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Ohio Doğaçlaması (Ohio Impromptu) ilk kez 9 Mart 1981’de, Ohio State Üniversitesi’nin 
işbirliğiyle, Drake Union, Stadium 2 Tiyatrosu’nda (ABD) sahnelendi. Alan Schneider yönetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu çeviri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere sunulmuştur. Çevirmenin yazılı izni olmadan 
ticari amaçla kullanılamaz, herhangi bir yoldan yayımlanamaz, sahnelenemez, herhangi bir web sitesinde ya da 
başka bir elektronik dağıtım sisteminde bulundurulamaz. Bu türden kullanımlar için çevirmenin yanısıra yazarı 
temsil eden kuruluşun da iznine başvurulması gerekmektedir. 
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D = Dinleyen 
O = Okuyan 
Mümkün olduğunca birbirlerine benzerler. 
 
Işık sahnenin ortasındaki masayı aydınlatır. Sahnenin geri kalanı karanlık. 
Düz, beyaz, basit bir masa, yaklaşık olarak 240 cm x 120 cm. 
İki kolsuz, beyaz, basit iskemle. 
 
D masada, uzun kenarın izleyiciye göre sağ ucuna yakın, cephesi izleyicilere dönük oturur. 
Başı öne eğik, sağ eline dayalı. Yüzü görünmez. Sol eli masada. Uzun siyah palto. Uzun 
beyaz saç. 
 
O masada, izleyiciye göre sağ taraftaki kısa kenarın ortasında oturur, yandan görünür. Başı 
öne eğik, sağ eline dayalı. Sol eli masada. Önündeki kitap son sayfalara doğru bir yerinden 
açıktır. Uzun siyah palto. Uzun beyaz saç. 
 
Masanın ortasında siyah, geniş kenarlı şapka. 
 
 
Işık yavaş yavaş aydınlanır. 
 
On saniye. 
 
O sayfa çevirir. 
 
Sessizlik. 
 
O (okur): Anlatacak az şey kaldı. Son bir kez– 
 
D sol eliyle masaya vurur. 
 
Anlatacak az şey kaldı. 
 
Sessizlik. D masaya vurur. 
 
Son bir kez ferahlamayı denedi, onca zaman birlikte oldukları yerden karşı kıyıda tek oda bir 
yere taşındı. Odanın tek penceresinden Kuğu Adası’nın akıntı aşağı uzanan ucunu 
görebiliyordu. 
 
Sessizlik. 
 
Alışılmadıktan ferahlık doğacağını ummuştu. Alışılmadık oda. Alışılmadık manzara. Hiçbir 
şeyin hiçbir zaman paylaşılmadığı yere gitmek. Hiçbir şeyin hiçbir zaman paylaşılmadığı 
yere dönmek. Bundan bir parça ferahlık doğacağını ummuştu bir zamanlar yarım yamalak. 
 
Sessizlik. 
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Günbegün küçük adayı ağır ağır adımlarken görülüyordu. Saat be saat. Hava nasıl olursa 
olsun sırtında uzun paltosu, başında eski zaman Kartiye Laten şapkasıyla. Uca vardığında 
hep gözlerini çekilip giden akıntıya dikip duruyordu. Sular nasıl da iki koldan coşkulu 
burgaçlarla ayrılıp birleşerek akıp gidiyordu. Sonra geldiği yoldan dönüyordu ağır adımlarla. 
 
Sessizlik. 
 
Düşlerinde– 
 
D masaya vurur. 
 
Sonra geldiği yoldan dönüyordu ağır adımlarla. 
 
Sessizlik. D masaya vurur. 
 
Düşlerinde bu değişime karşı uyarılmıştı. Sevgili yüzü görmüş, söylenmeyen sözleri 
duymuştu: Kal bunca zaman yapayalnız birlikte olduğumuz yerde, gölgem ferahlatır seni. 
 
Sessizlik. 
 
Dönemez miydi– 
 
D masaya vurur. 
 
Sevgili yüzü görmüş, söylenmeyen sözleri duymuştu: Kal bunca zaman yapayalnız birlikte 
olduğumuz yerde, gölgem ferahlatır seni. 
 
Sessizlik. D masaya vurur. 
 
Dönemez miydi şimdi geriye? Yanlışını kabullenip eskiden onca zaman yapayalnız birlikte 
oldukları yere dönemez miydi? Yapayalnız birlikte onca şey paylaşıldı. Hayır. Yalnız başına 
yaptığı hiçbir şey geri döndürülemezdi. O güne kadar yalnız başına yaptığı hiçbir şey hiçbir 
zaman geri döndürülemezdi. Yalnız başına. 
 
Sessizlik. 
 
İşte bu uç noktada geceden korkusu eskiden olduğu gibi yine gelip çöktü üzerine. Sanki 
daha önce hiç olmamıştı denecek kadar uzun bir aradan sonra. (Sessizlik. Kitaba daha 
yakından bakar.) Evet, sanki daha önce hiç olmamıştı denecek kadar uzun bir aradan sonra. 
Bu kez iki katına çıkmıştı korku belirtileri, kırkıncı sayfanın dördüncü paragrafında 
ayrıntısıyla açıklandığı şekilde. (Sayfaları geri çevirmeye başlar. D’nin sol eli durdurur. 
Bıraktığı sayfaya geri döner.) Kaderi yine uykusuz geceler olmuştu. Zamanında yüreği 
gençken nasıldıysa. Uyku yok, uykuya cesaret yok –(sayfa çevirir)– gün ağarıncaya dek. 
 
Sessizlik. 
 
Anlatacak az şey kaldı. Bir gece– 
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D masaya vurur. 
 
Anlatacak az şey kaldı. 
 
Sessizlik. D masaya vurur. 
 
Bir gece başı avuçlarında oturmuş tepeden tırnağa tir tir titrerken bir adam göründü ve Beni, 
dedi –ve sevgili ismi andı– gönderdi, seni rahatlatmam için. Sonra yıpranmış bir kitap çıkardı 
uzun siyah paltosunun cebinden ve oturup gün ağarıncaya dek okudu. Sonra tek söz 
etmeden kayboldu. 
 
Sessizlik. 
 
Bir zaman sonra aynı saatte aynı kitapla yine belirdi, bu kez söze giriş yapmadı, oturdu, yine 
baştan sona okudu kitabı uzun gecenin sonuna dek. Sonra tek söz etmeden kayboldu. 
 
Sessizlik. 
 
İşte böyle zaman zaman teklifsiz habersiz beliriyor ve acıklı öyküyü baştan sona yeniden 
okuyordu, uzun gecenin sonuna dek. Sonra da tek söz etmeden kayboluyordu. 
 
Sessizlik. 
 
Tek kelime olsun konuşmadan gitgide tek kişi gibi oldular. 
 
Sessizlik. 
 
Ve sonunda o gece geldi, gün neredeyse ağaracakken kaybolmak yerine tek söz etmeden 
oturmaya devam ettiği gece. 
 
Sessizlik. 
 
Sonra, Bana artık gelmememi söyledi dedi –ve sevgili ismi andı. Sevgili yüzü gördüm ve 
söylenmeyen sözleri duydum, Ona gitmene gerek yok artık, bu senin elinde olsa bile. 
 
Sessizlik. 
 
Ve bu acıklı öykü– 
 
D masaya vurur. 
 
Sevgili yüzü gördüm ve söylenmeyen sözleri duydum, Ona gitmene gerek yok artık, bu senin 
elinde olsa bile. 
 
Sessizlik. D masaya vurur. 
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Ve bu acıklı öykü son bir kez anlatıldıktan sonra taş kesilmiş gibi oturmaya devam ettiler. 
Tek pencereden günün ışığı girmedi. Yeniden uyanışın sesleri yükselmedi sokaktan. Yoksa 
kimbilir hangi düşüncelere dalıp gittikleri için dikkat etmediler mi? Günün ışığına. Yeniden 
uyanışın seslerine. Kimbilir hangi düşünceler. Düşünceler, hayır, düşünceler değil. Aklın 
derinlikleri. Aklın kimbilir hangi derinliklerine dalıp gittikleri için. Aklın ötesine. Hiçbir ışığın 
erişemeyeceği yer. Hiçbir sesin. Ve taş kesilmiş gibi oturmaya devam ettiler. Acıklı öykü son 
bir kez anlatıldı. 
 
Sessizlik. 
 
Anlatacak bir şey kalmadı. 
 
Sessizlik. O kitabı kapatırken. 
 
D masaya vurur. Kitap yarı kapalı. 
 
Anlatacak bir şey kalmadı. 
 
Sessizlik. O kitabı kapatır. 
 
D masaya vurur.  
 
Sessizlik. Beş saniye. 
 
İkisi aynı anda sağ ellerini indirip masaya koyar, başlarını doğrulturlar ve birbirlerine 
bakarlar. Gözlerini kırpmadan. İfadesiz. 
 
On saniye. 
 
Işık yavaşça söner. 


