ruhuna aykırı bir tutumdur. Festivaller aşırı
sarhoş olup uyuyanları kendi içinde eleştirecektir. “Buraya uyumaya gelinmemiştir.”
Öte yandan bu aşırılık hoş da karşılanır çünkü kimi oyuncular, “festivale kaçıp; içip,
içip dağıtmaya” gelmiştir. Festivalin genellikle ilk gününde ve son gününde karşılaşılan
bu durum, reel sosyal yaşam normlarından aşırı bıkmış oyuncuların, aşırı kaçış ve aşırı
protesto biçimidir. Kaçıştan da öte “kurtulmak” niyetinin baskın gelmesidir ve bu
oyuncular festival evreninin yeni yaşamı öncesinde, kurtulmuşluklarını kutlama
niyetindedirler. Nitekim oyuncu öteki gün muzaffer bir şekilde uyanır, kendisiyle ve
abuk durumlarıyla dalga geçer. Oyuncu perperişan hissetse de, bundan büyük haz almış
ve tatmin olmuştur. Onun için festival bu tatminden sonra ancak başlayabilmektedir.
Kararında alınan alkol ve uyuşturucu maddeler ise oyuncuları “burada ve şimdi”ye daha
çok bağlar. Halledilmesi gereken basit bir yemek yeme etkinliği olaya dönüşür.
Tuvalete gitmeler, duş almalar hep karmakarışık sosyal organizasyonlar isteyen acayip
haller yaratır. “Kafaların” bir şekilde “yüksek” olmasıyla, girişilen en basit olaylar dev
maceralara dönüşür. Bunlar hep “burada ve şimdi”ye saplanmışlığın işaretleridir. Bu
sebeple festivalin basit evreninde yapılan-edilenler bile muhabbetlerde önemli yer tutar
ve hatta anlat anlat bitmez.
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Festival ruhu ve spontanlığın özü, oyuncuların çakırkeyf olmasıyla “burada ve şimdi”de
yaşamayı daha etkin hale getirirken, iletişimlere de pozitif yansır çünkü “halden
anlamak” söz konusudur. Üstelik halden anlamak yalnızca çakırkeyf ya da sarhoşlar için
geçerli değildir. Çakırkeyflik, bulunulan festivalde reel sosyal yaşamın normuna karşıt
biçimde, festival normuna dönüştüğü oranda, herkesin birbirine karşı takındığı bir
halden anlama anlayışı geliştirir. Kimse birbirini eylemlerinden ötürü çabucak negatif
yargılama eğilimine girmez, yargılasa da dillendirilmez, eyleme geçilmez. Çakırkeyflik
bu sebeple en grotesk tuhaflıkların bile mümkün olabildiği, her oyuncunun kendi
öznelliğini sonuna kadar yaşayabileceği bir evreni daha da mümkün kılar.
Spontanlığın özü ve festival ruhu üzerine bahsedilenler tek başlarına ancak sınırlı
anlama sahiptir. Bu ruh bahsedilen özelliklerin birbirleriyle uyumlu olması ölçüsünde,
birbirini inşa ederek gelişir. Öte yandan bu özellikleri bozan en basit olaylar, nesneler,
simgeler festival ruhuna gölge düşürür. Festival ruhu kırılgan ve geçici bir ruh halidir,
yerleşiklik kazanırken, ludusla yani festival evreninin dışında kalmasına karşın ona
etkimeye çalışan, festivalin meta-oyun olarak içine yerleştiği reel sosyal normlarla her
daim çarpışma halinde kalır. Festival boyunca süren bu çarpışmalarda her ne kadar
paidia daha kırılgan bir halde olsa da, hiç durmadan devam eden müzik onun en büyük
destekçisidir ve paidianın inşasında derinden derine etkin bir rol oynayıp, iletişimleri
hep pozitif yönlendirecektir. Festivalde sahne sanatçıları ve sahne önü önemli olmasa
da, müzik, festival alanının tamamında hep vardır. Böylece spontanlığın özü olan paidia
veya festivaller için festival ruhu, ancak, dışarıdan dayatılan hiçbir yaptırımın, normun,
ilkenin, idealin kabul edilmediği, gençliğin birbirleriyle baş başa kaldığı ve bunun
istenip, amaçlandığı bir evrende yaşanıp, yaşatılabilir. Denebilir ki festivaller söz
konusu olduğunda; “orada ve o an”a bakan göz için festivaller ne kadar tuhaf gelecekse,
“burada ve şimdi”den uzaklara yani kendi zihnindeki reel sosyal yaşama bakan göz için
de, reel sosyal yaşam o kadar tuhaf gelecektir. Her ikisi de birbirine göre, anlamlarını
birbirinden bulan, buna karşılık birbirlerinin anti-oyunlarıdır.
Örneğin Woodstock’ta spontan öz, festivalin başından sonuna, aralıksız biçimde
hissedilerek oynanmıştır. Orada herhangi bir dışarıdan kurallılaşma (ludus) ancak
müziğin bitmesiyle devreye girebilmiş, festivalin bittiğini hatırlatmış ve oradakileri reel
sosyal yaşama döndürmüştür. Bugün “Woodstock fenomeni” olarak söylenegelen
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efsaneyi anlamak için buradan oraya bakmak yetmez, “o an ve orada”yı, oyunun
kendisine has tuhaf/karanlık yaşam evrenini yani “burada ve şimdi”yi anlamak ve bu
özgürlükle inşa edilerek ulaşılmaya-sürdürülmeye çalışılan festival ruhunu anlamak
gerekir. Öte yandan, festival ruhunun yalnızca Woodstock’ta yaşandığı da
düşünülmemelidir. Bu ruh her festivalin içeriğinde yer almakla birlikte, bugün bile, bu
ruhun başından sonuna hissedildiği festivaller yaşanır, yaşatılır. Woodstock’ı efsane
yapan özellik ise böylesine geçici, kırılgan bir ruh halinin, şaşırtıcı biçimde, bir milyonu
bulan genç tarafından, ABD yasaları da dahil olmak üzere, reel sosyal yaşam karşısında
devasa bir meydan okumaya, gövde gösterisine dönüşebilmiş olmasıdır. Elbette
makineleşmiş reel sosyal yaşam oyununca, hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı bu durum
bir mucize niteliğinde görülecektir.
3.2.3. Woodstock Efsanesi
Woodstock Festivali’nin efsane olmasının sebebi, ilk kendisine özgü/tuhaf festival
olmasından kaynaklanmaz. Hem 1969 yılı yazında, hem de öncesinde, Woodstock’tan
başka birçok festival organize edilmiştir. Buna karşılık oyunbilimsel anlamda ilk
kendisine özgü/tuhaf festival olarak 1967 yılında gerçekleşen, organizasyon ekibinin
çoğunlukla müzisyenlerden oluştuğu yani bir bakıma kendi kendine örgütlenmiş, yedi
haftada planlanmış Monterey Pop Festivali gösterilebilir. Perone’un bahsettiği gibi,
karşı kültür gruplarına hitap eden ve ücretsiz yapılan bu festivalden sonra ücretli
festivaller ortaya çıkacaktır. (Perone, 2005: 3) Proto-oyun niteliğinde yaşanmış bu
festivalden iki yıl sonra organize edilmek istenen Woodstock Festivali aslında
bunlardan biridir. Örneğin The Doors grubu, Woodstock’ta sahne almamıştır, çünkü bu
festivalin ikinci sınıf bir Monterey olacağı düşüncesindedirler. Dönem Amerika’sının
Vietnam’daki savaşını protesto niteliğinde “3 gün barış ve müzik” sloganıyla karşı
kültür gruplarına yönelik, etrafı çitlerle çevrili bir alanda organize edilmek istenen
Woodstock Festivali, hatları kolaylıkla belirlenemeyecek, bileşenlerini; hippilerin, savaş
karşıtlarının, anarşistlerin oluşturduğu gruplar tarafından, çok geniş bir akıma dönüşen
karşı kültür gruplarına yönelik bir şirket girişimi olarak değerlendirilip, protesto edilir
ve Woodstock Efsanesi de bu şekilde ortaya çıkar. Bugün festivaller için Woodstock
model gösterilse de, Woodstock için Monterey model kabul edilmişti. Öte yandan
bugünkü gençliğin gözünde bile adı üstünde “efsane” olan Woodstock olayını, 68
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kuşağından, Moğollar grubunun gitaristi ve Barışarock Festivali aktivisti Taner Öngür,
araştırmaya yönelik görüşmede şöyle anlattı. Bu hikayenin sunulmasında amaçlanan
Woodstock Festivali’nin gerçekte nasıl yaşandığından ziyade, gençliğin zihninde nasıl
yaşatıldığını anlayabilmektir. Nitekim festivallerdeki gençlik de bu hikayeyi, kendi
öğrenegeldikleriyle üç aşağı beş yukarı aynı şekilde anlatır:
“Vietnam savaşı sırasında, tabi daha öncesinde Monterey Pop Festivali ismi
altında, hippi jenerasyonu, savaş karşıtı, işte; druglarla ilgilenmeye başlayan
gençlik kesiminin festivali var. Tabi onun tam bir içeriği yok. Woodstock
Festivali de, o sıralarda Woodstock bölgesinde Bob Dylan veya benzeri popüler
isimler oralarda yaşıyorlar, stüdyolar kuruyorlar... Bunun üzerine Michail Laing
diye birinin aklına burada bir festival yapmak geliyor. Arazi arıyorlar.
Buluyorlar. Tabi çok büyük bir şey olacağı önceden çıkıyor ortaya. Fakat
Enternasyonal Sosyalist Gençlik Birliği ismindeki bir grubun başındaki Abbie
Hoffman -ki bu birlik aşağı yukarı 10.000 kişilik üyesi olan savaş karşıtı bir
grup, o telefon ediyor. “Bana 10.000 dolar vermezseniz bu festivali başınıza
yıkarız” diyor. Bunlar da korkuyorlar. Hakkaten korkulacak bir isim. Gidip
anlaşma yapıyorlar. Abbie Hoffman'ın bu parayı istemesinin sebebi, New
York'taki evsizlere yardım etmek, siyasi mahkumlara yardım etmek,
mahkemelerde kullanmak gibi şeyler... Sonrasında, tabi normalde giriş ücreti
olan festivale Abbie Hoffman ve ekibi, festival daha başlamadan 2000 kişilik
bir ekiple gidip festival alanına yerleşiyorlar. O zamanın teknik olanakları ile
bildiriler yayınlıyorlar. “Bu halkın festivalidir, para ödemeyin, tel örgüleri
yıkın” diyorlar. Michail Laing ve arkadaşları bakıyorlar para kazanamıyorlar,
tabi satılan bilet satılmış... 350 Bin kişi toplanıyor, daha ilk gün başlamadan...
Sonra 500 bin kişi oluyor... Aklına bir fikir geliyor. Uyanık iş adamı... Warner
Bros'u arıyor. “Gelin diyor burada belgesel çekin veya olay çıkmazsa belgesel
çekersiniz, çıkarsa da dünya haber ajanslarına satarsınız” diyor. 100.000 dolar
kapıyor. Warner Bros da o zamanlar genç bir yönetmen olan Martin Scorsese'yi
gönderiyor. Böylece efsane Woodstock filmi oradan çıkıyor. Bir de Merry
Pranksters diye bir grup var. Bunlar New Meksico tarafında Kızılderililerle
birlikte yaşayan, LSD deneyimcileri, bir Hippi komünü. 100 kişi geliyorlar.
Uçaktan indiklerinde gazeteciler soruyor “siz kimsiniz?” diye. Bunlar da; “biz
hippi polisiyiz” diyorlar. Çünkü bunların niyeti de, o sıralarda LSD legal -68'e
kadar. Binlerce genç ilk defa LSD alacak. İlk defa deneyenlerin yanında kılavuz
olması gerekiyor. Bunlar çadır kuruyorlar, (mesela kimisi LSD alınca
dakikalarca güneşe bakıyor. Bir takım psikolojik ya da biyolojik etkisiyle.)
hemen panzehirlerini buluyorlar falan... İşte speed up'lar, amfetaminler
veriyorlar. Öyle bir görev edinmişler. Sonra da festival alanındaki çöpleri
topluyorlar. (gülüyor) Yani Woodstock'ın ruhu bu. Michael Laing'in yapmaya
çalıştığı şeye karşın halkınki baskın çıkıyor (Öngür, 2010).”23
23

Öngür hikayeye Barışarock Festivali’yle şöyle devam eder: “Aynı adam seneler sonra bir daha tekrar
etmeye çalışıyor. Yanında da Fırat Kasapoğlu isminde bir Türkiyeli var. O da orada yetişiyor, festival
organizatörü olarak. Daha sonraları Michael Laing seneler sonra Türkiye'de bir kadına aşık oluyor.
Buraya yerleşiyor bir süre, sonra yine gidiyor. İlk Rock'n Coke yapılmaya başlandığında, Pozitif firması
(Rock'n Coke'u yapan Coca Cola'yla birlikte.) ona Fırat Kasapoğlu'nu tavsiye ediyor. Yönetici olarak
tecrübesinden dolayı. Ve Rock'n Coke başlıyor. Yani Woodstock ruhunun para tarafı. Sonra bizde karşı
olarak Barışarock'ı yaptık. Biz de öbür tarafı temsil ettik. Ve altı sene bu mücadele sürdü. Sonuçta
2008’de onlar yapamadı. Biz para kullanmayan, sponsoru olmayan, tamamen herkese açık, yönetimi de
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Spontanlığın özü olan festival ruhu, kendi koyduğu uçucu kurallar-normlar dışında
dışarıdan konulan hiçbir kuralı-normu kabul etmeyecek ve fakat reel sosyal yaşam
kurallarının-normlarının etkisi altında kaldıkça, paidia özelliği gösteren festival ruhu
kurumlaşarak kurallılaşacaktır. Monterey’den başlayıp, Woodstock Festivali denen
tuhaf/karanlık olayla tüm dünyanın bildiği ve böylece önemli bir kırılma yaratarak
günümüze kadar uzanan curcunada, gençlik müzik festivalleri hala her yönüyle
tartışılmaya-yorumlanmaya devam etmektedir. Karşıt kültür grupları ve onların
müphem sözcülerinin, düzenin temsilcilerinin ve düzene bağlı oynayıcıların dahil
olduğu curcunadan çeşit çeşit festivaller ortaya çıkmıştır. Her festivalin muhakkak
Woodstock efsanesi üzerinden festival ruhuyla ve aynı zamanda tıpkı Woodstock
Festivali gibi, içinde yer aldığı reel sosyal yaşamla ilişkileri vardır. Festivallerin en
genel haliyle reel sosyal yaşam normlarının yani makineleşmiş simülasyonun, festival
ruhu üzerindeki etkisiyle çeşitlenmekte olduğu belirtilebilir.

herkese açık, yönetim diye bir şey yok zaten... Tamamen gönüllülük üzerine, Türkiye'de tahayyül
edilemeyecek demokratik bir ortam sağladık diyebilirim. Çok tartışma vardı. Çok tartışma olduğu kesin,
ama olay yürüyordu. Tamamen gönüllülük bazında... Altı sene sonra da dedik “artık burada durduralım.”
Çünkü o festival, o kitlenin ihtiyacı olan netice sonucunda ortaya çıktı. Biz yapalım dedik diye olmadı. O
gençlik, o dönemdeki, 2003'teki, 2006'daki, öyle bir şeye ihtiyaç vardı. O ihtiyaç bir şekilde dağıldı ve o
yüzden bırakalım dedik. Şimdi bırakıyoruz, bakalım ne çıkacak. Ama yeniden bir canlanma var ortada.
(Öngür, 2010)
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3.3. FESTİVAL TÜRLERİ
Katılımlı gözlemle rol alınarak saha araştırması gerçekleştirilen müzik festivalleri,
kuramsal verilerle de uyumlu olarak, kavramsal yönden ve oyunbilimsel anlamda, en
genel haliyle üç kategori içinde ele alınabilir. Bu kategoriler kuramsal veriler, katılımlı
gözlemler ve gençliğin diliyle;
a) “kendi kendine ve kendi yöntemlerince örgütlenen festivaller” ile “bir kurum
tarafından organize edilip sunulan festivaller” olarak iki temel ayrımdan,
b) oyunbilimsel anlamda mimicry, ilinx, mimicry-ilinx ve bu türün paidia/ludus
arasındaki yelpazeye yerleşmesi üzerinden ayrımlanarak,
o Hatırlanırsa ilinx, kendinden geçme zevkinin hissedilmeye çalışıldığı, ucu açık,
“tutulma”ya kadar varabilen performanslarla kendisini gösterir. Mimicry ise
“sanki” veya “-mış gibi” türü oyunlar olarak öykünmenin oyunlarıdır.
Paidia/mimicry-ilinx spontanlığın özü olarak festival ruhunda yaşanmaktan,
luduslaşarak (kurallılaşarak) disipline edilmesine kadar değişen yelpazede
birbirinden farklılaşırken, oyuncuların yapma/etme halleri de değişir.
o Bir festival, Woodstock’ı taklit ederken de festival ruhunu yakalamayı
başarabilir. Çünkü Woodstock’ın (ya da Monterey) ucu açık bir proto-oyun
olarak oynanmışlığıyla, taklit edilenin Woodstock Festivali olması ve bu model
üzerinden festival ruhunu yakalamaya çalışması iç içe geçer. İkisi birbiriyle aynı
şeymiş gibi duran bu durum, paidia/mimicry-ilinx’in temel birlikteliğini tekrar
ortaya çıkarır. Mimicry “sanki” duygusunun kuralın yerini aldığı;“-mış gibi
yapma”nın kural olduğu oyunlardır ve taklitini yaptığı kural kuralsızlık olunca,
festival “sanki kuralsızmış gibi” oynanmaya dönüşür.
c) Turner’ın communitas türleri yaklaşımıyla uyumlu olarak,
o Organizasyon, daha önce deneyimlenmiş spontan communitas (hali) hedefini
yakalamak üzere ideolojik communitas anlamında gerçekleştirilebilir. Yani
festival, Woodstock’ta yaşanmış spontan communitas halini tekrarlamak
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isteyebilir. Nitekim bu tutum oyunbilimsel yaklaşımla da uyumlu olarak, bir
taklitin izini taşıyacaktır. Öte yandan reel sosyal yaşamın hepten etki alanında
kalan normatif communitas biçiminde düzenlenen festivaller de vardır.
d) festival, oyuncularının aldığı rollerle birlikte, kendilerine, birbirlerine ve dışarıya
meta-mesajlar yayarak/sahneleyerek dikkatleri üzerine çektiği bir estetik drama (tiyatro)
anlamıyla ele alınarak belirlenmiştir.
o Reel sosyal yaşamın sosyal dramasından kaçış, protesto ve onarım anlamına
gelen festival, böylece katılımcı/oyuncuların algı, bakış açısı ve tutumlarında
değişiklik sağlayacak, oyuncuların kendi dünyalarını başka bir yolla tepkimeye
sokacak ve kendilerini birbirleri karşısında serimlerken tıpkı bir estetik drama
gibi bir “şey” anlatacaktır. Özellikle belli bir organizasyonla sunulan festivaller,
sundukları oyun evreni ve oyuncularını yönlendirdikleri rollerle, oyuncuların
kendilerini

serimlemesini

denetleyebilmekte/belirleyebilmektedir.

Böylece

oyuncuların yapma/etme halleri dışında, festivallerin yerleşimi, organizasyon
biçimi, bilet fiyatları, içerideki fiyatlar, afişler, logolar, programlar, simgeler,
reklamlar, yiyecek-içecekler, kıyafetler, müzik türleri, danslar vs.’nin hepsi
meta-mesajlar yayacaktır.
1) Spontan/kuralsız festivaller, kendi kendisine örgütlenen festivallerin kendi
kurallarını kendisinin koymasıdır ve gençlik müzik festivallerinin özü olan bir
hal/duruma işaret eder. Bu hal veya durum, her festivalin içeriğinde muhakkak yer alır.
Buna karşılık geçici bir faz olan bu durum, olanaklar imkan sağladığında tüm festival
boyunca sürebilir. Festival katılımcı/oyuncuları, bu hali sahneleyebildikleri durumda,
kendilerine

ve

birbirlerine,

sahnelemiş/ispatlamış

olurlar.

temelde,
Spontanlıkla

kuralsızlığın

mümkün

festival

yakalandığı

ruhu

olduğunu
oranda,

katılımcılar, endüstrileşmiş modern toplumun makineleşmeyle anılan kentli yaşamının
izlerinden uzaklaşırlar. Uzaklarda kalan endüstriyalizm, oyuncuların zihnine gömülür ve
bir deneyim niteliğinde başka bir dünya yaşatıp, uygarlıktan kaçan kişileri tatmin
ederken, aynı zamanda uzaklaşıldığı ölçüde uygarlık oyununun hatlarının daha net
görülebildiği yabancılaşma/düşünümsellik yaratma potansiyelindedir. Öte yandan reel
sosyal yaşama radikal bir tutumla meydan okuyan ve onu itibarsızlaştıran bu tür
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festivaller illegal kalmaya mahkum göründüğünden, kendisini birbirleri dışında dışarıya
sahnelememe eğilimindedir.
2) Festival ruhunun özü olan spontan/kuralsızlık hedefine yönelik kuralların konduğu
kurallı festivaller. Bu festivaller kendi kendisine örgütlenirken ihtiyaç halinde ortaya
çıkan kurallılaşmayı gösterebileceği gibi, daha çok belli bir kurumsal organizasyonla
sunulan festival niteliğindeyken konmuş kurallara gönderme yapar. Bu festivaller
spontan/kuralsızlık hedefine yönelik olduğu için, aynı zamanda yaşanırken kuralların
sürekli olarak tartışma konusu haline gelmesini de yanında getirir. Bu nedenle, bu
festivallere kuralların tartışılabilir/esnetilebilir olduğu göreli/kurallı festivaller de
denebilir. Kuralların sürekli bozulup, onarılmasıyla, festival ruhuna ulaşılmaya,
ulaşılmışsa sürekliliğinin sağlanmasına çalışılır. Göreli/kurallı festivallerde, katılımcılar
kendilerine ve birbirlerine, spontan/kuralsız festivallerdeki gibi “kuralsızlığın mümkün
olduğu”nu göstermesinden farklılaşarak, temelde, “kuralların göreliliği”ni sahneler.
Günümüzde festivallerden çoğunlukla bu tür festivaller anlaşılır. Geniş katılımlı,
kitlesel festivallerdir. Organizasyonunu genellikle 68 kuşağından/Woodstock ruhundan
etkilenmiş kişiler yapar.
3) Kuralların tartışmasız olduğu kurallı festivaller, kurallarıyla festival ruhunun özü
olan spontanlık/kuralsızlık hedefine yönelmediği gibi, kuralların tartışmasızlığıyla
spontan/kuralsızlığın hiç yer almaması amaçlanmış olunur. Öte yandan kuralların
tartışılmazlığı aynı zamanda festivalin başladığı kurallarla sona ermesi anlamına gelir ve
yine aynı şekilde kuralların göreliliğinin de karşısında yer alır. Bu tip festivallerde
katılımcıların kendilerine veya birbirlerine bir “şey” sahnelemeyi amaçlamaları söz
konusu değildir. Aksine kuralları tartışmasız kılan ve katılımcılardan farklılaşmış bir
iktidar,

temelde,

sunulmuş/dikte/tayin

kendi

varlığını

edilmiş

normatif

sahneler.
rollerine

Oyuncularının
uyma

dışında

kendilerine
başka

hiçbir

seçeneklerinin olmaması, onları nesneye dönüştürmüş olur. Böylece temelde oyuncular,
kendilerine atanmış normatif rollerini oynarken, birbirlerine, tartışılmaz kuralları koyan
bir iktidarın varlığını sahnelemiş olurlar. Her halukarda “o an – orada” olmayan bir
iktidar vardır. Festival ruhuna yabancı bu özelliklerle, tartışmasız/kurallı festivaller,
reel sosyal yaşamın tüm ilkeleriyle uyumlu ve ondan farksız makineleşmiş bir
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simülasyon özelliği göstererek, anti-festival anlamına dönüşür veya oyunbilimsel
anlamda çökmüş bir festival oyunu anlamına gelir (game).
Bu üç kategori, festivalleri birbirinden farklılaştıran özellikleri oyunbilimsel anlamıyla
tartışabilmek

üzere

iyi

bir

kavramlaştırma

olacaktır.

Üçüncü

kategorinin

kavramlaştırılması iki kez saha araştırması gerçekleştirilen ve benzerine karşılaşılmayan
Rock’n Coke Festivali üzerinden ortaya çıkarıldığı için, yeterli örneklem ve
karşılaştırmaya sahip olmadığı düşünülebilir. Yani, gösterdiği statik duruşla anti-festival
anlamı taşıyan tartışmasız/kurallı festivallerin aslında Rock’n Coke Festivali dışındaki
başka örnekleri de, hem dünyada, hem de Türkiye’de mevcut olabilir. Öte yandan bu
kavramlaştırmada, Rock’n Coke Festivali’nin üçüncü kategoriye net bir şekilde
yerleşmesi dışında, diğer festivallerin harhangi bir kategoriye, birebir sığdığı bir
durumdan tam olarak bahsedilemez. Hatta diğer festivallerde de kimi durumlarda
kuralların tartışmasız olduğu durumlar gerçekleşebilir, yani üçüncü kategorinin izlerine
diğer festivallerde de rastlanabilir, buna karşılık bu durumlar da ikiye bölünür. Kural
bazen tartışılıp olumlanmaz (ki bu durum tartışıldığı anlamına da gelir), bazen de hepten
tartışılmaz ki, bu durumda da yine bir iktidar görüntüsü ortaya çıkar. Binlerce kişinin
katıldığı festivallerde bu tür farklılaşmalar olabilmektedir. Örneğin Barışarock Festivali
aktivisti Eliaçık’la yapılan görüşmede kendisinin belirttiği gibi, organizasyon
gönüllüleri bazen düzenlemelere yönelik aldıkları yetkileri hodbince kullanabilmekte,
katılımcılara yukarıdan bakabilmektedir. Bu üç tür festivali daha iyi anlayabilmek
üzere, öncelikle festivallerin yapısal/biçimsel özelliklerine değinmekte yarar vardır.
Bununla birlikte festivallerin mekansal/zamansal biçimlendirilişi, kurumsal bir
organizasyona işaret edecek ve spontan/kuralsız festivallere nazaran, daha çok diğer iki
tür arasındaki farklılığa işaret edecektir.
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3.3.1. Gençlik Müzik Festivallerinin Yapısal/Biçimsel Kuralları
Spontan/kuralsız ve göreli/kurallı festivaller, Woodstock Festivali gibi deniz kenarı,
dağ, orman, yayla gibi yerlere konumlanıp, doğaya, doğal olana kaçış anlamında
yaşatılır. Göreli/kurallı festival örnekleri olan Rock Tatili Foça, İzmir/Foça’da, İngiliz
Burnu isimli yarımadaya, daha öncesinde ise Zeytinli Rock Festivali ismiyle
Balıkesir/Edremit sahilinde, Rock-A Festivali önce İzmir/Pamucak sonra üç yıl boyunca
İzmir/Özdere’de ve sonrasında İzmir/Foça’da, her üçünde de deniz ve ormanın
buluştuğu yerde, Uluslararası Reggae Festivali Antalya/Adrasan’da sırtını bir dağa
yaslayarak, bir

yanıyla deniz, bir

yanıyla

ırmak kenarına

konumlanmıştır.

Spontan/kuralsız festivallerin ise seçenekleri daha geniştir. Saha araştırması
gerçekleştirilen bir festival, Fethiye Sandras Dağları’nda 800 m. rakımda bir göl
kenarında, bir diğeri Muğla-Denizli arası Topuklu Yaylası’nda 1550 m. rakımda
gerçekleşmiştir. Bir tanesi ise Foça’da deniz kenarında... Tartışmasız/kurallı festival
örneği olan Rock’n Coke Festivali ise doğada gerçekleştirilmemektedir. Bu festival beş
yıl boyunca İstanbul, Hezarfen Havaalanı’nda, altıncı yıl F1 İstanbulPark’ta ve tekrar
yedinci yıl yine eski konumunda yani Hezarfen Havaalanı’nda gerçekleştirilmiştir.
Üstelik F1 İstanbulPark’ın zemini asfalttır ve asfalt zeminin kimi yerlerine çim halılar
yerleştirilmiştir. Her iki yerleşim yerinde de tek bir ağaç yoktur. Festivallerin hepsi
deniz, göl, nehir gibi su kenarlarına konumlanırken, Rock’n Coke Festivali’nin
İstanbulPark yerleşiminde, kullanılan serinletici fıskiyeler dışında “su” yoktur. Hezarfen
Havaalanı’nda ise durum daha ilginçtir. Büyükçekmece Gölü kenarında konumlanan
festivalde göle girmek veya kıyısına yaklaşmak yasaklanmıştır, bu kural tartışmasızdır.
Festivallerin hepsi şehir hayatından kaçmanın izlerini taşırken, Rock’n Coke Festivali
tanıtımlarını “Rock Kasabası” ismiyle yapıp, geçici bir şehir inşa etmektedir. Elbette
kurulan bu şehirdeki festival de, araştırma yönünden reel sosyal yaşam oyununa
yerleşen bir meta-oyun anlamına gelecek ve tıpkı her festival gibi reel sosyal yaşam
oyununu onaracaktır, fakat tüm festivallerden farklı ve hatta onlara karşıt anlamda...
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3.3.1.1. Giriş Düzenlemesi (Kuralı)
Her festivalin bir giriş düzenlemesi (kuralı) vardır. Öte yandan bu kuralın aslında
festivalin dışarısında kaldığı düşünülmelidir. Elbette, giriş düzenlemesi temelde
festivalin maddi boyutunu sahneliyor gibidir, fakat bu düzenleme farklı biçimlerde
yaşatılabilir, görelidir ve her zaman ekonomik anlamda değildir.24 Örneğin ücretsiz
festivaller vardır. Bu festivaller ekonomik yönden organize edilebilme gücünü içeride
satılan yiyecek-içeceklerden sağlar ve giriş düzenlemesi çoğunlukla içeriye yiyecekiçecek sokulmaması, içeriden alış-veriş yapılması anlamına gelir. Hem ücretli, hem de
içeriye yiyecek-içecek sokulmasının yasak olduğu festivaller olduğu gibi, özellikle
spontan/kuralsız festivaller genellikle yalnızca bir bilet fiyatı aracılığıyla, tüketim
ihtiyaçlarına yönelik tüm düzenlemeleri ortadan kaldırır yani yalnızca giriş ücretlidir.
Son bir seçenek daha yaşayabilmektedir, o da; hem ücretsiz, hem de içeriye yiyecekiçecek sokulabilen durumlardır. Bu durum festival organizasyonuna dışarıdan ekonomik
veya teknik destekler sağlanmasıyla ve ayrıca müzisyenlerin desteğiyle yaşatılabilir.
Aslında Rock-A, içerideki fiyatların normal ve hatta ucuz olmasıyla, kısmen böyle bir
festival özelliği gösterir. Bunun yanında, hem ücretsiz hem de içeriden alış-veriş
yapmadan gerçekleşen durumlar da vardır. Bu durumlar bir yandan kuralları
oyunbozanca kıran (-ki haksız bir düşünce değildir) bir anlamda yaşatılabileceği gibi,
gerçekte her zaman kuralların oyunbozanca kırılması anlamında da değildir, yani
oyunbazca kırılması anlamındadır. Özellikle spontan/kuralsız festivallerde karşılaşılan
bu durum zaten kendi organizasyonunu kendi kendince yapmaktan kaynaklanır. Yine de
bu organizasyon sürecinde yer alınmasa bile, yüz yüze iletişim potansiyelinin
kaydadeğer yanlarından biri olarak yaşatılır.
Spontan/kuralsız festivallerin etrafı çevrilmemiş, içerisinin normları belirlenmemiştir.
Dolayısıyla içeriye giriş de muğlak sınırlardadır. Bu festivallerin kendi kendine
örgütlenme sürecinde rol alınabilir. Bu festivallerde bazen bileklikler bulunur, bazen de
bulunmaz. Öte yandan organizasyonu gerçekleştirenler, katılımcı/oyuncularla ve
katılımcı/oyuncular organizasyonla iletişim halindedir. Örgütlenme sürecinde rol
alınmasa bile, giriş ücreti tartışmalı özellikler gösterebilir. Bu tartışma, edinilecek
24

Saha araştırması yapılan Türkiye’deki festivallerde, festivalin ekonomik ederi (elbette göreli olmakla
beraber), araştırmacının gözlemi ve katılımcılarla yapılan görüşmelerle pekiştirildi.
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görevler ve verilecek emeklerle ücretsizlikle de sonuçlanabilir. Rock-A gibi kendi
kendisine örgütlenmenin kurumlaştığı ücretsiz festivallerde ise gönüllü olmak için
gönüllü toplantılarından başlayarak rol alınması, festival sürecindeki harcamaları da
ortadan kaldırabilir. Daha kurumlaşmış Rock Tatili Foça gibi festivallerde, herhangi bir
rolde görevli çalışanlar vardır ve bu kişiler, görev saatleri dışında festivalin tadını
çıkarır. Rock’n Coke Festivali’nde çalışanlar ise görev saatleri dışında bile festival
meydanına giremezler. Görev saatleri dışında ya evlerine dönerler ya da İstanbul
merkezine uzak olması sebebiyle, değmeyeceği için, çalışanlara ayrılmış ve festivalin
müzik sesinin bile gelmediği bir bölgede yeni vardiyalarını beklerler. Aslında Rock’n
Coke Festivali gibi tartışmasız/kurallı festivallerin dışındaki tüm festivallerde yani
spontan/kuralsız ve kısmen göreli/kurallı festivallerde, yüz yüze iletişimin, anonim
rollerin, dayanışmacılığın sahnelendiği, hatta bunun amaçlandığı içindir ki, reelde giriş
ücretinin keskin kavramlaştırılması kolaylıkla yapılamaz. Öte yandan bu kavrayış,
festivallerin lüks olduğuna dair genelgeçer kanaatleri de esnekleştirebilecek
potansiyeldedir. Elbette “para tedavülden kalkmamıştır” ve bir festivalin organizasyonu
ya da oradaki yaşam, yüklü meblağlara varabilir. Öte yandan araştırmada görüşülen
Antalyalı üniversite öğrencisi bir grup, yaza girerken öğrenci evlerini boşaltmayı ve
yazı festival festival dolaşarak geçirmeyi daha ekonomik bulabilmektedirler. Festival
yaşamı zevkli-keyifli bir yaşam olmakla beraber, kimi zaman festivalde geçirilen günler
kent yaşamından daha ucuza mal olabilmektedir. Elbette bu durum, Rock’n Coke, Rock
Tatili Foça veya Uluslararası Reggae Festivali gibi festivallerde, oyuncuların gözü
önünde art arda yerli ve uluslararası “yıldızlar”ın sahne alması durumuyla kolaylıkla
karşılaştırılamayacaktır.
Giriş kuralı aslında festivalin dışarısında kalırken, spontan/kuralsız festivallerde bu
kural bile muğlak özellikler gösterir. Bu kural kendiliğindenlikle tartışılır. Göreli/kurallı
festivallerde dışarıda kalan ama önemli (tartışmasız) bir kural özelliği göstermesine
karşın, yine de kırılmalarla esnekleşebilir. Öte yandan hiçbir festivalin giriş kuralı
Rock’n Coke Festivali’ndeki kadar “tartışmasız kurallar serisi” biçiminde değildir.
Rock’n Coke Festivali’nde uzun bir giriş protokolünden geçilir. Araçla ulaşmanın, VIP,
basın, görevli (ki göreve göre de farklı) veya festivale özel İETT anlaşmalı otobüslerle
ulaşmanın protokolleri farklıdır. Araçla gelindiğinde henüz festival alanına oldukça
uzak kalan otoparka girerken, araçlar, içindeki çantalarla birlikte didik didik aranır. Öte
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yandan araç ya da otobüs sonrası, katılımcılar, sırtta çantalarla festival veya kamp
alanına ulaşmak için oldukça uzak bir bölgeden giriş protokollerine başlarlar. Etrafta
güvenlik görevlilerinin olduğu, kimi zaman tellerle daraltılmış, kimi zaman normal
şeritli yollardan 2 km. kadar yaya yol alınır. Bilet kontrollerinin yapılacağı alana
varıldığında, açıldığında 400 m.’yi bulabilecek tek kişilik yılanvari bariyerlerden
ilerlenir. Havaalanıyla eş teknolojik kontrollerle, fakat daha ayrıntılı tanımlanmış
“getirilmeyecekler” listesiyle hiç akla gelmeyen tırnak makası, rozet gibi ufak tefek
şeylerin güvenliğe teslim edilmesi mecburidir. Bu prosedür sonrası bileklik takılır.
Çantalar geri alınıp yeni prosedüre geçilmek üzere, 15 m. kadar ilerlenir. Sonra yeni
kontrol kuyruğuna girilir. Burada çantanızı yere bırakıp, iki adım geriye uzaklaşmanız
emredilir. Güvenlik köpekleri çantaları koklar. Oyuncular tekrar çantalarını alıp,
otobüslerle grup grup kamp alanına gönderilirler. Kamp alanına gelince, kamp alanının
güvenliğinden bileklik kontrolüyle tekrar geçilip, kamp alanına girilir. Bir görevli
aracılığıyla çadırın kurulacağı yer gösterilir. Çadırlar kurulduktan sonra festival
meydanına girerken tekrar güvenlikten geçilir -ki bu artık her geçişte rütin tekrarı olan
güvenliktir. Kamp alanından festival meydanına her geçişte üst araması yapılacak ve her
geri kamp alanına girişte bileklik kontrolü yapılacaktır. Burada, giriş kuralı yalnızca
girişte kalmamaktadır. Farklı amaçlarla düzenlenmiş farklı alanlara giriş için, her daim
kontrol, tekrar tekrar uygulanır. Örneğin festival meydanında kalan (ama sahneden yine
de ayrı) “sahne önü (bileti)” ve meydanın ortasındaki VIP alanı da ayrılmış ve girişi
sürekli kontrol altındadır.
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Fotoğraf 1 - Rock'n Coke Festivali’nin Hezarfen Havaalanı'ndaki giriş bölgesi. Bu bölge yalnızca konser
amaçlı gelenlerin girişidir. Bu sebeple giriş güvenliğine yönelik protokolleri daha azdır. Kamp kurmak
üzere gelenler daha karmaşık protokollerden geçerler.

Rock’n Coke Festivali giriş kurallarınca katılımcılar; kamp yapacaklar, günübirlik
gelecekler, yalnızca ilk gün gelecekler, yalnızca ikinci gün gelecekler, ilk gün sahne
önünde yer almak isteyenler, ikinci gün sahne önünde yer almak isteyenler olarak
ayrılmış ve bunların tarifeleri belirlenmiştir. Dışarıya sahnelenmeyen, VIP, basın,
davetli gibi girişlerin protokolleri de ayrılmış, tanımlanmıştır. Festival alanına girişçıkış saati, festival alanı ile kamp alanı arasındaki geçişin giriş-çıkış saatleri
düzenlenmiştir. Festivale katılacak kişilerin yaş aralığı belirlenmiş ve bunlara göre yine
ayrı ücretler hesaplanmıştır. Festival biletleri internet üzerinden satılmakta, biletlerde
barkod bulunmakta, barkodlar girişte okutularak alana girilmektedir.
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Fotoğraf 2 - Rock Tatili Foça girişi

Giriş kuralı veya bilet kontrolü, göreli/kurallı festivallerde ve belli belirsiz biçimde
spontan/kuralsız festivallerde de tartışmasız özellikler gösterebilir. Rock’n Coke
Festivali ile kıyaslanabilir özellikler gösteren Rock Tatili Foça’da ilk girişte bilet
gösterilip veya satın alınıp, bileklik teslim alınır. X-ray güvenlik kapısından geçilir ve
çantada bulunması olası yiyecek-içecek kontrolü yapılır. Bu kısa protokolün ardından
artık festivale girilmiştir. Öte yandan festivalden çıkılırsa, tekrar girilirken bileklik
kontrolü yapılacak ve içeriye yiyecek-içecek sokulmasına izin verilmeyecektir. Buna
karşılık bu uygulamalar tartışmasız özellikler gösterse bile veya gösterdiği ölçüde,
festival alanının dışında kamp kurmuş gruplarla karşılaşılır. Onlar için “dışarıda
olmakla pek de bir şey fark etmemiş”tir. Sınırları muğlaklaştıran bu durum, festival
ruhunun Woodstock kasabası gibi festival alanına sığmamasının bir göstergesidir. Foça,
festival boyunca uzun saçlı, siyah tişörtlü rockçıların yaşam alanıdır. Sahne, kent
merkezinden de görünmekte ve en azından müziğin sesi duyulmaktadır. Yazlıkçılar
balkonlarına yerleşmiştir. Bileklikleri olmasına karşın, şehir merkezinde veya şehir
merkezinin sahil şeridine yerleşenler de vardır. Benzer biçimde Rock-A’da da festival
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ücretsiz olmasına ve hatta içerideki fiyatlar uygun olmasına karşın, yine de dışarıya
kamp kurmuş gruplarla karşılaşılır. Bu gruplar çoğunlukla içeride ateş yakılamaması
kuralından muzdariptir ve ateş yakarak hem yemeklerini yaparlar (–ki bu durum daha da
ekonomik olacaktır), hem de ateş başında sohbet etmenin keyfini yaşarlar.
3.3.1.2. Kamp Alanı Düzenlemesi (Kuralı)
Bu araştırma yalnızca kamp kurulan müzik festivallerini incelemektedir. Kamp
alanlarıyla ilgili düzenlemeler (kurallar) ile festival alanına ilişkin düzenlemeler
neredeyse aynı anlama gelir ve festivaller için belirleyici özelliklerdir. Festival, her
şeyden önce günler süren, orada uyunup, uyanılan bir kamp yaşamıdır. Katılımcıların
çadırları, uyku tulumları, matları veya pike-battaniyeleri çok işlevli özellikler gösterir.
Düzenlemelerin olmadığı spontan/kuralsız festivallerde, doğa harikası mekana
ulaşılınca, arkadaş grupları çadır yerleşiminde özgürdürler. Ulaşılan festival bölgesinde
istedikleri yerde çadırlarını kurarlar. Çadırlarıyla yaptıkları yerleşimde sosyal bir alan
yaratırlar. Çadırlar genellikle çember biçiminde kurulup geniş geniş yerleşilerek,
resimlerdeki gibi ikincil (hatta bazen birincil) yaşam merkezi olarak yapılandırılır. Bu
sosyal alanın merkezinde ateş yakılabilir. Matlar, geceleri içeri alınıp, gündüzleri çadır
önlerine veya ateş başlarına taşınıp, oturulur. Matlar-pikeler dans pisti veya sahne
yakınlarına taşınabilir, deniz kenarına götürülüp, güneşlenmek için kullanılabilir, başka
arkadaş gruplarının merkezlerine götürülebilir, hatta çadırlar dahi kolaylıkla
götürülebilir.
Bu pratiklik her katılımcının zihninde tartı(şı)lacaktır. “Çadırın ne kadar müthiş bir icat”
olduğu düşünülecek, çadırlarla neler yapılabileceği hesaplanmaya çalışılacak, sınırlar
yoklanacaktır. Örneğin, istediği yerde kamp kurabilir mi? Tatiller neden çadırla
yapıl(a)maz ve ne gibi engellerle karşılaşılacaktır? Çadırla dünya gezilemez mi?
Mesela, -40 C çadırlar vardır, keza uyku tulumları da... Festivallerde bu konu yeri
geldikçe dile getirilecektir. Üzerinde hiç düşünülmeden bizatihilikle kabullenilmiş
yerleşik yaşama ilişkin esaslı normlar sorgulanacak, anlaşılmaya çalışılacaktır.
Mülkiyetlerin sınırları, ülkelerin sınırları, her türlü sınır ve sınırlama... Aslında
festivalin asli unsuru olan çadırlar, karmakarışık ve belki de hiç sorgulanmamış konular
hakkında, yaratıcı imgelerle dolu bir bilişselliğin kapısını aralayacaktır.
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Fotoğraf 3- Spontan/kuralsız bir festivalin mekansal yerleşimi. Arkada belli belirsiz dans pisti ve onun
arkasında göl bulunuyor. Fotoğrafın görülmeyen kısımlarında, gölün arkasında ve yamaçlarda da çadırlar
bulunur.

Fotoğraf 4 - Bir arkadaş grubunun mekansal yerleşimi

Göreli/kurallı festivallere geçerken spontanlık (paidia), organizasyon ekibi tarafından
disipline edilmeye başlanacak ve hem festival hem de kamp alanına yönelik
düzenlemelerle karşılaşılmaya başlanacaktır. Bu düzenlemelerin festival ruhunu
yakalamaya yönelik olduğu sayıltılanır. Festival için düşünülen alan, mekanın doğal
güzelliği, sahne kurulumu için uygun ve açık bir yer, çadırların kurulabilmesi için
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yeterli (gölge) alanın olup olmadığı, yiyecek-içecek/duş-tuvalet için yeterli uygun bölge
bulunmasıyla birlikte düşünülür.

Fotoğraf 5 - İzmir Rock-A'da kamp için ayrılan bölgeden. Bu bölge aynı zamanda “karpuz sokak”,
“ısırgan sokak” gibi isimlendirmelerle düzenlenmiş durumda.

Fotoğraf 6 - Rock Tatili Foça krokisinde festival alanının yerleşim düzenlemeleri görülüyor. Fotoğrafın
kadrajı, adaya girilen tek şeritli yoldan alınmış durumda

Örneğin oldukça kalabalık bir organizasyon olmakla birlikte göreli/kurallı festival
özelliği gösteren Rock Tatili Foça, Foça’da İngiliz Burnu gibi bir yarımadaya
yerleşmiştir. Karayla bağlantısı tek şeritli bir yoldan sağlanan bu ada bütünüyle festival
alanıdır. Sahneler ortadadır. Arkasında girilmeyen kulisler hazırlanmışsa da sahnelerin
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etrafı dolaşılabilir. Adada yiyecek-meşrubat bölgeleri ile bar bölgeleri düzenlenmiştir.
Bu özel alanlardan geriye kalan tuvalet bölgeleri ve standlar dışında her yer kamp
alanıdır. Kamp alanları da aralarından geçilebilecek yolların yer alacağı şekilde ve
belirli bölgeler için düzenlenmişse bile, isteyen istediği yerde kamp kurabilir. 40.000
kişinin altı gün boyunca konakladığı düşünülünce, kural anlamına gelecek bu tarz
düzenlemelerin festival ruhuna yönelik olduğunun rasyonel açıklamaları mevcuttur.
Öte yandan bu düzenlemelere uyulma şartı da yoktur, daha doğrusu bu kurallar
kırılabilir, esnetilebilir. Çadır kuracak yer bulamamış veya bulamadığı numarasına
yatan curcunabazlar yollarda da kamp kurabilmekte, dahası adanın uçurum
sayılabilecek ve herkesin cesaret edip inemeyeceği kayalık bölgelerden aşağı inip,
çadırını kurmuş olan oyunbazlar da vardır.
Tartışmasız/kurallı festival örneği olacak Rock’n Coke Festivali’ndeki düzenlemeler ise
oldukça ayrıntılandırılmış, denge/simetri ölçeğinde belirlenmiştir. Bu festivalde kamp
alanı, diğer tüm festivallerden farklı olarak ayrılmıştır. Bütün festivallerde, festival
alanının tümü herkesin ortak anonim alanı iken, Rock’n Coke Festivali birbirinden
ayrılmış birçok farklı alandan oluşur. Bir meydan denebilecek bölge vardır, fakat bu
meydana konser alanı demek de hatalı olur. Sahne meydandan ayrılmıştır. Sahne
görünse

ve

festivalin

merkezini

oluştursa

bile,

meydanın

içinde

değildir.

Katılımcı/oyuncular, sahnelerin önüne, yanına ya da arkasına geçemezler. Self-servis
restoranlar meydana komşudur ancak meydanın içinde değildir. Ne oyuncular
restoranların arkasına, ne de restoran çalışanları festival meydanına geçebilirler. Burada
tezgahın arkasına geçmek kastedilmiyor. Restoranın arkası yalnızca çalışanların
girebileceği, meydandan başka bir alan, görevlilerin alanıdır. Kenar aktivite alanları,
standlar, lunapark ve VIP alanı meydanın içindedir, buna karşılık kamp alanı
ayrılmıştır. Kamp alanına özgü bilete (yani bilekliğe) sahip olanlar, gün içinde
istedikleri zaman kamp alanına ya da festival meydanına, (güvenlik kontrolünden
geçerek) girip çıkabilirler fakat konserler sonrası meydan kapatılır ve tüm kampçılar
kamp alanına gitmeye mecburdur. Festival meydanına, tekrar öteki gün sabah 10:00’da
kapılar açılana kadar da dönemezler.
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Fotoğraf 7 - Rock'n Coke Festivali'nin Hezarfen Havaalanı’ndaki yerleşiminin kuşbakışı görünümü. Solda
otopark görülüyor. Sağda, önde bulunan çadır alanı ve arkasındaki meydan birbirine komşu durumda.
Restoranlar ve sahne ise sırtını personel ve kulis bölümlerine yaslayarak ayrılmıştır. Fotoğrafta görüldüğü
gibi festival alanının üç tarafı gölle çevrilidir fakat bu göl festival alanından hiç farkedilmez. Katılımcılar
gölün varlığından habersizdir. Fotoğraf festivalin sosyal medya çağrısından...

Rock’n Coke Festivali’nde çadırlar kamp alanında kalmıştır ve kamp alanındayken bu
kez festival meydanından ayrı kalınmış olunur. Örneğin İstanbulPark’ta çadır alanı
girişi, festival meydanının çıkışından, fotoğraftakinden farklı olarak, yaklaşık 1 km.
uzaktadır. Müziğin sesi bile uzaklarda kalmıştır. Bu alanda hiçbir restoran veya
aktiviteye yönelik bir şey yoktur. Sessiz sedasız bir dışarıdalık hissi yaşanır. Üstelik, bu
bölge güneş altında kavrulur. Bu sebeplerle yedek kıyafet almak, unutulan bir şey almak
gibi durumlarda çadırlara gidilirse de, çabucak dönülür. Kaldı ki, çadırlar istenilen yere
kurulamaz. Festival alanına ulaşan herkesin çadırları sırayla, dip dibe ve paralel/simetrik
biçimde yerleştirilir, çadır dışında oturma yeri yoktur (görevliler hariç), oturma yeri
yaratılmasına izin de yoktur.
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Fotoğraf 8 - Rock'n Coke Festivali, Hezarfen Havaalanı'nda kamp için ayrılmış alandan. Gündüz bu alan
güneş sebebiyle boştur. Öndeki gölgelik kamp alanı görevlilerine tahsis edilmiştir.

Çadırların sıkışıklığı, kalabalıklığa ve mekanın büyüklüğüne göre tüm festivaller için
katılımcıların zihinlerinde tartışılır. Göreli/kurallı festivallerde bu normatif durum,
çadırların karmaşıklığı içinde yaratıcı biçimlerde aşılır. Özellikle kalabalık arkadaş
grupları muhakkak kendilerine ait bir alan yaratacaktır. Ağaç altları, gölge kamp
alanları kapışılacaktır. Kimileri kalabalıktan ayrı konumlanmak ister ve bu yeri kendisi
yaratır. Kimisi ayrı bir yerde olmayı umursamaz. Buna karşılık bu bahsedilenler
tartışmasız/kurallı festivallerde yaşatılamaz. Öte yandan, festival yerleşiminde
spontan/kuralsız festivaller oldukça farklı bir özelikle tüm kurallı festivallerden ayrılır.
Spontan/kuralsız festivaller kurumsal bir özellik taşımadığı için, festival ruhuna yönelik
veya değil, herhangi bir denetim kaygısı taşımaz. Bu sebeple belli bir alana sığma
anlayışı ortadan kalkar ve festivale katılacak kişi sayısı önemsiz kalacak şekilde, çok
daha geniş alanlara rahat rahat yerleşilir. Bu durum yapma/etme hallerini de net biçimde
değiştirir.
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Dikkat edilirse veya tekrar hatırlatılırsa; araştırmanın ele aldığı kurallar, festival
tanıtımlarında neredeyse kopyala-yapıştır tekniğiyle konan ve ekte de bir örneği
bulunan türde kurallar değildir fakat onları da kapsar. Yine de örneğin spontan/kuralsız
festivallerde bir kural listesi yoktur. Bu festivallerde, yiyecek-içecek ve otantik-el
yapımı kıyafet alışverişlerine yönelik küçük standların bulunması, bunların fiyatlarına
yönelik düzenlemelerin (kuralların) yer alması, müzik yapacak Dj’lerin programının
düzenlenmiş olması, belirlenmiş/düzenlenmiş bir dans pistinin ayrılması dışında
yapısal/biçimsel kuralla karşılaşılmaz. Bir de katılımcı/oyunculardan beklenen doğayı
temiz tutmak gibi bir normatif rol vardır. Elbette bu kurallar da kırılabildiği gibi, her
daim tartışılabilir ve değiş(tiril)ebilir özelliklerdedir. Dj’lerin programı, aslında
düzenlenmişlikten çok belirsizliğin işaretini taşır. Bu tarz festivallerin müzik
programının bir özelliği de, müziğin başladıktan sonra festival bitene kadar hiç
durmamasıdır. Bu anlamda müziğin başlama ve bitiş saatine yönelik bir düzenleme yer
almadığı gibi, müziğin bitmesinin yönlendirdiği uyku zamanının veya müziğin
başlamasının getirdiği uyanma vaktinin geldiğine ilişkin normatif rol de ortadan kalkar.
Uyuma ve uyanma saatine ilişkin oyuncuya düşen bir rol yoktur. Oyuncular yanlarında
getirdikleri yiyecek-içecek ve kıyafetler sebebiyle alış-verişe mecbur değildir. Alış-veriş
yapılsa bile, fiyatlar tartışılabilir durumdadır. Ayrılmış/düzenlenmiş olan dans pisti ise
oyuncuları orada dans etmeye yönlendiriyorsa da, bu yalnızca bir seçenektir ve müzik
sesinin yüksek hissedilmesine yönelik bir seçilebilirliktir. Bu kuralsız evrende geriye
kalan tüm kurallar oyuncuların zihinlerindedir ve bu evren, o kuralları da kırmak üzere
biçilmiş kaftandır. En başta da, “kuralsız yaşanmaz” gerçekliğini, mite dönüştürecektir.
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Fotoğraf 9 – Spontan/kurasız bir festivalden. İleride sağa sola yerleşmiş standlar görülüyor.

Göreli/kurallı festivallerde ise yapısal/biçimsel kurallar, giriş sonrasında da vardır.
Yiyecek-içeceklere yönelik alışveriş fiyatları ve standlar düzenlenmiştir. Restoranlar
belli bir bölgeye toplanmış ve içeriğinde bölüm bölüm ayrılmıştır. Fiyatlara yönelik bir
sistem (düzenleme) geliştirilmiştir. Rock Tatili Foça’da kasalardan kupon alınır, RockA’da ise boncuk-marka sistemi kullanılır. Rock-A’da bu boncuklar “rocka” diye
isimlendirilir ve örneğin bir bira’nın fiyatına “4 rocka” denir. Reel dünya ekonomi
sisteminin hem inceden bir itibarsızlaştırması, hem de ampirik bir benzeri olan bu
düzenlemeye uyulması ve alışverişlerin buralardan yapılması beklenir. Festival ruhuna
yönelik olduğu düşünülüyorsa, çoğunlukla bu kurallara uyulur. Düşünülmediğinde,
itirazlar/kırılmalar gerçekleşmeye başlar ve konu tartışılır. Rock-A gibi nispeten küçük
organizasyonlarda, bu düzenlemeler daha çabuk ve çoğunlukla henüz ilk gününde
değiştirilebilmektedir. Bununla birlikte örneğin Rock Tatili Foça’da dışarıda 3 lira olan
biranın, festivalde 5 lira olmasına getirilen eleştiriler ve oyunbozan/curcunabazların
sürekli dışarı çıkıp marketlerden biralarını alıp içmeleri, festivalin bira fiyatlarını da
değiştirmiş ve bu kişileri oyunbaza dönüştürmüştür. Üçüncü gün yapılan duyuruyla 5
lira olan bira fiyatı, 4 liraya düşürülmüş ve festival alanı daha sonraki günlerde daha
kalabalık yaşanmıştır. Kaldı ki; son, yani beşinci gece ithal içkilerin fiyatı 5 liraya
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düşürülerek bir sürpriz de gerçekleştirilmiştir. Bu sürpriz elbette barların sabah geri
kaldırılacağı içindir ve belki yarım kalan şişelerin boşaltılmasına yönelik ticari bir
düşünceyi resmeder, öte yandan bu düşünce, değerlendirmesinde “o an”ki durumu
dikkate almışlığıyla ayrılır. Bu tarz değişiklikler “o an – orada”lığıyla, festival ruhunu
yakalamaya yönelik onarımların işaretleridir.
Göreli/kurallı festivallerde müziğin yer alacağı saatlerle birlikte, müzik programı da
düzenlenmiştir. Başta headline gruplar olmak üzere, müzisyenlerden sahne saatlerine
uyması beklenir. Afişlerde, sosyal medyada ve broşürlerde festivalin sahne programı
gösterilir ve bu program, katılımcıların yapacak/edeceklerini belirleyici niteliklere
dönüşür, oyunculara roller atamış olur. Öte yandan bu rollere uymak oyuncuların
seçeneğinde/seçilebilirliğindedir. Programa ise uyulmadığı zamanlar olur, duruma göre
ve eleştirilerle, program aksar, uzar, kısalır. Başlama ve bitiş saatleri değişebilir.
Katılımcılar talep ediyorsa, müzisyenler uygunsa ve program izin veriyorsa gibi “o an oradaki” kriterlerce sahne saatleri uzatılabilir. Öte yandan tersi de mümkündür. Bir
sebeple programda görülüp sahne alamayacağı belirginleşen sanatçılarda veya sahneyle
ilgili teknik arızaların ortaya çıkmasında, organizasyon özür dileyecek ve önemli olanın
festival ruhu olduğuna değinilecektir. Göreli/kurallı festivaller, bu sebeple festival
ruhuna işaret edilen ve hiç bitmeyen bir tartışma alanıdır. Katılımcılar her daim şikayet
ve eleştiri halindedirler. Aslında bu eleştirilerin bitmemesinin sebebi, bu eleştirilerin işe
yaraması ve onarımlara dönüştüğünün bilincinde olunmasıdır. Kurallarıyla iktidarın
varlığının resmedildiği bu festivallerde, katılımcılar ve organizasyon sıklıkla karşı
karşıya gelir. Bu yalnızca eleştiri biçiminde olmayabilir, aynı zamanda kural veya
normların tuhaf görülebilecek kırılmalarında da ortaya çıkar ve tartışma yarattırır. Bu
tartışmalar, katılımcı/oyuncular ve hiyerarşinin temsilcileri arasında “o an - orada”ki
duruma göre ve festival ruhuna işaret ederek gerçekleştirilir.
Tartışmasız/kurallı festival örneği olan Rock’n Coke Festivali, F1 İstanbulpark’taki
mekanda, festival meydanını, içine dağılmış dört ayrı yiyecek-içecek bölgesiyle, 17
markadan oluşan yaklaşık 60 farklı fast-food restoranla, ayrıca müzik ve festival
yaşamıyla ilgisiz, Toyota, İkea, Vodafone gibi markaların boy göstermesiyle
düzenlemiştir. Bu festivalde büyük alış-veriş merkezlerindeki gibi bankalar ve
reklamlarla, marka hediyelik eşyalardan, ihtiyaç duyulabilecek (fotoğrafta görünen)
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kusma ve idrar torbası standına kadar birçok şey, denge ve simetri ölçeklerince
düşünülüp düzenlenmiştir.

Rock’n Coke Festivali, beş yıl boyunca Hazerfan

Havaalanı’nda gerçekleştirilirken, festival alanı hep aynı biçimde kurulmuş, tüm
eğlence çadırları, yiyecek-içecek standları aynı yerlerde, her sene nasılsa tekrar o
şekilde yer almıştır. Festival, F1 İstanbulPark sonrası eski yerine dönerken, aynı
düzenlemeyi de tekrar uygulamıştır.
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Fotoğraf 10 - Rock'n Coke Festivali F1 İstanbulPark'ta yan yana dizilmiş marka fast-food
restoranlarından bir kare.

Fotoğraf 11 - Rock'n Coke Festivali'nin iki yıl sonra, bu kez Hezarfen Havaalanı'ndaki yerleşiminden
bir kare.
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Fotoğraf 12 - Rock'n Coke Festivali F1 İstanbulPark'ta standlar. Bir stand "kusma ve idrar torbası"
satışı için ayrılmış. Hemen yanında ise festival kültürünün vazgeçilmezi joggling oyuncakları satan bir
stand. Rock'n Coke Festivali'ne katılımcılar kendi joggling oyuncaklarını sokamazlar. Ya buradan
satın alınmalı ya da burada egzersizler yapılmalıdır.

Festival alanında alışverişin yapılabilmesi, yalnızca festivale özgü tasarlanmış Garanti
Bankası-Bonus kredi kartı ile sağlanır. (Eskiden Akbank’tı) “Bonus’Rock” ismi verilen
kredi kartının kullanılması tıpkı “rocka” kullanılması gibi reel ekonomi sistemini
itibarsızlaştırmanın izini sahneler, fakat farklı bir anlamı gösterir. “Bonus’Rock, Rock’n
Coke Festivali’nin resmi para birimidir. Festivalde paraya veya başka bir karta ihtiyaç
duymadan, tüm ihtiyaçlarınızı Bonus’Rock ile karşılayabilirsiniz. ... Madde 3. Kartınıza
nakit, yurt içi kredi kartı veya yurt içi banka kartı karşılığında para yükleyebilirsiniz
(madeni paralarla yükleme yapılmayacaktır).” (Kart teslimindeki tanıtım broşüründen)
“Rocka” reel parayı boncuklaştırarak itibarsızlaştırırken, BonusRock nakit para
kullanımını itibarsızlaştırıp, madeni paraları yok saymaktadır.
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Marka restoranların yer aldığı festivalde, tüm yiyeceklerin ve barlardaki tüm içeceklerin
fiyatları sabittir ve sabit kalır. Yüksek alkollü içkilerin akşam 17:00’den önce, düşük
alkollü biranın ise 12:00’den önce satışı yasaktır. Tüm içecekler plastik ya da karton
bardaklarda servis edilir. Alkollü ürünler ve biralar şeffaf plastik bardakta servis
edilirken, tüm meşrubat ve sular, üzerinde Coca-Cola reklamı bulunan karton
bardaklarda servis edilme mecburiyetindedir.

Fotoğraf 13 - Rock'n Coke Festivali'nde restoranların oturma bölümünden bir kare. Coca-Cola reklamlı
karton bardaklarla festivalin her yerinde karşılaşılabilir. Fetivaldeki tüm meşrubat ve sular bu
bardaklarda servis edilme mecburiyetindedir ve bu durum akıldışılık örneklerini de yanında getirir.
Özellikle suyun pet şişesinden bu bardağa konarak servis edilme mecburiyeti, suyun karton bardağın
kokusuyla içilme zorunluluğu yaratır. Katılımcılar yanlarında su taşıyamazlar, çadırlarına su
götüremezler. Gece veya sabah haşlanarak uyanıldığında içilebilecek su yoktur. Festival bu durumu
geri dönüşüm bilinciyle açıklar oysa bardağa konmasıyla birlikte hem karton, hem plastik atık
yaratıldığı da açıktır. Doğayı temiz tutmak gibi bir anlam ise zaten söz konusu değildir. Festival
doğada gerçekleşmediği gibi tamamen kapalı bir alandadır. Yani atık petlerin tıpkı katılımcılar gibi
kaçabilecekleri bir yer yktur.

Müziğin başlangıç ve bitiş saatleri, sahne alan müzisyenlerin saat aralıkları
programlanmıştır. ...
Rock’n Coke Festivali’nin düzenlemeleri yani yapısal/biçimsel kuralları hakkında
kabaca bu örneklemeler yeterli olacaktır. Bu düzenlemeleri daha fazla ayrıntılandırmaya
gerek yoktur. Çünkü her konu, kendi içinde daha da ayrıntılandırılmış bitmeyen

99

kurallara dönüşür. Misal, ekteki kurallar yalnız değildir. Her bir düzenleme konusu,
kendisine has bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Sağlık konusundaki
düzenlemeler ekteki kurallarda tek madde olarak görünse de, katılımcı/oyunculara
verilen kitapçıkta, kendisine has bir başlık olarak ve uzun bir paragraf ardından 15 ayrı
maddeyle düzenlenmiştir. Bununla da kalmaz, ihtiyaç halinde sağlıkla ilgili bir duruma
yönelik revire gidilirse, daha da ayrıntılı tanımlanmış kurallarla karşılaşılır. Bunun bir
de sağlıkçılar için geçerli yönergeleri de vardır. Otoparkla ilgili bir düzenleme kabaca
tek cümleye indirgense de, otoparktayken daha ayrıntılı versiyonlara dönüşecek,
otopark güvenlikçileri için de, katılımcı/oyunculara karşıt tutumdaki yönergeler halinde,
ters versiyonlara dönüşecektir. Güvenlikçiler için geçerli olan, müzisyenler için de,
çalışanlar için de geçerlidir.
Yapısal/biçimsel kurallar yönünden basit bir değerlendirmeye gidilecek olursa, her ikisi
de kurallı olan tartışmasız/kurallı Rock’n Coke ve olası diğer festivaller ile
göreli/kurallı festivallerin kuralları, genel hatlarıyla endüstriyel modern toplumun reel
sosyal yaşamında da geçerli olan ilkelerden-normlardan hareketle düzenlenir. Bu
düzenlemeler reel sosyal yaşam kabullerinin festival ruhuna yönelik, ama ya onu
disipline etmeyi amaçlamasıyla, ya da yaşatmak istediği sayıltısıyla ayrılır. Verimlilik,
hesaplanabilirlik (ya da nicelleştirme), öngörülebilirlik, insan teknolojisi yerine insansız
teknoloji kullanarak denetimin artması gibi ilkelerle inşa edilen modern yaşam, elbette
festival kültürüne göre çok daha karmaşık özellikler gösteren ve festival kültüründen
farklı olarak, her şeyden önce, üretim ve yararcılığın devreye girdiği bir yapılanmadır.
Üretimin yer almadığı gençlik müzik festivallerinin göreli/kurallı tiplerinde, festival
ruhunu yakalamak ve sürdürmek üzere, bu ilkelerin işlevlerinden yararlanılır. Buna
karşılık festivaller, yalnızca üretime yönelmemiş olmak ve festival ruhunu yakalamayı
istemekle bile, bu ilkeleri ve işlevlerini, reel sosyal yaşamın amaç yönünün tam aksine
yapılandırmış olacaktır. Böylece reel sosyal dünyayı inşa eden bilişsel kabullerin tam
tersine, ters yüz edilmiş bir dünya kabulü ve bu kabullerle inşa edilen, ters yüz olmuş
bir dünya kurulmuş olacaktır. Nihayet, bu oyunbazlıkla aynı ilkelerle ters yüz olmuş bir
evren yaşatılarak/sahnelenerek, temelde, modern ilkelerin göreli kullanımına dikkat
çekilmiş olunacaktır. Göreli/kurallı festivaller; modern kentli yaşamı kırıp, bu yaşamdan
kaçıp, onu protesto edip, eleştiri getirerek tartışma yarattırsa bile, bu yaşamı inşa eden
ilkeleri hepten olumsuzlamaz, ilkelerin kullanım biçimini değiştirmeye çalışır ve
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değiştirilebileceğini sahnelemiş olur. Bu sebeple, burada kırılan/onarılan oyun daha çok
modern-kapitalizmle ilişkili olarak, ona karşıt görünür, algılanır.
Spontan/kuralsız festivaller ise, benzer bir tutumu daha radikal bir şekilde sahneler.
Oyunbaz bir tutumla, kırıp, kaçtığı reel yaşamın ilkelerini hepten ortadan kaldırır.
Sıfırdan başladığı yeni evrende, bu ilkelerin işlevlerinden yararlanarak sıfırdan ve
mümkün mertebe hiç ihtiyaç duymayacak şekilde, yeni ve geçici bir yaşam inşa eder.
Böylece reel sosyal yaşamın kurallarının kaynağı olan normları daha esaslı yönden
tartışmaya açmış olur. Basit kabile yaşamını andıran bu festivallerin oyunbozanlığı,
daha köklü bir tartışma alanına işaret eder. Bu festivallerin oyunbozan kalışı, yalnızca
endüstriyel modernizme yönelik değil, onu oluşturan-inşa eden ama ondan da eski
gelenekleri (normları) tartıştırır. Antropolojik terimlerle ataerkilliğe, humanizme,
oyunbilimsel yönden ise hiyerarşinin bulunduğu agon-alea kültürünün tamamına
yönelik olur. Bu sebeple epey tuhaf kalır/algılanır.
Sonuç olarak yapısal/biçimsel düzenlemeler yönünden, festivallerde modern yaşamı
oluşturan ve reel sosyal yaşamı hatırlatan ilkelere ilişkin özelliklere rastlansa bile,
bunlar tartışmasız/kurallı festivallere göre hem nicelikçe, hem de nitelikçe farklı
özellikler gösterecektir. Örneğin, spontan/kuralsız festivallerde festival mekanı, her ne
kadar vahşi güzellikteki yerlere kurulmaya meyilli olsa da, aynı zamanda öngörülebilir
bir ilkeden hareket eder. Festivalde olabilecek olası sakatlanmalara yönelik bir aracı
hazırda tutmak düşünülür ya da göreli/kurallı festivallerde gönüllü görevliler telsiz
kullanır. Bu anlamda festivallerde, endüstriyel modernizmle kurulan basit ama ikircikli
bir ilişki ortaya çıkar. Tıpkı, çadırların, uyku tulumlarının, ses sistemlerinin,
jeneratörlerin kullanılması gibi bu tarz teknolojik nimetler de, endüstriyel modernizmi
hem yıkan, hem de onaran göstergelerdir. Buna karşılık bu kullanım, Rock’n Coke
Festivali’ndeki gibi barkodlu, kredi kartlı elektronik teknolojiyi kullanarak, hata yapma
olasılığı bulunan insan faktörünün devre dışı bırakılması veya güvenlik/organizasyon
görevlilerinin işlerini mikrofon/kulaklıklarla yürütüp, teknoloji vasıtasıyla denetimi had
safhaya çıkarmalarından muhakkak nicelikçe farklılaşır. Nitelik yönünden de farklıdır.
Nitelik farkı ise, farklı yapılandırılmalardan oluşan festivallerin katılımcılarında
yarattığı iletişimlerin analiziyle daha ayrıntılı ele alınabilir. Çünkü tüm bu
düzenlemelerle katılımcı/oyuncuların yapma/etme halleri de değişecek, her düzenleme
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oyunculara roller atayacak, seçebilirliklerini kısıtlayacak ve getireceği olası kırılmalarla
onları oyunbozan/curcunabaz konumuna düşürecektir.
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3.4. KATILIMCI/OYUNCU VE FESTİVAL/OYUN ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Spontan/kuralsız festivallerde, giriş sonrası veya sınırları muğlak festival bölgesine
varış sonrası artık kaydadeğer yapısal/biçimsel kural kalmamıştır. Çadır istenilen yere
kurulabilir. Günler sürecek yaşama yönelik tüm ihtiyaçlar çantada bulunuyorsa, kendine
yeterli olmanın gücüyle hiçbir kurala maruz kalmanın anlamı da kalmayacaktır. Buna
karşılık kuralların en geniş anlamında ele alınması ölçüsünde, elbette hala kurallar yer
alacaktır. Öte yandan bu kurallar artık kararsızdırlar. Bir görünüp, bir kaybolacak, hem
inşa edilip, hem kırılacaktır. Bu sebeple kuralların izine rastlansa bile, “bu veya şu
kuraldır” denecek bir olgu gösterilemeyecektir. Gruplar –ki her defasında farklı gruplar
olabilecek şekilde, üyelerine/birbirlerine anonim roller atayabilir, birileri ateşi yakmak
üzere odun toplamakla görevlendirilirken, birileri de su taşımaya gidebilir, birileri sofra
hazırlarken, birileri de içecekleri almaya yollanabilir. Günde birkaç kez karşılaşılacak
bu

tarz

örgütlenmelerin

atadığı

spontan/normatif

roller

dışında,

tekrar

kuralsızlığın/spontanlığın normatif rolüne dönülecek ve oyuncuların kendisine kalmış
yapılıp/edilecek seçenekler dışında, (yine de festival ruhunu yakalamak üzere yer alan)
yapılması/edilmesi gereken eylemler kaybolacaktır.
Amatör bir anlayışla, kendi kendine örgütlenmenin çekirdeği niteliğindeki bu
festivaller, neredeyse tamamen illegal kalmaya mahkum gibidir. Buradaki sebep
yalnızca grotesk özgürlük nüansından kaynaklanmaz, aynı zamanda kayıt altına
alınmamış ve vergilendirilmemiş olmak gibi prosedürlerin eksikliği de, bu festivalleri
potansiyel illegal konumuna düşürür. Çünkü bu festivaller kurumsal anlamda
tanımlanmamış, yapının etki alanına girmemiş veya ondan neredeyse bütünüyle çıkmış
durumdadır. Öte yandan kendi kendine ve kendi yöntemlerince örgütlenmek, deyim
yerindeyse mevcut reel sosyal yaşam normlarından kaçışla birlikte, festivalin istenilen
biçim ve normallerle inşa edilebilme potansiyelini yani proto-oyun özelliğini ortaya
çıkarır. Üstelik organize edenlerin/katılımcıların kar beklentisinde olmaması ve/veya
devlete ödenebilecek vergilerden uzak kalınması, festivalin ekonomik ederini de etkiler.
Aslında bu özelliklerdeki festivaller, Birdsell’in yüz yüze iletişimin 500 kişiyi aşması
durumunda proto-devlet inşası anlamına gelen devlet teorileri (karş. akt. Claessen ve
Skalnik, 1993: 24) ve Bahtin’in ironisi hatırlatılarak, resmi devlete karşı kendi devletini
kurmanın izlerini taşıdığı sayıltılanabilir. Hatta proto-devlet teorilerinin su kaynakları
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ve dernekleşme/korporasyonla kurdukları ilişkileri de anarak (karş. Claessen ve Skalnik
1993: 8-32), bu ironi derinleştirilebilir çünkü kendi kendine örgütlenen festivaller, doğal
su kaynaklarına yakın olmayı tercih ederler. Örneğin ampirik kooperasyon/korporasyon
aracılığıyla festivalde satın alınan bir bira, şehirdeki market fiyatından daha uygun
fiyata gelme olasılığı yaratır ki, bu özellik festival katılmcı/oyuncularının zihninde,
festivalin ekonomik anlamda ederine yönelik bir baz alma noktası olarak yer alır. Zaten
kendi yiyecek-içeceklerini yanlarında götürmek de cabası. Bu tarz örgütlenmelerin
nereye kadar basit bir arkadaş toplantısı olduğunun, nereden itibaren ticari veya
kurumsal bir festival olarak isimlendirileceğinin açıklaması muğlaktır. Saha
araştırmasının gerçekleştiği üç ayrı festivalin katılımcı sayısı 500 ile 2000 kişi arasında
değişmiştir. Öte yandan kurumlaşmanın izlerine de rastlanabilecek bu festivallere
alternatif, 50-500 kişi arasında değişen festivaller de mevcuttur. Bu rakamlardan daha
düşük sayıda gerçekleşen (arkadaş) buluşmaları ise zaten vardır. Bu festivaller;
kooperasyon/korporasyonla bir araya getirilmeye çalışılınan jeneratör, ses ve ışık
sistemlerinin kiralanması, arkadaşlar arası organizasyonla dj kabininin/turntable’ın
başına geçilmesi, birkaç ip bağlanıp basit kumaşlarla dekor hazırlanmasıyla oluşturulur.
Bahsedilen avantajlar, spontan/kuralsız festivallerin müzik türüyle de ilgilidir. Bu
festivaller çoğunlukla elektronik/psycadelic-goa türünde gerçekleşir. Bu müzik türü
sahne kurulumuna ihtiyaç duymadığı için çok daha kolay organize edilebilir. Yalnızca
jeneratör ve ses sistemlerinin ulaştırılabilmesiyle, doğanın en vahşi bölgelerinde bile
gerçekleştirilebilir. Psycadelic-goa türü müziğin, rock müzikle, müzikalite yönünden
çatışmasına yönelik çok şey yazılmış, söylenmiştir ve hala gençliğin dilinde
konuşulagelmektedir. Ancak, bu tartışmalar çoğunlukla müziğin metalaştırıldığı bir
dilin gölgesinde kalır. 60’lı yılların sonlarında Hindistan’ın Goa eyaletine göç edip,
yerleşen hippilerin, 90’lı yıllarda icat ettiği söylenen psycadelic-goa müzik türüne,
yalnızca ses anlamıyla değil de, yarattığı buluşma kültürüyle yaklaşılırsa, bu kültürün
rock müziğin sahne kültürüne karşı bir direniş ve muhalefet koyduğu ortaya çıkacaktır.
Psycadelic-Goa, doğada, açık hava buluşmalarında dinlemek üzere yapılan ve yarattığı
akımla artık dünyada da birçok festivalin düzenlendiği, festivalle müziğin iç içe geçtiği
bir buluşma kültürü ortaya çıkarmakta, festivalleri karnavallaştırmaktadır. Yine de,
araştırmada yapılan ayrım yalnızca müzik türüyle ilgili değildir. Psycadelic-Goa türü
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müzik festivallerinin de hayli kurumlaşmış biçimleri (dünyada ve Türkiye’de) vardır.25
Öte yandan benzer buluşmalar, akustik rock tadında da gerçekleştirilirler.
Bu festivaller en yakın yerleşim yerinden bile saatler süren yolculuklar ardından varılan,
genellikle telefonların çekmediği, elektriğin olmadığı yerlerde ve böylece reel sosyal
yaşamın tüm etkilerinden uzaklaşılarak gerçekleştirilir. Bir festivalde ortaya çıkan
iletişimlerin festival ruhuyla ilişkilendirilebilmesinin, oyuncuların modern kentli
yaşamın yaptırımlarından, yani reel sosyal yaşamda sahip oldukları normatif sosyal
rollerinden uzaklaşmalarına bağlı olduğu belirtilmişti. Böylece festival sayesinde
oyuncular, kendi öznelliklerini serimleme fırsatı yakalar ve bu yolla başka bir dünya
yaşar, geçici bir dünya yaratmış olurlar.
Modern kentli yaşamın tüm simgelerinden uzaklaşmakla bile, aslında festival ruhu
yaşamaya,

yaşatılmaya

başlanmış/girilmiş

olunur.

Katılımcı/oyuncular

arkadaş

gruplarıyla birlikte çadır yerleşim yerini seçerken, günler sürecek bir özgürlüğe
girdiklerinin bilincindedirler. Deneyimli kişiler eğer hava kararmıyorsa çadırlarını
hemen kurma eğilimine girmez, deneyimsizlerin ise ilk düşünceleri yerleşmek,
düzenlileşmek, tertiplileşmek olur ve genellikle çadırlarının yerini daha sonra tekrar
değiştirirler. Katılımcı/oyuncular maddi bedenleriyle ve birbirleriyle baş başa
kalmalarından ve müziğin de başlamasından sonra, yabancılaşmayla karşıt halde,
kurulan yüz yüze iletişimlerle festival ruhunu sürdürmeye devam ederler. Bu tarz
festivallerde hiçbir şey yapılmasa bile, bambaşka bir atmosferde yaşandığının bilinci
hep saklıdır. Festival ruhu sürdürülürken durumun normalleşmesi ve festival ruhunun
yeniden inşası yarış haline girecek, buna karşılık, festival ruhuna ulaşmanın rasyonel
açıklamaları da muğlaklaşmaya başlayacaktır. Çünkü festival ruhu, tam da hatları
belirlenmiş rasyonel düzenlemeler aracılığıyla değil de, belirsizliğin sürprizleriyle,
kendiliğindenlikle ortaya çıkar. Örneğin bir müzisyenin müzik yaparken gittiği spontan
25

Türkiye’de 2006 yılında gerçekleştirilen Soulclipse isimli güneş tutulmasına yönelik gençlik müzik
festivali bunun bir örneğidir. Dünyanın değişik yerlerinde güneş tutulmalarında gerçekleştirilen
kurumlaşmış festival serisi, tutulmanın 2006 yılında Türkiye’den gözlemlenebilmesi üzerine, Antalya’da
gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği festivale yaklaşık 10.000 kişi
katılmıştır. Türkiye’den yaklaşık 100 kişi katılmasına karşın, festival “Türkiye’nin psytrance popülasyonu
için dönüm noktası” olmuştur. O tarihten itibaren benzer buluşmaların basit biçimleri tekrarlanmaya
başlamıştır. Yine de 2001 yılında gerçekleştirilmek istenen, buna karşılık jandarma ve narkotik
ekiplerince basılıp dağıtılan küçük çaplı organizasyonu da hatırlatmak gerekir. Sorun bölümünde
bahsedilmişti.
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doğaçlamalar ya da grupların kendi müziklerini yapmaları festival ruhu inşasına yol
açabilir. Yağan yağmur ve sonra ortaya çıkan gökkuşağı festival ruhuna ulaşmaya sebep
olabilir.

Öte yandan festival ruhu kitlesellikle açıklansa da, aslında kişisel olarak

hissedilir. Her katılımcı/oyuncu kendi festivalini yaşar, kendi zihninde, kendi festival
ruhuna ulaşır. Kendi bireyselliğinden, kendi arkadaş grubuyla kurduğu iletişimlerle,
grubun festival ruhu inşa edilir. Burada da, gruplara ait küçük sürprizler etkili olabilir.
Bir grubun içtiği soğuk biralar, o grubun festival ruhu inşasını yaratırken, gece kendisini
gösteren görkemli bir dolunay, tüm katılımcı/oyuncuların festival ruhunu inşa edebilir.
Böylece, festival ruhunu hisseden mutlu/özgür katılımcı/oyuncular kendi deneyimlerini
birbirlerinde gördükçe, festival ruhu kitleselleşmeye başlar, gruplar çözülür ve açık
gruplara dönüşür.

Fotoğraf 14 - Rakımın 1550 m. olduğu yaylaya konumlanan bir festivalde dans pisti yani sahne.
Spontan/kuralsız festivaller katılımcıların sahneye yönelip, seyirci kalmadığı bir festival kültürü
yaratması sebebiyle festival ruhuyla bütünleşir. Öte yandan festival alanına geniş geniş yerleşilmesi, dans
pistininde geniş geniş alanlarda dans edilmesini de yanında getirir. Dans etmenin en yoğun olduğu
zamanlarda bile katılımcılar neredeyse 5m2’lik alanı kendisine ayırır.

Spontan/kuralsız festivallerde (kaydadeğer) düzenlemelerin olmadığı belirtilmişti.
Aslında düzenlemeye ilişkin en temel fark, müziğin başlangıç-bitiş saati düzenlemesinin
olmamasıdır. Bu düzenlemenin olmaması katılımcı/oyunculara ‘uyuma saati’ne ilişkin
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normatif rol atamamış olur. Böylece katılımcı/oyuncuların uyku saatleri belirsizleşir ve
bu durumun etkisi grupların çözülmesinde açıkça kendisini gösterir. Festivale beraber
giden arkadaş grupları, festivalin uzun yaşamı sırasında birbirlerini kaybeder ve tekrar
bulur. O sıra kimin uyanık olduğu, kimin uyuyor olduğu belirsizleşir. Bu festivallerde
dans pisti, gündüz, gece, geceyarısı veya sabah gün ışıdığı saatlerde de ilgi görür ki, bu
zamanların “normal” olanı, anlamını kaybetmiş, normallik ters yüz edilmiş olunur.
Katılımcı/oyuncular tanışmış olmasalar bile, tanıdık simalarla, tanıdık gruplara
yönelerek, bir süre sonra festivalde birçok kişi ve grupla tanışmış olur. Öte yandan reel
sosyal yaşamdaki tanışma seremonileri, bu festivallerde yok denecek kadar azdır.
Kurulan iletişimlerde kişiler birbirlerinin isimlerini hiç öğrenmeyebilirler. Yani
çoğunlukla tanışma seremonileri gerçekleşmez, bu anlamda tanışma seremonileri
itibarsızlaştırılmış olur veya bu seremoninin gerçekleşmesi ya da gerçekleştirme niyeti
de itibarsızlaştırılabilir, dalga konusu yapılabilir. Bu tarz festivallerde reel sosyal
yaşamdan kalan “isimler”in bile anonimleştiği düşünülebilir. Aslında bu durum bir çeşit
suskunluğu da yanında getirir ya da moda deyimiyle gereksiz yere konuşulmaz. Zaten
“iletişim”den kastedilen de “konuşmak” değildir. Çünkü bu sükunetler canayakın
cümlelerle aşılır. İletişimin kuvvetli ama konuşmaların az olduğu belirtilebilir. Bunda
yaş gruplarının da etkisi vardır. Spontan/kuralsız festivallerin yaş grubu göreli/kurallı
festivallerden daha yüksektir. Göreli/kurallı festivallerde 18-25 yaş arası üniversite
dönemindeki gençler yer alırken, spontan/kuralsız festivallerin yaş ortalaması 25-30
arasındadır. Genellikle üniversite sonrasına denk gelen, iş yaşamının ilk yıllarında olan
bu katılımcıların, modern yaşamın normatif sosyal rollerini daha ağır hissettikleri ve bu
nedenle kaçışın anlamının da daha belirginleştirdiği düşünülebilir. Katılımcılar, bu
festivallerde genellikle yıllık izinlerini kullanır.
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Fotoğraf 153 - Vahşi doğada gerçekleşen spontan/kuralsız festivallerde ateşbaşı sohbetleri vazgeçilmez
niteliktedir. Her arkadaş grubu kendi ateşini yakıp, bu ateşle yemek pişirip, çay-kahvelerini yapar. Öte
yandan festivalin merkezinde daha büyük bir ateş yakılır ve bazı standlar da buluşma noktası olur.
Fotoğraftaki ateş, buluşma noktası olan bir standın ateşi

Spontan/kuralsız festivallerde kenar aktiviteler de yok denecek kadar azdır. Bu
festivallerde uygarlığa ilişkin izlerin silinme isteği, kenar aktivite ya da oyun (game)
denebilecek düzenlemeleri de devre dışı bırakır. Bu festivaller katılımcı/oyuncuların,
maddi bedenleriyle, birbirleriyle ve doğayla buluştukları gönüllü sadelik izleri taşır.
Bazı spontan örgütlenmelerle yoga gibi egzersizlere yönelinebilir, fakat bunlar dahi
kararsız kalır. Bu festivaldeki yaşam tamamen spontan, açık uçlu oynanır. Dans etmek,
müzik yapmak, muhabbet etmek, aylakça gezinmek gibi... Çünkü tamamlanmış,
kurgulanmış veya oyuncusuna roller atayan oyunlar (game), bu özgür evrendeki yaşamı
kısıtlamak demek olurdu. Bu kendiliğindenlik içinde, artık daha çok doğadan ve
arkadaşlardan gelecek sürprizlerin beklendiği de düşünülebilir. Bu buluşmalar doğa
harikası yer seçiminin yanında, aynı zamanda dolunay (full-moon) gibi zamanlarda
gerçekleştirilmek istenir.
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Fotoğraf 16 - Bir festivalde müzik yapılıyor. Yapılan müzik de, enstrümanlar da hayli basit. Bu durum
herkesin çalabileceği bir enstrüman olduğunu vurgular. Şeyselleşmemiş ve metalaşmamış bir müzik
anlayışının mümkün olduğunu gösterir. Müziğin edilgenlikle dinlenmesi gereken bir durum değil, aktif
olarak katılınan bir sanat olduğunu hatırlatır ve reel müzik kavrayışını itibarsızlaştırır.

Spontan/kuralsız

festivallerde

reel

sosyal

yaşamdan

kaydadeğer

hiçbir

izle

karşılaşılmaz, buna kıyafetler de dahildir. Bu festivallerde Hindistan, Nepal gibi Asya
ülkelerinden getirilmiş otantik şalvarlar, sinbad pantolonları, farklı kesim t-shirtler yer
alır. Bu kıyafetlerin en genel özelliği “el yapımı” olmasıdır. Bir başka açıdan ise
özellikle rainbow turlarından gelen katılımcı/oyuncular, yırtık-pırtık denebilecek
oldukça eski kıyafetler giyerler. Her iki örnek de, temelde, hazır giyim endüstrisini
itibarsızlaştırmış olur. Böylece her katılımcı/oyuncu kendi öznel giysisinde, kendisini
ifade eder. Benzer şekilde pastel-fosforlu renkte makyajlarla, grotesk saç kesimleriyle
karşılaşılır veya tersine doğal rastalar yer alır ki, hepsi de öznelliğin ifadesidirler. Aynı
durum dekorasyonda da geçerlidir, pastel ve fosforlu renkler tercih edilir. Bu
dekorasyonlar, gece kendisini daha net gösterecektir.
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Fotoğraf 17 - Fosforlu renklerle hazırlanan dekorasyonlar geceleri aydınlatıyor.

Dj’lerin ya da organizasyondakilerin de, katılımcılarla birlikte ‘şimdi’nin tadını
çıkardığı bu festivallerde hiçbir hiyerarşi yer almaz, herkesin kendi öznelliğiyle eşitlik
duygusu yaşanır, yaşatılır. Ufku ancak yerleştiği mekanın ucu kadar, kendisine has
yaşam evreni demek olan spontan/kuralsız festivallerde kırılacak kural yoktur ve zaten
kırılacak kuralı koyan bir iktidar da yoktur. Bu festivaller bu haliyle hem festival
ruhunun cisimleşmiş reel haline örnektir, hem de reel sosyal yaşam oyununun antioyunudur. Basit kabile yaşamlarını andıran, aynı zamanda bu kavrayışı vurgulayan bu
tür festivallerde Güney-Kuzey Amerika

yerlilerinin, Hindistan, Afrika basit

toplumlarının yani oyunbilimsel anlamda paidia/mimicry-ilinx olarak özetlenebilecek
kültürlerin simgeleriyle karşılaşılır ve hepsi de en genel haliyle batı uygarlığından
kaçışa ve/veya batı uygarlığının iibarsızlaştırıldığına işaret eder. Geçici festival yaşamı
böylece ampirik de olsa, batı dışı bir yaşam deneyimini yaşattırır ve kültürel göreliliğe
işaret eder, görelilik sahneler.
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3.4.1. Yapılandırılmış/Kurallı Festivallerdeki Tipik Curcunalar
Spontan/kuralsız festivallerden kurallı (hem göreli/kurallı, hem tartışmasız/kurallı)
festivallere geçerken seyirlik sahne, müziğin başlangıç-bitiş saati gibi düzenlemelerin
yanı sıra daha birçok düzenlemenin yer aldığı kurumlaşmış festivallere geçilmiş olunur.
Bu festivallerde

anonim yüz yüze iletişimlere, bir de üçüncü taraf yani oyun

kurucuların varlığı, hiyerarşi/iktidar eklenir ve iktidarın yaptığı düzenlemeler, koyduğu
kurallar, oyunculara roller atar. Oyuncular bu normatif rolleri bilirler; rollerine uyarlar
ya da uymazlar. Üçüncü tarafın varlığı, katılımcı/oyuncuların yüz yüze iletişimlerinde
de kendisini gösterir. Kural ve düzenlemelerden şikayetler dile getirilse de, çoğunlukla
gruplar kendi birliklerinde sınırsızlıklarını koruma eğilimindedir, yani kurucu iktidarın
kuralları görmezden geliniyor‘-muş gibi’, iktidar umursanmıyor‘-muş gibi’ yapılır. O
sebeple bu normlar, hem oyuncuların birbirleriyle kurdukları yüz yüze iletişimlerde
yabancılaştırıcı etkilere dönüşür, hem de buna karşılık, bu normlara uyup uymamak
aynı zamanda yüz yüze iletişimlerin etkinliğini artırır. Bunu belirtmek için sebepler
vardır. Spontan/kuralsız festivallerden farklı olarak, kurallı festivallerde kuralların
varlığı bilinir. Bu festivallerde kurallar kırılıyorsa, bile bile kırılıyordur. Bu kurallar reel
sosyal yaşamın etkisiyle konulmuştur, yani aslında kurallar kırıldığında festival
üzerindeki reel sosyal yaşamın etkisi kırılmış olunur. Burada artık kurallı festivallerde
tersine dönen bir eğilim başlar. Kurallar nasıl inşa ediliyorsa, spontanlığa varabilmek
üzere, kuralsızlık da inşa edilecek, bu kez var olan kurallar kırılarak inşa edilecektir.
“Kim takar o kuralları?!” Bu curcunabaz/oyunbaz ses eşliğinde, festivallerde normatif
rollere uyma/uymama, kurallara kırma/uyma, festival ruhunun bozulması/inşası hep
yarış halindedir ve hep tartışılacaktır.
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Fotoğraf 18 - Rock'n Coke Festivali'nde görkemli sahne. Bu sahne görkemiyle katılımcılara kendisini
izlemesi gerektiği rolünü atadığı gibi, festival kurallarında da zaten “festivale gelenler” değil, “festivali
izlemek isteyenler” diye yazar. Katılımcılara edilgen bir rol atanmıştır. Katılımcılar festival meydanına
girip, bu sahneye gelip bakarlar, bir süre sonra festival meydanındaki restoranlara gitmeleri gerektiğini
düşünüp, yemek yemeye giderler ve sonra alanda turlayıp, tekrar sahne önüne gelirler. Fotoğrafta
görüldüğü üzere asfalt zemine yapay çimler konulmuştur. Katılımcıların “rahat etmesi için her ayrıntının
düşünüldüğü” vurgulanan, baştan sona yapılandırılmış festivalde, tüm yönerge, kural, düzenleme ve alanı
dolduran sembollerle katılımcıların yapıp/edecekleri de belirlenmiş olur, katılımcıların seçebilirlikleri
yoktur. Katılımcıların hiç bir rastlantı, sürprizle karşılaşmayacaklarının vaad edildiği ve bunun istendiği
donmuş bir oyun/festival... Katılımcılar bu oyunda oynamaktan çok oynatılmaktadırlar.

Örneğin sahnenin varlığı, hiyerarşinin ve yabancılaşmanın nüvelerini taşır. Sahnedeki
“yıldızlar” eşitsizliğe işaret eder. Festivali “yaşamak”tan ziyade, “seyredilecek” bir
olguya dönüştürmeye başlar. Yüz yüze iletişimlere; seyredilecek veya “seyredilmesi
gereken” üçüncü bir taraf ekler. “Yıldız” sahne alışı sonrası oyuncuların arasına
katıldığında ve/veya sahneden yüz yüzeliğe ilişkin samimi bir şeyler söylediğinde
ve/veya yaptığı müzikle “o an”a özgü öznel bir olay sahnelediğinde, festival ruhunu
inşa edecek, oyuncuları umursamadan kulisine çekildiğinde ise modern yaşamın
şeyselleşmiş müzik endüstrisini hatırlatacak ve festival ruhunu bozacaktır. Öte yandan
Woodstock’tan beri reel sosyal yaşamın etkisinde kalarak festival ruhunun anlamındaki
en büyük bozulma da, sahne anlayışında gerçekleşmiş gibidir. Nitekim, bu festivalleri
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oluşturanların ve katılımcılarının nazarında festival demek öncelikle sahne demektir,
yıldızlar demektir. Ne kadar çok ünlü sanatçı yer alırsa, festival de o kadar başarılı
demektir. Sahne merkezli bu düşüncede kamp yapmak anlamını kaybeder, festival
ruhunun doğaya kaçış anlamı bozulur ve nihayet katılımcıların kamp kurmayı istemeyip
sadece mecbur olunması

durumlarında,

yalnızca kamp

kurmanın

işlevinden

yararlanmak üzere çadır kurduğu, festivalin konser anlamına geldiği farklılaşma ortaya
çıkar. Katılımcıların tv’de gördüğü veya albümünü dinlediği yıldızları canlı
izleyebilmek üzere gittiği, merkezini sahnenin oluşturduğu ve açıkça agon-mimicry reel
sosyal yaşam (yapı) oyununun etkisinde kalan konser niteliğindeki bu tarz festivallerde,
Woodstock efsanesi de, ilahi rock yıldızlarının art arda sahne almış olmasıyla
anlamlandırılır. “-Woodstock efsanesi nedir? - Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez’i
canlı izlemek.”

Fotoğraf 19 - Rock'n Coke Festivali'nde sanatçılarla katılımcılar arasındaki hiyerarşinin fotoğrafı.
Buradaki bariyerler iki katmandır. Festival biletinden ayrı olarak satılan sahne önü biletleri hiyerarşiye
üçüncü katmanı ekler. Ön kısımda bulunanlar, sanatçıya özgü sahne önü biletine sahip. Bu fotoğrafın
ilerisinde ise tekrar bir sıra bariyer bulunur.
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Festival ruhunun ilahi yıldızlara ulaşmakla anlamlandırıldığı bu düşünce sebebiyle,
katılımcılarla festival arasında, aslında Woodstock’ta da yaşanmış olan çitler/bariyerler
curcunası farklı anlamlandırılır. Woodstock’ta hem festivali çevreleyen çitler aşılmış,
hem de ikinci gün sahne önü bariyerleri kaldırılmıştır. Elbette festival ruhuyla
duvarlar/bariyerler

uyumsuz

kalır

çünkü

her

türlü

duvar/bariyer,

soyut

kuralların/normların cisimleşmiş halidir. Kırılan kurallarla normaller değiştirilip,
özgürleşilir; aşılan bariyerlerle, çitlerle, duvarlarla her türlü sınırlandırma, ayırt etme,
ayrımcılık ortadan kaldırılır. Festival ruhu, aştığı çitlerle dışarıyla içerisi arasındaki
ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırır, çünkü yabancılaşmanın esaslı sebeplerinden birisi
bilet fiyatıdır. Aynı ayrım, göreli/kurallı festivallerde de vardır. Orada ise ayrım,
festivali başka bir dünya sayıltısıyla, reel sosyal yaşamın etki alanından kurtarmasıyla
savunulur ve festivali doğal sınırlarla ayırarak, festival ruhu karşıtı imgelerinden
arındırılmak istenir. Buna karşılık, biletin varlığı festivalin kendisine özgür bir alan
olarak ayrılması için değil, ekonomik anlamıyla dışarıdan ayıran duvarlar, çitler,
bariyerler olarak anlamlandırıldığında ticari kaygılar su yüzüne çıkar ve bir yanıyla
festival ruhundan hareketle gelen eleştirileri kuvvetlendirirken, bir yanıyla da agonmimicry etkisiyle katılımcılarına prestij (yarışmacılık) sağlar. Ücretli festivallerde bilet
fiyatları, salt varlığı sebebiyle katılımcıda “festivalin kendisi”yle ve katılımcıya
(kendisine) ne verdiğiyle ilgili hesaplaşma eğilimi yaratıp, katılımcıyla festival arasında
daha güçlü iletişim kurulmasına, buna karşılık katılımcılar arasındaki yüz yüze
iletişimlerin etkinliğinin de azalmasına sebep olur. Katılımcının festivalin kendisiyle
(katedralle) kurduğu iletişim, festivalin kendisine atadığı normatif rolleri daha iyi
anlaması/uyması anlamına gelir. Katılımcı, zaten ödemiş olduğu bilet parası sebebiyle
festivalin kendisine zevk verdiğine inanma eğilimine girer ve öncül olarak diğer
katılımcıların

da

çıkarabileceği

memnuniyetsizliklerin

bilet

parasından

kaynaklandığını/kaynaklanacağını düşünür. Doğal olarak festival ruhundan hareketle
veya ona yönelik getirilen her eleştirinin de bilet fiyatı sebebiyle olduğunu düşünür,
dahası festivale yönelik eleştiri getirmemenin prestij sağladığı fikrine kapılır. Aralarında
fark kalmayan bilet fiyatı ve festivalin kendisi, yani festivalin metalaşması, etkinlik
süreci boyunca hep tartışılacak, sağladığı özgürlük atmosferiyle festival ruhu üzerinden
değerlendirmeye tabi tutulacak, “ünlü”lere ulaşmanın getirdiği prestijle ise reel sosyal
yaşamın yarışmacılığına katkı sağlama eğiliminde olacaktır. Her iki durumda da
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“festivalin kendisi”nin sürekli eleştiri konusu olmasına sebep olan iletişimler
yaratacaktır. “Böyle festival mi olur?” gibi... Festivale verilen ücret, bir yanıyla
sağladığı özgürlükle, bir yanıyla ise yaklaşılmış olunan müzisyenlerle zihinlerde
tartışılacak fakat zaten ücretin ödenmiş olunmasıyla, bu tartışmada sağla(yama)dığı
özgürlük atmosferi görmezden gelinip, getir(eme)diği prestijle hesaplaşma eğilimi
yaratacaktır. Festival bileti her durumda ya festival ruhuyla, ya da prestijle çelişki içinde
kalacak, zihinlerde tartı(şı)lacak ve yabancılaşmanın nüvelerini atacaktır.
Kurallı festivallerde sahne önü bariyerleri ise festivali dışarıdan ayıran çitlerden farklı
olarak, festival ruhunun tehlikeli olduğu ve disipline edilmesi gerektiği düşüncesinden
kaynaklanır. Bu anlam ise festival ruhuna yönelik bir bozulmanın normalleştirilmesidir
ve günümüzde de hala devam etmekte olan curcunalara sebep olur. Festivallerde
bariyerlerin zorlanması sıklıkla karşılaşılan tipik curcuna başlangıçlarından biridir.
Özellikle akşam karanlığında daha çok karşılaşılan bu curcunalar, katılımcılarla iktidarı
karşı karşıya getirir. Öte yandan bu durum göreli/kurallı festivallerle tartışmasız/kurallı
festivallerin farkını da daha net ortaya koyar. Örneğin Rock’n Coke’ta bu curcuna
yaşanmış ve katılımcılarla güvenlik görevlileri karşı karşıya gelmiştir. Öte yandan
Rock’n Coke’ta (son yıllarda) sahne önü diye ayrı ücret ödenen yeni bir katman
eklenmiş ve sahne, her bölüm iki set, toplamda 4 set bariyerle katılımcılardan
uzaklaştırılmıştır. Sahne önü bileti olmayan katılımcılar, sahneye anca 30 m. civarı
yaklaşabilir durumdadır. Burada yaşanan curcunada katılımcılar sahne önü için ayrı
ödenmesi gereken ücreti vermemiş olsa da, bariyerleri kaldırmaya yönelik girişimde
bulunmuş, fakat aynı zamanda izin verilmeyeceği de bilinen bu girişim, oyunbozanlık
olarak yargılanmış ve sonuçsuz kalmıştır. Öte yandan bu olayın kaba bir benzeri de
İzmir’deki Rock-A’da yaşanmış, bir katılımcı, sahne önünde yer alan ve pek çok
kimsenin fark etmediği bariyerleri görmüş, “Rock-A’da bariyer kabul etmeyiz!” diye
bağırarak, hızla bariyerlere doğru koşturup, birini devirmiş, bir tanesini de sırtlayıp 1015 mt. öteye götürüp fırlatmıştır. Geri gelip, diğer bariyeri de alıp, onu da aynı yere
götürüp fırlatmıştır. Oyuncunun sahnelediği bu curcunabazca eylem, organizasyon
ekibinin, gönüllü çalışanların ve diğer katılımcı-oyuncuların alkışlamalarıyla beraber
oyuncunun oyunbaz olduğu kabulüyle taçlandırılmıştır.
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Fotoğraf 20 – Rock’n Coke Festival meydanından. Reklamların yoğunluğu bir miktar görülüyor. Tüm
standlarda, sosyal aktivitelerde, minderlerde, bardaklarda organizasyonun ana ve yan sponsorlarının
reklamlarıyla karşılaşılır. Organizasyon hiyerarşisinin görkemi hissedilir. Festival alanının
düzenlemesinde reel sosyal yaşamın groteskleştirilmiş karşılığı görülür. Sanatçıların programlarının
dakikası dakikasına şaşmadan sıralanabilmesi şovların kurgulanmış olduğunu gösterir. Görsel şovların
yalnızca karşıdan edilgen biçimde izlenebildiği sahne, reel sosyal yaşamdaki tek yönlü kitle iletişim
araçlarıdır. Meydanda bulunan V.I.P bölgesi, her zaman ayrıcalıklı kişilerin olduğunu gösterir. Sahne önü
biletiyle ise ayrıcalıkların satın alınabileceği gösterilir. Güvenlik görevlilerinin çokluğu, her zaman
tehlikeli kişilerin olduğunu ima eden reel sosyal yaşamdaki kolluk kuvvetleridir. Çalışanlara, festivale
yönelik hiç bir ayrıcalık sunulmazken, 8000 kişinin çalıştığı vurgulanarak ikircikli bir anlam işaret edilir.
Bu anlam bir yanıyla istihdam sağlandığına, bir yanıyla da meydanı dolduranların prestij sahibi
olduklarına işaret eder.

Birbirinin benzeri iki eylem, her iki festivalin sunduğu/atadığı normatif rollerle
doğrudan ilgilidir. Katılımcılar Rock’n Coke Festival alanına uzun protokoller ardından
varılan, yılanvari bariyerlerden geçerek girmiş, içeri girmenin ancak biletle mümkün
olduğunun deneyimini, ilk bariyerde uzun uzadıya beklemelerinde, güvenlik
görevlilerinin üzerini aramaları ve bilet kontrolü sırasında yaşamıştır. Katılımcılar,
festival alanında göze çarpan en gölge bölge olan, sahneyi karşıdan ve yüksekten gören
V.I.P bölümünü, sahne arkasında kalan, engin genişlikteki bölgeleri yani personel ve
sanatçılar için ayrılmış (ama içinde personelle sanatçılar için yine ayrımlanmış)
bölgeleri görmüş, böylece festivalde girebileceği/giremeyeceği yerleri anlamış,
öğrenmişlerdir. Festival alanında dünya ekonomisine yön veren ve organizasyonda da
yer alan sayısız sponsor/reklamla karşılaşmış, organizasyon hiyerarşisinin ne kadar
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yüksek yapıda olduğunu tahayyül edebilmiştir. Tüm bu hiyerarşik yapılanmanın en
altında olup, bariyerlerin arkasında bulunan güvenlik görevlisi ise yalnızca görevini
yapmaktadır. Herkesin normatif rollerinin tanımlanmış olduğu bu makinede
katılımcının bariyeri, güvenlik görevlisinin sabit tutmasına rağmen, güç kullanarak
ittirmesi, güvenlik görevlisinin bu girişimi olumlamamasını ve hatta geri ittirmesini de
beraberinde getirmiştir. Güvenlik görevlisi ise, tam da bu tip durumlarda izin
vermemesi gerektiğinin emrini almıştır. Güvenlik görevlisi, oradaki düzenin
sağlanmasının ve sürdürülmesinin sorumlusudur.26 Onun zihninde festival bölgelere
ayrılmıştır. Bu bölgelerden birbirine geçişin kaideleri vardır. Kişiye özel işlem
yapılmamalıdır. Eğer yaparsa, kendisi için de cezası vardır. Sahne önünde, birer metre
aralıklarla, yan yana dizilmiş güvenlik görevlilerinin, her on tanesinin ardında bir şef
vardır ve o on kişinin eylemlerini takip etmektedir. Aslında en önde bulunan güvenlik
görevlileri, profesyonel güvenlik görevlisi değildir. Bu kişiler, çoğunlukla üniversite
öğrencisi veya part-time bir işle orada bulunmaktadırlar. Katılımcıların çıkarabileceği
aksiliklere karşı, yüzlerine vurmamak kaydıyla, kontrol altına almak üzere, şiddet
kullanabilecekleri yönünde bilgilendirilmişlerdir. Sonuç olarak; bariyerleri ittirerek
sorun çıkaran bu kişiyi, geri ittirerek cezalandırma hakkı bulunmaktadır. Buna karşılık
geri ittirmesi curcunayı büyütmüştür, çünkü curcunabazın eylemini oyunbazca bulan,
yani onun öznel ve anlamlı bir girişimde bulunduğunu sayıltılayan daha kalabalık bir
grup da, curcunabaz/oyunbaza destek vererek bariyerleri zorlamaya başlamış, buna
mütakip güvenlik görevlilerine de destek gelmiştir. Curcunanın büyümesiyle dikkatler o
kısma yönelmiş ve “kurallar” tartışılmıştır. Katılımcı/oyuncular festival ruhuna ait
imgelerden hareket ederek kuralları tartışırken, güvenlik görevlileri tam da festival
ruhuna karşıt kalanları sıralar... Turner’ın kriz durumları için bahsettiği durumu anarak
denebilir ki, curcuna, kendilerinin oyunbaz olduğunu sayıltılayanların oyunu
değiştirmesine fırsatken, oyunun temsilcileri için de, oyunun kurallarını hatırlatmaya
fırsattır. Bu festival ise en başta “kuralların tartışmasız olduğunu” hatırlatır.
Bariyerleri zorlama girişimi bir yanıyla festival ruhunun yıldızlara ulaşmakla
anlamlandırıldığı, bir yanıyla da “festivalde bariyerler olmamalıdır” imgelerinden
hareket eden, aynı zamanda festivale giriş için zaten para ödemiş olmak ve sahne
26

Rock’n Coke Festivali’nde güvenlik görevlisi olarak rol almış olmamdan ve güvenlik görevlileri ile
yaptığım görüşmelerden yararlanıyorum.
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önünün zaten boş olması gibi “o an”ın reel gerçekliklerinden beslenir. Güvenlik
görevlilerinin nazarında ise “o an”ın kendi durumuna, sergilenen eylemin, sıradan,
normal ya da öznel olup olmadığına bakmamak, daha doğrusu bunu görmesine karşın
dikkate almamak düşünülür ve bu iki düşünce çatışır. Güvenlik görevlisinin görevi,
doğru olduğuna inandığı mutlakçı bir uygulamayı tekrar tekrar devreye sokmaktır ve bu
durum aslında, iletişimin oyun kurucu organizasyon tarafının iletişime katılmamış
olmasındandır. Güvenlik görevlileri bu eylemi gerçekleştirenlere yönelik cezai
uygulamaya gitmeyeceklerini belirtirken, eylemlerinin suç olduğunu hatırlatmış olacak,
sükunete davet ederken ise yaptıklarının bilinçdışı gerçekleştiğini ima edecektir.
Curcunanın

“o

an”ın

kendi

durumu

içinde

değerlendirilmesini

isteyen

oyunbaz/oyunbozanlar ise curcunabazlıklarıyla kalırlar ve kuralların tartışmasız
olduğunu tekrar öğrenmiş olurlar. Festival ruhu, katılımcılar tarafından, kurucu
iktidarın,

Coca-Cola’nın,

devletin,

organizasyon

şirketinin

koyduğu

kuralları

önemsemeden, durumu “o an”ın kendi gerçekliği içinde, güvenlik görevlileri ve
katılımcıların arasındaki yüz yüze iletişimlerle çözmeye yöneltse de, görevlilerin
değerlendirmesinde festival ruhunun etkili olması en olumsuz anlamdadır, daha doğrusu
var

olan

kurallardan

başka

bir

kriterin

değerlendirmeye

etki

edebilmesi

imkansızlaştırılmıştır. Dolayısıyla bu çatışmada makineleşme ile festival ruhu, tam
anlamıyla karşı karşıya gelir ve bu araştırmanın festivalle reel sosyal yaşam arasındaki
ilişkiye yönelik getirdiği açıklamanın cisimleşmiş karşılığı yaşatılır. Festival ruhu,
biçimsel akılcılığın yani makineleşmenin akıldışı özelliğine vurgu yapar.

Nitekim

buradaki curcunabazların işaret ettiği üzere, sahne önü bomboş olmasına karşın ön
tarafa geçilemez. Bu akıldışı durum kapitalist yarışmacılık kafesiyle anlamlandırılmaya
çalışılsa da, (ve kısmen anlamlı da kalmasına karşın,) yalnızca o düşünceden
kaynaklanmaz. Daha kapsamlı bir kabulden kaynaklanır. O da oyunbilimsel anlamla
gösterilebilecek olan kuralların değiştirilemeyeceğinin düşünce kafesidir. Çünkü aynı
durumla ekonomik niteliği olmayan kamp alanı düzenlemesinde de karşılaşılır. Rock’n
Coke Festivali F1 İstanbulPark’ta 15.000 çadırlık kontenjan ayırmıştır. Aynı bölgeye
5000’den daha az sayıda çadır sırayla kurulup, bu alan sıkıfıkı dolmasına karşın, diğer
alanlar boştur ve çadırların boş bölgeye götürülmesi talebi tartışılmaz. Dahası etrafta
kamp alanı olarak tayin edilmemiş bomboş başka alanlar vardır fakat bu durum da
tartışılmaz. Daha doğrusu tartışılır ama “o an – orada” olmayan oyun kurucu iktidarın
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temsilcilerince “tartışmasız”lıkla ifadelendirilir. Festival evreninin tüm tertipliliği içinde
de haklı olur. Bu durum yalnızca kapitalist yarışmacılıktan kaynaklanmaz, aynı
zamanda kurucu iktidarın koyduğu kuralların tartışılamazlığının artık oyunun tüm
oynayıcılarına da sirayet ettiği ve böylece tamamlandığı (simülasyon), makineleşmiş,
robotlaşmış, çökmüş bir kültürel kafese işaret eder. Çünkü kapitalist yarışmacılık
oyunun kurallarının tartışmasızlığını normatifleştirerek varlığını sürdürür. Bu iddiasının
reel sosyal yaşamda da geçerli olan bir rasyonalite olduğundan hareket eder ve kendi
yarattığı festivalde bu iddiasını takdis eder, festivalini bu iddiasının normalleştirmesine
yarayan bir araç olarak kullanır. Nitekim Rock’n Coke Festivali’nde geceleri kamp
alanına derin bir sessizlik çöker, çünkü bu festivalde uyuma zamanı geldiğinde
uyunmalıdır. Bu normatif durum yapılan düzenlemelerle katılımcılara atanmış, kendi
seçeneklerinde olmayan bir roldür. Eğlenmek üzere festivale gitmiş katılımcılar,
çadırların ses yalıtımının neredeyse sıfır olduğu da hatırlatılanırsa, birbirlerini rahatsız
etmemek için neredeyse konuşmazlar. Konuşan, gülüşen olması durumundaysa, çok
geçmeden hangi çadırdan geldiği belli olmayan bir ses, sessiz olunması yönünde aşırı
ciddi bir uyarıda bulunur. Haklı olduğunu düşünür. Festivalin tertipliliği içinde de haklı
olur. Oysa tüm festivallerde istenildiği zaman uyunup, istenildiği zaman uyanılabilir ve
en olmadık zamanlarda bile şarkı söyleyerek yeri göğü inletenleri suçlama veya
oyunbozanlıkla yargılama şansı olmaz. Çünkü festival ruhu, tam da tüm
oyunbozanlıkların ortadan kalktığı bir dünya yaşatmak içindir.
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Fotoğraf 21 - İzmir Rock-A'dan. Arkada sahne görülüyor. Bu festivalde sahnenin önünde bariyer
olmadığı gibi sahneden ayrı gösteriler de yapılır. Fotoğrafta İzmir Roman Topluluğu bir gösteri sunuyor.
Yapılandırılmış bu programlar katılımcı seyirci hiyerarşisini kaldırma amacı taşır, festival ruhunun
hissedilmesine yöneliktir.

Rock-A’da ise her şey ters yüz olmuştur. Bu festivalde sahnede müzik yapılır, fakat
sahne önünde özellikle gündüzleri kimse yer almaz, alsa da sahne önü akşamları bile
çok sıkışık hale dönüşmez. Öte yandan denizde, plajda, çimenlik alanlarda, ağaç
altlarında, kamp alanında, atölyelerin gerçekleştiği alanlardan müzik duyulur ve içten
içe müziğe eşlik edilir. Katılımcılar bu festivale gelirken “alternatif yaşamın demos’u”
ilanlarını bilerek gelir. Müzisyenlerin gönüllü olarak sahne aldığını, festivalin her
yerinde tekrar tekrar karşılaşılan, konuşulan, her türlü ayrımcılığa, şiddete, militarizme,
cinsiyetçiliğe, homofobiye, erkek egemenliğe ve hatta türcülüğe, özetle “tüm
hiyerarşilere karşı olma” fikri zihinlerine kazınır. Tüm bu atmosferde bariyerlerin
varlığı oyunbozanlığa dönüşür. Bariyerin oraya konulabilmiş olması, bir gönüllünün
işgüzarlığı yani bilinçdışı eylemi olarak kabul edilir. Oyunbazın aslında kaydadeğer bir
kahramanlık içermeyen eylemi, bu sebeple festival ruhunun, “biz buradayız ve başka bir
dünya burası, kendi dünyamız” imgelemine işaret eder ve her katılımcı tarafından
olumlu kabul görür.
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Festival ruhunun duvarlarla/bariyerlerle ilgili sorunu, onların tanımlanmış-tamamlanmış
tüm kuralların cisimleşmiş karşılığına denk gelmesindendir. Her kural tıpkı duvarlar
gibi bir ayrım yaratacak ve kişilere roller atayacaktır. Her kural tıpkı duvar gibi ölümsüz
bir katı gerçeklikmiş gibi görünse de, festival aslında onların öyle olmadığını hatırlatır.
Festival sayesinde her “normal”in aslında başka bir zamandan kalma, başkasının
(başkalarının) normali olduğu ortaya çıkar. Reel sosyal yaşam, kurallarla, duvarlarla,
normallerle bölünmüş parçalanmıştır. Burada tüm o ayrımcılıklar kaldırılıp, özgür ve
dostane biçimde, onlar olmadan da yaşanabilineceği ispatlanmak istenir. Festivallerde
bariyerler tehlikeli bir şiddeti uygulama fırsatı bulunamadığı için değil, bariyerler
olmadan da hiçbir şiddetin yaşanmayacağını ispatlamayı engellediği için sevilmez, hor
görülür ve kaldırılmak istenir.
Festival;

tüm

ayrımcılıkların,

normların,

ilkelerin,

ideallerin,

kuralların

kaldırılabileceğinin farkedildiği gençliğin hakiki bayramıdır. Gençliğin eğitim hayatı
boyunca öğrendiği fizik kanunlarından, tarih yasalarına, dilbilgisi kurallarından, zarafet
normlarına uzanan her türlü donmuş gerçekliğe şenlikli bir karşı koyma eğlencesidir.
Göreliliğin keşfedilmesi, göreliliğin yaşatılmasının bayramıdır. Festival evreninin köşe
bucaklarında, başka başka konu ve durumlarda olsa da, hep aynı ruhtan beslenerek,
bolca yankılandığı üzere: “Kime göre? Neye göre?”
Bu görecelilik içinde tüm duvarlar oyunbozan kalır. Duvarlar (kurallar), şenlikli
birlikteliğe karşıt biçimde, onu bozan ciddiyetleri hatırlatır. Festival bu sebeple
kuralların kırılıp, onarıldığı örneklerle dopdoludur. Örneğin bazı festivallerde voleybol
oynanır, öte yandan bu oyuna aslında voleybol demek yanlış olabilir. Eğer voleybol
diye spora diyorsak, buradaki başka bir şeydir ve pek de spor özelliği göstermez. Dörtbeş kişi sadece topun yere düşürülmemesi gerektiği, elle oynanan bir oyun oynarlar. Öte
yandan curcunabaz, gelen topu, basit bir şekilde eliyle yönlendirmektense zor biçimde
arkadan topuğuyla vurur. Oysa ayak kullanılmamalıydı! Oyunun kuralını kıran bu
curcunabaz, herkesin takdiriyle oyunbaz oluverir ve hatta artık oyun, herkesin öznel bir
şeyler yapmaya çalıştığı başka bir oyuna dönüşür. Çünkü bu eylem aslolanın oyun
değil, oyunun ruhu olduğunu hatırlatmış, her ne kadar eğlenceli veya hala
oynanıyormuş gibi dursa da, oyunun donuk akışını kırmış, dikkatleri kendi üzerine
çektiği kadar “şimdi”ye çekmiş, kuralları hatırlatmış, kuralların önemsizliğini
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vurgulayarak, göreliliğini hatırlatarak, oyunu baştan başlatmış, an’a hayat vermiş,
tazelemiş, canlandırmış olur. Benzer örneklere, frizbyde, deniz topu oynamada da
karşılaşılır. Festival açık ve özgür bir evren olduğunu hissettirdiği sürece, oyuncular da
oyun oynamayı bırakıp, öznelliklerini sergileyip, oyunla oynamaya veya festival
ruhunun yaşanabilmesiyle proto-oyunlar inşa etmeye başlarlar. Bu sebeple festivaller
paidia ve ludus arasındaki yelpazeye yerleşirken oyunlar ve oynanış biçimleri de
değişir. Top, frizby gibi oyunlara spor özelliğinden farklı biçimde, açık uçlu, aylak, yani
kazanma amaçlanmayan türlerde Rock-A ve Rock Tatili Foça gibi festivallerde
karşılaşılır. Çünkü rekabet-yarışma oyunları festival ruhuyla zaten çelişki içindedir.
Festivalin aylak ruhu, kazanma-kaybetmeli oyunları anlamsızlaştırır ve hatta
itibarsızlaştırır. Örneğin, Rock-A alanında bulunan plaj voleybolu sahası, bu oyunu
oynamaya ilişkin normatif bir rol tayin etmesine karşın, oynanışı aylakçadır. Tarafların
oyuncu sayıları denk değildir, oyuncular sıklıkla değişir, skor hesaplanmaz. Sayılmak
istense de bir sonuca varmaz. Oyunun bu şekilde oynanmasıyla, rekabetçilikkazanmacılık yani reel sosyal yaşamın en esaslı karakteri itibarsızlaştırılmış olunur. Bu
itibarsızlaştırmada oyunun kazanmaya yönelik geleceğe uzanan imgesi ve düzenliliğiyle
dalga geçilmiş, oyun an be an “şimdi”ye çekilmiş olunur. Rock’n Coke Festivali ise
kenar aktiviteler yani kenar oyunlar yönünden oldukça zengin olmasına karşın, bu
aktivitelerin çoğunluğu bilgisayar-makine desteklidir veya basbayağı atarilerdir.
Standlar aktivite sunsalar da, yine rekabet-yarışma oyunlarına yönelik, donmuş, çökmüş
oyunlar sunarlar (game). Yani makineleşmiş festival, makineleşmiş meta-oyunlar
sunarak varlığını normalleştirmeye devam etmiş olur. Örneğin İkea şirket standında, en
çabuk mobilya montajı gibi yarışmalar düzenlenmiş, kazananlara sembolik ödüller
verilmiştir.27 Stage Hero isminde küçük bir sahne katılımcılar için ayrılmış, Guitar Hero
ismindeki bilgisayar oyununun sağladığı teknoloji ile dört kişilik arkadaş grubu sahneye
çıkıp temelde joystick olan, bas gitar, solo gitar, davul ve mikrofon-vokalle oyunun rol
atadığı şarkıları çalıp, seyirlik rekabetler göstermiş ve bu sahnenin organizasyonu, bir
animatör-sunucu aracılığıyla düzenlenmiştir.28 Öte yandan örneğin, Stage Hero
sahnesinde üç kişilik arkadaş grubu eksik kalan dördüncü kişi için, hemen yanlarında

27

Festival sonrası İkea mağazasının restaurant bölümünde geçerli olacak ücretsiz kahve fişi gibi.
Animatör-sunucu sahne alacakların sırasını, kaç kişi çıkacaklarını denetlemiştir. Bir kez çıkan grubun
tekrar sahne almasını engelleyerek eşitlik sağlamaya çalışmış, eksik kalan arkadaş gruplarına, grubu
tamamlayacak kişiler bulmaya çalışmıştır.
28
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sahne almak isteyen bir başkası olduğu halde, festivalin kendisinin bir parçası/temsilcisi
olan sunucudan yardım ister. İkea’nın montaj yarışmasında rakipler birbirleriyle değil
de, yalnızca yarışmanın sunucusuyla iletişim kurar. Yani bu oyunlar yabancılaşmayı
önlemez

çünkü

temel

iletişim

festivalin

kendisiyle,

festivalin

kendisine

sunduklarıyladır. Festivalin her yerine dağılan kuyruklarda beklenirken veya Vodafone
standında internete bağlanmak için sıra beklenirken, katılımcılar hemen önündeki ile
iletişim kurmak yerine, festivalin temsilcisi olan düzenleyicilerden yardım ister,
bekleyişinin şikayetini ona bildirir, bekleten kişi de yine festivalin kendisine sunduğu
hizmetle iletişim halinde olduğu için bekleyeni fark etmez. Bireyler kalabalık içinde
kendi halinde yaşar. Festivalin ayrılmış bölgeleri katılımcıları birbirinden ayırır, her
taraftaki güvenlik görevlileri katılımcıların birbirine şüphe duyması gerektiğini ima eder
ve nihayet katılımcılar bir bilgisayar oyunu oynar gibi yalnızca festivalin kendisiyle
iletişim kurar. Festival reel sosyal yaşamın kurallarına karşıt bir yaşamken,
tartışmasız/kurallı festivaller neyin festival olmadığının örneğini gösterir ve reel sosyal
yaşamın hatlarını daha iyi görmemizi sağlar. Yine de Rock’n Coke Festivali’nde reel
sosyal yaşamda kolaylıkla karşılaşılamayacak biçimde yarım bırakılan atari oyunlarıyla
karşılaşılır, çünkü değiştirilemeyen donmuş oyun terk edilir. Normalde atari
salonlarında sıkı mücadeleler ve turnuvalar yapılmasına karşın, festival alanında aynı
oyun oynanırken rekabet gayrı-ciddi eğilimler gösterebilir, rakipler birbirinin
joysticklerine müdahalede bulunabilir. Oyunun formunu bozan veya kararsız bir formda
oynanmasına yönelten bu eğilimler yani oyunu oynamaktan çok, oyunla oynanan,
oyunun bozulduğu, “oyunbozanlık oynandığı” ve geleceğe uzanan oyunu “şimdi”ye
çekip, “kurallar”ı hatırlatan bu eğilimler, festivalin düzeni, tertipliliği içinde
oyunbozanlık yargısını da çağırmış olur. “Başka türlü”, tuhaf davranılan bu eğilimler,
bu festivalde basbayağı oyunbozanlık olur.
Oyunu bozmak, rahatsız etmek, an’ı değiştirmek, belki de oyunbazlığın doğasını tarif
eder ve oyunbozanlıktan farksız gibidir. Festivallerde “bu kadar da olmaz!” denecek her
aşırılığın, aslında ne kadar da mümkün olduğu gösterilir. Sınırlar yoklanır, verilen
tepkiler ölçülür, saf insani ilişkiler içindeyken yapılıp edileceklerle, reel sosyal yaşamın
yabancılaşmış davranışları ayırt edilir, anlaşılır, öğrenilir. Festival katılımcıları arasında
bu deneyimler yaşanırken, reel sosyal yaşam içinde veya dışarıdan anlaşılmayacak
başka türlü iletişimler ortaya çıkar. Oynanan oyunlar bozulurken iletişimler canlanır,
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alttan dostluk mesajları gönderilir. Gençliğin birbirleriyle alay etmesinin yolu açılır. Bu
alaylar reel sosyal yaşamdaki dedikoduculuğun, arkadan konuşmaların teşhir
edilmesidir ve samimiyetin göstergelerine dönüşür. Küfürler sevgi dolu bir tarzda
söylendiğinde, söylenebildiğinde tam aksine arkadaşlık-dostluk pekişir. Bunun daha
ileri biçimleri de vardır. Bizzat kendi arkadaşlarıyla boğuşmalar, kavga etmeler, sözle
veya fiziksel olarak birbirlerinin üzerine gitmeler, sıkıştırmalar, aşağılamalar... Bunlar
hep kendi arkadaşlarının sabrını zorlayan ama ona olan sevgisini göstermenin
göstergeleridir ve arkadaşlıkları dostluğa dönüştürür. Alınganlığa yer yoktur. Böylece
alınganlıklar sınanır, kişiler kendi konumlarını daha gerçekçi algılar, dostlar ilk kez
doğruyu söyler. Bu düşüncenin ayinleşmiş biçimi ise pogodur. Pogo, mimicry-ilinx
kategorisinin indirgenemez bir oynama biçimi olan paidianın belki de en net ifadesidir.

Fotoğraf 22 - Rock Tatili Foça'dan bir pogo anı.
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Fotoğraf 23 - Pogo gece karanlığında daha sıkışık, daha karmaşık şekillere bürünür.

Pogo, müzik eşliğinde oynayanların birbirini omuz darbesi veya elleriyle ittirdiği,
kaktırdığı, kalabalıkta dalgalanmalar yarattığı, kimi zaman kemik seslerinin geldiği,
düşmenin, ezilmenin mümkün olabildiği, küçük morarıklar ve hatta küçük sıyrıkların
gerçekleşebildiği bir çeşit danstır. Pogo aracılığıyla, katılımcılar arasında, kuralları
kırmanın ve hiç tanımadığı insanları ittirebilmenin mümkün olabildiği bir anlayış
gelişir. Reel sosyal yaşamda oyuncuların birbirlerine yapamayacağı yani normal
olmayan omuz atma, ittirme eylemleri yapılırken, normaller oyunbazca bozulmuş olur.
Artık, “o an – orada” birbirini ittirebilmenin mümkün veya normal olduğu bir evren
yaşanmaya başlanır. Öte yandan birisinin “dirsek atmak yok” diye acıyla bağırması,
devam eden oyunun normallerini veya oyunbaz ile oyunbozan arasındaki sınırları tekrar
tekrar inşa eder. Pogo bir yanıyla reel sosyal yaşamın birbirine dokunmayan
yabancılaşmış zarafetlerini, bir yanıyla reel sosyal yaşamdaki şiddetin nomalleşmesini
itibarsızlaştıran, ama aynı zamanda şiddeti ehlileştirmeye yönelik eğitimlerle de dalga
geçen, dalga geçerek onaran ve hem dans etmenin normallerini, hem şiddetin
normallerini yeniden inşa eden, yine de en çok “şu yaşanan an bizim an’ımız, kimse
bize karışmasın” mesajı veren bir festival ayini gibidir. Özelikle rock müzik
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festivallerinin olmazsa olmazıdır. Normalde herhangi bir bar, klüp veya evde kolaylıkla
yapılamayan bu coşkunluk için, açık ve geniş alanlara sahip festivaller fırsattır. Pogo,
sert bir oyun olmasına karşın aynı zamanda samimidir, çoğunlukla erkekler oynasa da,
arada bir kadınlar da oyuna katılabilir. Oynayanlarda, tanımadığı insanlarla o an’a özgü,
bir çeşit arkadaşlık kurma hissi uyandırır, içtenlikli bir iletişim yaratır. Disipline
edilmemiş patırtı, şamatasıyla şiddet yaratmaz, karşılıklı şiddetsizliği takdis eder. Kişi
kendisine yapılan en kızdırıcı eylemlere bile kızmamayı öğrenir. Grotesk bir özgürlükte,
yani bireylerin kendilerini sınırlandıran tüm normallerin, kuralların kalkması
durumunda bile birbirlerine güvenebileceklerini hissettirir. Bu oyun dayanışmacılığı
tam tersinden gösteren ters yüz olmuş bir birlikteliktir. Oynayanların kendi bedenlerini,
bedenlerinin zayıflıklarını veya kuvvetini tanıyabilmesi, ölçebilmesi de cabasıdır.
Aslında pogo, paidia/mimicry-ilinx’in özünü gösterirken verdiği mesajların, kurduğu
kendisine has dilin karmaşık sembolleri de bitmez. Pogo esnasında yapılan başkası gibi
olmalar, çocukluktan kalma ifadeler, karşısındakilere gönderilen alt-mesajlarla doludur.
Öyle ki her zaman tüm gruba gönderilmez, curcuna içinde gizliden takımlar oluşturulur
ve aynı zamanda oluşturulan takımlara da üçkağıtçılıklar yapılır. Huizinga’nın oyun
için; gerilim, denge, salınım, birbirinin yerine geçme, zıtlık, çeşitleme, birbirine
eklenme, ayrılma ve çözüm”le ifade ettiği (Huizinga, 1995: 28) özelliklerin hepsi bir
aradadır ve aynı zamanda Bahtin’in bahsettiği tüm ters yüz olmuş mesajlarıyla
birliktedir. Pogo sırasında maddi bedenler kadar zihinler de yoğun biçimde çalışır.
Bittiğinde ise morluklar, çizikler, sıyrıklar kontrol edilecektir. Oynayanlar birbirlerinin
bedenleri üzerine konuşacaktır. Bu eğlencenin içindeki şenlikli coşku elbette reel sosyal
yaşamın makineleşmiş robot kavrayışla anlaşılamaz ve hatta yine festival olan Rock’n
Coke Festivali’nde de anlaşılmamıştır. Rock’n Coke Festivali’nde pogo yapan gençlik,
herkesin onlardan rahatsız olduğuna dair zımni bir suçlamayla oyunbozanlıkla
yargılanmışlar ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dağıtılmışlardır. Tartışmasız
kurallılık, tartışmasız, donmuş bir düzen demektir ve bu düşüncenin hiç bir curcunayı
tasvip etmesi olanaksızdır. Pogunun gösterdiği anlamlardan birisi de budur oysaki;
çünkü pogo düzenin itibarsızlaştırılması, her türlü düzenlilikle dalga geçmek demektir.
Pogoya benzer özellikler uzun eşek ve deli halayı için de geçerlidir. Çocukluktan kalma
uzun eşeğin kurallarını sanki kimse hatırlamıyor gibidir. Birileri “tek mi? çift mi?” diye
sorup, birilerinden de, “tek”, “çift”, “bildiniz”, “bilemediniz” sesleri çıksa da, amaç

126

sadece tepinmek gibidir. Takımların sayıları eşit değildir. Zaten ortada takım olup
olmadığı da meçhuldür. Birileri yatmış olursa, o sıra oralardan geçenler bile hemen
atlayacak, diğer takımın da atlamasıyla, oyun bir anda “altta kalanın canı çıksın”a
dönüşecektir. Bu oyunla, reel sosyal yaşamın özgürlük sayıltısıyla dalga geçilir.
“Herkesin özgürlüğünün bir diğerinin özgürlük sınırına kadar olduğu” söylenen ve
aslında hiç kimsenin özgür olmadığını vurgulayan “normal” itibarsızlaştırılmış, dalga
geçilmiş olunur. Paidia, yani festival ruhu, her türlü sınırlamaya düşman insanın hakiki
şenlikli doğasıdır.

Fotoğraf 24 - Deli halayından bir kare. Halay dağınık olduğu için fotoğrafa sığmıyor. Fotoğrafın çekildiği
esnada yaklaşık 60 kişi festival alanını turluyor. Ortadaki genç kadın, taşı şişeye vurarak, ellerinde pet
şişe olanlar ise içindeki çakıl taşlarıyla gürültü çıkarıyor.

Deli halayı ise festivalleri karnavallaştırır. Katılımcıların ellerine aldığı herhangi bir
enstrüman ya da enstrüman görevi gösterecek, gürültü çıkarabilecek “şey”lerle koroya
dahil olarak gerçekleşir. Kimi zaman ardışık, kimi zaman dağınık yol alınarak tüm
festival alanı dolaşılır. Davullarla, cam şişelerle-bardaklarla, düdüklerle, ıslıklarla, alkış
tutarak veya pet şişelerin içine taş doldurarak, belli bir ritim olmadan ya da kuru
ritimlerle salt gürültü çıkarmak için tur atılır. Genellikle öğlenleri festival
sakinleştiğinde herkes “rahatsız” edilir. Koroya dahil olanlar gülme krizlerine varana
kadar eğlenir. Bu curcuna ile müziğin normları kırılmış-itibarsızlaştırılmış, şenlikli
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birliktelik onaylanmış olunur fakat her şeyden önemlisi festivalin akıp giden sükuneti
kırılıp, katılımcılar “burada ve şimdi”ye çağrılır.
Günler süren festivalde, reel sosyal yaşamın tüm soyut düşüncelerinden uzaklaşılmış,
yaşam “burada ve şimdi”ye çekilmiş, katılımcılar maddi bedenleriyle başbaşa kalmıştır.
İletişimlere de yansıyan bu durum festival için oldukça aslidir. Örneğin tüm
festivallerde tuvalet, organizasyonun sunduğu olanakların ille de yetersiz kaldığı bir
sorun olarak algılanır. Öte yandan her festival, bir şekilde doğayla ilişkili konumlandığı
için, bu sorun küçük maceralarla yaratıcı biçimlerde aşılabilir, aşılır. Aslında
tuvaletlerin kriz olarak algılanmasının altında daha derin bir mesele vardır. Festivallerde
tuvaletini yapmak krizdir çünkü tuvalette olmak reel sosyal yaşamda yok sayılmıştır.
Festival dışındayken sanki kimse tuvalete gitmiyormuş gibi yapar. Oysa insanın kendi
bedeninden yabancılaşmasının en net örneği olan bu durum festivalde su yüzüne çıkar.
Reel sosyal yaşamda kimsenin üzerine konuşmadığı tuvalete çıkmak, festivallerde uzun
uzun konuşulmaya sebep olur. Herkes kendi tuvalet macerasını anlatır, anlatmaya
mecbur kalır. Böylece kaba saba şeylerle alakası yokmuş numaralarından uzak, samimi
bir iletişimin kapısı açılır. “Mendil var mıdır?” “Mendil lazım” “Islak mendil/Kuru
mendil” “Büyük mü, küçük mü?” “Sen nerede yaptın?” “Nasıl yaptın!?” Genç
kadınların regl durumlarını da içeren tüm bu iletişimlerle insanları birbirinden
yabancılaştıran görgü kuralları, kibarlık normları tartışılmış, bu normların hatları açığa
çıkmış, abartılı ayıplarla görgü budalalıklarına dönüşebilecek zarafet normları
itibarsızlaştırılmış ve onarılmış olunur. Olanaksızlıklar içinde duş almaya çalışılırken,
kıyafet, mayo-bikini değiştirilmek istenirken, birbirlerinin havlularını, kıyafetlerini
değiş-tokuş ederken veya çıplaklıklarıyla, maddi bedenler üzerine iletişimler kurulur ve
bu iletişimlerle festival ruhu yaşanır, çünkü bu iletişimlerin hepsi maddi bedenlerin
“burada ve şimdi” evrenine yerleşerek, geçmiş ve geleceği unutturur; üstelik gençliğin
kendi biyolojilerini keşfetmeleri de cabası. Aslında bunların bile daha ileri biçimleri
vardır.
Festival ruhu, olanaksızlıklar arttıkça kendisini daha güçlü hissettirecektir. Festivale
tertipli, düzenli tüm ihtiyaçları tamamlanmış olarak gelenlerin yanında, çadırı, uyku
tulumu olmadan gelip, perperişan olanlar da vardır ve aslında onlar festival ruhunu daha
çok hissedip, hissettirecektir. İki kişilik çadırda beş kişi birbirinin üstüne binerek
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uyumaya çalıştığında, sarhoş arkadaşlarının koluna girip taşımaya çalıştıklarında,
kusmalarda, güneşten yananlara çözüm bulunmaya çalışıldığında, böcek ısırıkları,
kesikler, sıyrıklar, morarıklar, kaşıntılar hep maddi bedenlere indirgenmiş iletişimler
olarak tartışma-konuşma konusu olacak, reel sosyal yaşamda karşılaşılmayan bi’acayip,
bi’tuhaf iletişimlerin kapısını aralayacaktır. Bu tür durumlardan “o an” şikayet ediliyor
olsa da, festival sonrasına anlatılan hikayeler tam da bunlar olacaktır. Bu durumların
hepsi aslında bir yönüyle de gündelik hayatın konforunun itibarsızlaştırılmasıdır.

Fotoğraf 254 - Rock-A'da günün ilk ışıkları. Çadırı olmayanlar veya çadırı güneş altında haşlananlar
uyumak için gölge alana kaçmış durumda.
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Fotoğraf 26 - Rock'n Coke Festivali’nde kuralların tartışmasızlığının yarattığı bir akıldışılık örneği.
Her festivalde olabileceği gibi, sabah güneşiyle haşlanarak uyanan kampçılar, az da olsa gölgelik, rahat
minder ve çimlerin bulunduğu festival meydanına geçemeyince ortaya çıkan bir manzara. Fotoğraf
kapılar açıldıktan sonra ve hatta öğle civarı çekilmiştir. Sabah saatlerine göre çok daha az yoğunluk
var. Öğlen saatlerinde bile böyle bir manzara olabilmesinin sebebi ise festival meydanına mat ve uyku
tulumlarının sokulmasının yasak olması. Katılımcılara, meydan ve kamp alanı arasında kalan bu
köprünün gölgesi çare olmuştur. Katılımcılar her iki fotoğraftaki durumlarından da içten içe keyif
alırlar, buna karşılık ilk fotoğraf seçenekleri dahilindeyken, ikincisi mecburiyettendir.

Festivalde her katılımcı (kendisine) tuhaf gelen şeylerle karşılaşacaktır. “A-a ne yapıyor
o?”, “şu geçene bak!”, “bu ne?” Elbette herkesin tuhafı kendi çerçevesindendir. Buna
karşılık bu durumlar festival ruhunun yerleşmesine ön ayak olacaktır. Festival, herkesin
farklı tuhaflıklarıyla, herkese yönelik karanlık/öngörülemez/spontanlıkların mümkün
olduğu bir evren olduğunu göstermeye başlar. Her şey yapılabilir, her şey mümkündür.
Tüm bastırılmışlıklar, beklentiler açığa çıkar. Reel sosyal yaşamda her ne
yapılamıyorsa, o artık “burada ve şimdi”de yapılabilir. Tam yeri, tam zamanıdır. Reel
sosyal yaşamın festivale yönelik özgür seks, alkol ve uyuşturu maddelerle bütünlenen
imgeleri de, temelde bu özgürlükten bağlanır. Öte yandan bu imgeleri festivalin “burada
ve şimdi” evrenindeki maddi bedenselliğe indirgenmişliğiyle açıklamak da yetersiz
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kalır. Festival aynı zamanda kendi büyüleyici atmosferine sahiptir ve zaten müzik
festivali yaşamı, temelde, tam da donuklaşmış bir sekülerliği protesto edip, büyülü bir
atmosfere kaçış, daha doğrusu bilişsel olarak büyüleyici olarak algılanan bir atmosfere
kaçış ve bu büyüleyiciliği inşa ediş anlamında yaşatılır. Öte yandan reel sosyal yaşam
da bir büyüdür, fakat bilişselliğiyle pragmatizmin, determinizmin, sekülerizmin,
sterilizmin, rasyonalizm v.b. “normaller”inin içinde donmuştur. Weber ve Huizinga’nın
dile getirdiği modern toplumda büyünün/oyunun yitirilişi veya tam aksine sonraki
kuramcıların belirttiği gibi oyunun/büyünün reel sosyal yaşamın ta kendisine
dönüşmüşlüğü bu şekilde özetlenebilir. Festivale girildiğinde eski bilişsel büyülenmişlik
devam edebilir. Doğa, müzik olmasına karşın, hala akşama kadar kağıt oynayanlar
vardır. Mekan değişmiş fakat düşünce aynı kalmıştır. Gündelik hayatlarındaki aynı
bilişsel kabulleri, farklı bir yerde devam ettirmektedirler. Elbette bu yadırganacak bir
durum değildir, festivalde ara sıra kağıt da oynanır fakat tutukluk da bellidir.
Oynadıkları yarışmacı oyunda çeteleler tutulup, skor hesaplanırken, oyuncular reel
sosyal yaşamı zihinlerinde taşıyıp getirmişlerdir. Kendilerini kapattıkları oyun
evreninde, festival ruhunun aylak, açık uçlu, spontan bilişselliğinden hala uzaktadırlar.
Katılımcılarının reel sosyal yaşamın tüm yaptırım ve sorumluluklarının karmakarışık
bilişselliğinden çıkıp, festivale özgü “burada ve şimdi”nin basit bilişselliğine geçip
tamamen kendi seçebilirliğinde davranması, festivalin, reel sosyal yaşamın etkisinde
kalarak yapılandırılmasına bağlı olarak, katılımcılarla festival arasında Woodstock’tan
(ya da Monterey) beri yaşanan festivallere özgü curcunalara sebep olur.
Festivallerde yalnızlardan veya sevgililerden oluşan arkadaş grupları, elbette güzel
zamanlar geçirirler. Festival aşk konusunda coşkunluk veya sükunet farketmeden, hem
romantik, hem de karanlık bir Shakespeare yaz dönümü bahçesi sunar ve bu özelliğiyle
bile normalleri zaten bozmuş, itibarsızlaştırmış, normlarla dalga geçmiş olur. Müzik
eşliğinde gün batımı izlemeler, dans etmeler, çimenlerde yatmalar, beraber şarkı
söyleyip, uzun sohbetler etmeler festival ruhunu besler, büyüler. Festival reel sosyal
yaşamın etkisinden çıkıp, doğa harikası yerlerde, doğanın içinde oldukça yapaylıklar
kalkar. “Burada ve şimdi”nin doğal iletişim ortamında, kişinin yapmacık kendisine ait
olmayan, uzaklarda kalmış normlardan, geçmişine ait bilgilerinden ve geleceğe ilişkin
hesaplarından hareket eden bir dil kullanması anında farkedilir. Kişi kendi bilinciyle
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özgürce hareket eder. Festival kurumlaşıp, reel sosyal yaşamın etkisine girdikçe, kişiler
kendi seçeneklerinin dışında üzerlerine atanan normatif rollere uymaya yükümlü
hissederler.

Erotizmin/seksizmin

reel

sosyal

yaşamın

her

yerine

bulaşmışlığı/bastırılmışlığı sebebiyle, “festivalde seks yapılır” mottosu festivale
gidenleri heyecanlandırır. Festival hakkında gençlikte tek gecelik ilişki mottosu bolca
dillendirilse de, katılımcılar festivale aslında çiftler halinde gitmek gerektiğini de içten
içe düşünür, isterler fakat bunun şart olmadığını da bilirler. Festival ruhunun sevişmeye
ilişkin evreni de festival dışından ayrı, festivaldeyken ayrı anlamlandırılır. Festivalin
dışarıdan hodbince algılanan sevişmeye ilişkin imgeleri katılımcıların festival evrenine
girişleriyle birlikte değişir. Festival özgür ve doğal olarak yapılandırıldıkça, makyajları
denizin alıp götürmesi, kum, kir, çimenle üstünün başının toz olup, saç başın dağılması
gibi, reel sosyal yaşamın seks ve sevişmeye ilişkin normallerinin de hatları açığa çıkar,
anlaşılır.
Örneğin Rock’n Coke’ta festivalin yapılandırılışı, cinsellikle ilgili eğilimi farklılaştırır,
cinselliğin doğallığının yitmesine ve bozulmasına sebep olur. Buraya gidenler de bir
gençlik müzik festivaline giderler, “seks” imgesi burada da zihinlerdedir ve
katılımcılarında heyecan uyandırır. Bu sebeple atanmış statülerin getirdiği prestijler
daha açık sergilenir. Marka/son moda kıyafetlerle zenginlik, zevk, prestijle karışık
gösterilmeye/sahnelenmeye çalışılır. V.I.P bölümü verandasından festival kalabalığına
kasıla kasıla bakılır, katılımcıların çalışanlarla olan iletişimi züppeleşir. Organizasyon
görevlilerinin, konumu yükseldikçe sayısı artan boyun yakalıkları, telsizler, kulaklıklar
prestij gösterisine dönüşür. Sahne önüne caka satılarak geçilir. Öte yandan bu iletişimler
karmaşıktır. Örneğin barda çalışan görevli, Rock’n Coke’ta barmen olduğu için
kendisinin prestij sahibi olduğunu düşünür, katılımcı ise onun kendisi için çalışan
“bayağı” bir görevli olduğunu hatırlatmaya çalışır. Kimileri davetli olarak gelmiştir ve
bunun sağladığı prestiji, kimileri ise o çok pahalı bilet ücretini vermiş olmanın prestijini
göstermeye çalışır. Bunlar aslında reel sosyal yaşamdan tanıdığımız davranışlardır,
fakat burada festivalin yapılandırılışına paralel olarak groteskleşir. Reel sosyal yaşamda
da sınıflar ayrılmış, statüler belirlenmiş, sanatçılar ilahileştirilmiştir. Öte yandan reel
sosyal yaşamda statüler, buradaki girilemez bölgelerle, bariyerlerle, çalışanlara yönelik
alanlarla işaret edildiği kadar net biçimde ayrılmamış, cisimleşmemiş, bu kadar açık
sahnelenmiyor gibidir. Seks imgesi prestijlere yansısa da, bu festivalde kamp-çadır
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yaşamı daha önce bahsedildiği üzere tanımlanmamış, bu yaşam daraltılmış, hatta
neredeyse gece uyumak dışında yok sayılmıştır. Alanı dolduran 20-25.000 civarı
katılımcının yalnızca 5000 civarı kampçıdır ve kamp kuranlar alanda neredeyse
belirsizdir. Sonuç olarak değinilmek istenen bu festivalde tıpkı reel sosyal yaşamdaki
gibi erotizm/seksizm hem abartılmış olarak sahnelenir, hem de abartılmış biçimde
bastırılmış olunur. Yani yapılandırılmış festival evreninde, yapılandırılmış reel sosyal
yaşamdaki seks imgesi daha grotesk biçimde yaşanmış olur.
Festivalin sevişmeye ilişkin imgesinde “savaşma, seviş” sloganını anmak, festivalin
seksle ilişkili anlamına yönelik, kavrayışımızı derinleştirecek ipuçları verebilir. Bu
sözün 60’lı yıllardan bugüne içerdiği cinsellik teması gittikçe ön plana çıkmış,
içeriğindeki topografik anlam saklı kalmış gibidir. Hala güçlü bir etki uyandırır fakat
hep cinselliğiyle sınırlı anlamında algılanır. Bu sözün esas muhatabı ne devletlerdi, ne
de o sıralar Vietnam’da savaşan askerler. Bu söz hippi gençliğinin kendi akranı olan ve
yine aslında çoğunluğu oluşturan diğer orta/alt sınıf ABD’li gençliğe yönelikti. Gençlik
diğer gençlikle konuşuyordu. Sözün güçlü etkisi en açık haliyle onlara karşı devreye
girdiğinde açığa çıkar ve günümüzde de yaşatılırken en güçlü olduğu an, yine aynı
durumun getirdiği ses ve jestle birlikte var olur. Festivalin içindeyken ise muhatabı olan
gençlik olmadığı için, sözün anlamı da yitip kaybolur. Öte yandan verdiği mesaj, salt
cinsellikle ilgili değildir. Savaşmak “yukarı”dakilerin işidir, sevişmek ise yeryüzüne ait
“aşağı”dakilerin, “basit” insanların. Devletler, hükümetler, ordular, politikacılar,
şirketler, holding patronları savaş konuşurlar, stratejiler güderler, geleceğe ilişkin
hesaplar yaparlar. Sevişmek ise an’a dairdir. Gelecek hesaplarından ayrı uçucu
şimdiliklerdir. Böylece savaşmak gibi “büyük” “onurlu”, “şerefli” bir olgu, sevişmek
gibi üreme organlarına, bel-altına ait bir imgeyle itibarsızlaştırılmış, onunla dalga
geçilmiş olunur. Fakat üremenin doğurganlığı gibi, bu anlam da, yerin dibine soktuğu
kadar, çift karakterli bir şekilde yaratıcıdır. Hayat ve tazelik verir. Savaşlar bitmemiştir,
hala devam eder. Savaş durumları kitle iletişim araçlarından topluma simüle edilir.
Gençlik de (herkes gibi) devam eden savaşı-savaşları, Çin’in ekonomideki yükselişini,
Saddam’dan sonraki Irak’ı, ABD emperyalizmini konuşur. Gazetelerdeki köşe yazarları,
tv’lere çıkan stratejistler gibidirler. Kendi orta/alt sınıf hallerinde bu konuları
konuşmayı elzem sayarlar. “Savaşma, seviş”, o zamanlarda da var olan bu konuşmalara
yönelikti. O gençliği rahatsız etmek üzere, onların pek önemli sayıp konuştukları
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konulara oyunbaz bir “dur” deyişti. Söz, geleceği konuşmaktan, “şimdi”ye çağırıyordu.
Çünkü savaşı konuşmak, gençliğin üzerine atanmış normatif bir roldü. Seçenekten
ziyade görevdi. Kendisini pek önemli gören orta/alt sınıf ABD’li gencin konuşmasıyla
hiçbir şey değişmiyordu, hatta kendileri tamamen etkisiz elemanlardı. Sözün rahatsız
edici, yaratıcı, uyarıcı etkisi de bu şekilde ortaya çıkıyordu. Bu söz, günümüzde
çoğunlukla algılandığı gibi salt apolitik “an’ı yaşa, hayatı yaşa” vurgusunda olmadığını,
veya tersine, “burada ve şimdi”yi yaşamanın, reddedişiyle, aslında ne kadar güçlü bir
politik duruş olduğunu gösterebilir. O gençliğe, “büyük-onurlu” şeyler konuşmasına
karşın aslında ne kadar “zavallı” konumda olduğunu hatırlatıyor, onun kendi konumunu
anlamasına yönelik ikircikli bir provokasyonda bulunuyordu. Onların kendi konumlarını
anlaması, yukarıdakilerin kendilerinden ne kadar uzak olduğunu fark etmelerini
sağlayıp, hiyerarşik simülasyonun dizgesini kırmalarını sağlayacaktı. Sevişmek “ayıp”
ama şenlikli provokatif niteliğiyle sözün esas vurgusunu güçlendirip, yenileyici,
yeniden doğurucu özellikler katsa da, sözün özü karşısındakini “yukarıya ve geleceğe”
yönelmiş, kendisine ait olmayan bir algıdan çıkarıp/kırıp, ters yüz edip “burada ve
şimdi”ye çekmesiyle şaşırtmasındaydı. Hala güçlü etki uyandırmasının altındaki esas
anlam da budur. Dolayısıyla festival ruhunun sevişme imgesi “burada ve şimdi”nin
yaşatılabilmesinden ayrı görülemez. Aslolan, tüm yaptırım ve yükümlülüklerden
kurtularak yaşayabilmek, yukarıyla bağlantıyı kesebilmek, reddedebilmektir. Sevişmek
bu özgür evrenin doğal bir yan ürünüdür. Bugün, hem bu sözle, hem de genel olarak
hippiliğe ilişkin, “sevişme” imgesi ön plana çıkarılsa da, esas imge bir geçişli doğaya
işaret ediyordu; “kaçıp/çıkıp, özgürleş.” (freedom from, freedom to)
Festivalin büyüleyiciliğinde alkol ve uyuşturucu maddeler de reel sosyal yaşamın
bilişsel etkisinden kaçıp/çıkıp, “burada ve şimdi”de yaşamak içindir. Öte yandan
festivalin curcunasının yalnızca statik bir “burada ve şimdi” yaşamı olmadığını da
gösterir. Alkol coşkuyu artırmak, tutukluktan kurtulmak ve yeni bir “şimdi”ye yelken
açmak içindir. Açılan her şişe yeni bir başlangıç olacak ve mazide kalan “şimdi”yi
gömecektir. Elbette kadeh/şişe tokuşturma, beraberliği takdis eden, arkadaşlığı,
dostluğu pekiştiren, en eski şenlik geleneklerinden biridir. Kişileri zihinlerindeki
uzaklardan alıp, “o an”ın kendi içine taşır, göz göze gelinip, çınlama sesiyle de, “o an”ın
imzası atılır. Bu gelenek, en eski zamanlardan beri büyülenmişliğin ve hatta kutsallığın
alanında kalmaktaydı.
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Festivalde sabah kalkıp içmeye başlamış olanlar alkolikler değildir, çoğunlukla daha
önce bunu hiç yapmamış olanlardır. Festival her özgürlük gibi, alkol konusunda da,
istediği zaman, istediği kadar içebilmenin/içebileceğinin fırsatını sunar. Reel sosyal
yaşamın kısıtlamaları fark edilir. Alkol hakkındaki “normaller”in hatları açığa çıkar.
Alkollüyken reel sosyal yaşama ait imgeler ve normaller itibarsızlaştırılır, reddedilir,
unutulur. “O an”ın kendi durumuna göre inşa edilir. Alkollü kişinin bilincinin yerinde
olmadığına ait söylem, reel sosyal yaşama göre bilinçsizliktir. Kişi yaptıklarının,
ettiklerinin farkındadır, fakat o an’ın kendi durumuna göre hareket eder. Festivalde, reel
sosyal yaşamın alkollü kişilerin “tehlikeli” olduklarına dair imgesiyle dalga geçilmiş, bu
normal, içerek, daha çok içilerek itibarsızlaştırılmış olunur.
60’lı yıllardan bugüne sevişmek ve alkol konusunda, reel sosyal yaşam normlarına
yönelik karşı duruş ve çatışma hala devam etmesine karşın, festivallerin “kendi içinde”
rütinleşmiş gibidir. Bu rütinleşmede festival, hem bastırılmış seks imgelerini, hem de
seksizmin imgelerini bir arada itibarsızlaştırır. Keza alkol konusunda da hem özgürce
içilebilen, hem de salt içmek için gidilen bir yer olma imgelerini beraber
itibarsızlaştırıp, dalga geçtirir. Böylece ters yüz olmuş normalleşmelerin hatlarını da
açığa çıkartır. “Aklın, fikrin sekste”, “işin, gücün içmek” gibi... Buna karşılık çatışma
tartışmasız/kurallı festivallerde hala gizli imalarını sürdürür. Rock’n Coke Festivali’nin
kamp alanı ve alkol satışlarının saatlerine yönelik düzenlemeleri bunun örneğidir ve
bastırılmışlığa hizmet eder.
Öte yandan uyuşturucu madde kullanımına yönelik yasaklar, festivallerin her halde 60’lı
yıllardan beri yaşanan en tipik curcunalarına da sebep olmaya devam eder. Reel sosyal
yaşamda uyuşturucu maddeler yasaktır. Bu yasak tüm kurumsal festivallerde
katılımcılara bildirilir. Buna karşılık Woodstock Festivali’nin, o zamanlar geniş bir
akıma dönüşen karşı kültür gruplarının kendi kendine örgütlenip, düzene meydan
okuduğu devasa bir illegal yaşam olduğu da açıktır. Yaklaşık 600 bin ile 1 milyon arası
gencin katıldığı festivalde katılımcıların neredeyse tamamı, o zamanlar çok meşhur olan
halusinojenik ve kenevir türevi maddeleri kullanmış, düzenin temsilcileri Woodstock
kasabasını felaket bölgesi ilan ederek, herkesi hapse tıkamak yükümlülüğünden
kurtulmuştur. Festivallerde bu maddelerin kullanılması günümüzde de her daim curcuna
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sebebiyken, festival (Woodstock) ruhunun grotesk özgürlüğünün illegal kaldığı, reel
sosyal yaşam kurallarıyla bir başka çatışması ortaya çıkar.

Fotoğraf 27 – Göreli/kurallı denebilecek Uluslararası Reggae Festivali kamp alanından bir kare.

2009 Yılında Antalya’da “cennette birleşelim” sloganıyla Bob Marley anısına
gerçekleştirilen Uluslararası Reggae Festivali’ne yurt içi ve yurtdışından, çoğunluğu
genç, rastafarian, Hint kültürü meraklıları, hippiler ve daha birçok alternatif
düşüncelerden beslenen ya da marjinal kalan gençler, daha ilk gün geç kalmış sahne
kurulumu devam ederken, yanlarında getirdikleri hint kenevirlerini çıkarıp kalabalıklar
halinde içmeye başlamışlardır. Karanlık basınca sivil polis ve jandarmalar (belki
rastlantısal denebilecek, görüşülen) üç kişiyi merkeze götürmüş, bu kişileri
oyunbilimsel anlamda oyunbozan olarak yargılamışlardır. Memurlar, çadırların içine
bakmadıklarını (yani orada içebileceklerini), böyle ortada alenen içilmesine izin
vermeyeceklerini belirtmişlerdir. Öteki gün katılımcılar temkinli davranma gereği
hissetseler de, bir çeşit meydan okuma gibi toplu olarak içmeye devam etmişler ve bu
tutumun ardından ise aralarında turistlerin de olduğu toplam 15 kişi daha jandarmalar
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tarafından merkeze götürülmüştür. Bu gelişme oldukça etkili olmuştur. Üçüncü günden
itibaren ilk iki gün oluşturulan kalabalıkların olduğu yerlerde yeller esmiş, kimlerin sivil
polis olduğu belirsiz hale gelmesiyle festivalde şüphe ağır basmaya başlamıştır.
Kalabalık gruplar artık 5-6 kişilik gruplara düşmüş ve hint keneviri içmek için daha çok
çadırların içi kullanılmaya başlanmıştır. Birbirini tanımayan kişiler gülerek de olsa,
birbirlerinden şüphe duymamak için hiçbir sebepleri olmadığından bahsederken, “beni
tanıyan var mı? oyunu” denebilecek bir strateji geliştirilmiştir. Bir çadırdan ses ve
gürültüler geliyorsa, çadıra kafasını uzatan kişi “beni tanıyan var mı?” diye sorar.
Tanıyan varsa, o kişi de gruba eklemlenir. Artık kenevir, kapalı ve gizli olarak,
tanınmayan kişilerin şüphe uyandırdığı bir halde, herkesle beraber içmemeye özen
gösterilerek içilir. Nitekim çoğu festivalde kuytu köşede kenevir içen gruplar yer alır.
Bu yaptıkları birbirleri arasında güçlü iletişimler yaratmasına karşın, kendilerinden
olmayanlardan yabancılaştırır.
Festivallerde kenevir ve türevlerinin içilmesi, reel sosyal yaşamın üretim ve
yararcılığının itibarsızlaştırılması ve daha fazlasıdır. İçenlerin, hukuğa, devlete, sağlık
raporlarına güvenmediklerini gösterir. Onların kendi referansları vardır: “Şu hukukta, şu
devlette yasak değildir.” “Şu sağlık raporları aksine yararlı bile olabileceğini söylüyor.”
“Şamanlar da, şu kabileler de, hippiler de, şu sanatçılar da kullanıyordu.” “Tanıdığım şu
kişi ömrü boyunca kullandı ve hiç bir şey olmadı.” “Tanıdığım şu kişi kullandı bıraktı,
hiç bir şey olmadı.” “Alkol ve sigara da zararlı.” “Burada da içmeyeceksek nerede
içeceğiz?”
Gençlik müzik festivallerinde uyuşturucu maddeler her çeşidiyle olmasa da, her
katılımcı için geçerli olmasa da, farklı festivallerde daha az ya da daha yaygın biçimde
karşılaşılsa da kullanılır ve hatta kimileri yalnızca bu sebeple, bu imgeyle festivale
gider. Öte yandan resmi dilde birçok çeşidi bulunan maddelerin hepsine uyuşturucu
madde denmesine karşın, kullanıcılarınca bunların ismi uyuşturucu veya narkotik
(Yunanca narke; uyumaktan) değildir ve zaten bu ismin çatısında toplanabilecek
durumda da görünmemektedir. Keza resmi dil dışında ve kullanıcılarınca keyif vericiler
denmesi benzer bir anlamı işaret edebilirse de, özellikle halusinojenikler ve uyarıcıhızlandırıcılar bu tanıma hepten uymaz. Bu çeşitlilikteki maddelerin hem doğada
halihazır bulunan sayısız çeşidi ve/veya organik müdahalelerle oluşturulanlarının
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bulunması yanında, bir de modern kimyanın üretimi olan sayısız çeşidi bulunur. Buna
karşılık festivallerde genellikle öne çıkan hint keneviri/türevleriyle, hippilerin ün
kazandırdığı halusinojeniklerdir ve bu maddelerin ön planda olması aslında tesadüf
değildir.
Festivallerde bu maddelerin kullanılması, reel normların ve hatta hukuğun
itibarsızlaştırılmasının yanında, aynı zamanda, büyüden arındırılan modernitenin
protestosu ve büyüye kaçış niteliğindedir. Antropolojinin “–öteki.” toplumları
incelemesinde bugün uyuşturucu denen maddelerin kimi zaman cesaret verici
özellikleriyle savaş(çı)larda, kimi zaman tıbbi yararları sebebiyle şifacılıkta, kimi zaman
zevk ve keyif verici özellikleriyle şenlikle karışık tapınılarda ve kimi zaman hakikat,
içgörü söylenleriyle erginlenme ritüeli ve/veya rütin dini ayinlerde kullanıldığını
görüyoruz. Nitekim Nietzsche, “Müziğin özünden tragedyanın doğuşu” isimli klasik
eserinde, tiyatronun kaynağı olan diyonisos şenliklerinde yaşanan halin, özel “büyülü
içki”nin sonucu olduğunu düşünür. (karş. Nietszche, 2001: 21-4) Büyünün bir başka adı
olan “esrar”, Farsça’dan Türkçe’ye “sırlar” olarak çevirilir. Eskilerde derviş ayinlerinde
yer tuttuğu gibi, İslam tasavvufunun şiirlerinde de yer alır. Öyle ki; ne zaman esrardan
bahsedildiği, ne zaman bizatihi bu maddenin kendisinden bahsedildiğinin ayırt
edilemediği dizeler yaratır. (karş. Ocak, 1992: 175) Ayahuasca, peyote gibi
halusinojenikler Güney Amerika yerel toplumlarının ve Kuzey Amerika yerlilerinin dini
ayin ve mitolojilerinde, homa veya soma gibi halusinojenikler Hindistan ve
Zerdüştiliğin ayin ve mitolojilerinde yer tutar. Bu sözcükler bizatihi “tanrı” demektir ve
büyü niteliğinde kullanılır. Bu tip ağır halusinojenikler kimi zaman iksir sözcüğüne
gizlenir. Bu anlamda büyüden arındırılmış batı toplumu inşasının, pek fark edilmese de,
yani büyüyle soyut bir anlam işaret ediliyor gibi dursa da, aslında içeriğinde büyünün
somut biçimleri olan uyuşturucu maddelerden arındırılmak anlamına geldiği de
düşünülebilir. Festivallerde bu maddeleri kullananlar ise genellikle soyut anlamından
uzak, yani seküler biçimde ama somut bir büyü niteliğinde kullanırlar ve bu tutum bizi
festivallerde uyuşturucu kullanılmasına dair birçok farklı niteliğiyle birlikte yine aynı
topografik anlama ulaştırır.
Festivallerde bu maddelerin kullanılması reel sosyal yaşamın normallerinin/kurallarının
itibarsızlaştırılması ve fazlasıdır. Bu maddelerin kullanılması, fazla dillendirilmese de
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kendi bedeninin bağımsızlığını ilan etme, bedeninin üzerine atanmış role tepki özelliği
taşır. Ayrıca sağlığın metalaşmışlığına yani sağlıklı olmanın uzun yaşamla ölçüldüğü
nicelleşmeye de tepki özelliği gösterir. Uyuşturucu madde kullanımının sıklıkla
intiharla veya intihar isteğiyle ilişkilendirildiği bilinir. Öte yandan bu düşünceler daha
çok, bu maddelerin reel sosyal yaşamda kullanımına ve modern kimyanın üretimi
narkotik maddelere (eroin gibi) ilişkindir. Festival curcunasında bu maddelerin
kullanılmasının niteliği ise tıpkı alkollü içkiler gibi “o an”ın kendisinin gömülüp,
sonlandırılıp, aynı zamanda yeniden başlatılması için kutlama niyetiyledir. Hazırlanan
her kenevir türü “sigaralık”, “o an”ın öldürülmesi ve aynı zamanda yeniden
başlatılmasıdır. Bu maddelerin kullanımı, intihar, ölme, öldürme kadar; “ikircikli
biçimde”, doğum, yeniden doğum ve yeniden başlama demektir. Yeni arkadaşlıkları
kurar, takdis eder, dostluk çemberleri oluşturulur. Alınan veya alınacak her
halusinojenik madde, yeni bir başlangıca yönelik heyecanın izini taşır.
Bununla birlikte bu maddelerin kullanılmasının yasak olup, konunun da tabu özelliği
göstermesi, kulaktan dolma bilgilerle birçok farklı fikrin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bu maddelerin festival gibi geçici bir yaşamda kullanımının, sağlıkla ilgili
uyarılarını bir tarafa bırakırsak, tıpkı festivalin seks imgesinde hippilerin kavrayışına
baktığımız gibi, halusinojeniklere yönelik imgede de, belki yine hippilerin düşüncesine
müracaat edilebilir. Hippilerin “kutsal addedilen” halüsinojenikleri keşfetmesiyle
popülerleştirdiği bilinir. Onlara göre bu maddelerin yaygınlaşması, devrim getirme
potansiyelindeydi. Kullananın zihninde “yaşadığı an”ı gerçeküstü bir tablo gibi
gösteren, sesleri farklı duymasını sağlayan bu maddelerin deneyimlenmesi, dünyanın ne
kadar farklı algılanabileceğini gösterdiği gibi, bu maddeleri “kutsal addeden” Amerika
yerlilerinin, Hindistan brahmanlarının kültürlerini anlamalarını sağlıyordu. Öte yandan
hippiler bu maddelerin kutsal olduğunu da düşünmüyorlardı. Bu maddelerin
deneyimlenmesiyle, “kutsal” olarak “addedilmiş” olmasının anlamını anlıyorlardı.
Etnosantrisizm bugün eleştirilip, belli bir farkındalık uyandırmaya başlamışsa da, bu
düşünce yarım asır öncesinde devrimci nitelikteydi. Yani verdiği aydınlanma aslında
yine kültürel görelilikti. Dolayısıyla buradaki anlam, kenevir ya da marihuanna’daki
gibi yalnızca reel sosyal yaşam kurallarını kırmak üzere bir tepki, kuralları
itibarsızlaştırmak ya da dalga geçmek değildi. Halusinojenikler için daha derin bir
itibarsızlaştırma vardı. Bu kavrayış kültürel göreliliğe işaret ettiği için hem batı
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uygarlığı

normlarını/kurallarını,

hem

de

batı

uygarlığı

etnosantrisizmini

itibarsızlaştırmış olur. Öte yandan bu maddeler aynı zamanda herkesin aslında kendi
zihninin esiri olduğunu şaşırtıcı biçimde gösterdiği için, herkesin kendi normallerinin
esiri olduğunu, herkesin aslında kendi dünyasında, kendi deneyim ve sorunlarıyla
birlikte yaşadığını çarpıcı biçimde fark ettirip, “halden anlama” anlayışını
groteskleştirip, yine normallerin göreliliğini ortaya çıkarıyordu. Nihayet festival bu
yasaklı maddelerin kullanılmasında yine aynı topografik anlamı yani göreliliğin
kutlanması anlamına gelmiş olur.
Bu maddelerin anlamlandırılması bir tarafa yarattığı iletişimler belki daha önemlidir.
Festivallerde, halüsinojenik maddeleri deneyen katılımcılar için bu trip, 8-10 saatlik bir
zaman dilimi olarak yer alır ve yaşadıkları uzun zaman içine çok şey sığar. Festival
alanında çadırını kaybetmiş birisi, çadırının yerini sorabilir ve fakat zaten kendi
çadırının içinde dahi kaybolabilir. Kenevir, esrar veya alkolden farklılaşarak, bu
maddeleri kullananlar, yüz yüze iletişime yine de açık olsalar da, anlaşılmaz kalabilirler,
“uçmuşlardır”. Triplerinin en yüksek olduğu zamanlarda anlaşılmaz şeyler söyleyebilir
veya kendilerini dansa verebilirler. Buna karşılık tripleri sürerken bile bilinçlerini
korurlar. Yani aslında halüsinasyon görmekten ziyade, halüsinasyon görüşlerini izlerler.
Sanrıyla gerçeği ayırt edebilirler, fakat duyu/duygularının tümünün hareketliliği
sebebiyle, özellikle reel sosyal yaşamda dört duvar arasında kötü bir deneyim (bad trip)
yaşayacağına, festivalde doğayla bütünleşme duygusunda iyi bir deneyim (good trip)
yaşamak isterler. Birisi dans pistinde çıplak ayaklarıyla dans eder, diğeri elinde uzun
bir kurdeleyle saatlerce derviş gibi döner, bir başkası holahupla dans eder veya yüksek
sesli hoparlörlerin önündeki çamura çıplak ayaklarını batırarak saatlerce müzik
dinleyenler görülebilir. Bu eylemler Woodstock’taki görüntülerin bir benzeridir. Öte
yandan bu durumlar psikolojik kaçışlar niteliğinde olsa da, patolojik krizler niteliğinde
değildir. Kişilerin kendi bilinçleriyle hareket ederek, bilişsel olarak korku/zevk,
huzur/endişe arasında geçirdikleri zamanlardır. Bu gibi eylemlerin serimlenmesi ise
festivalin

özgürlük

sınırlarını

genişletir,

diğer

katılımcıların

da

istediklerini

yapabilmesinin yolunu açar. Tüm bu garipliklerle, festival dışı otoritelerin orada
olmadığı hissedilir, “burada ve şimdi”de yaşandığı daha çok fark edilir, herkesin kendi
tuhaflığıyla yer aldığı, grotesk özgürlük bilinci uyanır ve nihayet festival ruhu inşa
edilip, birbirlerine sahnelenmiş olunur.

140

4. BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Araştırmada gençlik müzik festivalleri “oyun içinde oyun” bağlamında, reel sosyal
yaşam oyununun içine yerleşen bir meta-oyun olarak ele alındı. Genişletilmiş
oyunbilimsel paradigma ise oyunların kırılma sonrasını da ele alan bir kavrayışa işaret
etti. Böylece herhangi bir oyunun, içinde bulunduğu (büyük) oyuna göre sapma/kaçış
anlamına geleceği, dahası her oyunun, içinde bulunduğu büyük oyunda bölünme
yaratıp, (büyük) oyunu karşısına alarak oyunbozan kalacağına değinildi. Öte yandan
oyunbozanlığın ancak süreç içinde anlaşılacağından ve öncül olarak kesinlikle
curcunabazlık olarak değerlendirilirken, büyük oyunu değiştirmesi halinde ise oyunbaz
kabul edilebileceğinden bahsedilmişti.
Festival evreni bir özgürlük oyunu olarak oynanırken, bu özgürlük içinde oynanan
meta-oyunlar da özgürleşmekte, açıklaşmakta, içinde yer aldığı (büyük) özgür oyunun
yarattığı atmosfer gibi spontanlaşmaktadır. Festival özgürce yaşandıkça içinde oynanan
meta-oyunların

kurallarının/normlarının

da

kırıldığı,

oyunların

değişebilir,

değiştirilebilir olduğu yaşanıp, deneyimlenmektedir. Bu kırılmaların oyunbozanca değil
de oyunbazca kabul edilebilmesindeki sebebin ise esasen yargılayıcıların zihinlerinin
değişmişliğinden kaynaklandığı, bu değişimde ise yüz yüze iletişim, içtenlik ve tüm
yaptırımlardan uzaklaşmışlığın etkisinin de açık biçimde görülebildiği, bu anlamda
genişletilmiş oyunbilimsel paradigmada bahsedilen sürecin de tutarlı bir yaklaşım
olduğu verilen örneklerle gösterilmeye çalışıldı. İnsan özgürleşip kendisi gibi
olabildiğinde ve yine karşısında kendisi gibi olan özgür insanlar bulabildiğinde kurallar
da kaybolmaya başlıyor. Tıpkı Salen ve Zimmerman’ın “dönüşebilir sosyal oyunlar”la
bahsettiği gibi oyunlar değişebiliyor, değiştirilebiliyor.
Festivalin içinde yer aldığı reel sosyal yaşam oyunu ise kurgulanmış kapalı bir oyun
olarak oynanırken, festival üzerine en temel etkisi de, herhangi bir şekilde
katılımcı/oyuncularına roller atamasında belirginleşiyor ve bu kabul festivali reel sosyal
yaşamla uyumlu hale getirmeye yeterli görünüyor. Nitekim araştırmada da gösterilmeye
çalışıldığı gibi, festival oyuncusunun festivalle (oyunla) olan ilişkisinde bir curcuna
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yokken, curcuna, festival oyuncusunun kendisine dışarıdan rol atanmasıyla ortaya
çıkıyor. Reel sosyal yaşamda halihazır oyun olarak saydığımız, saklambaç, futbol,
italyan sahne tiyatro veya kağıt oyunlarına bakılırsa, bu oyunların hepsinin ortak
özelliğinin oyuncularına roller atamış olduğu görülebilir. Festival ruhu veya paidia ise
tüm atanmış rollerle oynanan oyunlara karşıt bir oyun olarak, hepten dramaturjik
spontanlıktan hareket eden anti-oyun anlamına dönüşmüş olur. Anti-oyun her oyunun
bozularak ve yeniden yapılandırılarak an be an değiştirilen, dinamik yapıda
oynanmasına işaret eder. Oyunun, kurallarla değil de, kurallarının her daim
bozulmasıyla oynanmasıdır. Tavla oynamak değil de, rakiplerin anlaşarak tavlayı üç
zarla oynamasıdır. Tiyatro oyuncusunun sahneden ayrılıp, seyircinin arasına inmesi,
gösterisini sokakta yapması, oyun metninden çıkıp doğaçlama yapabilmesi gibi... Hep
yeni, benzersiz bir şey yapmak ve/veya yapması gerekeni yapmamak. Curcuna
yaratarak oyunu her daim “şimdi”ye çekmek, oyunun akışına izin vermemek, protooyun inşa etmek...
Örneğin Rock’n Coke Festivali’nde yapılan düzenlemelerle katılımcılara atanmış roller
o kadar belirgindir ki, katılımcılar bu rollerinin dışına çıkan (dramaturjik) eylemler
sahneleyemezler. Oyunun sınırları o kadar yakın, oyun evreni o kadar dardır ki,
oyuncular kolaylıkla oyunbozanlık durumuna düşebilirler. Öte yandan festivalin zevkli
doğası, oyunbozan olarak yargılamayı da zorlaştıracaktır. Bu sebeple bolca
curcunabazlık yargısıyla karşılaşılır. Kuralları/normları/düzeni kıran veya kırmaya
yakın

eylemleri

yapanlar,

kısa

yoldan

bilinçdışılıkla

yargılanacak,

oyunbozan/curcunabaz durumuna düşürüleceklerdir. Sahneyi seyreden sevgili çiftten
kadın olan, müziğin etkisiyle rockçıların headbang dediği türden, belli belirsiz kafasını
sallama performansına girse de, yani reel sosyal yaşamdaki rolünden festival
aracılığıyla kaçmaya, dahası festivalin kendisine atadığı festivali “izleme” normatif
rolünü de kırmaya niyetlense de, sevgilisi bu bi’tuhaf performansı “sen ne içtin?” diye
espri yapıp, zımni olarak bilinçdışılıkla yani curcunabazlıkla yargılayacaktır. Kadın
espriye gülecek ve bu yargılanmışlık üzerine kendisine düşen, bildiği rolü takip ederek
performansını bırakıp, sahneyi seyretmeye devam edecek, yan yana görkemli sahneyi
izleyeceklerdir. Bu durum bir seçenek değil, (festival tarafından atanan) görevdir.
Erkeğin yaptığı espri de aynı sebeptendir. Çünkü festival, alkol ve uyuşturucu
maddelere yönelik uyguladığı sıkı güvenliklerle, katılımcılarına, yapılacak her
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tuhaflığın

zımni

olarak

alkol

ve

uyuşturucudan

kaynaklanacağının

mesajını

vermektedir. Bu sebeple bu evrende bi’tuhaf veya sıradışı eylemlerle karşılaşıl(a)maz.
Bu çift sahneyi izledikten sonra yemek yemeleri gerektiğini düşünecek, yemek
reyonlarına gideceklerdir ki, bu durum onların üzerine atanmış bir rol olacaktır. Fastfood tarzı reyonlarda öngörülebilir iletişimler kuracak ve eğer şaşırtıcı-sıradışı bir
iletişim kuracak olurlarsa, bu kez tezgahtar onları anla(ya)mayacaktır. Tamamen
kurgulanmış bu evren, tamamen kurgulanmış iletişimler yaratacak ve büsbütün bir
yabancılaşma anlamına gelecektir. “Günümüz toplumsal sistemlerinin kitleleştirici ve
homojenleştirici etkileri, insan hayatındaki spontaniteyi bütünüyle ortadan kaldıracak
boyutlara erişmiştir (Oskay, 1999: 44).”
Buradaki sorun, aslında yalnızca Rock’n Coke’la ilgili de değil. Festivaller her daim
kurumlaşmaya, gelenekselleşmeye eğilimli görünüyor. Spontan/kuralsız festivaller
kendiliğindenlikli bir buluşmanın ardından, yurtdışından Dj’ler getirip, daha
profesyonel dekorasyonlarla kurumlaşıp, “daha iyi” bir festival yapmaya, göreli/kurallı
festivaller, festival sonrası haberlerinde çoğunlukla sahne fotoğrafları kullanmaya,
sıkışık çadır görüntüleri ile katılımın fazlalığını sahnelemeye çalışıyor. Basın-yayın ise,
bir festivalin haberini yaptığında festivali sahneye yönelen çılgın kalabalıklarla
resmedip, yapılan tüm değerlendirmelerinde sahne performanslarını dile getiriyor.
Festivaller birbiriyle yarışıyor ve yarışmanın dinamiklerini belirleyen eğilim her daim
makineleşmeyi daha çok besleyecek verimlilik, öngörülebilirlik, metalaştırma ve
denetim üzerinden hareketle tanımlanıyor. Rock’n Coke’ta ise durum daha vahim.
Organizasyon, kitlelerin daha kalabalık görünmesi için yeterli gölge alan bırakmıyor.
Tek amacı sahneye yönelmiş kalabalıkların fotoğrafını alabilmek ve öteki yılki
reklamında

kullanabilmekmiş

gibi.

Baudrillard’in

bahsettiği

gibi

toplumsalın

sahnesinde oynanan kollektif yarışmacılık her daim makineleşmeye, makineleşmenin
dinamikleriyle hareket etmeye eğilimli durumda. Bu eğilimden festivaller de nasibini
alıyor. Bu sebeple festival ruhu, festivalin amatörlüğünde daha çok ortaya çıkıp, reel
sosyal yaşamdan tanıdığımız kabullere tam ters kalan çatışma aksını da resmediyor.
Reel sosyal yaşam, geçmişten gelip, geleceğe uzanan gerçekçi tarihsel düşüncede,
üretim ve yararcılığın ideal sayılıp kazanmacılıkla takdis edildiği, yarışmacırekabetçiliğin verimli, öngörülebilir, metalaşmış ve muhakkak denetlenebilir olarak
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düzenlendiği (kurallılaştığı) bir kültürel oyuna işaret ediyordu. Bu (büyük) oyunun
içinde, benzer ilkelerle oynanan her oyun, hem reel sosyal yaşam oyununun
kurallılaşmasını sağlayacak, hem de küçük oyun, kendisini kapsayan büyük oyunun
etkisinde kalarak daha ayrıntılı kurallılaşacaktır. Birbirini besleyen bu süreç
makineleşme analojisini oyunbilimsel yönden ifade edebilir. Anti-oyunun yani festival
için festival ruhunun niteliği de böylece daha net görülebilir.
Festival zaman-mekan yönünden kopukluk-kesinti anlamına gelen “burada ve şimdi”
spontan oyunu olarak oynanmakta/yaşanmaktadır. Reel sosyal yaşam oyununa göre
anti-oyun anlamına gelen festival ruhu, reel sosyal yaşamın üretim/yararcılık idealinden
özgürlük/zevk idealiyle ayrılır. Bu ayrıma reel sosyal yaşamın kurallı ludus/agon
(yarışma-rekabet) karakterinin, festivalin paidia/ilinx (sarhoş-patırtı-şamata) karakteri
ile yasaklanmış ilişki biçimindeki çatışması da eklenince, festivallerin aylaklığı ortaya
çıkıp, festivaller aylak/curcunabaz kalmış olur. Mimicry ise kişilerin, reel sosyal
yaşamın hiyerarşik yarışmacılığına sosyal roller/kimliklerle eklemlenen, rolüyle
özdeşleşerek yabancılaşma yaratan büyülenmişliği ile festivalin kimliksiz maddi
bedensel doğallığının getirdiği basit büyülenmişlik arasındaki çatışmayı gösterir. Tüm
bu esaslı çatışmalar ve büyülenmişliklerle festivaller, oyunbilimsel retorikle tuhaf
bulunmuş olur. Araştırmada festivalin reel sosyal yaşama göre tuhaf kalan ters yüz
olmuş

mesajlarının

ise,

ancak,

bu

tam

ters

bağlamla

değerlendirildiğinde

anlaşılabileceği gösterilmeye çalışıldı.
Buradaki çatışma kültürel yönden Caillois’nın belirttiği “basit” toplumlar ile “uygarlık”
çatışmasının bir paraleli gibi görünmektedir. Yani paidia/mimicry-ilinx ile ludus/agonmimicry. Denebilir ki; festivaller, batı uygarlığının kurtulmak istediği her ne özellik
varsa, tam da onları sahneleyerek insanın “ilkel” köklerini hatırlatmaktadır. Oyunbazlığı
da esasen batı uygarlığı ile kabile yaşamları arasında karşılaştırma yaptırarak,
bisosiyatif sıçrama yaratmak istemesinde yatar; yani bu deneyim basit kabile toplumları
gibi yaşamayı istemek değil, “geçici”liğiyle yalnızca o yaşamı hatırlatmak içindir. Bu
durum araştırmada, gençliğin diliyle birleştirilerek “burada ve şimdi”de yaşamakla ifade
edilmiştir. “Burada ve şimdi”de yaşamak, kişinin kendi bedeninden yabancılaşmadığı,
bedeninin, bulunduğu zaman ve mekana nesnel olarak yerleşip tüm soyut ilke, ideal,
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amaç, kavram ve bunların karmaşık ağından oluşan “normaller”in zihne gömüldüğü bir
yaşam deneyimi sunmaktadır. Tıpkı basit kabile toplumlarında olduğu gibi.
Buınunla birlikte şüphesiz, “burada ve şimdi” de yaşamak gençliğe ve festivallere özgü
bir yaşam değildir. İnsanın hayvanlarla birlikte temel yaşam durumudur. Biz bu yaşamı
kültürümüzle, kimliğimizle, geçmişten gelip geleceğe uzanan birikimlerimiz ve
amaçlarımızla deyim yerindeyse süsler, üzerimize bir giysi gibi giyeriz. Sosyal
organizasyonlarla hayatlarımızı düzenler, daha genel olarak kültür ile hayatlarımızı
anlamlandırırız. Elbette bu düzenlemeler (kurallar) boşuna değildir fakat festivaller tüm
bu düzenlemeler olmadan bile yaşanabileceğinin deneyimini verir ve gençlik için soyutsomut arasındaki farkın hissedilmesini/farkedilmesini sağlar. Çünkü bu giysiden
çıkılmış olunurak, bu giysi fark edilmiş olunur. Böylece festival aslında, gençlik için
toplumsal yapıyla bütünleşmesini sağlayan inisiasyon özelliği gösterir.
Festivalin inisiasyon özelliği göstermesi, onun yeni bir kültür kaynağı niteliğinin
yapılandırılarak biçimlendirilmek istenmesini de anlamlandırır ve üzerindeki güç
ilişkilerini görmemizi sağlar. Festival, sahne-seyirci-katılımcı ayrımı gözetmeyen bir
oyun-tiyatro özelliğinde, geçici bir yaşam olarak oynanıp-sahnelenirken, tuhaf
performans ve eylemlerin, genellikle reel sosyal yaşam normlarının itibarsızlaştırılması
anlamına gelmesi, gençliğin görelilik anlayışını kavramasından/geliştirmesindendir.
Gençlik kendi buluşmasıyla kendi festivalini yaptığında grotesk bir özgürlükte festival
ruhunu yaşar ve grotesk bir görelilik anlayışı geliştirir, fakat bu duygu festival ruhunun
ikinci en temel mesajıdır. Nitekim elektriğin olmadığı spontan/kuralsız festivallerde
kural düşüncesinin kendisinin bile göreliliği anlaşılır ve bu anlayış festival ruhunun özü
olup, sonuçta tüm festival türlerinin şiddetsiz ve şenlikli bir şekilde yaşanabilişini
anlamlandırır. Festival ruhu o en duymak istemediğimiz gerçekliği, kuralların hepten
hayal mahsülü olduğunu yaşatarak cisimleştirmiş olur. Böylece festivallerin kuralları
(düzenlemeleri), aslında, festival ruhuna yönelik ters yüz olmuş bir duruma işaret eder.
Kurallı festivallerdeki katılımcılar, şiddetsiz/şenlikli zaman geçirmelerinin anlamını
derinden derine organizasyonun/iktidarın yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar
sayesinde olduğunu düşünür. Böylece yapılandırılmış festivaller, kurallar olmadan da
şiddetsiz/şenlikli zaman geçirilebileceğini gizler ve bu sebeple festivallerin yukarıdan
yapılan en ufak düzenlemelerinde bile festival ruhunun en temel anlamı kaybolur. Hatta
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tartışmasız/kurallı festivaller, koyduğu tartışmasız kurallarla gençliğin geliştireceği
görelilik düşüncesini engellemiş ve tam ters bir anlayış geliştirmesini sağlamış olur. Bu
festivaller mutlak gerçekçi bir algıyı katılımcıya yerleştirir ve onu hiyerarşik
yapılanmaya simüle eder. Bu festivaller reel sosyal yaşamın kurumlaşmış rollerini
takdis eder, gündelik hayatta müphemleşen hiyerarşilerini tanımlayıp, statüleri tekrar
hatırlatır, herkesin ne yapmasının gerektiği belli olan bu festivallerde spontanlıktan yani
paidiadan eser yoktur. Oysa; “yalnızca kendiliğinden etkinliğimizin sonucu olan
nitelikler benliğe güç verir ve böylece benliğin bütünselliğinin temelini oluştururlar
(Fromm, 1996: 208).”
Araştırmada festival salt bir arkadaş toplantısı/buluşması değil de, daha öncesinden
birbirini tanımayan insanların bir araya gelip, sosyal bir olay yaratması anlamında ele
alındı. “Burada ve şimdi”de yaşanan bu sosyal olay, yarışmacılıkla anlamlandırılan ve
hatta yarışmacılığın simülasyon/makineleşme niteliğiyle “tartışmasız” tek gerçekliğe
dönüştüğü yani yapının reel sosyal yaşamla bütünleştiği bir kültürde, şüphesiz
aylaklık/curcunabazlık/oyunbozan niteliğinde anılacak/kalacaktır. Bu temel ayrımlanma
reel sosyal yaşam normlarına nazaran, festivallerin öncül olarak tuhaf kalmasının en
temel mantıklarından biridir ve günümüzde festival normları ile reel sosyal yaşam
normları arasındaki çatışma aksını gösterir. Bununla birlikte kollektif yarışmacılığın
makineleşmiş

toplumsallığıyla

birlikte

festivaller

de

toplumsallaşmakta,

kitleselleşmektedir. Çünkü “festivalin kendisi” tartışmasız/kurallılığa karşıt, görelilik
mesajı veren bir araca/yaşama/oyuna dönüşmektedir. Buna karşılık festivallerin
görelilik normları, reel sosyal yaşamın tartışmasız normlarının kolektif yaşamı
tarafından aylaklık/curcunabazlık olarak değerlendirilip görmezden gelinme eğilimi
yaratıp, daha ötesi neredeyse “bilinç dışı” kabul edilse de, festivaller, katılımcılarının
kendilerine/birbirlerine sahneledikleri bir “burada ve şimdi” yaşamı olmaktan çıkıp,
kitlesellikle sahnelenmeye başlandığında; yaydığı reel sosyal normlara karşıt kalan, reel
sosyal yaşamın normatif oyuncularının algı, bakış açısında değişiklik gerçekleştirmek
isteyen anti-mesajlarıyla curcuna yaratmaktadır. Bu mesaj ise kendi katılımcısından ayrı
olarak dışarıya sahnelenmesiyle farklılaşmakta ve dışarıdan farklı (tuhaf) anlamlandırılmaktadır.
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Festivallerin reel sosyal yaşam oyununun kurallarını bozmasıyla ortaya çıkan
curcunada, festival, “reel sosyal yaşam oyununun kuralları”nı tartışmaya açmasına
karşın, aynı zamanda tartışmasız/kurallı reel sosyal yaşamın tartışmasız/kurallarını
hatırlatmasına da araç olmaktadır. Festival katılımcıları festivalde kendilerine/
birbirlerine sahneledikleri yaşamda oyunbozanlık edip, oyunbaz kabul edilebilseler de,
festivallerin kitlesellikle reel sosyal yaşamla çatışmasından ortaya çıkan curcunada, yüz
yüze iletişim, içtenlik yerine, kitle iletişim araçlarının devreye girmesi ve dahası bu
curcunanın tartışmasız/kurallılığın atmosferinde yaşanması sebebiyle, hem festivaller
curcunabaz/oyunbozanlıklarıyla

kalmakta

ve

hem

de

reel

sosyal

yaşamın

tartışmasız/kurallı oyununun daha da bürokratikleşmesinin/despotlaşmasının yolunu
açmaktadır. Bu durum sonucunda, curcunabaz/oyunbozan kabul edilenlerin oyunun
dışına

atılıp

bir

“alt-kültür”e

dönüştürülmesi

ve

yarışmacılığın

kafesinde

“kaybeden”likle ifadelendirilmesi de cabası. Türkiye’de 2011 yılı sonrasında yaşandığı
gibi. Araştırmanın tarihsel bir yaklaşımı olmasa da, elde edilen veriler üzerinden,
Türkiye’deki festivaller hakkında basit bir yorumlamaya gidilebilir.
Türkiye’de 2000-2003 yılları arasında, festivaller tuhaf görülmüş, bürokrasiyle çatışmış
ve nihayet bürokratik kafese uygun yapılandırılan Rock’n Coke Festivali ile görelilik
anlayışını geliştirebilecek “sosyal sorun” olan festivaller bastırılmaya çalışılmıştır. Tam
da bu bastırma girişimi Barışarock Festivali’nin göreli kurallı niteliğiyle festival ruhunu
yaşatmak üzere karşı festival olarak sahnelenmesine sebep olmuş gibi durmaktadır.
2003-2006 yıllarındaki rekabet sonrasında çeşit çeşit festivaller doğmuş ve festival
kültürüyle beraber festival ruhu da, yani görelilik anlayışı da hissedilip yayılmıştır. 2011
yılından itibaren ise bürokratikleşme aracılığıyla festivaller tekrar bastırılmak istenmiş
ve görünen o ki, en azından kitleselliği bastırılmıştır. Buna karşılık 2013 yılı yazında
gerçekleşen Gezi Parkı protestolarında, daha önce festivalleri dolduran 10.000’lerce
kişinin etkisinin olduğu da düşünülmelidir. Nitekim Gezi ruhu’yla ifade edilen
özgürlük, dayanışmacılık ve mizah gibi unsurlar, festival ruhunun işaret ettiği
anlamlarla özdeş duruyor.
Woodstock’tan beri gençlik müzik festivalleri, kültür normlarının giysisinin içinde
esaret yaşadığımızı, gelecek hesapları yaparken an’ı kaybettiğimizi hissettiren ve esas
anlamını festivalin katılımcı/oyuncularının birbirlerine sahneledikleri yaşamında/
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oyununda bulan bir mesaj gönderiyor. Yine de esas mesaj, aslında, Woodstock’takilerin
soyunarak gösterdikleri gibi “giysinin kendisinin” fark edilmesidir. Festival katılımcıları
tarafından zaten hissedilen bu mesaj, dışarıya da belli belirsiz ulaşmaktadır. Bu mesajın
gençlikten gelmesi de aslında şaşırtıcı değil. Özellikle üniversiteli gençlik, bilimsel
düşünce gibi görelilikten haberdar nüanslarla, daha önemlisi; yetişkinlikte içinde
yaşayacağı makineyi dışarıdan görerek ve gördüğü içindir ki makinenin hatlarını daha
net anlamakta ve festivaldeyken, bu düşüncesini daha da cisimleştirmektedir. Sisteme
hazırlanırken, sistemle iletişim kurmaktadırlar. Kentli oluşu ise doğaya kaçış isteğini
anlamlandırır. Örneğin Rock-A’da, doğrudan demokrasiyle yapılan toplumsal konular
hakkındaki atölyelerde sistemin ne olduğu tartışılmaz. Sistemden “ne olduğu belli olan”
bir bizatihilik niteliğinde konuşulur. “Sistemin ne olduğu ortada”dır. Onu “değiştirmek”
için neler yapılabileceği konuşulur. Burada indirgeyici bir bakış açısı olduğu kabul
edilmelidir. Araştırmada gençliğin sistem dediğine, makineleşmiş oyun denerek,
gençlikle aynı dil konuşulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın oyunbilimsel
indirgeyici dilinin, gençliğin “algısını-bakış açısını” yani “dünyasını” yansıtan ve aynı
zamanda festivalin içinden, festival ruhuyla yazılmış bir aktarım-yorumsama olduğu
düşünülmelidir.
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EK 1. Oyun Sözcüğünün Dilde Kavranılışı (Tablolar)
Huizinga’nın eserinden tablolaştırılmıştır. (karş. Huizinga, 1995: 47-67)

Çocukların oyunlarını niteler.
sphairinda – top
1

-inda eki

helkustinda – ip
streptinda - çelik çomak
basilinda - küçük kral

Yunanca

2

paidia

Çocuk oyunlarından daha geniş bir anlamı gösterir.
En soylu en kutsal eylemlere kadar geçerlidir.
Mutlu, sevinçli, kaygısız gibi nüansları içinde
barındırır.

3

agon

Rekabete yönelik yarışmaların sahip olduğu yeri
gösterir.

Tablo 2 - Oyun sözcüğünün Yunanca kavranılışı
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1 kridati

Çocukların yetişkinlerin ve hayvanların oyununu gösterir. Germanik
dillerdeki karşılığı rüzgârın ve dalgaların hareketini belirtir. Atlayıp
zıplamak, dans etmek gibi genel fikri de gösterir.
Tüm dans ve dramatik temsilleri ifade eden nrt köküne çok yakındır.

Sanskritçe

2 divyati

Zar oyunu. Şaka yapmak, "eğlenmek", latife yapmak anlamlarını da
gösterir.

3 lila

Sallanmak. Hafif, kaygısız, neşeli, rahat ve önemsiz karakterini
gösterir.
Benzerini yapma ve taklit fikrini içerir.

Tablo 3 - Oyun sözcüğünün Sanskritçe kavranılışı

1

wan

Çocuk oyunları kavramlarına egemen gösterge. Bir işle meşgul olmak
saçma işlerle zaman öldürmek, dalga geçmek, eğlenmek, şaka yapmak,
ufak tefek elişi yapmak
Mehtabın hoşluğunun ifadesidir.

Çince

2

çeng

müsabakaya ilişkin her şeyi gösterir.

3

sai

bir ödül elde edilmesi için düzenlenen müsabaka fikrini gösterir.

Tablo 4 - Oyun sözcüğünün Çince kavranılışı

161

Japonca

1

asobi adı
asobu fiili

Genel oyun fikri, gevşeme, teneffüs, zaman geçirme, gezinti, boş zaman,
sefahat, zar oyunu, aylaklık, boş olmak, işsiz olmak
Oynamak bir şeyi temsil etmek taklit etmek

Tablo 5 - Oyun sözcüğünün Japonca kavranılışı

Sami dilleri
Arapça
Süryanice

la'ab,
la'at

Oynamak, aynı zamanda gülmek alay
etmek

İbranice

sahaq

Gülmek, oynamak

Arapça

la'iba

Bir müzik aleti çalmak (oynamak)

1

İbranice

Tablo 6 - Oyun sözcüğünün Sami dillerinde kavranılışı
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Latince

1

2

ludus ve
ludere

Bütün oyun ve oynamak kavramları bir arada..

lusus

ludus ve ludere'nin bir türevi

iocus ve
iocari

Eğlenmek, şaka yapmak özel anlamını gösterir.
Zamanla ludus ve ludereyi devre dışı bırakmıştır.

Fransızca

jeu,
jouer

İtalyanca

giuoco,
giocare

İspanyolca

juego,
jugar

Portekizce

jogo,
jogar

iocus ve iocari den türemiştir.

Romence (Katalanca, Provence joc,
juca
ve Rheto-roman)

Tablo 7 - Oyun sözcüğünün Latince kavranılışı
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Germanik
Diller

1 laikan

Hızlı bir hareket, canlı ritmik bir hareket

2 spel kökü

Alışılmış Faaliyetler Alanının Dışına Çıkma..

3 plega, plegan

Oyun ve tehlike, rastlantıya bağlı talih, cesurca eylem; bütün bu
kavramlar iç içedir.

Gotça

laikan

Sıçramak

Almanca

leich

Hızlı bir hareket, canlı ritmik bir hareket

ein spiel doen

Bir oyun yapmak

pflegan

Plegan dan türemiştir.

pflegen

Eski anlamlarıyla; cevap vermek, kendini biri veya bir şey için
tehlikeye atmak veya rizikoya sokmak.. bir şeye angaje olmak,
severek yapmak, özen göstermek, katılmak

een spelletje doen

Küçük Bir Oyun Yapmak

plegen

Eski Anlamlarıyla; Cevap Vermek, Kendini Biri Veya Bir Şey
İçin Tehlikeye Atmak Veya Rizikoya Sokmak.. Bir Şeye Angaje
Olmak (Zich Verplichten), Severek Yapmak, Özen Göstermek,
Katılmak (Verplegen)

Felemenkçe

Yüce Eylemlerin Gerçekleştrilmesine Ait Çizgiler Taşımaktadır.
Saygı Gösterme, Affetme, Yemin, Çalışma, Aşığın Kur Yapması,
Büyücülük, Adalet… Ve Oyun.
Törensel Alan; Bayram "Kutlamak", "Bolluk İçinde Olduğunu
Sergilemek"
plechting

Yüce

plicht

Ödev
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lac, lacan

Dalgaların Üstündeki Bir Geminin Hareketi Gibi (To Swing, To
Wave About), Kuşlar Gibi Kanat Çırpmayı, Alevin Yanıp
Sönmesi

pliht

Ödev

Eski Kuzey

leikr, leika

Her cins oyunu, dansı ve beden idmanını, serbestçe hareket
etmeyi girişimde bulunmak, icra etmek, kullanmak, ..ye
uygulamak veya vakit geçirmek, ..ye alışmak için uğraşmak.

(Daha Sonraki
İskandinav
Ağızları)

lege, leka

Oynamak anlamı kalmıştır.

İngilizce

play, to play

Plega ve Plegan dan türemiştir. Oyun, oynamak. ikinci olarak
hızlı hareket, jest, el sıkışmak,alkışlama, bir müzik aleti çalma

plight

Öncelikle Tehlike, Sonra Suç, Hata, İhtar

pledge

Angaje Olma

pledge

İlk anlamı güvence, rehine, rehin. Daha sonra "çarpışma rehini",
yani çarpışmaya katılma anlaşmasının bedeli, ödülü ve bunun için
yapılan tören, içki içme ve buradan da kadeh tokuşturma, söz
verme ve yemin.

plihtan

Tehlikeye atmak, tehlikeye sokmak, dahil etmek

Anglosakson

Tablo 8 - Oyun sözcüğünün Germanik dillerde kavranılışı
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EK 2. Rock’n Coke Festivali Bilgilendirmesi
Kesinlikle getirilmemesi gerekenler!













Açık ve kapalı yiyecek-içecek
Alkol içeren her türlü içecek ve sıvılar (kolonya, parfüm, vb…)
Tedaviniz kapsamında olduğu reçete ile kanıtlanmadıkça, kırmızı reçete
kapsamında olan sakinleştirici, teskin edici ve tüm ilaçlar…
Yasadışı madde ve uyuşturucular…
Kamp ocağı ve tüp Her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde
Ateşli (ruhsatlı bile olsa) silahlar
Çakı, bıçak ve her türlü delici ya da kesiciler
Cam şişe ve malzemeler
Havai fişek, maytap vb…Metal kutulu ya da cam şişeli pulvarizatörler, sprey
deodorantlar
Lazer kalem, anahtarlık, vb…
Telsiz, radyo, müzik seti, vb…
Her türlü ses kayıt cihazı Her tür profesyonel görüntü kayıt cihazı ve ışığı Her
cins evcil havyan (rehber köpekler hariç)

Kamp alanı kuralları







Kamp alanında konaklayacak katılımcılar kamp alanına giriş kapılarında bilet
kontrolü ve güvenlikten geçtikten ve özel bileklikleri takıldıktan sonra kamp
alanına girebilecekler.
Festivali izlemek isteyenler beraberlerinde getirdikleri eşyalardan sorumludur.
Değerli eşyalar için alanda emanet dolabı bulunmamaktadır. Kaybolmasını göze
alamayacağınız eşyaları yanınızda getirmemeniz özellikle tavsiye edilir!
Kamp alanında çadırınızın yerini aklınızda tutmanız, uyumak için
döndüğünüzde çadırınızı bulmanızı kolaylaştıracaktır.
Kamp alanında konaklamak için özel araçları ile gelenler araçlarını sadece
görevlilerin göstereceği yerlere yine görevlilerin uyarılarına uygun şekilde park
etmelidirler.

Aklınızda bulunsun!









Festival alanı olarak belirlenen alanların dışına çıkılmasına,
Kamp alanı olarak belirlenen alanlar dışında konaklamaya,
Festival alanına dışarıdan yiyecek ve içecek sokulmasına,
Ses ve görüntü kaydedici cihazların bulundurulmasına,
Festival ve kamp alanına uyuşturucu madde sokulmasına,
Her türden kesici ve delici alete, ruhsatlı bile olsa ateşli silaha,
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde getirilmesine ve kullanılmasına
Festival alanına evcil hayvan (rehber köpekler hariç) getirilmesine,izin
verilmeyecektir.
* 15 yaşını doldurmamış katılımcılar festivale yalnızca ebeveynlerinin
refakatinde katılabilirler.

