
Gökçe Çataloluk, Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı 

Olabilir mi?, Hukuk Kuramı, C. 3, S. 3, Mayıs-Haziran 2016, ss. 1-15. (Hakem denetiminden geçmiştir.) 

SOHO BİLDİĞİNİZ GİBİ YAHUT USTURA MACKIE’NİN GÖZLERİ 

BRECHT’İN HUKUK KURAMINA KATKISI OLABİLİR Mİ? 

 

Gökçe Çataloluk  * 

Özet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten 

dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka 

alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki 

çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç 

Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü 

kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme 

olanaklarını araştırmaktadır. 
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NOTHING NEW IN SOHO OR THE EYES OF MACHEATH 

COULD BRECHT CONTRIBUTE TO THE CRITIQUE OF LAW? 

Abstract: Bertolt Brecht was not only a playwriter or a poet. His theoretical 

approach has changed the form of 20th century art and provoked critical thinking 

in other disciplines. As for law and literature, although there are other pieces of 

him that touches the core aspects of law, this paper focuses on Dreigroschenoper 

and Dreigroschenroman in context of crime and criminal. It investigates the 

possibilities the Brechtian approach offers to critical legal theory, after discussing 

on the normal and emergency states. 
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“..Çünkü bu birlik, gelişmenin bu aşamasında, radikal politik 

pratiğin kültürel bir yıkımı içerdiği ölçüde, olası bir toplumsal 

değişimin kapsamını gösterir. Muhalefetin aracılığıyla yerleşik 

toplumla yüzleştiği reddediş, eski kültürün ihanet ettiği 

insancıl vaatleri yerine getiren yeni bir kültür tahayyül ettiği 

için olumlayıcıdır. Böylece, politik radikalizm ahlaki 

radikalizmi işaret eder: insanı özgürlüğe hazırlayabilecek bir 

ahlakın ortaya çıkışını.” 

Herbert Marcuse,  

Özgürlük Üzerine Bir Deneme 

“Nerden çıktı şimdi Mahagonny? 

Her şey boktan işte ondan 

Ne rahat var çünkü 

Ne huzur güven 

Kalmadı artık 

Tutunacak tek bir dal” 

Bertolt Brecht, 

 Mahagonny Kentinin Yükselişi ve Düşüşü 

Giriş 

Üç Kuruşluk Opera’nın İstanbul’da Robert Wilson yönetiminde temsilinden sonra 

İKSV’nin düzenlediği bir toplantıda Alman tiyatro dünyasının “Brecht’in modası 

geçti” algısından dem vurulduğunda şaşırmadık elbette. Belki de asıl, aktarılan bu 

saptamanın hemen ardından altmodish Brecht üzerine yapılan konuşmaların 

güncele doğrudan müdahaleler niteliği taşıması ve epik tiyatronun hala kendisine 

referans verilmeden konuşulamayan bir fenomen olmasının şaşırtıcı olduğu 

söylenebilirdi. Ancak şaşırmamayı öğrenmiş insanlar arasındaydık ve Brecht dün 

olduğu gibi bugün de kendi güncelliğini kendi yaratıyordu1. 

Elinizdeki metin Brecht’in hukuka bakışına dair kapsamlı bir değerlendirme 

niteliğinde değildir. Son derece sınırlı bir alanda; Üç Kuruşluk Opera ve Beş 

                                                           
1 Bu arada konuya aşina olmayan ve Brecht okumaya yeni başlayacak okuyucu için 

Türkçe’de çok kapsamlı bir giriş yazısı olarak Bkz. Zehra İpşiroğlu, “Brecht Tiyatrosunun 

Açtığı Yollar ya da Brecht’in Güncelliği- Geçmişle Gelecek Arasındaki Köprü”, Alman Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, No.18, İstanbul 2006.  
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Paralık Roman çerçevesinde, hukuk açısından olağan olan ve olmayana dair bir 

tartışma yürütüp bu tartışmayı kısmen Ustura Mackie karakteri özelinde 

derinleştirmek niyetiyle yazılmıştır. Savlanmak istenen, Brecht düşüncesinin ve 

yazınının hukuk kuramına radikal (ve güncel ) bir eleştiri imkânı sağladığıdır.  

I. Hukuk Kuramında Sınır Problemi 

Hukuk kuramı alanında son on yıl içerisinde çalışılan en popüler konuların 

düşman ceza hukuku, olağanüstü hal ve olağanüstü yargı olduğunu söylemek 

herhalde yanlış olmaz. Bu durumun “akademik moda”yı aşan maddi 

temellerinden söz etmekse gereklidir. Tali bir neden olarak hukuka dair sözün 

sınırlarına dayanması düşünülebilir. Yapısal ve aktör temelli açıklamalardan 

ilişkisel sistemik açıklama ve akıl yürütmelere kadar her aşamada tüketilen 

hukuksal kavram dizgelerinin yerlerini meta teorilere ve ikinci, üçüncü düzey 

gözlemlere bıraktığı bir dönemden geçiyoruz.  İkinci ve daha önemli neden, 

eleştirel olanın kendine dönüşlü bir hal almasıyla dönüştürücü/kurucu özelliğini 

yitiriyor olması- (Latour)2 ki bu şartlar altında sosyal teorinin yakıtındaki 

azalmanın hukuk eleştirisine yansımaması düşünülemez. Fakat elbette herhalde en 

önemli neden yapısaldır:  Kapitalizm, geldiği aşamada kendine olağanüstü 

aktörler, alanlar yaratarak başlattığı kapital soğurma işleminin satha yayarak3 

global bir olağanüstü duruma yol açmış bulunuyor. Olağanüstü alan 

çalışmalarının bunca artmış olması bize Kantçı anlamıyla eleştirinin bir sınır 

problemi olduğunu (Bittner, 2013: 136-138) anıştırır elbette, ama eleştiri Kant’ta 

kalmadığı gibi dünya da aynı değildir.  

Elbette dünyanın bu yeni düzeni, eski ve alışılageldik sınırlara dönmeye yönelik 

pratik bir refleks de yaratıyor.  Barbarlık rejiminin, en zayıf halkaları kendi 

kurallarını dahi ihlal ederek alt etme çabası, bu nedenle öncelikle karşısında siyasi 

iktidar odaklarını kendi sınırlarına çekme reaksiyonu gösteriyor. Söz konusu 

reaksiyonun hareket noktası ise burjuva hukuk düzeni, yani anayasal ve 

uluslararası hukuka ilişkin metinlerde temellenen bütün bir batı müktesebatı… Bir 

                                                           
2 Latourcu bakışa tamamen katılmamakla beraber, şu soruyu çok önemli buluyorum: 

“..tehlike maddi olgu kılığındaki ideolojik argümanlara duyulan aşırı güvenden değil- ki geçmişte 

bununla çok etkin bir şekilde mücadele etmeyi öğrendik- fakat  kötü ideolojik yanılsamalar gibi duran 

sağlam maddi olgulara duyulan aşırı güvensizlikten kaynaklanıyor olabilir! Yıllarımızı nesnel ifade 

görünümünün ardında saklanan gerçek önyargıları bulmak için harcadıktan sonra şimdi önyargı 

illüzyonlarının ardında saklanan gerçek objektif ve tersinlenemez maddi olguları mı açığa çıkarmamız 

gerekiyor?” (Latour, 2004 : 227) 
3 Kastım, 11 Eylül sonrası sadece düşman savaşçılar ve terörle mücadele adı altında ortaya 

çıkan kara deliklerin bugün Fransa’daki olağanüstü hale ulaşan yayılımıdır. 
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adım daha ileri giden kimi siyaset bilimcilerin ise hukuk sisteminin kendisini aşan 

bir haklar dizgesine dönmeyi savunduğunu görmek mümkün. Ancak ister son 

denilen türden bir değerler sistemi isterse “katı halde” hukuk sistemi olsun, temel 

talebin en kaba hatlarıyla aynı tarihsel birikimden medet uman bir ideolojik form 

taşıdığı söylenebilir. 

Bu pratik ihtiyacın teoriye yansıması; olağan halin eleştirisinin, yani hukuk 

sisteminin yapı yahut sistem olarak tarihselliği içinde ana akım bir eleştirisinin 

uzunca süredir gözden düşmesi şeklinde tezahür etti. Oysa Hukuka Giriş 

kitaplarının henüz girişinde, kilisenin batı hukuk sistemini biçimlendirirken 

üzerinde temellendiği Aziz Augustinus’tan aktarılan bir kıssa bulunur: 

“[Y]akalanan bir korsan Büyük İskender’e bu yerinde ve doğru 

karşılığı vermişti. Kral, niçin denizi kötü niyetle tuttuğunu sorunca, 

korsan onu gururlu bir atılganlıkla şöyle cevaplandırmıştı: ‘Ya sen 

niçin bütün dünyayı eline geçiriyorsun: Ama ben bu işi küçük bir 

gemiyle yaptığım için bana haydut deniyor, sen aynı işi büyük bir 

filoyla yapınca imparator diye anılıyorsun (Gözler, 2011: 52)  

Birinci sınıf öğrencilerinin çoğu zaman aşırı idealleştirilmiş hukuk algılarına 

yönelttiğimiz soru, devleti bir soyguncu çetesinden ayırt eden şeye ilişkindir. 

Havada uçuşan meşruiyet, adalet, rıza gibi kavramları tek tek ele alırken öğretici 

çoğu kez hin bir gülüş takınır. Oysa bu kadim soru, eğer karşılığını üç yüzyıl 

sonrasında aramaya devam ediyorsa, hukukta yapısal olanın hala anlaşılmaya ve 

eleştirilmeye muhtaç olduğunu da gösteriyor demektir.  

“Olağanüstü” dönemin pratikteki hukukperverliği ve teorideki eleştirisizliği (ki bu 

çoğu kez çaprazlama bir geçişi de içerir) ile birinci sınıf hukuk öğrencilerinin 

naifliği acaba birbirine benzer mi?” . Bir adım ileri giderek formüle edecek olursak, 

hukuk olağan halinde dahi siyasi iktidarı gerçekten sınırlandırabilir mi? Bu 

düşünce çizgisi akla Gandhi’nin Batı Medeniyetine ilişkin iyi bilinen cevabını 

getirir: “İyi bir fikir olabilirdi”. Bu cevabı şimdilik, bizi bir sonraki adımda 

Londra’nın karanlık sokaklarına götürecek bir tavşan deliği sayalım. 
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II. Operadaki Hakikat: “Dünya Yoksul, İnsan Kötüdür!” 

Bu çalışmada izlek olarak alınan Üç Kuruşluk Opera4 ve Beş Paralık Roman5, 

Londra’da aynı mahallin ve karakterlerin farklı dönemlerde kurgulanmasına 

dayalıdır. Ana karakterler MacHeath (Ustura Mackie) ve Peachum sırasıyla bir 

gangster ve bir dilenci çetesinin liderleridir. Şehirdeki egemenlik çatışmasının bir 

parçası, olarak Peachum’un kızı Polly ile babasının rızasını almadan evlenen 

Mackie, yeni palazlanan bir “tacir” türünü, Peachum ise eski sistemin ürünü bir 

reisi temsil eder- yahut Benjamin’in deyimiyle “eski okul”u… (Benjamin, 2000: 

s.52) Olaylar dilenciler, pezevenkler, fahişeler ve her türden düşkünün çevrelediği 

bir atmosferde örülür. Opera’dan Roman’a giden sekiz sene içerisinde Macheath 

işleri büyütmüş, İngiliz Hükümeti’ni dolandıracak seviyede bir “iş adamı”, 

Peachum ise dilenciler çetesiyle şehri kasıp kavuran bir reis seviyesine gelmiştir. 

Denilebilir ki aynı plot, kapitalist bir büyüteçle yeniden ele alınmış yahut harita 

ölçeği küçültülmüştür. Bu nedenle Romanda ayrıntılı ele alınan kimi konuları 

tartışırken dahi, temel çerçevemizin “Üç Kuruşluk Opera” olduğunu not etmek 

gerekir. 

Walter Benjamin, Brecht’in “dünyayı hukuki kavramlar örgüsünden soyduğunu” 

söyler (Benjamin, 2000: 52). Üç Kuruşluk Opera ve Beş Paralık Roman’ın tasvir 

ettiği suç mahalleri ve örgütleri gerçekten de bizim için çırılçıplak soyulmuş bir 

şekilde hazırlanmıştır. İdeolojik gözümüz bu görüntü karşısında şaşırır, ardına 

kadar açılır ve sahneyi yabancılaşmış bakışlarla izler. Hukukun “kendisine verilse” 

zevkle her bir köşesini temizleyeceği Londra’nın bu karanlık panayır ortamı 

(dilenciler için üretilen sahte kıyafetler, hikâyeler, hükümeti dolandırmak için 

boyanan gemiler, hırsızlıkla düzülmüş yeni gelin evleri, fahişe türküleri…) opera 

izlemeye gelenler yahut nezih okuyucular için normal, sıradan ve abartılı hiçbir 

yönü olmayan temsillerle anlatılır… Yahut şöyle söyleyelim:  İlk bakışta ne kadar 

yadırgatıcı da olsa; Soho’da olağanüstü hiçbir şey yoktur, durum istisnai değil, her 

zamanki gibidir. 

Peki, nedir her zamanki gibi olan? “Yukarıda” ticaret ve hizmet sektörleri tıkır tıkır 

işlerken aşağıda çeteler kendi ticaret ve hizmetlerini sunmaktadır. Öyle ki, 

“Özgürlük neymiş, külahıma anlat! Cebi dolu olan yaşar rahat!” diyen MacHeath 

                                                           
4 Brecht bu oyunu John Gay’in 18. Yüzyılda yazdığı Dilenci Opera’sından esinlenerek 

Elisabeth Hauptmann’a beraber yazmıştır. Müzikleri besteleyen ise Kurt Weill’dır. 
5 Roman, aynı Dreigroschenoper gibi Dreigroschenroman adını taşır. Ancak çevirmeni Sevgi 

Soysal, haklı olarak, Türkçede aynı anlama karşılık gelen “beş paralık” ifadesini 

kullanmıştır. 
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(Brecht, 2013b: 322), katillikten banka ortaklığına doğru yükselirken kanunun onu 

durdurmayacağından, durdursa dahi bunun geçici olacağından emindir. Çünkü 

stratejisi, suçu büyüterek görünmez kılmak üzerine kuruludur. Yasaların sadece 

küçük suçluları yakalayan örümcek ağları olduğuna ilişkin saptamayı düşünecek 

olursak, müthiş bir gestus’tur6 (Brecht, 2011b: 154-156) bu. Bu noktadan itibaren 

seyirci şu soruyu kurabilir: Soho’daki bütün bu düzen ne zaman bir hukuk düzeni 

olarak tanınacaktır? İskender kıssasına geri dönecek olursak, “donanma” yeterince 

büyüdüğünde mi? Tarih bize deniz haydudu Barbaros’un Kaptan-ı Derya Hızır 

Paşa’ya dönüş hikâyesini (Öktem/Kurtdarcan, 2011: 26-27) boşuna vermiş olamaz7.  

Bu noktada bakışımızı biraz da metinden uzaklaştırıp Brecht’e çevirelim. Üç 

Kuruşluk Opera, epik tiyatronun tipik örneklerinden biridir. Özetlemek pahasına, 

epik tiyatroda dramatik tiyatro formunun aksine seyircinin oyuna yabancılaşması 

için elden gelen yapılır. Müzik, jestler, kostümler ve başka yabancılaştırma 

efektleriyle yapılmak istenen, seyircinin karar veren konumuna getirilmesi ve 

sahnede oynanan oyuna reaksiyon vermesidir. Bu ise toplumsal dönüşüm için 

gerekli bir zemin sayılır (Akgül, 2013: 17).  

Brecht, yabancılaştırma efektini gayet açık anlatır: 

“Sarkaçlardaki salınma, atomlardaki devinimler, bir su damlacığında 

yaşayan terliksilerin metabolizması gibi belli olayları gözlemleyen ve 

başkalarının da bunları gözlemlemesini sağlayan bilimciler, hanidir 

adı geçen yöntemi uygulamaktadırlar. İnceledikleri bir nesneyi 

anlayabilmek için, ilkin sanki bunu anlamamış gibi davranmakta, 

böylece inceledikleri olaydaki beklenmezliği ve kendine özgülüğü 

bulgulayıp saptamaktadırlar. Kendiliğinden anlaşılır gibi görünen 

                                                           
6 “Gestus adı altında el kol devinimleri anlaşılmamalıdır. Gestus ile söylenmek istenen, 

pekiştirici ya da açıklayıcı el kol devinimleri değil, toplu davranışlardır …’Kovalanmış 

köpeğin bakışı” toplumsal bir gestus olabilir; yeter ki, böylelikle bir insanın, başka 

insanların birtakım oyunlarıyla hayvansal bir düzeye nasıl indirgendiği ortaya konabilsin.” 

(Brecht, 2011b: 155). “ Gestus’un varlığında birbirine bağlı iki koşul ortaya çıkar. Birincisi 

gestusların toplumsal bir niteliği barındırması, ikincisi ise söz konusu gestusun seyircilerde 

eleştirel bir perspektifi örgütlemesi gerekmektedir.” (Arıcı, 2006: 98) 
7 Üç Kuruşluk Opera’nın en sevilen şarkılarından biri, Polly’nin zamanında bir fahişeden 

(büyük ihtimalle fahişe Jenny’den) duyduğunu söylediği “Korsan Jenny” şarkısıdır. Bu 

şarkı ve metin içine yerleştiriliş ve oynanış biçimi üzerine ayrıca yazmak ümidiyle, şimdilik 

bir tarafa koyuyorum. Ancak Brecht’in korsanlığa yaptığı göndermenin tarihsel zeminini 

anlamak için bkz. Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev: Uygur 

Kocabaşoğlu, İletişim Yay., İstanbul, 2014,  s. 32-34. 
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pek doğal nesneler, ilgili yöntemle doğallığını yitirmekte, ancak 

ondan sonradır ki gerçekten anlaşılır nitelik kazanmaktadırlar.” 

(Brecht, 2011b: 193) 

Temsil sırasında çeşitli efektler vasıtasıyla yabancılaşan seyirci için sahnedeki 

yalnızca bir oyundur. Evet görünen sahne çok “anormal”dir, ama kimse Soho’ya 

hukukçunun yahut hukuka güvenen yurttaşın refleksini vermez. Orada hangi 

suçun kimin işlediği mühim bile değildir. Hepsi çarpıtılmış olarak günah (fahişeler 

İncil’e nazire olarak “son sevişme” de hem de bir değil iki kere ele verirler 

MacHeath’i), ayıp (Polly’nin babası evlenmeyi ahlaksızca bulur8 ve suç (“Bu 

generaller, sokak aralarında adam bıçaklayan kahramanlara kıyasla sayıca daha 

fazla insanın hayatını tehlikeye atabilirler” (Brecht, 2011a:110) birbirine girmiştir ve 

seyirci için mühim olan “Günahkar/ahlaksız/katil kim?” sorusu bir soru olmaktan 

çıkar. Öte yandan özdeşleşecek bir tek karakter bulamayan seyirci, toplumsal 

kaygısından çözüm üretmek zorunda kalacaktır- katharsis’e ihtiyaç duymayan epik 

tiyatronun büyük başarısıdır bu. 

Peki bu nasıl gerçekleşir? Sanırım Althusser’in materyalist tiyatro üzerine 

yazdıkları burada yol gösterici olabilir. Brecht, hukuk ideolojisiyle yüklü olarak 

gelen izleyici ile oyun arasında eleştirel bir bağ kurmak ister zira, ideolojik varoluş 

ile yabancılaşmış ben arasında gizil bir bağ vardır. Klasik anlamdaki kahramanla 

özdeşleşme sayesinde yaşanan katharsisin yerine  -tamamlanmamış oyunu 

tamamlayacak seyirciden söz ederiz ve seyirci oraya getirdiği aidiyetiyle önce 

yabancıladığı oyunu gittikçe anlar ve kendi durumunu sahnede görür: 

Brecht haklıydı. Tiyatronun konusu, bu hareketsiz kendini bilme- 

bilmemenin “diyalektik” bile olsa yorumu olmaksa eğer, seyirci 

müziği önceden bilir: Kendi müziğidir o. Tersine, tiyatronun konusu 

bu dokunulmaz figürü sarsmak, hareketsiz olanı harekete geçirmek, 

yanılsamalı bilincin mitik dünyasının bu kımıltısız alanını harekete 

geçirmek  ise, o zaman oyun, seyircinin içindeki yeni bir bilincin 

oluşumu, üretimi olur- her bilinç gibi tamamlanmamış; ama bu 

tamamlanmamışlık onu harekete geçirir; fethedilen bu mesafe, 

edimsel eleştirinin bu tükenmez eseri onu harekete geçirir, oyun yeni 

bir seyircinin ürünüdür,  seyir bittiğinde başlayan bu oyuncunun, 

                                                           
8 “Hadi ahlaksızlığı evlenmeye kadar vardırdın diyelim; bir çapulcuyu, bir haramiyi seçmen 

şart mıydı?” (Brecht,  2013b:  303.) 
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oyunu tamamlamak için başlayan bu oyuncunun ürünüdür. 

(Althusser, 2002: 185) 

Velhasıl, seyirciye Soho’daki “hukukiliğinden soyulmuş” suç panayırını 

yabancılatan, normalleştiren ve onu dönüştürülecek bir zemin olarak izleyiciyi 

“karar verir” konuma sokan hareket, diyalektiktir. 

III. Önce Ekmek Sonra Ahlak Sonra Macheath’in “Hukuk”u  

Üç Kuruşluk Opera’da ve Beş Paralık Roman’da hukuk eleştirisi için istifade 

edilebilecek bir karakterden söz edilebilirse, o da Ustura Mackie/MacHeath’tir. 

Gerçekten katil olup olmadığını bir türlü anlayamayız, ama genelev ziyaretleri, 

polisin kendisini orada bulmasıyla sonuçlanan bir düzendedir- öyle ki fahişeler 

kendisini “Londra’nın tek centilmeni” ilan etmişlerdir (Brecht, 2013b: 335). 

Centilmen şüpheli MacHeath, kapitalizmin hiçbir ahlak kuralına kulak asmayan 

ama aynı zamanda “büyük” oynayan, kazanan yüzüdür. Buna karşın Peachum 

kaybetmek zorundadır çünkü geçmiş zamana uygundur, eski kuralları bilir, ona 

göre “racon keser”. Daha önemlisi, yasadışı yaşar ama yasanın yasadışını 

cezalandıracağına inancı tamdır. Bu nedenle MacHeath’i kanunun eline düşürecek 

planlar yapar. Ancak oyun kurgusunda kilit önem taşıyan polis müdürü Kaplan 

Brown- MacHeath’in askerlik arkadaşı olduğu anlatılır izleyiciye, fakat bundan 

tam olarak emin olamayız- düşmüş çete reisinin safdilce inancına şöyle karşılık 

verir: 

 “Biliyor musun bu dedikodu kumkumalarına kanunu yeterince 

uygulamadık diye kafa şişirdikleri için kızabilirim.(Peachum’u 

kastediyor)  Sanki kanunlar onların yararına yapılmış. Her şeyin ille 

de kanuna uygun olmasına çok meraklılar. Hale’e gözlerini yummak 

için gösterdiği çabanın karşılığının ödenmesini uygun bulan bir 

kanun çıksa, adamın aldığı birkaç binin hiç sözünü etmezler. O zaman 

aldatıldıkları duygusuna kapılmazlar.” (Brecht, 2011a: 307) 

Hukuk kuramı için hazine değerindeki bu sözler, hukuki pozitivizme atılmış bir 

ciddi bir tekme sayılabilir. Ama elbette materyalist Brecht, kadim doğal 

hukukçuluğa dönecek değildir. Çünkü Opera’da dediği gibi, “ Hak-eşitlik dediğin 

bir deyimdir. İnanmak bunlara soytarılık.”  (Brecht, 2013b: 308) Hatta, çevirdiği 

bütün dalaverelere rağmen Macheath de hukuka güvenmektedir. Materyalist- 

eleştirel bir bakış açısından bu güven dahi kendi başına anlamlı bir gösterge 

sayılabilir, ancak bu noktada yoğunlaşmamız gereken karakterin güveninin altında 
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yatan “kazanma-kaybetme” düşüncesidir9. Macheath, hukuk ondan yana çıkarsa 

“kazanmış” olacaktır. “Haklı” olmak onu ilgilendirmez. Büyük bir oyunun 

içindedir ve oyunun hayat memat meselesi olduğu son sahnelerde anlaşılır.  

Yargıç Oliver Wendell Holmes, 1897 yılında yaptığı konuşmada, bugün hukuk 

kuramında çok tekrar edilen bir benzetme yapar: hukuku anlamak için kitaplara, 

teorik tartışmalara vs. bakmaya gerek yoktur. Hukuk, haddizatında kötü adam 

ondan ne anlıyorsa odur. (Holmes, 1996: 993). Holmes’ün bu saptamasını 

ayrıntılandırırken hukuku “iş”10 perspektifleri çerçevesinde değerlendiren 

kişilerden bahsediyor olması ve hukukun onlar açısından bir öngörülebilirler 

sağladığını saptaması, yukarıda anlatılanlardan sonra herhalde opera hakkında 

fikri olmayan okuyucunun aklına dahi MacHeath’i getirecektir. Çok da uzatmadan 

“olayımızda” kötü adamın “işi”i ve hukuk hakkında ne düşündüğüne bir bakalım: 

“ Sadece sözleşme yapmayı düşünüyorlar” diye düşündü MacHeath 

iğrenerek. “Oysa eski sokak soyguncusu olan ben bu sahtekârlardan 

iğreniyorum. Burada oturuyor ve yazılarla uğraşıyorum. Almak 

istediğimi bana vermedikleri zaman niçin bıçağımı alıp üstlerine 

saldırmıyorum? Purolardan nefes çekerek sözleşme hazırlamak ne 

onur kırıcı bir şey. Cümleler bulmam, imalar yapmam gerekecek. O 

zaman niçin işin başında ya paranı ya canını demeyeyim? Silahla aynı 

sonuç alınacaksa niçin sözleşme yapmak? Hep bu onur kırıcı 

yargıçların ve icra memurlarının arkasına gizlenmeler. Bu, insanı 

kendisine karşı küçük düşüren bir şey… Ama eski zamanlar daha 

insancaydı. O eski namuslu, toprak mülkiyeti nasıl da yok olur. 

Eskiden büyük toprak sahibi, kâhyasını döver, onu kuleye atardı. 

Şimdi mahkemeye çıkmak zorunda ve kâhyanın oğlu olan yargıç, 

elinde kanun kitabıyla onu, kâhyasını sokağa atabilmek çini bir yığın 

kâğıt doldurmaya zorlanıyor.” 

Gerçekten, Yargıç Holmes ve Macheath arasındaki bu karşılıklı “elverişlilik” göz 

yaşartıcıdır. Kuramını “gerçekçi” tiyatroyla bir hesaplaşma olarak inşa eden 

Brecht, hukukta gerçekçilikle muazzam bir örtüşme ortaya koyar. Öyle ki 

                                                           
9 Macheath’in antagonisti Peachum da durumu gayet net görür: “Yasalar, yalnızca onları 

anlamayanları ve mecburiyet yüzünden uyamayanları sömürmek için yapılmıştır. Ve her 

kim ki bu sömürüden pay almak ister, yasalara milimi milimine uymalıdır.” (Brecht, 2011a, 

s. 337) 
10 Business 
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sahnedeki olayın “tekrarlanıyor” olduğu, yani seyircinin özdeşleşmeden kaçınması 

için hedeflenen bilinç; Amerikan realistlerinin mahkemeye gelen olayın gerçek 

olayın bir “temsili” olduğu, olayın meydana geldiği yerde bulunma imkânı 

olmayan yargıç açısından gerçeğe yalnızca “yaklaşılabileceği” bilinciyle aynı 

kaynaktan gelir11.  

Velhasıl Macheath’in bu sözleri, hukuka bakışındaki bu istihza, hukuka güvenen 

bir karakterin onda gördüğü şeyi özetlerken bir yönüyle de akla İskender kıssasını 

getirir. Peki, kadim soru kendini burada neden yeniden gösterir? Ben bunun oyun 

kurgusu ve epik tiyatro gereklerinin dışında Brecht düşüncesinin bir özelliğiyle 

bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle aynı konuda tam kurgusal 

olmayan bir metne, Me-ti Tarihte Diyalektik’in  “küçük suçlu” bahsine bakmakta 

fayda görüyorum: 

”Küçük suçlular, insanların bencillikten uzak davranabileceklerine 

olan inançlarını yitirmiş kişilerdir. Bencillikten uzak davranışları 

insanın kendi kendisini yiyen bir davranışa dönüştüren ve kitleleri 

zorla yararlarını korumamağa iten yasadığımız durumlar karsısında 

suçluların bu tutumu, ancak gerçekçi anlayışın bir belirtisi olabilir. Ne 

olursa olsun, bu suçlular hiç kuskusuz peşlerine düşenlerin bile 

bencillikten uzak davrandığına inanan kişilerden daha akıllıdırlar. 

İçinde yasadığımız zaman, özgecilliği özgeci için iyi bir davranışa 

dönüştürmedikçe, bunu yapmak istemedikçe, bencil kişileri suçlamak 

hakkına sahip değildir. Sıradan suçlular yalnızca bencillerin 

oyunlarının kurallarına karsı gelmiş olurlar. Yeryüzünde en çok 

suçlanması gereken ise iste bu kurallardır.” (Brecht, 1977B 35) 

“İçinde yaşadığımız zaman özgecilliği özgeci için iyi bir davranışa 

dönüştürmedikçe…” Belki de Brecht düşüncesinin anahtarı bu cümleden 

çıkarılabilir. Ayırt etmemiz gereken Macheath’in suçluluğu yahut suçsuzluğu 

değil, onu bu halde muhafaza eden, dönüştüren tarihsel koşullardır. Dolayısıyla 

Üç Kuruşluk Opera’da kimin ne suç işlediği ve karşılığında nasıl bir ceza 

alacağından çok “kötü adam”la hukuk arasındaki ilişkiyi ancak kimin ne suç 

işlediğini bırakıp sisteme odaklanırsak anlarız. Lorenz Schulz’un ifadesiyle: “Onun 

dedektiflik çalışmalarında, okur eski moda “kim yaptı” hikâyelerinde olduğu gibi 

                                                           
11 “ Hukuk felsefesinin kendi nesnesini  “icat” ve tasvir etmeye dayalıyken, Brecht’in 

öğretici oyunu aynı şekilde kurucu bir tiyatroyu içerir: kendini inşa eden ve kendi 

olanaklarının şartlarını sahneye koyan.” (Simmons, 2009: 329) 
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tekil bir suçlu aramak zorunda değildir. Görevi, bundan daha ileri giden bir 

‘aydınlatma işi’dir; yani okur, toplumun baskıcı yapılarını kendisi ortaya çıkarmak 

zorundadır.” (Schulz, 2015: 69)  

IV. Bert Brecht’in Usturası: Kaba Düşünce 

Öte yandan bu çıkarsamayı yapabilmek için kullandığımız ifadenin düzlüğü ve 

sertliği Benjamin’in saptamasını doğrular: “Ama düşünce kendini eylemde 

gerçekleştirebilmek için kaba olmalıdır.”(Benjamin, 2000: 54)12. Üç Kuruşluk Opera, 

Brecht’te son derece karmaşık izdüşümleri olan suçluluk- burjuvazi- tarihsel 

koşullar ilişkisini büyük bir tantanayla ama tane tane anlatmayı başarır. Zaten 

Brecht için en rafine düşünce dahi eğer en kaba biçimde aktarılıyorsa anlam taşır. 

Çok bilinen bir anekdottur, Benjamin (2000: 120), Brecht’in yazı masasında tahta 

bir eşek bulunduğunu ve Brecht’in eşeğin boynuna bir yafta asarak üzerine “bunu 

ben bile anlamalıyım” yazdığını söyler, zira “doğru, somuttur.”  

Bu başlık altında Beş Paralık Roman’ın roman formunun sağladığı kolaylıkla 

ayrıntılandırılabilen düşüncenin, yine çok bilinen bir ifadenin bağlamını aktarmak 

isterim, Konuşan MacHeath’dir: 

[S]iz eski bir hırsızsınız. Asıl işiniz soygunculuk. Bu mesleğinizin 

içinizde eski heyecanını sürdürdüğünü umuyorum. Başka türlüsü pek 

olamaz. Ama sadece dış görünüşte geri kalmıştır. Siz küçük bir 

zanaatkarsınız, hepsi bu. Bu, batmakta olan bir sınıf.  Bir hırsız bir 

bonoya karşı nedir ki? Bir banka soygunu, bir banka kurmanın 

yanında nedir? Bir işçi kullanmanın yanında, bir adam öldürmenin 

sözü mü olur? Bundan birkaç yıl önce bütün bir sokağı çaldık, tahta 

parkelerden yapılma bir sokaktı bu, bu tahta parçalarını kazıp 

çıkardık, yükledik ve götürdük. Yaptığımızın olağanüstü bir başarı 

olduğunu sanıyorduk. Aslında boşa uğraşmıştık. Kendimizi de 

boşuna tehlikeye atmıştık. Kısa bir süre sonra, belediye meclisi üyesi 

olarak ihale dağıtımıyla uğraşmanın çok daha verimli bir iş olduğunu 

öğrendim. (Brecht, 2011a: 220) 

                                                           
12 Bu, şu paragrafın son cümlesidir: “Diyalektikçiyi inceliği seven biri olarak gören pek çok kişi 

vardır. Bu açıdan bakıldığında Brecht’in diyalektiği kendisinin karşıtı olarak üreten, onu içeren ve 

onu gereksinen “kaba düşünceye” parmak basışı özellikle önemlidir. Kaba düşünceler, diyalektik 

düşünme ailesinin üyesidirler: çünkü temsil ettikleri şey teorinin pratiğe uygulanışından başka bir 

şey değildir: Teorinin pratiğe uygulanışı, bağımlılığı değil. Kuşkusuz eylem de düşünce kadar ince 

olabilir.” 
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Evet, altında yatan düşünce karmaşık olduğu kadar basittir; bugünün dünyası için 

pek makbul olmayan bir açıklığı vardır. Brecht Üç Kuruşluk Opera’yı neredeyse 

şerh ederek kapitalizmin aslında suç saydığı şeyin hem kökeni hem de farklı bir 

biçimi olduğunu söylemektedir. İşin daha da ilginci, sadece yeni “tüccar” 

Macheath değil, eski “çete reisi” Peachum dahi, yazar tarafından romanın 

sonlarına doğru tefekküre daldırtılarak aynı noktaya gelir: 

“Çok tuhaf” diye düşündü, “karmaşık ticari işler, eski çağlardan 

kalma yollarla çözümleniveriyor. Eski insanların, düşmanlarını 

topuzla yola koydukları zamanlarla çağımız uygarlığı arasında büyük 

bir başkalık yok. İş, sözleşmeler ve hükümet damgalarıyla başladı, 

ama işin sonunda yine de bir soygun cinayeti gerekli oldu. Oysa, 

özellikle de ben cinayete ne kadar da karşıyım! Ne iğrenç bir 

barbarlık! Ama ticaret bunu gerektiriyor. Bunsuz olmuyor işte! 

Cinayet işleyen cezalandırılıyor, ama insan cinayet işlemeyince de 

daha beter cezalarla karşı karşıya kalıyor. (Brecht, 2011b, 288)  

Ancak “suçlu”ların ağzından dökülen bu sözler, okuyucuyu “suç” üzerine sürekli 

yeniden düşünmeye iter. Bu ise, pratikle bağı olan bir hukuk eleştirisinin aradığı 

formun ta kendisidir. Zira hukuk, netice olarak normatif bir düzendir ve doğal 

hukuka ilişkin peri masalları bir tarafa bırakılacak olursa, ancak pratikte var 

olabilir. Öyleyse hukuka ilişkin eleştirinin de pratikte bir fark yaratacak netlikte- 

kabalıkta olması anlamlıdır: Yukarıda, ilk bölümde saptanan semptomlardan da 

anlaşılmaktadır ki teorik hukuk eleştirisinin menzili oldukça daralmıştır. 

Londra’nın puslu ticaret atmosferinden bunlar aktarılırken, Ockham’lı William’ın 

çözüm için kullandığı usturanın sertliği ve kestirmeliğiyle yazılmış başka bir esere, 

başka bir epik tiyatro parçasına bir değinmek yerinde olabilir. Bu şekilde 

genişleyen kapitalistin hayal edebileceği El Dorado olarak kurulmuş Mahagonny 

Kenti… Her şeyin serbest olduğu bu kentte, işlenebilecek en ağır suç, paraya karşı 

işlenendir. Cinayet yahut insan yaralama ağır suçlar değildir, ama eğer borcunuzu 

ödeyemezseniz bunun cezası idamdır. Brecht’in usturasının parıldadığı bir oyun 

olan Mahagonny Kentinin Yükselişi ve Düşüşü ve kapitalizmin “yiyip yiyip 

doymadığında” varacağı noktayı gösterir bize.  Bu “tuzak kent”in sakinleri 

“gittikçe artan kargaşa, pahalılık ve herkesin herkese savaş açtığı bir sırada, paçayı 

kurtaranlar tuzakkentin son demlerinde kendi idealleri için yürürler, hiç ders 
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almadan”13 (Brecht, 2013a: 467). Bazı pankartlarda şunlar yazmaktadır: “Yaşasın 

mal mülk”, “Yaşasın başkalarının mülksüzleştirilmesi”, “yaşasın cennet 

nimetlerinin hakça paylaşılması”, “yaşasın dünya nimetlerinin haksızca 

paylaşılması”, “yaşasın satılık aşk”, “yaşasın altın yıllar”, “yaşasın parababalarının 

özgürlüğü” ve son olarak borcu olduğu için idam edilen Paul Ackermann’ın 

cesedini taşıyan katarın elinde, büyük harflerle: “YAŞASIN ADALET!”  Eh, adalete 

ancak hukukla ulaşılır, hukuk adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir 

nihayetinde (!) 

Sonuç  

Ama hala bir olağanüstü hal tartışmamız var. Bunları söylemekle olağan hukukun 

zaten “olağanüstü” olduğunu mu söylüyoruz? Bugünlerde çok popüler olan, 

istisna hali kuramcısı Agamben, modernliğin nomosunun “kamp”  olduğunu ileri 

sürer. (Agamben, 2013: 208- 210) Yani toplama kampı istisnai bir durumda ortaya 

çıkmaz, bizzat bugünümüzü açıklayan bir semboldür.14 Bu durumda, kendisine de 

sık sık sorulduğu minvalde şu sorulabilir: “Olağan hal, zaten olağanüstü halin ta 

kendisi ise15 yaşanan patolojik deneyimleri mesela faşizmi nasıl ayırt edebiliriz? Bu 

mantıktan giderek faşizm zaten demokrasinin diğer yüzüdür demek onu 

hafifsemek değil midir?”  

Bizi Yargıç Holmes’un realizmine kadar getiren hukuk kuramının bir çizgisidir. 

“Mahkemeler adalet değil hukuk dağıtır” diyen Holmes’a, “Egemen güç toplum 

yasalarına tabi değildir” diyen Hobbes’dan (Leviathan, 2007: 190) çıkıp “Egemen, 

olağanüstü hale karar verendir” diyen Carl Schmitt’e (Siyasi İlahiyat, 2005: 13) 

uğrayarak varırız. Bu da gösteriyor ki hukuku neyse o olarak almak için 

                                                           
13 Bu cümle,  oyunun yirminci bölümünün başlığıdır.  
14 Agamben, bu sonuca Nazi döneminde siyasilik/ hukukilikten çıkarılma fenomenin 

kampların kurulmasıyla aynı zamana denk geldiğini hatırlatıp 20. Yüzyılda Yugoslavya’da 

kurulduğu öne sürülen etnik tecavüz kamplarının bu bağlamdan nasıl farklılaştığını 

anlatarak varır: “ Nitekim karşımıza etnik tecavüz kamplarının oynadığı belirleyici rol 

çıkıyor. Eğer Naziler Nihai Çözüm yolunda Yahudi kadınlarını hamile bırakmayı akıllarına 

bile getirmemişlerdiyse, bu, hayatın ulus-devlet düzenine kazınmasını garanti eden doğum 

ilkesinin o zaman – her ne kadar derinden dönüşmüş bile olsa- hala geçerli olduğu için öyle 

olmuştu. Bugün ise bu ilke artık bir çöküş ve yersizleşme sürecine girmiş bulunuyor. Bu 

ilkenin işlemesi gittikçe imkansızlaşıyor; sadece yeni kamplara değil, aynı zamanda hayatın 

şehre kazınmasının her daim yeni ve çok daha çılgın düzenleyici tanımlarına da hazır 

olmalıyız. Bugün artık şehrin göbeğine iyice yerleşen kamp, yeryüzünün yeni biyosiyasal 

nomosudur.” (209-210) 
15  Agamben tam olarak böyle söylememekle beraber,  gerçek olağanüstü halden hukuk 

haline dönüşün olanaklı olmadığını ileri sürer (2008:117) 
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olağanüstü durumlara referans vermek gerekir. Eleştiri, işine sınırları tayin ederek, 

dolayısıyla sınır ötesini görerek başlar. Ancak orada bitmez. Eleştirinin sisteme, 

sistemin temellerine dinamit yerleştirecek cesareti olması gerekir. 

Brecht, Benjamin’le konuşmalarından birinde, “Artık buna hiç şüphe yok, 

ideolojiye karşı mücadele yeni bir ideoloji haline geldi” (Benjamin, 2000: 130) 

dediğinde henüz II. Savaş sonundaki insan hakları retoriği vasıtasıyla yeniden 

ideolojikleştirme yaşanmamıştı bile. Oysa tarihsel materyalizm, bize “yeni -geri-

dönüş”leri nasıl anlamamız gerektiğini anlatır. Bugünün olağanüstü koşullarında 

pratik ve teori arasındaki diyalektik ilişkiyi hatırdan çıkarmadan eylemek için 

Brecht’in incelikli tiyatro kuramına da “kaba” düşüncesine de bu nedensellik 

bağlamında ihtiyacımız vardır. Hukuka geri dönüş çağrısının, bir olağan hale 

dönüş çağrısı olduğu yerde -ki bu pratik için çok makul ve haklı bir hedeftir- 

teoriyi sadece olağanüstüne hasretmenin tüketiciliğine işaret etmesi için değil 

sadece, yasaya duyduğumuz ihtiyaç nedeniyle MacHeath ile Kaplan Brown’un 

dostluğunu unuttuğumuz için de. 
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