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Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, in
san varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlannın be
nimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyatı anlatımın dü
şünce öğeleri en zengin alanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, 
diğer uluslann edebiyatıarını kendi dilinde, daha doğrusu 
kendi düşüncesinde yinelemesi; zeka ve anlama gücünü o 
yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yarat
ması demektir. Işte çeviri etkinliğini, bu bakımdan önem
li ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekasının her 
yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsürıe döndürebilmiş ulus
larda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mima
ri si demek olan edebiyatın, kitlenin ruhuna işle
yen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üze
rinde aynı'olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip 
aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun ki
taplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha 
yüksek bir düşünce demektir. Bu çevi
ri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun 
genişlemesine! Ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi 
ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyo
rum. Onların çabalarıyla beş yıl içinde, hiç değilse! devlet 
eliyle ciltlik, özel girişimlerin çabası ve devletin yar
dımıyla, onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çe
viri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin emeklerden 
elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkin
liğine yakın ilgi sevgi duymamak, okurunun elin-

. de değildir. 23 Haziran 1941. 

Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel 
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SUNUŞ 

Cumhuriyet'le başlayan Türk Aydınlanma 
Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Ali YÜ

öncülüğünde dilimize çevrilmesinin, .", ... ,:>"u 

önemit vardır. 

Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyeti
mizin 75. yılında, bu etkinliği yineleyerek, Türk 
okuruna bir "Aydınlanma Kitaplığı" kazandır
mak istedik. 

Bu çerçevede, 1940'1ı başlayarak 

Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 

klasiklerini okurlarımıza sunmaya başladık. 

Büyük ilgi gören bu etkinliği Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca yayınlanmamış -ancak Aydın-

Devrimi kalmasaydı yayınlanac&-

kesinlikle inandığımız- klasiklerini 
de katarak sürdürüyoruz. 

Cumhuriyet 





OYUNCULUK 
AYKIRI DÜŞÜNCELER 





İKİ Kİşİ KONUŞMAKTADIR. 

BİRİNcı - Artık ondan söz etmeyelim. 
İKİNcİ - Neden? 
BİRİNcİ - Dostunuzun yapıtıdır da (1 ) ondan. 
İK1Nct - Ne önemi var? ,. 

BİRıNCı ya onun yeteneğini 

zorlayacaksınız? 

IJl'ITTnPI/"' ya ona -ya da bana 

şıklanndan birini seçmeye 

İKİNcı - olmaz; olsa bile, her ikinizlc 

ha önemli artaınlara (meziyetlere) dayanan dostluğuma 
bundan zarar gelmez. 

BİRİNcı - Belki. 

İKİNCİ - Buna eminim. Şu anda kime benziyorsunuz, 

biliyor musunuz? Oyunlarından birinin ilk oynanışına git

mesin diye sevdiği ka,dm'm ayaklanna kapanarak yalvaran 

tanıdık bir 

BİRİNCı - alçakgönüııü ve önlernH 

birli) alan 

(l)Sözii "Garrick au les acleurs anglaLI 
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lK1NC1- Kendisiiçin beslenen sevgi, "3'atınsal dege
ri için verilecek ylıfgııiin etkisınde kıii)rmye korkuyötdu: 

BİRİNcİ - Bu olabilir. 
ıKİNCI - Halkın gözünden düşmekle biraz da 

lisinin gözünden düşmekten korkuyordu. 
BİRİNct - Kendisine gösterilen saygı azalma, sevgi 

de azalır diye, öyle mi? Bu size tuhafw geliyor? 
İKİNcı Kısacası, böyle düşünüldü; Ioea kiralandı ve 

yazar en büyük başansını kazandı. Bilemezsiniz na~ıl da 
kucaklandı, kutIandı, okşandl. 

. 'BlR'tNCI - Halk, oyununu ıslıkla karşılasaydı, . daha 
çok kucaklanır,kutlanır ve okşanırdl. 

1K1Ncİ- Elbette. 
; BİRİNcİ-Ama yine de düşüncemi değiştinniyorum. 
lKlNCl - Öyle olsun, ben razıytm. Ama unutmayın 

ben kadın de~lim ve bu konudaki düşüııcenizi lütfen 
açıklamarui gerekiyor. . 

B1R1NCİ -' Gerekli mi bu? 

lK1NCl - Evet, gerekli. 
BİRINcı - Düşüncemin kılığını değiştirmek1.ense, 

susmak, benim için daha kolayolacak. 
IKıNcı -Ben öyle sanının. 
BİRİNCİ - Öyleyse sert davranacağıırı. 
1K1Nct - Dostumun da sizden istediği bu. 
BtRlNcl - Peki, düşüncemi söylemem gerekiyorsa ... 

Dostunuzun özentili, düğümlü, boğuınlu ve şişirme bir bi
çemle kaleme alınmış olan yapıtı, herkesin bildiği 
celerIe dolu. Bu kitabı okuduktan sonra ne büyiik bir oyun
cu daha yüksek bir düzeye ulaşır; ne de kötü bir oyuncu, 
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014p~n~. dah~\ iyi olur. İnsana kişiliğinin artamlannı; 
yüzünü, seBini, düşünme yöntemini V~ inceliği, yaratılış} 

rnek, 
ğıdır. 

bir dereceye 

artamlannı daha da 
incelemek, insan ruhunu 
deneyim ve tiyatro uU.~'~U~'H 

her şeyi şöyle böyle 

giye değer bir yanı olur. 
1K1NCl - Ya da her şeyi eleştirilebilir. 
B1RlNcl - Öyle olsun. Yalnızca doğuştan getirdikle

riyle kalan oyuncu, çoğu kez çok kötü, kimi zamanda pek 
iyidir. Hangi bakımdan olursa olsun, şaşmaz bir orta hal1i
likten sakının. Kendisine ne denli sert davranılsa da, İnesle-
ğe yeni 
zilebilir. 
birşey UVjc;a"ıa 

gelecekteki başanları önceden 
ancak yeteneksizleri öldürür. Sahnede hiç~ 

olmaz ve dizeli (manzum) 
bir esasa göre yazılmıştır; 

bir oyuncu yetiştirebiHr? 
açık ve en yerli yerinde söz söyleyen, en enerjik bir y~
da bile sözcüklerancak bir düşüncenin, birduygunun yak
laşık birer işareti; değerini devinim, jest, ses, yüz, bakış ve 
belirli bir durunıun tamamladığı birer işaretse ve başka bir 
şeyolamazsa, nasıl olur da bir rol iki ayrı oyuncu ta.rafmdan 
aynı biçernde oynanır? Şu sözleri dinleyin: 

Ne söyleyeceklerimi p:;"'t;N",,", 
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tartın; birbiriyle konuşan iki kişinin, ayın sö~cüklcri ve 
deyimleri ıculla~~ıklan halde, tümüyle birbirindenfarklı 
şeyler düşünüp söyleyebilmeleri nasıl da :kolay ve olağan

dır, anlarsınız. Size vereceğim örnek, bu bakımdan olağa

nüstü bir örnektir; dostunuzun o kitabı ... Bir Fransız oyun
cusuna bu kitap Uzerine ne düşündüğünü s()run, kitapta ne 

varsa hepsinin doğru olduğunu söyler. Aynı şeyi bir İngi

liz oyuncusuna sorarsanız, kitabın değiştirilecek bir tek 

tümcesi bile bulunmadığına ve yapıtm lam anlamıyla, 
"sahnenin İncili" olduğuna ant içerek güvence verir. Bu

nunla birlikte, .İngilizlerin dizeH göldüru ve ağlatı yazma 
yöntemleriyle Fransızlannkiler arasında hjçbir be~erlik 

olmadığından, Garrick'e göre, bir kimse Shakespeare'İn 

bir sahnesini pek yetkin oynayabiIse bile, Raeİne'in bir 
sahnesinin okunuşunda, daha ilk dİzelerdeki sözcüklerin 

uyumsallığını ve· ezgisini kavrayamazsa, bu dizelerle, sane 
ki bir sürü yılan başına,ayaklanna, ellc;rine, bacaklarına 

ve kollarına dolanmış gibi kıskıvrak sanlacak, !fuvranışı 
da hiçbir zaman serbest olmayacaktır; kuşkusuz bu neden

le, yazanmzın ortaya koyduğu ilkelerin doğruluğu konu

sunda söz birliği eden Fransız oyuncuyla İngiliz oyuncu
nun birbiriyle anlaşamadıkları ve tiyatronun teknik dilin
de, akılcı düşünmekle birlikte kanılan taban tabana karşıt 

kimselere güzelliğin ışığını gördüklerini sandıracak denli 

bir belirsizlik ve enginlik bulunduğu sonucu çıkar. De

mek, ilkenize her zamankinden çok bağlı kalın. Birbiriniz

le arılaşmak istiyorsanız, karşılıklı açıklamalar yapmaya 

kalkışmayın. 

lK1NC1- Her kitabın, özellikle bunun, her ikisi de ay-
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m kılıkta göriinmekle birlikte, biri Paris'te, öbürü Lond
ra'da olmaküzere, iki ayn anlamı mı var? 

BİRİNCı - Bu görünüşlerde o iki anlam öyle açıktır 
ki, dostunuz bile yanılmış; İngiliz oyuncuların adlarını 
Fransız oyuncu1arınkiyle birlikte anıp hepsine aynı kural
ları uygulamış; böylece aynı övgü ve yergileri yaparken, 
sanırım İngilizler için söylediği şeylerin Fransızlar için de 
doğru olduğunu düşünmüş. 

İKİNcı - Ama bu bakimdan. başka hiçbir yazar bu 
denli açık bir anlamsızlığa düşmezdi. . . 

BİRİNcı - Kullandığı aynı sözcüklerin Bussy kavu
şağında başka, Drury-Lane'de yine başka anlamı ~ıduğu
na göre, onun böyle bir anlamsızlığa düştüğünü üzülerek 
açıklamak zorundayırn; belki de yanılıyorum. Ama; yaza
rınızIa benim tümüyle karşıt kanılarda bulunduğwnuz 
önemli nokta, büyük bir oyuncunun asıl nitelikleri konu
sudur. Ben büyük bir oyuncuda sağlam bir düşünce yete
neği ararım. Isterim ki, onda soğukkanlı ve dingin bir se
yirci ruhuolsun. Dolayısıyla, kendisinde bulunmasını ke
sinlikle istediğim artam, kesinlikle duyarlılık değil, kav
rayış derinliği, her şeyi yansılama hüneri ya da her türlü 
kişilik ve role karşı her zaman aynı yetenektir ... ki, bu da 
aynı şeydir. 

1K1Ncl - Demek duyarlılıktan tümüyle yoksun ola
cak, öyle mi? 

BıRİNcı - Tümüyle. Henüz düşüncelerimi sırasına 
koyamadım. Bunları aklıma geldiği gibi, dostunuzun kita
bındaki dağınıklığa uygun bir yöntemle anlatmama izin ve
rirsiniz, sanırım. 
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Oyuncu, can ve gönülden duyarlı olursa, herhangi bir 

rolü aynı coşku ve aynı başaııyla iki kez nasjl oynayahilir? 

İlk oyunda çok büyük bir coşkuyla oynar; ama üçüncüsün

de artık yonılur ve buz gibi soğuk olur. 0YSi2ı, doğaya dik

kat ve bilinç1e öykünen oyuncu, sahneye ilk tez Augustus, 

Cinııa, Orosınane, Agaıncnuıon, Muhammetolarak çıkın

ca, kendi kendinin ya da İnceIemelerinin titiz kopyacısı ve 

izlenİınlerimizin sürekli gözIemcisİ bulunduğundan, oyu

nu yavanlaşmak şöyle dursun, edindiği yeni izlenimlerıe 

daha da güçlenecek, coşacak ya da dinginleşecek ve sizi 

gittikçe daha çok doyurncaktır, Ama, oynarken kendi ken

disi kalırsa, böyle olmaktan nasıl kurtulur? Kendi kendisi 

olmaktan kurtulmak isterse, nasılolur da tam gideceği ve 

duracağı noktayı kestirebilir? 

Bu konudaki düşüncemi güçlendiren şey, yalnızca 

esinJe oynayan oyunculann oyunlarında görülen tutarsız

hktır. Kendilerinden asla lekdüzelik beklemeyin. Oyunla

rı kimi zaman güçlü, kimi zaman zayıf; kimi zaman coş

kulu ve ateşli, kimi zaman soğuk; kimi zaman b.ayağı, ki

mi zaman olağanüstüdür. Bugiin 01 ağanüstü oynadJklan bir 

sahneyi yarm bozadar, nitekim bir gün önce hozdukları bir 

sahneyi de ertesİ gün olağanüstü oynarlar. Oysa oyıınunu 

enine boyuna düşünmeyle, İnsan doğasını incelemeyle, 

pek iyi birkaç örneğe sürekli öykünmeyle, diişlemgücüy

le, bellekle oynayan oyuncu, hep tekdüze, bÜtüıı oynayış

larda hep aynı, hep aynı yetkin likte kalır: Her şeyi kafasın

da ö)çmüş, öğrenmiş ve düzenlemiştir, Okuyuşunda ne 

tekdüzelik, ne de uyumsuzluk bulunur. Coşmasının bile bir 

gidişi, ataklan, duraklamalan; bir başlangıcı, bir ortası ve 
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sonu vardır: hep aynı hep aynı 
hep aynı devinimlerdir. Bir ondan 

ki oynanış arasında fark olursa, bu fark genellikle ikinci 
oynanıştan yanadır. Böyle bir oyuncu, günlük keyfine uy
maz; o, hepnesneleri göstermeye, hep aynı kesinlik, aynı 

ve aynı göstermeye aynadır. 

kendi har vurup savuracak 
şair gibi, doğanın bitmek tükenrnek bilmeyen 

zinelerinden yararlanır. 
Acaba Clairon'un (2) oyunundan daha yetkin bir ya

pıt var mıdır? Bununla birlikte kendisini izleyin, inceleyin; 
oynanışta, rolünün bütün gibi, oyununun 

bütün ezbere kanısına varırsınız. 

Kuşkusuz kendisine örnek s~çmiş önce o örneğe 
maya çalışmış; bu örneği de, elinden geldiğince en yükse
ğinden, en büyüğünden, en yetkininden seçmiştir; ancak 
tarihten çıkardığı ya da düşlemgücünün büyük, ürkütücü 

hayal gibi bu örnek, değildir. 

yalnızca oyunu nasıl 
sıradan Oysa, elinden 

ğince bu düşünceye yaklaşınca, artık her şey tamamlanmış
tır. O noktaya gelince sımsıkı durmak, artık yalnızca bir 

(2) MlIe. Clairon tanınan Claire·Josephe-Hippolyte Lergis 
La T rude, ı 723 'te Conde·sur·Escaut' da doğmuş ünlü bir oyuncudur, 

pek beğeniimiş, uyandlInuş de, Devrim'le 
Iikte vannı yoğunu yıtinniş ve 1803'te Paris'te büyük bir yoksuııuk içinde 
öInıüŞtiir, 43 yaşında tiyatro yaşamından çekilip ı 791' e dek Ausbach Marg
ravet'ının sarayında yaşamıştır. ı 799'da, "Memoires et reflexions sur la 
declamation theatriile "(paris, yıl VII) adlı yapıtuu yayınlamıştır. Yaşamöy
küsünü E. de Goncourt yazmıştır, 



alışkanlık ve bellek işidir. Clarion 'ıın çalışmalarında hazır 

bulunsaydımz, kaç kez, "Tamam, artık oldu!" diye haylo

nrdmız. Ama o da size hep, "Aldanıyorsunuz!" yanıtını ve

rirdi ... Quesnoy (3) da böyleydi. Bir dostu onu kolundan 

yakalayıp da, "Yetişir artık; durun Daha iyi, iyinin düş
manıdır; her şeyi bozacaksımz ... " (bye haykınnea, sanatçı 

soluk soluğa, bu sanattan anlayan hayran dostuna, "Ne 
yaptığımı görüyorsunuz, ama içimde ne var, neyin peşin
deyim, bilmiyorsunuz!" demişti. 

Clairon 'un ilk provalannda, Duquesnoy'un duyduğu 

azabı duyduğuna hiç kuşkum yok; ama, savaşım bitip de 

düşleminin düzeyine yükselir yükselmez, artık kendisine 

egemen olur ve heyecana düşmeden, rolünü yineler. Kimi 

zaman düş~erimizdc olduğu gibi, ba§ı bulutlara değer, el

leri her iki ufka erişecek gibi olur; artık o, kendisini saran 

büyük: bir mankenin ruhudur. Kendisine bu maııkeni giy

diren denemeleridir. Kollarını kavuşturmuş, gözleri kapa

lı olarak, devinimsiz, bir kanepenin üzerine sere serpe 

uzandığı anda, düşünde ezberini sürdürerek, kendi kendi

ni işitebilir; kendi kendini görebilir; kendi kendini tartabi

lirve uyaııdıracağt izlenimleri kollayabilir. O anda Clairon, 

iki insan olmuştur: Küçük Clairan ile Büyük Agrippina. 

tKİNcİ - Sözlerinizden anlaşıhyor ki, sahnede ya da 

prova1arındaki oyuncuya, geceleyin, kocaman bir beyaz 

çarşaf astıklan sınğı başlannın üzerine kaldırarak ve bu 

korkutucu hayalin altında, gelen geçenleri ürkiiten kor-

(3) François Duquesnoy (1594-1642). Belçikalı bir yontucudur. Fla
man François adıyla tanınmıştır. Brüksel' deki "Mıırmeken-pis" (İşeyen Ço
cuk) yontusunu onun yaptıgı söylenir. 
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sesler mezarlıklarda taklidi 

I(u\.,U&l<1ı kı!dar benzeyenhi~bir'şey 

BIRİNcI - Hakkıruz var. Ama Dumesnil 'in (4) duru

mu Clairon'unkine benzemez. Dumesnil sahneye ne söy
leyeceğini bilmeden çıkar; zamanın yansırn, ne söylediği-

bilmeden ama sonunda bir an gelir. 

şairden, aytaçtan 

müzikçiden olsun? Kendi özelliklerini taşıyan 

nItdar, içe doğan şeylerin ilk coşı.cunıuğu içinde değil, coş

kusunu yitirmiş, rahat anlarda, hiç beklenmedik anlarda 

belirir. O parıltıların nereden geldiği bilinmez; esine çeken 

vardır; bir yanda biryanda 

pıtlannın taslağı kalınca iki yana 

bakarlar. serptikleri güzelliklerinin, 

lenmedik parıltılann ansızın ortaya çıkması, kendilerini de 
şaşırtır. Bunların etkisi ve başarısı, doğrudan doğruya içe 

dogmayla yaratılan şeylerinkinden başka olur. Esrikliğin sa-

buldamasırn soğukkanlılığın görevidir. 

Bunalım dummunda kendini bir adam, 

kendisine bağlayamaz. Bunu, ancak kendisine egemen 

adam yapabilir. Büyük sahne yazarları, özellikle çevrele

rindeki maddi ve manevi dünyada ne olup bittiğine dikkat 

ederler. 

İKİNCİ -
BİRİNCİ ~ 

ve manevi 

gözlerine 

bir tek dünyadır. 

her şeyi 

(4) Clairon'un ra,kibi bir oyuncu olan Marie-françoise Dumesnil, 
ı 7 ı 4'te Paris 'te dogmuş ve ı 803'te yine Paris 'te yoksulluk içinde ölmüştür, 
Anılan 1799'da yayınlanmıştır: Mbnoires de Marie-Prançoise Dumesnil. 
Paris, Dentu, yıl VII. 



lar ve yığın yığın biriktirirler. İşte haberleri olmadan ken
dilerinde biriken bu yığınlardan, yapıtlanna türlü az görü

lür olay geçer. Coşkulu, kanı kaynayan, duyarlı insanlar 

sahneye çıkarlar; oyun oynanır ama kendileri bundan ya
rarlanamazlar; ama, deha sahibi adam, bu gipilerine baka 
baka örneğini hazırlar. Güçlü, sağlam bir düşlem ve dü

şünce yeteneği, ince bir kavrayış ve inanılır bir zevk sahi
bi büyük şah-ler, büyiik oyuncuJarve belki genellikle, han-

alanda olursa olsun, doğanın bütün taklitçileri, duyarlı

lığı az insanlardır. Onlar birçok şeyin birden ustasıdırlar; 
bakmaya, öğrenmeye ve öykünmeye öyle dalmışlardır ki, 

kolay kolay kendi içlerinden kıvılcımlanamazlar. Böylele
rini hep çantaları dizleri üstünde, elde kalem. görürüm. 

Bizler duyumsarız, onlar gözlemler, inceler ve betim
lerler. Acaba söylesem mi? Neden söylemeyeyim? Duyar
lılık, hiç de büyük bir dehanın niteliği değilpir. Böyle bir 

kimse adaleti sever, ama bu erdemi, tadını çıkarmadan 

gösterir. Her. şeyi yapan, gönlü değil kafasıdır. Duyarlı 

adam, beklenmedik bir durum karşısında, şaşırır kalır. 
Böylesi, ne büyiik bir bakan, ne büyük bir komutan, ne 

büyük bir kral, ne büyük bir avukat, ne de büyük bir he

kim olabilir. Isterseniz bütün tiyatroyu bu ağlamaklı he
riflerle doldurun; ama bir tekini bile sahneye çıkarmayın. 

Kadınlara bakın, duyarlılık bakımından bizi ne denli ge

ıide bırakırlar. Tutku anlannda bizi onlarla karşılaştırma
ya hiç olanak mı var! Ama durumu yaşarken biz onlar'
dan ne denli geri kalıyorsak, öykünme konusunda da on

lar bizden geri kalırlar. Düş1eıngücü zayıflığı olmaksızın 

kesinlikle duyarlılık olmaz. Gerçekten erkekolan bir ada-
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mın damla bizi kadının bütün a~lamala
nndan"dahJ;çök etkiler.' S~k sık saz e'ttiğiın bÜyük'oyun

da, o dünya oyun1.J.Dda, kanı kayn.ıyan bütün insanlar sah-
nededir. Bütün koltukta bulunur; birincilere 
li denir, bunların cinnetini etmeye ötekile

reyse, bilge derler. Birbirlerinden farklı bir sürü insanın 
gülünç yanlarını yakalayan, betimleyen bilgenin gözüdür, 
O kurbanı bu garip ve insanlara, 

dahası, hattakendi kendinize gütdürür. Gözünü sizden 
ayırmayan, hem o densizin, ~em de sizin çektiğiniz acı-
nın karikatürünü odur, 

Bütün bu da, büyükoyuncUıaryi-
ne doğrudur demezler: bu, onların gizidir: Orta halli ya da 
acemi oyuncularsa, hemen geri çevirirler. Nasıl boş inanç

ları için "inandıklarını sanırlar" bunlardan 
kimileri için de "duyumsadıklarını sanırlar" denebilir. Na
sıl boş inançlılar için inanç olmayınca esetilik de olmazsa, 
bunlar de duyarlılık olmayınca esenlik yoktUr. ' 

diyecekler ki, nasıl da, şu annenin 
dan kopan ve benim içimi sızlatan o acıldı çığlıklar, o an~ 

daki duygusundari dolayı olmaz? Bunların esinkaynağı, o 
anda duyulan üzüntü ve umutsuzluk: değil midir? 

de~ıdir. Kanıtı da şu ki, bunlar ölçülüdür; bir ezgili oku
ma yöntemine uyarlar; bir çeyrek tonunyinnide biri ora-
nında pes ya daha tiz olurlarsa, olurlar; 

birlik yasasına eğerler; müzikte gibi 
lanmış ve düzetilenmiştirler; istenen bütünkoşullara, uzun 
bir inceleme sayesinde uyarlar; belirli bir sorunun çözü
müne birden yönetirler; çığlıklar kopanlsm 
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diye yüz kez prova edilmiştir ve bu sık provalara karşın, 
kimi zaman yinefalsoyapddtğlofnr. 'L,' ,;,',L;i,. {iİi) o' 

Zai're ağlıyorsunuz! 
yada 

Oraya geleceksin, kızım! 

demeden önce, oyuncu" UlUl1 uzun kendi kendisini 

dinlemiştir; bizi heyı,:cana düşürdüğüanda biI~, yine ken

di kendisini ve becerisi, sandığımız gibi duyumsat

mak dcğil, duygunun dış bel irtiJerin i, sizi aldatacak kadar, 

tıpkı tıpkısına belirtmek ölur. Acısının çığlıklan, kulağın

da onceden yer etmiştir. Um~tsuzluğunun ve Üzüntii~iliıi\n 
jestleri, ezberlenmiş ve aynakarşısında tamamlanmıştir. 

Tam mendilini çıkaracağıya da gözyaşlannın akacağı anı 

bilir. Bu diırumlan, kesinlikle filan sözcüğü ya da falan he

ce)fi söylerken yapacaktır; ne daha erken, ne daha geç. Bu 

ses titreşimi, bu yanni kalmış sözcükler, bu kısık ya da uza

tılmış heceler, organlann bu titreyişi, dizlerin bu sallanışt, 

bu kendini y}tirme1er, bu coşup tçışmalar;'yalnızca öykün

me, önceden ezberlenmiş bir ders, yüzün o acıklı görünüm

leriyse, yüce bir maymunluktUr; oyuncu, bunun anısını, 

üzerinde çalıştıktan epey zaman sonra da korur ve o· dav

ranışı yaparken bilincinde tutar; böylece -gerek şair, gerek 

seyirci ve gerek kendisi için büyük nimet- bütün ruh öz

gürlüğüne sahjp olur. Bundan, <!iğer alıştırınalarda oldu

ğu gibi, yalnızca vücudu yorulur. Oyun bitince sesi kısılır, 

korkwıç bir yorgunluk duyar; ya çamaşır değiştirir ya da 
yatar; ama kendisinde ne bir karışıklık,ne acı, ne karaduy

gu (melankoli), ne de bir ruh dağınıklığından vardır. Bü

tün bu izlenimleri siz alır gidersiniz. Oyuncu bitkin düş-
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müş!P.J, siz ,~e, ~ç içindekalmışll1!zdır. Çünkü o hiçbir 
şey duyumsamadan çırpınıp durmuştur, oysa siz, hiç çır

"IHilLU'l" Bu böyle olmasaydı, 
Ama oyuncu, rolünü 

adam oynar, hem öyle iyi oynar 
disini o kuruntuya yalnızca siz 
o, kendisinin olmadığını pek iyi bilir. 

Ben, birbirinden farklı duyarlılıkların, olabildiğince 
en büyük etkiyi uyandırmak üzere bll:birleriyle uyuşması, 
bir tek bütün oluşturmak üzere birbirlerine uyması, birbir
lerini güçten düşürmesi ya da güçlendirmesi; birbirlerinin 
ayrıntılarını ortaya çıkarması öyküsüne ~erim. D.emek yi
ne sözümde duruyor ve diyorum ki, "aşırı duyarlılık, şöy-

le ~öyle duyarlılıktan bir zerre 
oyuncuların yetişmesini ",o,u<",,

beyninden iner; 
adamın yüreğinden fışkım. Duyarlı UY~UIU-'l 

kafasını sarsan, bağrıdır; oyuncunun 

ba~ kimi zaman geçici bir ateş dÜŞÜfense kafası. Oyun-, 
cu, inancı pek sağlam olmayıp da Hazreti İsa'nın çektiği 
güçlükleri vaaz eden bir papaz gibiağlar; sevmediği, ama 
aldatmak istediği bir kadıp.m dizlerine kapanmış bir zarn
para gibi ağlar; sokakta ya da bir kilise kapısında, acıma 
duygunuzu uyandmnaktan umudunu kesince sövmeye 
başlayan ya da hiçbir şey 
madığı 

zeyen bir 
neden olduğu 

un.,,,,,ı,,' gözyaşları arasmdaki 
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mem, hiç dü~ündünüz mü? İnsan, aeıkı~ bU: öykü dif!.leqi-
kafası' yav~ş yavaş bulanır, -b~ğrı yan~' ağı'a~~

ya başlar. Oysa yürek bir kaza karşısında an1ayış, 
duyumsama ve coşku birbirine karışır; bir an içinde insa
nın yüreği yanar, bir çığlık kopanr, aklı başından gider ve 
gözyaşı an akmaya başlar. Bu gibi durumlarda gözyaşları 
birdenbire, kendiliğinden gelir. Oysa acıklı bir öyküde, 
gözyaşlan getirilir. İşte beklenmedik, doğal ve gerçek bir 
olayın, güzel sÖz söylemeye dayanan bir sahneye üstün
lüğü, buradadır. Bu gibi doğal ve gerçek dunımlar, sahne
ni n bekleterek yaptığı şeyi bir anda ortaya çıkarır; ama, bu
rada o kuruntuyu yaratmak çok daha güçtür. Yanlış; iyi ya
pılınayan bir devinim, bütün o kurwıtuyu yok eder. Sesin 
uyumuna, davranışlardan daha iyi öykünillebilir; ama day
ranışlar, daha yeğinlikle etkiler. İşte ayrıcası oldtığl1nu san
madığım bir yaSanın özü: Düğümü sözle değil, davranış
la çözmek. Yoksa bu pek soğuk bir şeyolur . 

. Haydi bakahm. Bana hiç karşıçık:n'ı.ayacak mısınız? 
Sanınm şöyle diyeceksiniz: Bir toplantıda bir olay anı atı
yorsunuz; içiniz coşkıiyla çalkalanıyor, sesiniz kesik ke
sik çıkıyor, ağlıyorsunuz; diyorsunuz ki, anlattığınız 'şeyi 
duyumsadımz; hem de yoğUn bir duyguyla.,. Hak veririm, 
amabuna hazırlandınızmıydı? Hayır. Dizeli olarak mı söz 
söylediniz? Hayır. Ama yine dinleyenleri sürüklediniz, şa
şırttınız ve coşku içinde brraktınız; iizer!erirlde büyük bir· 
etki uyandırdımz. Doğru; ama, kalkın konuşur gibi 
söz söylemenizi, o sıradan anlatımınızı, ev halinizi, o do
ğal tavrınız! sahneye çıkarın; o zamı:tll nasıl da alımsız ve 
çelimsiz olduğUnuzu gorürsünüz. İS1ediğiniz gibi gözyaşı 
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güler. 

ortaoyunu 
Sanır mısınız ki Comeille' in, Racine' in, Vo ltaire 'in, hatta 

Shakespeare'in sa!meleri, o sizin konuşma sesiniz, o ocak 
başı edanızla oynanabilir? Nitekim ocak başında anlattı-

öykü de, edası ve anlatılamaz. 

İK1Ncl - bunun nedeni, denli büyük 
olurlarsa olsunlar, Racine ve pek değerli 

ler yazmamış olmalarıdır. 
B1R1NCİ - Bu sanki kutsallıklara sövgü! Bunu kim 

söyleyebilir? Kim böyle bir şeyi alkışlayabilir? Comeille'in 
gündelik sözleri gündelik söylenemez. 

Belki şu yüz kez yineıenıişsi~dir. 
sonunda, sızı coşku ıruuıP1d~ 

ken, içeri bir adam girer ve onun da merakını gidermek ge
rekir. Ama, bu işi artık beceremezsiniz, ruhunuz boşalmış 
gibidir; sizde artık ne duyarlılık, ne coşkunluk, ne de göz-

yaşıkalmıştır. oyuncu böyle çöküvermez? Çünkü 
uydurma bir karşı ilgiyle komşunu-
başına gelen yıkımın sizde ilgi 

da çok büyük aynm vardır. Siz Cinna mısınız? Hiç Kleopat
ra, Merope, Agrippina oldunuz mu? Elbette bu adamlara 
aldın Ş etmezsiniz. Dahası, tiyatronun Kleopatrası, Mero-

Agrippinası, Cinnası tarihsel midir? 
Bunlar şiirin imgeleridir. 

bu şaire tasarlanmış Bu zümrüdü 
kaları, davranışlarıyla, tavırlanyla ve çığlık1arıyla sahnede 

bırakın; tarihe sokarsanız çok tuhaf olur; herhangi bir top
luı'uğa girerlerse, herkes gülmekten katılır. Herkes birbiri-



nin kiıIağına, "Acaba sayıklıyor DlU'?" diye sorar. "BuDon' 
K işot da nereden çıktı? Bu masalJan nerede' hyauruyodar? 

İçinde böyle konuşulan gezegen acahilhangisi?" 

lKİNCİ - Peki, niçin tiyatroda ba~kaldırmıyor1ar? 

BİRİNcİ - Çünkü, tiyatroya bile bile gidiyorlar; çün

kü bu, ta Aiskilos 'un ortaya attığı bir ılkedir; çünkü bu, üç 

bin yıllık bir görenektir. 

lKlNcl Peki, bu görenek daha çok uzun sürecek mi? 

BİRİNCİ - Bilmem, Bildiğim bir şey varsa, o da ya

şadığımız yüzyıla ve ülkeye yakla~tıkça, bu görgüden uzak

hiştığımızdir. 

lphigenie'nin birincİ sahnesindeki Agamemnon'un 

durumuna, hiç de yersiz-olmayan büyük bir korkunuıı peıı

çesinde, çevresindekilere "Beni öldürecekJer, eminim, be

ni öldürecekler!" diyen IV Henri 'nin durumu nasıl da ben

zer. Şimdi düşüniin ki o büyük ve mutsuz hükümdar, bu 

korkunç önseziyle azap içinde, gece yansı kalkıyor; dos

tu ve bakanı Suny'nin kapısını çalıyor, Acaba Henri'ye: 
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ben Henriyim, seni uyandıran, kralın,' 

Yaklaş kulağına erişen sesi ianı. 

sözlerini söyletecek ve Sully'ye de: 

Siz misiniz haşmetlim, hangi rüzgardır acaba 

Sizi ,va/ağın önüne katıp getiren böyle? 
Sizi aydınlatıyor ancak hafif bir ışık; 
Bana kılavuz olan o. Gecenin şu anında 

Yalnızca sizin ve benim gözlerimiz açık! 



yaıptımver9i;recek denli anl~s~~ pir şairbulunab*çeği~ 
ni düşünebilir misiniz? . 

belki Agamemnon gerçekten 
le konuşurdu? 

ıV. Henri, elbette böyle 
ve Racine' in şiirlerindeki 

bilinmeyen varlıklarea 
nı1ır ve ancakşair ağızlarından şairane edayla söylenir. 

Tiyatroda gerçek olmak dedikl~ri şeyin ne olduğunu 
bir an düşünün. Acaba bu, yaşamda olup biteni olduğu gi
bi sahnede göstermek mi demektir? Kesinlikle. Gerçek, bu 
anlamda, sıradanlıktan başka bir şeyolamaz. Öyleyse sah
nedeki" gerçeğin anlamı nedir? Bu, davranışın, sözün, su

tarafmdandüşlemlenen ve 
abartılan bir ülküsel örneğe 

budur. Böyle bir örnek, 
""',, ... , ",,-,ne,,", kalmaz; yürüyüşü, duruşu 

ğiştirir. oyuncunun sahnedeki 
liğiyle sokaktaki durumu, birbirlerinden o denli farklıdır 
ki, bu iki kişiliğin aynı adam olduğunu anlamak epey güç
tür. Nitekim Matmazel Clairon'u ilk kez evinde gördü
ğümde, kendimi tutamayarak, "Ah matmazel, ben sizi da
ha boylu sanıyordum," deyivermiştim. 

Karayazılı, gerçekten karayazılı bir kadın ağlar, ama 
sizi hiç Daha kötüsü var: Yüzündeki 

olan bir 

değişmesi, sizi güldurur; 
söyleyiş ve eda, kulağlnızı 

gücendirir; kendisinde <l,U.,'''''''11'''

acısını çirkin ve içkapayıcı 
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toreO*., Ç,iWlffi:~9kY:5'ğiı;ı.:f»t.lql,\ı~p.q;n(?,~n::PFmçl}-AçJ'şi, 

. kab~ ~Pi~~!~r.ın~ ı;yguı;ı,dur,'.:e;J:l~v;~~hir~~l).atçı, 
~unlan olduğu gibi kopya eder; ama büyük sanatçılar bu

nu iplemezle.r. Bjz isteriz ki, insan en acılı anlannda; in
sanözYapısını ve tüıiinün onurunu korusun. Buyiğitçe ça

banın sonuneye vanr? Acısımavutn:ıaya ve yatıştırmaya. 

İsteriz ki şu kadın, edeple vemcelikle yere yığılsın ve şu 

yiğit, sirki dolduran halkın alk.ışlan arasmda, alanın orta

sında ölen eski zaman gladyatörü gibi, soylu .bir edayla, gü

zel ve incebir tavırla ean versin .. Bizim bu isteğimizi kim 

yerine getirir? Acaba kendi acısına boynn eğen ve duyar

lılığın allak bullak ettiği atlet mi,. yoksa son soluğunu ve

rirken bile kendineegemen olan ve öğrendiği jimnastik 
derslerini unutmayan b~cerikli atletmi? Tıpkı büyük bir 
o)1ınctI gibi, eskj zaman gladyatörlı de; tıpkı bir eski za

man gladytörü gibi büyük bir oyuncu da rahat döşeğinde 
ölenler gibi ölemezler; bizim hoşum~a gidecek bambaş

ka bir ölüı:nle can vcnnck zorundadırlar. Çünkü zevk sa

hibi bir seyirci, çıplak gerçeğin, her tür yapmapktan uzak 
bir davranışın miskin liğin i, böyle bir şeyin, bütününün şi

irseUigİyle.taban tabana karşıt olacağını duyar. 

Ama bundan, olduğu gibi doğamn yüce anlardan tü
müyle yoksun bulunduğu anlamı çıkan1masın.Amaben 

şu kamdayım ki, bu anlann yüceliğini yakalamak ve ko

nımak yetisinde olan kimse, kesinlikle onlan düşlemgücü 

ya da dehasıyla önceden duyumsayabilen ve soğukkanlı

Idda yeniden yaratabilen kimsedir. 
Bununla birlikte, edinilmiş ya da yapma bir tür heye

can yeteneğininvarlığını da büsbütün yadsıyacak değilim; 
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ama: hami diişili:ıcemi sorarsanız, ben bu mr yetenegin, he
mert'hemen'dögalduyarlılıkdeııIi tehlikeli'oldugunu da söy
lemekten çekinmem. Bu durum, oyuncuyu, yavaş yavaş 
edalı ve tekdüze olmaya götürür ki, büyük oyuncunun tür
lü görevleriyle çelişkili olan bir durumdur. Büyük oyuncu, 
çoğu kez bundan sıynlmakzorunluğu duyar ve bu benlik
ten el çekmeyi, ancak istemli, direngen kimseler başara1;>i
lir. Bununla birlikte, hazırlanma ve denem~lerin kolaylıgı 
ve başarısı, yetenek ve becerinin gtıniş kapsamlı olması, 
oyunun yetkinligi bakımından, böyle anlamsız olan bir ben~ 
likten sıynlmak, kendi kendini unutmak zorunda olmamak 
çok daha hayırlıdır. Aslında bunun güçlügü, heroyuncunun 
bir tek role baglanarak, tiyatro topluluklarının pek kalaba
lık olmasına ve hemen hemen bütün oyunların kötü"oyna
masına yol açar. Bu güçlükten kurtulmanın tek yolu da, gi
dişi ters yüz ederek, oyuncuya göre oyun hazırlamak olur 
ki, bence, tam tersine oyuna göre oyuncu hazırıamaııdır. 

ıKİNCİ - Ama, sokakta herhangi bir kaza ve yıkım 
karşısında biriken bir SÜTÜ adam, birdenbire ve her biri 
kendince doğal duyarlılıgtm belirtince, kimse kimseye uy
masa da, yine olaganüstü bir gösteri;" yontu, resim, müzik 
ve şiir sanatları için binlerce degerli örnek ortaya çıkmış 
olmaz mı? 

BİRİNCİ - Dogru;ama bu gösteri, sanatçının onu so
kak ortasından sahneye ya da tuvaline aktarırken içine kat
tığı oranveuyumdan doğacak seyirlikle karşılaştmlabilir 
mi? Bunu savlıyorsamz, ben de size şunu sorarım: sanat, 
kaba doganın ve rasgele bir düzenin, kendisinden daha iyi
sini yaptıgı şeyleri bozmaksa, öyleyse sanatın o dillere 
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destan olan büyüsü nedir? Doğanın giizelIeştirilebileceği
. ni yadsıyabilirmisiniz? Bir kadını; Rafaellö'nun bir 

Ana tablosu güzelolduğunu söyleyerek ","'," In. 1_ 

nüz hiç olmadı mı? Güzel bir doğa köşesi görünce, ''Aman 
romanesk!" demediniz hiç? siz bana 

bir şeyden söz ediyorsunuz; bensesize bir öykünmeden ... 
Siz bana doğanın geçici bir anİndan söz açıyorsunuz; ben

size kafada tasarlanmış, uzun uzun düşünülmüş, türlü 
gelişmeleri olan ve gelecek dönemlere kalan sanat yapı
tmdan. İsterseniz, o söz ettiğiniz oyunculan birer birer alın, 

sokak sahnesini gibi biçimlerde prova 
ettirin ve kişilerinizi bana sırasıyla, birer biret, ikişer iki
şer, üçer üçer gösterin; onlan diledikleri gibi davranmak-

özgür bırakın, yapacaklannı kendileri 
o zaman bundan nasıl garip bir kanşıklık çıktığını görür
sünüz. Ama diyeceksinizki, bu kusuru gidenne yolu 

kendilerine olarak prova yaptınnm. Ama 
man, doğal ölarak, duyarlılıklanndan iz kalmaz. Aslında, 
benim istediğim de 

Nasıl iyi düzenli toplwnlarda her kişi, genelin ve bü
tünün iyiliği için, kendi asıl haklanndan özveride bulun~-

tiyatroda da böyledir. Bu özverinm ölçüsünil en iyi 
bilir? Coşkunlar mı? Üşütillder mi? Elbette değiL. Bunu 
toplumda en iyi bilecek, ada1etli insandır; tiyatrodaysa so
ğukkanlı oyuncu. Birvahşi sürüsü, uygarinsanlardan 
muş bir topluluğa oranla neyse, o sizin sokak sahneniz de, 
tiyatro sahnesine oranla odur, 

Artı~ kötü bir sahne yetkin bir oyuncu 
üzerindeki haince etkisinden söz etme zamanı geldi. 00-
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şününki, y~tkin biroyuncu,rolüı;ıü büilin;görkemiyle ka-
o •• ". J. • .. ~ . ", '1 " . 

fasında hazırlamıştır; amasahnede karşısına geçen zaval-
lının tutturmak için, o ülküsel 
ğinden kalıyor. O zaman artık, 

bir yana bırakmak 
dır. Gezintide başında bir söyleşi sırasında 
kendiliğinden pesten söz söyleyen kinıse, 
şısındakinin sesini de pes perdeye düşürür. Isterseniz şöy
le bir karşılaştınna da yapabiliriz: whlst'te (5) ~e. karşı
nızdaki oyuncu kötüyse, siz de ustalığınızın bir bölümünü 
yitirirsiniz. Dahası var: Clairon, Le Kain 'in (6) kötülük ol
sun diye kendisini sıradan, hatta, düzeysiz bir oyun tuttur
mak zorunda bıraktığını ve kendisinin de, kat kat fazlasıy-
la karşılık zaman onun ıslık1anmasına 
açtığını oyuncunun birbirine dayanması 

örnekleri belirli 
durum ve koşullara 

düşecek birbirlerine denk, ya da 
uyumludur. Aslında böyle olmazsa, ikisinden biri ya ge
reğinden çok iyi ya da aşırı qerecede kötü oynar. İşte bu 
uyumsuzluğu gidennek için güçlü olan, zayıf ı seyrek ola
rak kendi düzeyine çıkarır; daha çok da, bile bile, kendisi 
onun düzeyine iner. Sık sık yapılan o bir sürü provanın ama
cı nedir, bilir misiniz? Oyuncuların o değişik yetenekleri 

(5) 
(6) HenriLouis, Kııin (1729~ ı 778). Le Kain adıyla tanınmıŞ bir oyun 

cudur; özellikle, Vollaire'in tiyatro yapıtlannda 
tır. Anıları, 182S'te yeniden yayımlandı. Bk. 

Socicle de I'Imprunerie el de Librairie, 
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arasında, oyunun bütünsel ve dengeli olarak akışını sağ

layacak, bir iş doğuracak derıge kurmaktır. 

Oytmculardan birinin gururu, böyle birdengeyi kabule ya

naşmazsa, sonuç bütünün yetkinliği ve sizın zevkiniz za
ranııa olur. Çünkü bil- tek oyuncunun yetkinliği, ötekilerin 

kötü oyımlanm pek cndcr dengeler, çoğu kez, kötü oyna

dıklannı daha da belirginleştirir. Kimi zaman, büyük bir 

oyuncunun bu yüzden yanılgıya düşüp, sonuçta düşIem kı

nklığına U6'Tadığını görmüşfundür. Bu gibiler, seyircilerin 

hoşnut olmayışı karşısında, sahne arkadaşlannın zayıf ol

duğunu duyıımsayacak yerde, bu gürültülü gösterileri ken

di onurlanna bir saldın sayarlar. 

Şimdi, tiyatro yazarı olduğunuzu varsayın; oynatacak 

bir oyunumız var. Oyununuza ya sağlam düşünebilen ve ' 

soğukkanlı bir sanatçı ya da duyarlı bir oyuncu seçmeyi 

size bırakıyorum. Ama, karar vermeden önce, size bir şey 

sonnama izin verin. Kaç yaşında insan, büyük bir oyuncu 

olur? Acaba kanın damarlarda kaynadığı, hafifbir sar

sıntının yüreği altüst ettiği, kafanın en küçük bir kıvılcım

la alevlendiği o ateşli çağda mı? Bana kalırsaı hayır. Do
ğanın oyuncu olarak yarattığı insan, sanatında ancak uzun

ca bir deneyim kazandıktan, tutkulannın çılgınlığı yatış

tıktan, kafa dinginliğine ve ruh kendi kendisine kavuştuk

tan sonra, yetkinliğe erişir. En iyi türden şarap bile, maya

ları ma dunırnundayken, ham ve kekre olur; ama, fıçıda 

uzun zaman kaldıktan sonra, tadına doytım olmaz. Cice

ro, Seneca ve Plutarkl1os, bana yazarlığın üç çağını temsil 

eder gibi gelir. Cicero, çoğunlukla göziimi! alan bir saman 

alevinden başka bir şey değildir; Seneca ise asma 
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nün ateşine benzer ve gözlerimi yakar; koca Plutarkhos' a 

gelince, küllerini eşelersem, onda beni tatlı tatlı ısıtacak bü

yük korlar bulurum. 

Baron (7) altmışındayk~n, Le Comte d 'Essex, Xipha
res ve Britannicus 'u oynar, hem de pek iyi oynardı. Gaus

sin (8), elli yaşında, L'Oracle et la Pupille'de herkesi ken

dine hayran bırakırdı. 

İKİNci - ıyi ama, hiç de rolüne yakışacak denli genç 

görünmezdi. 

BİRİNcı - Doğru. Belki bu, bir oyunun oynanış yet

kinliğine zarar verecek, başa çıkılmaz engellerden biridir. 

Yıllarca sahnede ömür tüketmek gerek; ama, rol vardır, 

gençlik ister. Monime, Didon, Pu1cherie ve Hermione r~!

lerini oynayabilecek on yedi yaşında bir oyuncuyu (9) her 

zaman nerede bulmalı? Bu öyle bir zümrüdü ankadır ki pek 
ele geçmez. Bununla birlikte, yaşlı bir oyuncu, ancak tümüy

le elden ayaktan düştüğü ya da oyununun üstünlüğü, yaşlı

lığıyla rolü arasındaki aykınlığı silemediği zaman gülünç 

olur. Toplum da bu bakımdan tiyatroya benzer; orada da bir 

kadının hafifmeşrepliği, bu kusurunu örtecek kadar bece

risİ ve başka erdemleri olmadığı zaman yüzüne vurulur. 

(7) Michel Boyron, (1653-1729). "Baron" adıyla tanınnuş bir oyun
cu ve tiyatro yazandır. Dostu olan Moliere'in kumpanyasmda oyunculuğa 
başlamış ve ömrünün sonuna dek bu uğraşta ka1nuştır. 

(8) Jeanne-Gatherine Gaussem (\ 711, Paris -1767, Paris). "Mlle Ga
ussin" adıyla tamnmış bir oyuncuydu; oyuncu Baron'un uşağı olan Gaus
sem' in kızıdır. 

(9) François-Marie-Antoinetıe Saueerotıe (1756, Paris -1815, Paris). 
"Matmazel Raueo~" adıyla tanınmıştır. İlk kez 23 Eylül 1772 'de Theiltre 
Français'de Didon (Le Frane de Pompignan'm aynı adlı al!;latısında) rolün
de oynamış ve büyük bir başan kazanımştır. 
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Zaınanıınızda Cıair~m ile Mole (10), btı sanata ilk baş
ladıklan sırada, hemen hemen kurgulu bebek gibi~ynu
yorlardı; ancak sonralan gerçek oyuncu olduklanni gös

terdiler. Bu nasıl oldu? Acaba yaşlandıkça mı kendilerin
de ruh ve duyarlılık oluştu? 

Clarion, bir süre önce, on yıl tiyatrodan uzak yaşadık

tan sonra, yeniden sahneye çıkmak istemişti. Kötü oyna
dıysa, bunun nedeni ruhunu ve duyarlılığını yitirmiş olma
mıdır acaba? Kesinlikle değil; asıl neden, rollerini unut

muş olmasıydı. İleride bu dediğimin ne deııli doğru oldu

ğunu yine görürsünüz. 
İKİNC1 - Nasıl, yeniden tiyatroya dönecek mi sanı

yorsunuz? 
BİRİNCİ - Ya dönecek ya da ·can sıkıntısından öle

cek. Seyircilerin alkışlannı ve büyük bir tutkunun yerini 
ne doldurabilir ki? Soranm size, şu erkek oyuncuyla bu ba
yan oyuncu, sanıldığı gibi kendilerini tümüyle oyunlanna 
vermiş olsalardı, biri loealara şöyle bir göz atmayı, öbürü 
kulise şöyle bir gülümseme göndermeyi, hemen hemen 
hepsi halka laf'yetiştirmeyi, oyuncuların toplandığı sa10-
na gidip bir üçüncünün aşırı kahkabalanm kesmeyi ve ona 
sahneye gelip göğsünehançer saplamanın zamanı geldi
ğini haber vermeyi akıllanna getirirler miydi? 

Ama size, birbirlerinden nefret eden bir oyuncuyla ka

rısı arasında geçen bir sahneyi anlatmayı öyle istiyorum ki. 
Bu, birbirini çılgınca scven sevgililer arasında geçen bir 

. (LO) François-Renıi Mole, oyuncu (1734 -1802). 1754'te Comedie
Française'de sahne yaşamına atılmıştır. Anılan Paris'te, i 92S'te yayınlan
mıştır. 
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sahne4e ve tiyatro4a, herkesin gözü önünde oynanmıştıro 
,1 .4 t .j;;;.::. ... -. ;:,1 .,' ; : :,' ::. _' . , • .1 .... ' J. i , ,',' 

B~!1/~e size olli~ğugibi, hatt~, ,~jf~~~a iy~, aıııatacağıın. 
Bu öyle ohnuştur ki, sanatçıların rollerine 
li canla zamana dek hiç görülmemişti. 
rek salondan, localardaı:ı. biralkış tufanı 

oyun, el hayranlığınuzı belirten 

larla belki Oyuncuları için tam _'''_AH'./ 

la bir utku olan bu sahne, Moliere'in Le DepitAmoure
ux'ünün (11) dördüncü perdesinin üçüncü bölümüdür: 

OYUNCU ERASTE, Lucille'in aşığı. 
LVCILE, Eraste'ın sevgilisi ve oyuncununkansı. 

ERKEK 
dam, yine 

KADIN 
ERKEK 
KADıN - Umanm. 

... Hayır, hayır sanmayın 
etmeye geldim. 

- Benim de, size salık 

ERKEK - Şifa buhnak istiyorum ve yüreğinizin yü-
reğimi büyüleôiğini biliyorum. 

KADıN - Layık olduğunuzdan da çok! 
ERKEK - Sizi gücendirdim diye gösterdiğiniz bu öfke ... 
KADıN - Siz, beni gücendinnek ha! Size bu onuru 

çok görürüm. 
ERKEK bana kanıtladı; size 

tenneliyim 

(ll) 

35 



KADIN - Hem de en can ve gönülden ... 

ERKE~ ~ , .. iğnesi, özellikleyüce }'Ürelderi sızlatır. 

KADıN - Evet, ama yücegönüllü mösyö ... 

ERKEK - Gözlerimin gözlerinizde başkalarında gör

mediği güzellikler bulduğunu itiraf ediyorum. 

KADıN - Bu suç değil doğrusu. 

ERKEK - Beni mutlu kılan bu tutsaklığı. taçlara de-

ğişmezdim. 

KAn IN ~ Oysa, daha ucuza verdiniz. 

ERKEK - Yalnızca sizin için yaşıyorum ... 

KADIN - Hiç de değil, yalan söylediniz! 

ERKEK - Ve doğrusu, aşağılamnama karşın, sizden 

uzaklaşmak benim için pek acı olacak. 

KADIN - Vah vah, bu çok kötü! 

ERKEK - Bana öyle geliyor ruhum denli 

arasa da, daha uzun zaman bu yarayla kanayacak. 

KADIN - Hiç korkmayın, artık kangren olmuştur! 

ERKEK - Bana mutluluk olan bu bo)unduruktan kur
tulunca, artık hiç kimseyi sevmemcye bakmalı! 

KADIN - O zaman karşılık görürsünüz! 

ERKEK - Artık olan oldu. Kininiz, aşkın durmadan 

ayağınıza getirdiği bir gönlü kovuyor; artık bu, uınutsuzlu

ğa düşen yalvarmalanmın sizi son kez rahatsız etmesidir. 

KADIN - Siz de benim dileklerimi lutfen kabul etse

niz de, mösyö. bu sonuncu rahatsızlığı da bana vermese

niz! 

ERKEK - Ruhum, siz küstabın birisiniz, pişman ola

caks1nız! 

KADIN- Yaa, öyle mi? 
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ERKEK - Peki madam, peki! İsteğiniz yerine gelecek! . 
Sizden aynhyonun; öyle 'istediğinize göre, sizi büsbütün 

Sizinle yeniden görüşmek 

sam, Tann canımı alsın! 
KADIN - Pek güzel, ıutfedersiniz. 
ERKEK - Hayır, hayır korkmayın ... 
KADIN - Sizden korktuğum yok. 
ERKEK - ... Sözümden qönerim diye. sı-

lip atamayacak zayıfbir yüreğim olsa da, emin olun ki, be
ni yeniden karşınızda görinek onurundan ... 

KADIN - Yıkımından demek 
ERKEK - ... Sizi yoksun bırakacağım. 
KADIN - Aslında bu da pek boşuna olur. Kuzurn, siz 

aşağılığın birisiniz: size vazgeçmeyi öğreteceğim. " 

ERKEK - Bağrımı elimle yüz kez delik deşik ederim ... 
KADIN -ınşaIlah. 
ERKEK - ... böyle gören davranıştan sonra, 

sizi yeniden görmek gibi bir bayağılıkta buluntırsam. 
KADIN - Neden olmasın? Daha ne bayagılıklar yap

tınız! 

OYUNCU - KabuL. Artık bu konuyu kapayaltm. 

Bu böylece sürdü. Biri sevgililer, öbürü de kan koea 
arasında geçen çifte sahneden sonra, Eraste, sevgilisi Lu
eile 'i kulise götürürken kolunu öyle hırsla sıkıyardu ki, ne
redeyse sevgili kansının etini koparacaktl. Hem zavallı ka
dmın çığlıklarına da, acı sözler ve kaba sövgülerle karşı-

veriyordu. 

ıKİNcı -Böyle aynı zamanda iki salınenin birden oy-
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nandığını görseydimy artıkbir daha ömı:,ümdc tiyçıtroya 

ayak basınazdım. ,.,' 
BİRİNcİ- O iki oyuncunun duyarak oyna4ll<larını ile

ri sürerseniz, ben de size şunu soranm: Hangi sahneyi du
yarak oynadılar acaba? Sevgililer sahnesini mi, kan-koca 
sahnesini mi? Yoksa her iki sahneyi de mi? Şimdi aynı 

dm oyuncuyla bir başka erkek oyuncudan, sevgililer ara
sında geçen şu sahneyi dinleyin: 

Erkek oyuncu rolünü oynarkcn kadın oyuneu kocasın

dan söz eder: "Bayağının biri; bana ne dedi, bilseniz, size 
söylemeye dilim varmaz." 

. Kadın oyuncu, rolünü yaparken, aşığı kendisine ya
mt verir: "Hala alışamadınız IDı?" Ve bu konuşma, dizeli 

konuşma arasında, böylece sürüp gider: 

"- Bu akşam birlikte yemek yiyoruz değil mi? 
- Benim de istediğim bu, ama bilmem elinden nasıl 

kurtulmalı? 

-.0 sizin bileceğiniz şey. 
- Ya bir de anlarsa! 
- Anlarsa anlasın, çıkar ki? Hazır önümüzde böy-

le tatlı bir gece geçinne olanağı varken. 
- Bizimle birlikte kimler olacak? 
- Kimijsterseniz. 
- Önce şövalyeyi, kendısi kurumdandır. 
- Bilir misiniz? Hani şövalyeyi kıskanmak bence iş-

ten bile değil! 
- Sizi haklı yere kıskandınnak da bence işten bile de-

ği!." 
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, .: Böylece bu pek duyarlı yaratıklar, kendilerini, sizili o 
gördüğünüz ve işittiğiniz sahneye vermiş gibi 'görünürler; 

ası] sızın duymadığımz sahneye kendilerini 
vermişlerdir. Siz: "Doğrusu bu kadın pek yetenekli bir sa
natçı; kimse onun gibi di:tılemesini beceremiyor ve oyunu-

herkeste olmayan bir incelik, ilgi ve duyarlılıkla 
oynuyor" deyip duruyordunuz ... Bense sizin bu sözlerini

kıs kıs gÜıüyordum. 

Bu kadın oyuncu, kocasıni bir başka?yuncuyla, 0YWl

cuyU şövalyey le, şövalyeyi de bir üçüncüsüyle aldatıyor
Şövalye, kadım üçüncü aşığıyla yakaladı kendisin

den korkunç bir öç almayı tasarladı. Niyeti balkonçla, en 
aşağidakisıralardanbirineoturmaktı. (O zaıİıanlar Com-

Lauraguais heniii sahnemizibıi sıralardan 
tarmamıştı.) Oradan görünmeyi ve aşağılayıcı bakışlarla 
bakarakbuvefasiz kadınışaşırtınayı, afallatmaYı ve kol
tuktaki seyircilerinonuyııhalainasınayol akhna 
koymuştu. Oyun başladı ve vefasız sevgilisi sahneye çık-

Kadın şövalyeyi gördü oyunundaistifini bozmadan 
gülümseyerek: "Bakın hele, ortada fol yıımurta 

yokken kıiıp suratını asan şu adama!" dedi. Şövalye de gü
ıümsedi. Kadın konuşmasım sürdürdü: "Bu akşam gellyor
SWlUZ değil mi?" Şövalyeyse sesini çıkarmadı. Kadın, "Ar
tık bu anlamsız kavgayı bırakalım, arabaruzı kapıya geti-

(12) Loııi.-Uon-l'elicite de Brancas (1733 -1824). Kendi parasıyla 
sahnede degişiklikler yapmak ve sahneye bazı seçkin kimselere özgü sıra
larkoymak gibi UZW1 zamandan beri gerek oyunu, gerekse oyunculan rııhat

eden biı geleneği ortadan kaldımıilia Fransız tiyatrosuna hizmet 
~ (krş. Lessıng, Hamb. Dram.). Voltaı..ıe, bu hizmetine duyduğu minnelı an
latmak için, kendisine, Ecossaise'ini adamıştır. . 
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rin," dedi. Bukonuşmanın,hangisabney~ıkıştmıdığmj bi~ 
mı,ısunua:? ,LaChaıtSSee',nltı.'eııetkili sabrıelepffidcn 

birine; o kadın oyuncunun hıçkıra nıçkıra ağlayıp bizlere 

de bol bol gözyaşı döktürdilğü bir sahneye. Buna şaştınız, 
öyle mi? Oysa söylediklerim, tümüyle gerçektir. 

iKİNcİ ~ Tiyatrodan tiksineceğim geldi. 

BlRtNCt ~ Neden? Bence, asıl bu adamlar böyle şey~ 
ler beceremezlerse, tiyatroya gitmemeli, Şimdi size anla
tacağım şeyi kendi gözümle gördüm. 

Garrick (13), kapının iki kanadı arasından başını Çl

kanr ve dört beş saniye içinde yüzünün anlatımı, derece 
derece, çılgınca bir sevinçten ılımlıbir sevince; ılımh se

vinçten dinginHğe, dinginlikten haYTete, hayretten şaşkın
lığa,şaşkınhktan üzüntüye, üzüntüden kaygıya, kaygıdan 
korkuya, korkudim dehşete, dehşetten urnutsuzluğa geçer 

ve yeniden umutsuzluktan'başlayıp çılgınca sevince dek 
bütün aşamalan geçerek gerisin geri döner. Acaba ruhu bü
tün bu duygulada duygulanmış da, yüzüyle uyumlu ola

rak, perde perde böyle bir sıra mı izlemiştir? Hiç sanmam; 
a<;lında siz de buna inanmazsınız, Nasıl eski Roma'nın ka

Imtı lan İtalya'ya gezi yapma sıkıntısına değerse, salt ken
disini görmek bile bir İngiltere gezisine değen bu ünlü 
adamdan, küçük pastacı çırağı sahnesini oynarnasını iste
yin, oynar; hemen arkasından Hamlet'den bir sahne iste

yin, onu da oynar. O, çöreklerin yere düşmesine ağlamaya 

(13) Dav, Garrick,( 1716-1779). Inj,,'iHzoyunclı; "Ingiliz Roscitıs"u Sll

nıyla tanınmıştlr. Ustalıkla oynadlP;t Shakespare'in yapıılanru halka sevdir
miştir. Aym zamanda yergıleri, zamana uygun şiirleri de vardır. Privale Cor
respondence, Londra, 1832, 
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ne d~l1i hıızJJ'sa.;.-gözleıiyle'_havada blribançerin.gidişini iz
lemeye de o dertli ;hazudıdnsan.istendiği zaman güler, is
tendiği zaman ağlar mı? İnsan, Garrick olup olmadığına 
göre, ağlamayla gülmeye, aslına çok ya da az uygun, çok 
ya da az aldatıcı bir biçimde öykünebilir. 

Kimi zaman ben ~e, en anlayışlı, en kibar kişileri et
ki altında bırakmak için, oldukça gerçeğe yakın olarak, 
yapmacıklar yaparım. A.şağı Normandiyalı avukatla geçen 
sahnede, kız kardeşimin yalancılçtan ölümüne ağlarken, 
denizcilik bakanlığı başyazmaniyla geçen sahnede, bir de
nİz albayınm kansmdan çocuk olmakla kendimi 
suçlarken,tıpkı acı çekiyormuşum ve utanıyoonuşum gibi 
bir halim vardır. Ama üzüntü duyuyor muyum? Utanıyor 
muyum? Ne bu küçük. gilldfuüde (14), ne de yaşamda böy-

bir şey duymuşumduro bir tiyatro yapıtma 
sokmadan önce bu iki rolü yaşamda da oynamışımdır. Bü-
yük oyuncu demektir? Aslında öyle bir güldilrü 
da ağlatı yapmacıkları ustasıdır ki, ne söyleyeceğini yazar 
hazırlamıştır. 

Sedaine, Philosophe sans Le savoir'ını oynatınıştı. 
Ben oyunun başarısına kendisinden daha çok ilgi duyuyor
dum. Yetenekleri kıskanmak, bana yabancı bir hastalıktır. 
Benim öyle kusurlanın var ki bunsuz da kalabilirim. Ya
zındaki bütün meslektaşlarım-tanıktır; ne zaman yapıtları 
konusunda bana danışmak alçakgönüllülüğünde bulun
muşlarsa, onların bu erdemlerine elimden geldiğince ya
nıt vennişimdir. Philosophe sans le savoir, birinci ve ikin-

(14) Bu yapıt, La Piece et le Pr%gue'du:r; sonradan, Est-iI Don? Est
il Mechant? adıyla son biçimini almıştır. 
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ci oynal1lştf\,hQç,~ıadı;, D~ pel\ ~anltTh:;~ldı{1Ü;Ç,i.jncHıqyp! 
nanıştaysa göklı;:;ı;e·,çı:kartldı; ben·dese vincirnden kabıma, 

sığmaz oldum, Hemen ertesi gün, bir anıbaya atlayarak Se

daine'ı görmeye gittim. Mevsim kıştı ve hava pek soğuk

tu. Kendisini bulabileeeğimi Qmduğurn her yere başvur

dum. Sonunda Saint-Antoİne semtinde olduğunu öğrendim 

ve oraya yollandım. Kendisine yaklaşırm ve boynuna sa

nldım. Sesim çıkmaz olmuştu ve gözyaşları yanaklarım

dan şıpır şıpır damhyordu. Gördünüz mü duyarlı sıra

dan adamı? Sedaine, soğukkanlı, kılını bile kıpırdatmadan 

bana baktı ."e, "Ah Mösyö Diderot" nasıl da güzelsiniz!'~ 
dedi. İşte gönneş,~ bilen, dahi ,adam) ,: 

BQ.Qlayı, bir günyüksek yetenekle;ri,sayesinçle d~vlt:ıt 

yönetiminin en yüksek konumundabulunacak olan. gir 

kimsenin, Mösyö Necker' in,(15) sQfras.ında anlatıyordum. 

Sofrada çok y~ın adamı v~.ara)anJlda.l,cendisiyle pek 

seviştiğiıniz Mapnoı;ıte14e Y!irdı. MarnJpntel, ban;ı alaycı 

bircdaylı;ı dediki: '~DernekacıJ<llpir._öyküı:mıatıl(hb"1Za" 
man ,bile Voltaire'in.üzüldüğünü, oysa bıçkıra hıçkıra ağ

layan bir d9stunun karşısında dahi Sedaİne'ın soğukkan

lılığını koruduğunu görünce, Voltaire sıradan bir adam, 

Sedaine ise dahi oluyor öyle mi?" Hiç beklcrnediğim bu 
iğneleme karşısında şaşırdım ve yanıt veremez oldum. 

Çünkü kendilerine karşı çıkıldı ını, benim gibi duyarlı 

adamlar apışıp kalırlar ve ancak toplantıdakiler dağılıp da 

kapıdan çıkıldığı zaman akıllan başlanna gelir. 

Oysa, benim ycrimdc soğukkanlı, kendine egemen 

(15) Nccker, 1777'dc maliye bakanı olmuştur. 
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biri 'oJsayd"i;Mannonte1'e şöyle biryarut verirdi: "Bu kar
şı çıkişİ siz 'değil başka biri yapsaydı, dahayerinde olur
du; çünkü siz de Sedaine'dan daha duyarlı değilsiniz; ama 
sizin de pek güzel yapıt1anmz var. tkiniz de aynı yolu tut

tuğunuza göre, onun yeteneğini yansız olarak değerlendir
me konusWlu başkalanna da bırakabilirdiniz. Ama ne Vol
taire'i, Sedaine'a; ne de Sedain'ı, Yollaire'e yeğelemeye 
kalkışmaksızın, şuna yanıt yerin bakalım: Yaşamının otuz 
beş yılında alçı mıncıklayacak Ve ,yontacak yerde, 
tün ömrünü, Voltaire gibi, benim ve sizingibi, Homeros'u, 
Vergilius'u, Tasso'yu, Cicero'yu Demosthenes'i ve Taci
tus'u okuyup derin düşüncelere dalrnak1a geçirmiş olsay-" 
dı, Philosophe sans le savbir (16), Deserteur ve Paris sa

uve yazannın kafasından neler çıkardı acaba? Bizler, 'onun 
gibi görmesini beceremeyiz; onun da, bizim gibi söz söy
leinesini öğrenmeyegereksinmesi ıiardır. Ben Sedaine'a, 
Shakespeare;in küçük yeğenlerindeh biri göZüylebakanın, 
ama öyle bir Shakespeare ki, bımben; İle Belvedere Apol
tonu'na, ne de Glycon'un gladyatöriine, Antin'aüs'üne ve 
Herkül'üne değil,Notre~Danicfın Saint-ChristopQ.e'una,o 
kaba yoittul.İriuş biçimsiz deve, hepimizin alnımız apış ara" 
sına'değmedenbacaklanarasından geçebilecegiıriiz o dev 
yontuya benzetirim." 

Ama~ size öyle bir olaydaha anlatacağını ki, bunda, 
duya:rlılığı yüzüıiden: bir an 'apışıp kalan, afallayan bir 
adam, biraz sonra yatışan duyarIılığımn yerine geçen 80-

ğukkanhlığı sayesinde yüceliğe erişmiştir; dinleyin: 

(16) PhiJosophe sans le savair, ilk kez 2 Kasım ı 76S'te oynanınıştır. 
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Yazın adamlarından adını söylemeyeceginı.bir kim
se~ ürkütii,cü birsefillik içindeydi. Bunun; dinbilim öğret
meni olan zengin bir kardeşi vardı. Zavallıya neden karde
şinin kendisine yardım etmediğini sordum. Bana, "ona 
yapmadığımı bırakmadım!" yanıtını verdi. Kendisinden 
gidip dinbilimciyle görüşmek için iznini aldım; gittim, 
her verdiler, içeri girdim. Beni hemen elimden yakalayıp 
oturttu ve kendisi için konuşmaya geldiğ:im adamı iyice ta
myıp tanımadığımı öğrenmek istiyormllŞ gibi,' beni derin 
ılerin süzdii. Soma. sert hir.edayla, sorguya çekti: 

- Kardeşimi tanır mısınız? 
Sanının. 

Bana neler yaptığından haberiniz var mı? 
.. Sanınm . 
• Sanyorsunuz öyle mi? Öyleyse bitirsiniı;· ki .... 
Bizim dinbilimci, şaşırtıcı bir hız yeginlikle, kar-

deşinin birbirinden daha çirkin, daha tiksindirici bir sürü 
davranışını anlatmaya koyuldu. Kafam. altüst olmuş, bit
kin duruma gelmiştim. Bana anlatılan böyle iğrenç bir 
canavan savunmaya cesaretim kalmamıştı. Bereket versin 
ki, bizmi diı"i'bilimci sözü iyice uzatarak bana kendime ge
lip aklımı başıma toplama ~l~ı verdi. Böylece 
deki duyarlı adam yavaş yavaş silinerek, yerini güzel ko
nuşmasını bilen adama bıraktı. Gerçekten,.,o gibı tam an
lamıyla bir aytaç kesildiğimi söyleyebilirim. Dinbilimci
ye bütün soğukkanlılığırnla: 

Mösyö! dedim, kardeşinizin çok daha iğrenç bir dav
ranışını biliyorum. Suçlannın en korkuncunu gizlediğiniz 
için kutlanın sizi. 
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i' >i Hayır; ,biç bir- şey. gizlemediın.,~dedi. . ' 

,'i~iBana:al1ıattığıI11Z şeylere; sabahduasına gitmek için, 

daha ortalık karanlıkken evinizden çıktığınız sırada, kar

deşinizin boğazımza sarıldığım ve giysisinin altında sak
ladığı bıçağı çekerek göğs~üze saplamaya kalk:tığım ek

leyebilirdin~, 

- Elinden gelmez değil, ama kendisini böyle bir suç
la suçlayamam. Çünkü yapmadL 

Bunun üzerine hemen yerimdenkalktım ve bizim din
bilimciye sert sert bakarılk, aşağıhimayıa: hnşik bir öfke-

nin bütün yeğinlik etkiıeyici,sözIeriy1t~'~ürlerg~bı ba~ 
ğırdım: " '/ -> 

Yapsa bile, kardeşinizdeR lokılıa ekmeği nasıl 
esirgeyebilirsiniz? ' ' 

- Dinbilimciezildi;bUZüldu; ,afalla4l,ses çıkatamaz 
oldu ve epey gezindikteıı soma y~ma yaklaşıp kardeşi
ne-aylıkbağlayac3gına sozverdi. ",,' , :: ,. .J."" 

" Aôaba. dostıınu:m,ya daseygilini,ziyitWiğlııiz '~da. 
mı yazarsıruz? bır anda yeteneğini zorla-' 
yacak adaına acınn;i! Ancak o bÜyük acİ dinip de insanın 
şahakalkan dtıyarlıhğı yatıştıktan sonra, yıkım anmdan 

uzak1aşı~ca, ruh dinginIiğe kavuşur; ay tutulması gibi ka
rarari mutluluk anımsanır; insan yitirdiğinı düşüne~ 

bil~cek duruma gelir; bellekle düşlemgücü işbirliği eder; 
biri geçmiş zamanı eanlandmrken, öbürü geçmişin güzel

liğini abartıro Böylece insan kendine gelir ve güzel şeyler 
söyler. Ağlıyorum, denir, ama bir türlü akla gelmeyen güç
lü bir sıfatın peşindeyken insan ağlamaz. Ağlıyormn, de

nir, ama irısan, dizesini uyumlu bit biçime sokmaya uğra-
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şırk,en ağlal1,1~_Yok; gözyaşları akmaya b~larsfl, kalem 
de elden düşer; insan, acısıyla başbaşa kalır ve şiir yaza

maz olur. 
Büyük hazlar derin acılar gibidiı; onlar dilsiz 

olur. Yüreği yufka ve duyarlı bir adam, ıızun bir aynhk

tan sonra bir dostuna kavuşuyor. Bu dos~ hiç beklenme
dik bir zamanda çıkagelmiştir. Bizimkinin içi coşar: Ko
şar, kucaklar, söz söylemek ister, söyleyemez; kırik dö

kük birtakım sözcükler kekeler, ne dediğini bilmez, veri
len yanıtı anlamaz. Karşısındakinde bu coşkunluktan 

olmadığını anlarsa, kimbilir nasıl da üzü1ür! Şimdi bu 
yaptığım betimlemenm ne denli gerçeğe uygwı olduğwıu 
göz önünde tutun; bir de sahnede, kendilerine iyice ege
men olan, akılları başlannda iki dostun karşı karşıya gel

melerindeki yapmacığı düşünün. Kim ölecek, daha doğ
rusu kim ölmeyecek diye yavan ve açık seçik konuşma

lar konusunda, kurt masalı gibi uzayıp giden bu konu bi

zİ kendi konumuzdan uzaklaştınnasaydı, daha ne söyle
yeceklerim vardı; bununla birlikte, bu büyük ve ger
çek zevk sahibi insanlara yeter; ekleyeceğin şeylerse, öte
kilere fazla bir şey öğretmez. Ama tiyatroda da pek 

görülen bu gibi amlamsıılık1arıkim ortadan kaldırabilir? 
Oyuncu; ama hangi oyuncu? 

Tiyatrodaki gibi, toplum yaşamında da duyarlılığın 
zararlı olduğu durum ve koşullar, binde birdir, Örneğin, i
ki sevgili düşünelim ki, herikisi de aşkını ilan etmek iste
sin. Acaba hangisi bu işi yüzünün akıyla becerebilif? Sa
nınm ben değil! Hep arumsanm: Sevdiğim kadını görün
ce elim ayagım titrerdi; yüreğim çarpar, kafam karışır, se-
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sim bir tuhaf çıkardı; söylediklerimin kolunu kanadını ko
panrdım. Evet demem gereken yerde hayır derdim~ Sar

saklıklanmın, beceriksizliklerimin sının ve hesabı 

Tepeden tırnağa dek gülünç olurdum. Bu durumumun ay

rımına vanr ve bir kat daha ~ıülünç olurdum. Oysa 

mün önünde, neşeli, hoşsohbet, şakrak, kendine egemen, 

ne yaptığını bilen bir rakip, sevgiliyi göklere çıkarmak ko

mısunda fırsatı kaçırmaz ve işi ineelikle yapar; 

eğlendirir, boşa gider ve felekten isteğini alırdı. Sevgilinin 

elini öpmek dileğinde bulundu mu, hemen ısteğine ulaşır-

Kimi zaman da, hiçbir dilekte ve ricada bulunmaksızın 

onun elini yakalar ve öper, boyuna öperdi. Ben de bir kö
şeye çekilir, kanımı kurutan bu görünümü artık görmek is

temez ve başımı çevirirdim. Karaduy/:,TUluluk içinde 

kin, soğuk terler dökerken, ahlarımı içirne atar, yumrukla-

sıkmaktan avcum acırdı; bu davranışım acımı 

ne gizleyebilirdi. Derler ki, başında olanların 

bile aklım başından alan aşk, akılsızlara da akıl verir; ya-

başka deyişle, kimilerini duyarlı ve sersem, A • .",un[ 

riniyse soğukkanlı ve becerikli yapar. 
Duyarlı insan, yaratılışının gereklerine uyar ve ancak 

gönlünün çığlığını dinler. çığlığı yeğinleştirmek da 
değiştirmek istediği andan sonra, kendisi olmaktan çıkar 

ve rol yapan bir oyuncu olur. 

Büyük oyuncu, olup bitenleri gözlemler. Duyarlı in

san, ona modellik yapar. Oyuncu, modeli üzerinde uzun 

uzun düşünür ve yetkinliğe varmak için neler eklemek ve 
neleri çıkarıp atmak gerektiğini akıl eder, bulur. Sonra 

akılla bulduğunu uygulamaya.başlar. 
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Jnes Gasiro 'nun oynanışında çocuklar sahnede 
görününce, salondaki seyirciler. gülmeye başlamıştı; Ines 
rolünü oynayan Duc10s (17) öfkeyle seyircilere "Oyunun 
en güzel yerinde gülün bakalım, sersemler!" dedi. Halk, 
bu sözleri duydu, kendine geldi. Oyuncu, yeniden rolüne 
başladi ve gerek kendisinden, gerek seyırcilerden gözyaş.
lan boşandı. Öyleyse? Acaba derin bir duygudan, başka 
bir derin duyguya, acıdan öfkeye, öfkeden acıya böyle gi
dip gelmek olur mu? Benıın aklım ermiyor. Aklımın erdi-

bir şey varsa, da şu: Duclos 'nun öfkesi gerçek, acısıy
sa yapmacıktı. 

QuinaUıt-Dufrcsne (18), Polieucte'de Severe rolünü 
oynuyordu. Rol gereği, oyunda Decins tarafından Hıristi
yanlara zulmetmek üzere gönderiliyor. Karaçalınan bu 
mezheple ilgili olarak içinde sakladığı duyguları bir dos
tuna açıyor. Elbette imparatorun öfkesine, kendi konumu
na, servetine, özgürlüğüne, belki de yaşamına bile mal ola
cak olan bu dertleşmenin yavaş sesle yapılması, sağduyu 
gereğiydi. Seyirciler oyuncuya, "Daha yüksek sesle, daha 
yüksek sesle!" diye bağırdılar. O da seyircilere, "Ya siz 
efendiler, daha alçak sesle! Daha alçak sesle!" yanıtını ver-

Gerçekten Severe olsaydı, bu denli çabuk Qu-
inault olabilir miydi? Hayır, kesinlikle. Böyle, maskesini 
istediği gibi çıkanp takabilrnek için, ancak onun gibi ken
dine egemen bir adam, az bulunur bir yetkin bir 
oyuncu olmak gerek. 

(17) Marie-Anne de Chateauneuf, (1670-1748). "MalmazeIDudos" 
adıyla lanınmış bir oyuncu. 

(i8) Abraham-Alexis Quinault (1693-1776). "Quinau1t-Dufresne" 
adıyla tanınmış biroyuncu; 1741'de tiyatroyu bırakmış!!. 
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Ninias rolünü oynayan Le Kain (19), oyunda, babası
nın mezarına iner, orada annesini boğazlar ve eHeri kan 
içinde, yeniden sahneye gelir. Dehşet içindedir, ayağı 

titrer, gözleri dönrriüştür, saçlan tepesinde dimdik olmuş 
gibidir. de saçlarm ızırı .ürperdiğini duyarsınız, Sizi 
dehşet kaplamıştır, siz de onun gibi çılgına dönmüşsünüz
dür, Bununla birlikte Le Kain, bir hanım oyuncunun kula
ğından düşmüş olan bir elmas küpeyi kulise doğru iter, 
Şimdi bu oyuncu, duyarak mı oynuyor? Kesinlikle hayır! 
Kendisine kötü oyuncu diyebilir misinİz? Hiç sanrnam; 
öyleyse, Ninias rolünde Le Kain nedir? Hiçbir şey duyum
samayan. ama duyarlılığı yetkin biçimde aktarabilen 
ğukkanh bir adam. Istediğince, "Ben neredeyim!?" diye 
bağıradursun; benim ona şudur: "Nerede m~in? 
Nerede olduğunu pek iyi bilirsin. Sahnedesin ve yerde gö
züne ilişen bir küpeyi ayağınla kulise doğru itmektcsin!" 

Bir erkek oyuncu, bir kadın oyuncuyu ölesiye sev
mektedir. Raslantı bu ya, bir oyunun kıskançhk sahnesin
de bunlar karşı karşıya gelirler. Oyuncu, orta halli bir oyun
cuysa, bundan sahne kazanacak; yok iyi bir sanatçıysa, 
oyun bu YııZden başanslZ olacaktır. Nitekim, büyük oyun
cu da, kendisi oldu ve böylece kafasındaki o yetkin ve ül
kiisel kıskanç örneğinden Bu da, erkek oyuncuy
la kadın oyuncunun, karşılıklı olarak, sıradan yaşamın dü
zeyine indiklerini gösterir. Çünkii, bu düzeye inmeyip 
tepeden bakınış ve öyle oynamış olsalardı, birbirlerinin 

(19) Kain, 1756'00 Voltaire'in Semiramis'inde Arzace-Nınias 
lünü OynanuŞtı, 
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burnuna gülerlerdi. Çünkü o tumturaklı ve ağlatıcı kı~
kançlık, onlarayalnızca kendi kıskançbklannın gösterişli 

dışa vurumu gelirdi. • 
1K1NCl - Ama yine de doğal gerçekler olacak. 
BİRİNcİ - kötü örneğe, olduğu gibi, 

tıpkısına öykünmüş olan bir yontucunun yontusunda 
rülen türden doğal gerçekler vardır. İnsan bu tür gerçekle-

anlar, ama, yoksul bu1urve 
ğı görür. 

Dahası var: sahnede bayağı ve miskin bir oyun çıkar
manın şaşmaz yolu, kendi özyapısnu (karakter) oynamak 
zorunda kalmaktır. Siz bir ikiyüzlüyseniz, bir cimriyseniz, 
bir adamcıfsanız, özyapınızı iyi oynarsınız; ama yazann 
anlatmak istediklerinin ne olduğunu anlayamazsınız; 
kü 0, lkiyüzlü'yü, Cimri'yi, Adamcı!'ı yaratmıştır. 

iK1Ncl - Siz herhangi bir ikiyüzlüyle İkiyüzlü ara-
sında ne buluyorsunuz? 

BİR1NCİ- Mültezim Billard (20), bir ikiyüzlüdür; ra-
GriselI) de ikiyüzlüdür; İkiyüzlü değildir. 

Banker Toınard (22) bir cimriydi, ama Cimri değildi. Cim-

(20) Billard de Monccau, posta mültezimi i 669' da zimmetiııc bir
kaç mily'on geçirmiş ve i 772 'de sürgün ve sergılcııme cezasına hiiküm giy
mıştır. Oteden beri kendisini pek sofu gösteren bu adam, sergileme direğin
de balllı kaldıllı sürece, durmadan ilahiler okumuştur. Rahlp Grizel'in suç 
orta~ıdır. 

(2 i) Rahip Joseph Grisel (\ 703-1787), çile çekme konusunda 
yazmış kimsedir, Bütün ya~anunca, sofuluk perdesi altında, p:rraya 

karşı koyamadıgı bit hırs beslemiştir. Billard' ın suç ortağı olma suçlamasıy
la Bastille zindanına atılmıştır. 

(22) Toinard, kralııı mültezimlerındendi. Bir gün sözde bir süvarı 
başısı gelip, bütün parasını teslim elmezse onu öldürecellini söyleyerek 
dağı verdi. Önlemli bir cimri olan Toinard, altınlannı koyduğu çekmeceye 
taktıgı bir çıngırakla adamlarına haber vererek,tehlikeden kurtuldu. 

50 



ri V~ Jki~~-\\, d~yanın bÜtün Tqil,lw;dlan ve: butün, Gri
zelleri örnek tuhılarak yaratılmıştır. Bunlarda bütün To-
inardıarın bütün Grizellerin en ve belirli 
likleri görülür. Hiçbiri, bll!1lardan birtekinin aslına uygun 
portresi değildir ve bunun içindir ki kimse "Bu, benim!" 
diyemez. 

Söz, hatta özyaj)! güldürüsü, abartınalıdır. Salon şa
kalan öyle hafifbir köpüktür ki, sabnede uçup gider. 
yatro şakalarıysa, topluma aktarılınca, yaralayan keskin bir 
silah olur. Elbette, uydurma kişilere, gerçek kişiler denli 

gösterilmez. 
Bir ikiyüzlüden, yergi çıkarılır; oysa İkiyözlüile güI

dürü yapılır. Vergi, bir kusuru, bir ayıbı olan adama kan-
takar, oysa güldürü, kusuru ve ele Bir da 

iki tanecik gülünç kibar bulunsaydı, bundan bir yergi çı
kanlı; yoksa güldürü değil. 

Gidin de Lagrenee'den (23) "resim Hi betirnleyen 
tablo isteyin; hıvaline, bir parmağına paleti takmış, bir eli

fırçayı alınış, şövalenin karşısında duran kadın res
yapmakla isteğinizi getirdiğini samr, Kendisin

den 'felsefe" tablosu isteyin; gece, lamba ışığında, masa-
sının başında, bir dirseğini dayamış, üstü biraz 
şan, saçları dağınık, düşleıne dalmış gibi bir şeyler oku
yan ya da düşünen bir kadın resmi yapar ve bunun ''feIse-

olduğunu sanır. Kendi'Sinden H tablosu isteyin, tu-

W size, başına deftıe dalından bir taç geçirerek, eline bir 

(23) Louis-Jean-Franççis Lagrenee (I 724-1805). "FransızAlbane"ı sa
ruyla bilinen bir ressam olup Carle van Loo'nun öırencisidir. 
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tomar kiiğıtvererek aynı kadınınusmini yap.3li.i Yoklfi~e- c 

di~iniz "müzik:'sc, bu;kez.aynı.kadınu:ı eliheib.iıı:lomar,ka-
yenne lir tutuşturur. Kendisinden "güzelliğin 

mi"ni isteyin, tümüyle aldanmıyolSam göreceksiniz, kar-
şınızdaki sizin ondan ve sanatındaJl yalnızca bir 

dm resmi istediğinizi sanacak. O sizin oyuncunuzla bu res

sam, her.ikisİ de aynı suçu i~liyorlar. Ben, oyuncuyla res

sa ma şöyle derim: "Oyununuz, yazarın yarattığı genel 

şüncenin pek altında kalan bireyselbir portre~en başka bir 

şey' değildir. Size'gelince, sizin tablonuzda kopyasım di-

lediğim modelin pek bireysel bir portre" .. 

dir. Evet, komşunuz güzel bir kadın, pek güzel bir kadın, 

inanınm; ama, giizelliğin kendisi değil, Yapıtınız modeli-

nizden ne denli modeliniz ülküsel olatırlan o' 

denli uzak." 

İKİNcl- Acababu ülküsel model,'birzümrndü 'anka 
olmasın? 

BİRİNCİ - Hayır, değiL. 

1KtNcl-Ama ülküselse, o zamanyok demektir. 

gudangeçmeyen şey,ak:ılda bulumnaz derler. 
BİRİNcİ - Doğlıl. Amabir güzel sanatı, örneğin yon

. başlangıçtaki durumuyla ele alalım. Yontııcu, 

sına çıkan ilk modeli .kopya etmiştir. Sonralan görmüştür 
ki, daha yetkin modeller var; bu kez onlan yeğlemiştir. Git-

daha ince kusurlan düzelte sonu~da, 

çahşmalardan sonra, artık doğada bulunmayan bir biçim 

elde etmiştir, 

İKİNci - Niçin? 

BİRİNCİ - Çünkü, vücut gibi kanşık bir makinenin 
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gelişmesi düzenli. olsun; bu olanaksızdır. ·Bir bayı;am gü. 
nükalkıp Tu,meries'ye;ya Champs-Elysees'ye gidin, 

ağaçlıklı yollan dolduran bütün kadınlara dikkatlice bakın; 
ağzınıniki birbirine tümüyle benzeyen bir tek kadın 
bulabilirseniz, aşkolsun. Tiziano'nwı Danae'si bir portre-

. dir; kadının yatağının dibine kondurolmuş olan aşksa, ül· 
küseldir. Raffaello'nun, M. de Thiers'in galerisinden ll. 
Catherine'ninkine geçen birtablosundaki Saint-Josepb, sı
radan bir insandır; Meryem An~ gerçek kadındır; ço
cuk ısa ise, ülküselmr. Sanatın bakışı ve ilkeleri konusun-
dadaha ÇOğuılU ö~enmek size bizim 
nsunanm. 

IKİNCı İnce zevkli ince bir adamdan 

bu yapıtın övgüsünü .duydum: 
~ Mösyö Suard (24) olacak 

ıKİNCı - Melek gibi bir ruh saflığımn zevk inceHgi-
ne kattığı bütün artamlara sahip kadından da aynı öv-

güyü işittim. 

- Madam Necker olacak. 
ıKıNcı -Ama biz yine konumuza dönelim. 
BİRİNct - Boş ve anlamsız konular üzerinde tartış

maktansa, erdemli övgüler yapmaktan daha çok hoşlanı-
nm; ama yine de, hay, dönelim. 

İKİNcı· Quinault • Dufresne, yaratılıştan onurlu bir 

insan olduğundan, onurlu kişi rollerini olaAmüstü oynardı. 
BıRİNCİ· Doğru. Ama oynarken kendi kendisini ör-

(24) Jean-Baptiste-Antoine Suard (ı 733-1817). Dönemin Fransız ya
zarlanndan. 
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nek tuttuğunu nereden biliyorsumii? Belki· de; doğal onu, 
gerçek güzellikle ülküsel güzelliğibi:i:-birinden ayıia:ıf ve 

sanat okullarının çevresinde sıralandıgı sınıra 

yakın bir onurda yaratmıştır. 
lKlNcİ- Sözlerinizi iyi anlayamadım, 
BİRİNCı - Düşüncelerimi Sa/on 'larda açık 

latmışımdır. Bunlardan özellikle, genelolarak güzellikle 

parçayı okunıanızı salık veririm. Şimdilik, söyleyin 

bakalım: Quinault-Dufresne, Orosmanemıdır? Elbette ha
yır. Ama bu rolde kim onun yerinitutmuştur ve tutabilir? 

Quinault-Dufresne, Prejuge cl adam mı-

dır? Hayır. Bununla birlikte, bu rolü nasıl da gerçek oynu
yordu! 

lKlNcf - Bu sözünüzden şu anlam çıkıyor: 

oyuncu ya her şeydir ya da hiçbir şey değildir. 
. BİRİNct - Belki hiçbir şeyolmadığıiçindir ki, en iyi 

biçimde şeyolabilir. bürüneceği yabancı 

likleri bozacak, kendine özgü bir kişiliği yoktur. 
O ve oyUnculuk da laik vaİzlik 

yapanlar arasında en olanlardan yuzu, se-

si ve duruşu en uygun bulunanlardan biri; yaru. 'Topal Şey
Gil Blas'nm, Bachelier de Salamanque'ın öz 

deşi Montmesnil... (25) 
lKtNct - Bütün bu sevimli ailenin babası ol~ Lesa

oğlu ... 

BlRlNcİ - Pupille'de Ariste; Ikiyüzlü'de ikiyüzlü; 

(25) Louis-Andre Lesage (1695" ı 743). "Montınenil" saıuyla tanırunış 
bir oyuncu. GiI B/as yazannın büyük ogludur. 
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Scapj",fin,ı?g!ap!gn ~nqa M~scariny~X~ F'ar.çc.pe Patle
lin'de avukat. ya da> MösyörGuillaume .l"oUe;ripi. aynı başa

nyla oynamıştır. 

tKtNcl Evet, gördüm. 

B1R1Ncl - Öyleyse; bu türlü yüzlerin onda nasıl bi

rer birer biçimlendiğini de şaşırarak görmüşsünüzdfu. El

bette bu, doğal değildi; çünkü doğa ona, yalnızca kendi yü

zünü vermişti; öbürleriniyse, sanatlan alıyordu. 

Acaba yapmacık duyarlılık var ~ıdır? Ama ister uy

durma, ister doğuştan olsun, duyarlılığın her rolde yeri 

yoktur. Acaba Cimrfde, Kıtmarhaz'da, Dalkavuk'ta, So
murtkan'da, bugüne dek yazının düşlemJeyebildjği en az 

duyarlı ve en ahlaksız bir tip oLan Kibar

lık Buda/ası'nda, Hastalık Hastası'nda, Boynuz Hasta-' 
sı'nda oyuncunun biiyüklüğünü yapan ya sonra

dan edinitmiş ~zeUik nedir ki? Neron, Mithridate, Atree, 

Phoeas, Sertoıiu~ vc birçoklan gibi, duyarlılıkla rolün 

teliği birbirlerine taban tab~ karşıtolan ağlatıct ya dagill
dÜ!Ücu özyapılar de şey sorulabilir. Bu özellik, 
bütüiı. özyapı1an bilmek ve kopya etmekteki kolaylıktır. Ba

na in:!ın da, bir tanesi bütün olaylan açıklamaya yettiği 
için, nedenleri artık çoğaltmayalım. 

Kimi zaman yazar, oyuncudan daha güçlü duymuştur. 

Kimi zaman da, belki çoğu zaman, oyuncu yazardan daha 

güçlü imgelemiştir. Kendi oyunlarından birinde Clairon'u 

dinleyen Voltaire'in "Bunu ben mi yazdım?" diye haykır
ması denli gerçeğe yakın ne vardır ki? Acaba Claıron, ro~ 

lü Voltaire 'den daha IIlı iyi kavramıştır? Hiç olmazsa o an

da Clairon'un sözlerini dilsel bir ezgiyle söylerken göz 
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önünde tuttuğu ülkQsel.ömek, VQlt~4"e' iıı y~wkep ct.~:lŞ&r7 
iadıği üIkjiselqmekt~n çok clıi'ha üsiün'dU. o;,l~ys~:öYun~ 
eunun aIİ<1nu neydi? Büyük hayalet tasarlayıp, onu 

hice kopyalama yeteneği. 0, kendisinden pek üstün bir 
varlığın devinimine, davranışına,jest1erine ve bütün 
tımına öykünüyordu. Clairon, Demostheneş'İn bir ağıtını 

söylerken Aiskhinos'un bir türlü becereınediği şeyi, hay-
gibi beceriyordu. Aiskhinos, öğrencisi~ 

ne, "Bu sizi böylesine etkiliyorsa, hayvanın böğfudügünü 

duysaydınız ne yapardınız acaba, si audivisetis bestiam 
" derdi. O korkunç hayvanı yazar yaratmıştı; 

Clairan da böğürtüyordu, 

Bütün özyapılan, en yırtıcılannı bile yaşatmak kol ay-

duyarlılık demek, sözcüğü hiç yerinde kullanma
mak olur. Duyarlılık, zamanlımza dek bu söze verilen tek 
anlama göre, bence, diyaframm devinimi, düşlemgücünün 

coşkunluğu, sinirlerin narinlıği sonucu, organlann 

lığıyla birlikte görülen öyle bir yetenektir ki, İnsanı acıma-
'ürpermcye, olmaya, korkmaya, coşkulandırma-

ya, ağlamaya, baytımaya, yardıma koşmaya, kaçmaya, ba

ğırmay~, ne yaptığını bilmemeye, her şeyi abartma~, aşa-
.goınnı~ye doğruya, iyi güzelle ilgili açık 

şüncesi olmamaya, haksızlık etmeye ve çılgınhklar yapma
ya götürür. Duyarlı ruhlan çoğaltın; her türlü iyi ve kötü 

devinimleri, aşın övgüyü ve vergiyi aynı oranda 

mış olursunuz. 
Şairler! İnce ruhlu, hülyalı ve duyarlı bir ulus için mi 

Öyleyse Racine'in uyumlu, ve doku-

naklı ağıdanndan dışan çıkmayın. Böyle bir ulus Shakes-
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peare"1fl kasaplıldatti1dan: kaçar. o 'zayıf ruhlar, şiddetli 
:iMsiRtı larir'ifayanıitln'ai.'Oiihita: çok güçlii düşlemler gös
tennek:ten sakının, Isterseniz: 

Çocuk, iildürdüğü babasının kanına bulanmış 

elinde kesik başı, ücretini istiyor. 

deyin; ama ötesine de gitmeyin. Homeros ile bir olup 

da onlara, "Nereye gidiyorsun ey karayazılı? Bilmez mi
sin ki tannlar, talihsiz babalann . bana gönde

rir? Annenin son öpücüklerinden yoksun kalacaksın. Se

ni şimdiden yere uzanmış, yırtıcı kuşlann cesedinin çev

resinde toplanarak, sevinçle kanat çırpa çırpa, gözlerini oy

duğunu şimdiden görür gibiyim," demeye kaıkışaeak olur

sanız, bizimhammlar, hep birden, "Aman ne korkunç şey!" 

diye başbmnı çevirirler, Bu sözleri büyük 

oyuncu söyler ve yerinde bir ezgili konuşmayla anlamı 

güçlendirirse, durum çok daha aeıkh olur. 
lKtNct -Gabrielle de Vergy'ye (26) içinde sevgilisi-

nin kanlı yüreği bulunan kap gösterilmesi konusunda 
ne düşündüğünüzü öğrenmek için sözünüzü keseceğim . 

. BİRİNCı - Yanıtım şu: İnsan tutarlı olmalı; böyle 

olaya başkaldınnca, Oidipus'un oyulmuş gözlerle insan

lara görünmesine de dayanamamalı ve yarasının acısıyla 

kıvranan ve acısını boğuk çığlıklarla belli eden Philokte

tes'i sahneden kovmak Bana kalırsa, eskiler ağlatıyı 

bizden başka türlü anlamışlardı. Eskilerden amacım, Yu-

(26) Gabrielle de Vergy, Belloy'un beş perdelik dizeli bir a~latısıdır; 
1770'de basılmış ve ilk kez 12 Temmuz 1777'de oynanmıştıro 
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nanlılar, Atinalılar, bize her alanda başka ulus!anh henüz 

ne-olduğunu anlayamadıkları örnekler bıralGnışolan' () in-

ce ruhlu Scphoklesler, 

yalnızca 

yitiveren 

mİ yıllarca dunnuşlardır? Onlar, İnsan 

karayazıhlann ta içten sarsmak 

lerdir. Yalnızoa kentteşlerini eğlendirmek değil,onlan da

ha yetkin birer İnsan yapmak istemişlerdir. Bunda haklı 

mıydılar; yoksa haksız mıydılar? Bu amaçla,sahıiede kan 

kokusunu alıpda, baba katilinin peşine düşen Eumenides
leri koşturup durUrlardı. Ama, ancak çocuklann hoşuna gi-

den böyle hançer hokkabazhklanna 

ran 

belirli 

sağduyuları vardı: Bence 

bölünmüş güzelbirsayfa 

"şerif"i (27) beklemektedir. 
muhtaniiı sorguya çeker. Ona wnp-,n,'. 

Artıa muhtar bunu geri 

ce, kendisini idama mahkumedip zindana atınr. Muhtann 

kızİ gelir ve babasının bağışlanmasını diler; şerif, iğrenç 

bir koşul ileri sürerek~bu rleayı kabul eder gibi görünür. 

Muhtar yine de idam edilir. Köy halkı şerifin peşine dü

şer, o da kaçar. Muhtann kızını seven genç, şerifi hançer-

le yere adam, halkın İletimeleri 
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Didcrot, kendisinin bir anıştımıa 

taslak, ilk kez Diderot'nun 



da geıberirJş~e bi}; yazara, büyük biryapıt kaleme almak 

için, b,ı,ından daha çogU:gerelcınez.Kızın, kendisine yaşam 

veren bir adama neler borçlu oİduğunu öğremnek için an

nesinin mezarına gidip sorması, kendisinden İstenenna

mus özverisi karşısında duraksaması, böyle bir duraksa

ma içindesevgilisini kendinden uzak tutması, aşkının esin

lerine aldın Ş etmemesi, zindandaki babasını iznini 

alması, babasının kendisini sevgilisiyle birleştinnek iste

mesi ve kızın buna razı olmaması, namusunu feda etmesi 

kendisi bu özveıiyi yaparken babasının idam edilmesi, 

sizin bu zinadan ancak sevdiği genç gelip de babasının öl

düğünü anlatması üzerine umutsuzluğa ve. üzüntüye kapı

lan kızın o:ı~u kurtannak için yaptığı özveriyi söyleyince 

haberdar olmanız, şerifin halktan kaçarken Olilann bulun

duğu yere gelmesi ve delikanlının şerifi öldünnesi ... Bü

tün bunlar, böyle bir konwıun kimi aynntılarıdır. 

ıKİNcı -Kiıpi ayrıntıları mı? 
B1RİNcl- Evet, kimi aynntıları. Kızla sevgilisi muh

tara kendisini kurtanna önerisinde bulunarnazlar mı? Köy 
halkı, yaşlı adama, adaımarını gebertmek istedik

lerini açamaz mı? Köyde hoşgörü yandaşı bir rahip bulu

narnaz mı? O acılı gününde, delikanlı aşık, eli cebinde, se

yirci mi kalacak? Acaba Mtün bu kişiler arasında bazı iliş

kiler düşünülemez mi? Sonra bu ilişkilerden kimi şeyler 

çıkartılamaz mı? Acaba şerifbir zamanlar muhtarın kız~-

sevmiş mı? Kendisini köyden kovan babayla aş-

kını aşağılayan kızına karşı yüreği kinle dolup taşarak kö

ye dönmüş olamaz mı? İnsanda uzun uzun düşünme sab-



en sıradan bir konudanbile 
İnsanbir sözleryaza-

bildi mi, bütün bu olaylan ne derin bir acı havası içinde ya

şatır! Aslında, güzel söz söyleyemeyen insan, tiyatro ya
zan olamaz. Sanır rrusınız ki yalnızca güzel ve etkili söz 

söylemeyle kalınm oyunu savsaklanm? Bütün bu 
oyunun içine yerlcşccekBırakın da 

istediğim gibi kullanayım ve bu aynhğına 

son verelim. 
Ey ünlü Garrick, ey İngiliz Roscius'u (28), sen benim 

tanığım ol. Sen ki bugün uluslann oy birliğiyle, tanıdıkla-

oyunculann sen kabul et. Sen 
her ne denli duysan da, yaratacağın tutku 

ne olursa düşünce yoluyl bcıızemeye 

tığın Homeros beıızeri hayaletiiı'ululuğuna yükselemezsen 

oyununun güçten düşeceğini söylemedin mi?Sana kendi 

kendini örnek tutarak oynamadığını söylediğim zaman, ne 

verdiğini söyle. Bana, bundan kaçm-

ve her zaman, kendin olmayan düşlemsel bir 

göründQğün sahnede olağanüstü 

duğunu söylemedin mi? 

1K1Ncİ - Demek büyük oyuncunun ruhu, bizim fel
sefenin uzam i doldurduğu o ne soğuk, ne sıcak, ne ağır, ne 

her kaIıba hiçbirinde ince vı;'~U~.H 

yaratılmıştır. 

BİRİNCİ - oyuncu, ne ne arp, ne 

ne keman, ne de viyolonse1dir. Kendisine özgü hiçbir akor-

(28) Romalı bir oyuncu (M. Ö. ı 34 - 62). 



du yöktur;;amaişine gelen akordu ve tonu alır ve her şeye 
uymasını bilir. Büyük oyuncunun saygı m var
dır. Böylesi az bulunur; yazar gibi az bulunur; dahası, on-
dan belki de büyüktür. 

Kendisini toplum yaşamına veren ve herkesin hoşuna 
gitmek gibi iyilikbilmez bir yeteneği olan kimse, hiçbir 
şey değildir ve böyle bir adamın kendisinin olan, kendisi
ni öbürlerinden ayırt ederek kimilerini hayran bırakıp, ki
milerini de usandıt;acak hiçbir yönü yoktur. Böylesi, her za
man söz söyler ve hep güzel söyler. Meslekten yetişme bir 
dalkavuk, yetenekli muhasebeci, büyük bir oyuncudur. 

İKİNCİ - Gözlerini dünyaya açtığı andan beri, olağa
nüstü bir kukla gibi oynamaya alışIruş usta bir dalkavuk, 
efendisinin elindeki ipe uyarak her kalıba girer. 

BlRtNcl -Büyük oyuncu da olağanüstü bir kuk-
ladır ki, ipi yazarın elindedir ve yazar ona, her satırda, gi
rec'eği tam kahbı gösterir. 

lKtNcİ -BUnun içindir ki, ne denli güzel, ne denli çe
kici olursa olsun, yalnızca tek kalıba girebilen dalka
vuk ya da oyuncu, yalnızca kötü bir kukladan başka bir şey 
olamaz. 

BİRİNcı - Amacım, sevdiğim ve saydığım bir mes
leği yennek değildir. Doğalolarak oyunculuktan söz edi
yorum. Düşüncelerimin yanlış anlaşılarak, bu sıradışı ye
tenekle ve gerçekten yararlı, gulünç]üğe ve ayıbakarşı be
la kesilen, namus ve erdem vaaz eden, kötüleri ve sahteci
leri cezalandınnak dehanın elinde değnek görevi gö
ren insanlan aşağı gördüğüm anlamı çıkanhrsa, pek üzü
lÜTÜm. Ama, bir de çevrenize bakın, göreceksiniz ki her 
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zaman neşel i olan insanların, ne büyük elGikleri, ne de bü
YÜkerdeniıeii·ta~dı{vJgeı:eııikı,e:'ş~~~~'ni~t:'lıiçbfPsa~::' 
lam ilke'siöım:ayah haJifuıeşrep kiı'nselerdjr. 'Bı~in{topla~
tılarımızda bulunan kimilerine benzeyen ııe 4i,çbir kişili~i 
olmayanlar, her tür kişiliğin rolünü pek giizel oynarlar. 

Oyuncunun bir babası, bir annesi, birkarısı, çocukla
rı, kız ve erkek kardeşleri, tanıdıkları, bir sevgilisi yok mu
dur? Mesleğinin asıl niteligi sanılan o camm duyarlılıktan 
birazcık payını almış olsaydı, bizim gibi, k.imileyin ruhu
muzu kemiren, kimileyin yüreğimizi parçalayansayısız 
sıkıntılar içinde bunalarak, bizi neşelendinneye ayıracağı 
kaç günü kalırdı? Sanırım pek az. Kıralın mabeyincibaşı, . 
istediği denli ağır bassın; oyuncuona, çoğu kez, "Efendi
miz, bugün gelecek durumda değilim!" ya da "Ağlanacak 
Agamemnon'un tasaları mı kaldı? Kendı dertlerim bana 
yeter," diyebilecek durumda olurdu. Bununla birlikte, ya
şamda hepimizin aynı oranda başına gelen ve özellikle on
ların huzurla çalış,abilmelerine engelolacak gibi görünen 
dertlerin, kendilerini işlerinden alıkoyduğu pek görülmez. 

Sahne dışında, dost toplantılarında şaklabanlık etme
dikleri zaman, kendilerini terbiyeli, alaycı ve soğuk, gös
terişten hoşlanır, savurgan, çıkar düşkünü, bizim dertleri
mizle üzülmez görürüm; acıklı bir olay ka.rşısında ya da 
dokunaklı bir serüven anlatılırken umursamazlar; toplum 
dışı ve serseridirler; büyüklerin buyruğundadırlar; ahlak 
kurallarına pek aldırış etmezler; dostlan yoktur, bizi bir 
başkasının derdi ve sevinciyle duygudaş eden, kutsal ve tat

lı bağlılıkların hemen hemen hepsine yabancıd!Ilar. Sah
ne dışında, oyuncunun güldüğünü pek çok görmüşümdür; 
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ama tanesinin ağladığına tanık anımsa

mıyorwn. Öyleyse, kendilerine yakıştırdıklan ve herkesin 
onlarda bulunduğuna inandığı duyarlılık nerede kaldı? 
Acaba bu duyarlılığı, oyun yerliden başlayınca gidip 
üzere, bitince sahnede bırakıyorIar? 

İyi terbiyeden yoksunluk, sefillik ve serserilik. Tiyat
roya, son wnar olarak katılınır; yoksa gönül dileye dileye 
değil. zaman erdem topluma yararlı 
ülkesine ya da ailesıne yararının dokunması isteğiyle, kı
sacası dürüst bir adamı, coşkun bir yüreği, duyarlı bir ru-
hu bu güzel mesleğe çekebilecek herhangi temiz 
bir oyuncu olunmaz. 

Ben bile, gençliğimde Sorbonne ile eomedie arasın
da duraksayıp durmuştum. Kışın en soğuk günlerinde, Mo-
liere Comeille'den yüksek parçalar okwnak 
re, Luxemburg bahçesinin ıssız yollarında dolaşırdım. 
Amacım neydi? Alkışlanmak mı? Belki. Pek sevimli bul-
duğunı kolayca geçer türden olduklannı bildiğim 
yatro kadnılanyla başbaşa mı? Kesinlikle 
O zamanlar henüz sahneye çıkan ve güzelliğin ta kendisi 
olan Gaussjn'in ya da sahnede pek çekici görünen Dange-
ville'in hoşuna gitmek bilmem yaIJaıına)'ac;ağım 
bir şey mıydı? 

. Derler ki, oyuncunun kişiliği olmaz; çünkü türlü tür
lü kişiliklerin rolünü yapa yapa, doğanın kendisine vermiş 
olduğu kişiliği ve nasıl cerrab ve kasap 

(29) Marie-Anne Botot, oyuncu (1714-1796). 17JO'da tiyatroya girdi 
ve mesle~ini 1763'e dek sürdürdü. 
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tı yürekli olursa, o da yapma ve iğreti bir adam olup çıkar. 
Bence böyle diyenler, nedeni sonuç sanmışlardır. Bana ka-
lırsa oyuncunun 
madığı 

İKINCI 

zaman kend ine özgü bir 
kişiliklerin rolünü oynayabilir. 

olduğu için acımasız 

ne denli incelersem 

yim, küstahlık denebilecek bir çalıın ve bir de aralarında 

kötülük ve kin doğuran kıskançlıktan başka, kendilerini 

öteki yuttaşlardan ayırt edecek bir özelliklerini görmüş de

ğilim. Bütün toplumlar arasında, bunlarınki gibi kamunun 

ve halkın çıkarlarını birtakım anlamsız savlar ve tutkular 

uğrunda her zaman ve açıkça feda edeni yoktur desem, 

abartmış kıskançlık, yazarlar 

yazar, bir 

nı belki 

ileri gittim; ama doğrudur. 

oyununun başarı kazanması

kadın oyuncu, bir başka 

oyuncunun, ya da zengin bir hovardanın 

dikkat~ni çekecek denli alkışlanrnasını asla çekemez. Siz 

onları sahnede büyük görürsünüz; çünkü onlarda soylu bir 

ruh olduğu kuruntusUlla kapılmışsınızdır; bense onları top

lumda aşağı görürüm; çünkü kendilerinde böyle bir ruh

tan iz bile yoktur. Ağızlarında Camiile'in ve yaşlı Hora-

ce'ın 

birer Forsine 

ne ve 
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, ama, ahlak bakımından 

Acaba bir insanın 

varabilmek için, olağanüstü 

yoksa yaptığı işlerin 

bakmalıyım? 



bir zamanlar Moliereler Quinaultlar, 
MontmeniIler, bugün de Brizardlar (30), Caillotlar (31), 
büyük küçük herkesin dost toplantısında saygı gören, giz-
lerini:;;:i kesenizi çekinmeden güvenehileceğiniz 
larmr, ki, filan ya da kilisemizin 
saygın rahibinden çok, bunların yanında karınızın namu
sunu ve kızınızın saflığını güvende sayarsınız. 

BİRıNCİ - övgü abartılı değildir. Beni astı 
şey, gerek bir zamanlar, 'gerek gün~üzde böyle bir övgü
ye uygun pek az oyuncunun adımn geçmesidir. Benim ca-
nımı şey, başka birçok artamm değerli verimli 
nağı bir artama sahip olanlar arasında, adam 
nebilecek bir oyuncu ve namusIu kadın denebilecek bir ka
dın oyuncunun yok denecek denli az olmasıdır. ., 

Bundan şu çıkarabiliriz ki, duyarlılığın 
larda bir ayrıcalık olması yanlıştır. Sahnede olduğu gi
bi, yaşamda da kendilerine egemen olduğu söylenen du-
yarlılık, bundan ne kişiliklerinin 
lini, başarılarının nedenini oluşturur. Duyarlılığın, 
kendilerine tophunun şu ya da. bu sınıfından ne daha az, 
ne de daha çok ilgisi vardır. Büyük oyunculara pek rası an
mamasının nedeni, ana-babaların çocuklarım oyuncu 
mamaları; gençlikte başlayan eğitimle mesleğe ha
zırlanılınaması; bir tiyatro topluluğunun, öğrenme, eğlen
me ve huylarını diizeltme İçİn toplanmış olan insanlara 
söz işine önem veren bu işi bir iş 

(30) Asıl adı Jean Baptiste Britard'dır (1723-1791). "Brizard" adıyla 
tanınmış bir oyuncudur, 

Joseph Caıllot (1732-1816), Oyuncu. 
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rak gerektiği gibi ödüllendiren bir.illkede ~lması gerekti
ği gibi; bütün yüksek sınif ailelerinden o lup da memur-

lukta, başka bütün kuruluşlarda 

duğunca; dileye dileye ve doğallıkla 

silerinin sahneye çıkmış kimselerden 

şan bir 
İKİNCİ - zamanımızdaki oyınıculann 

yağılığı, daha eski oyuncuların kendilerine bıraktığı kötü 

bir mirastır. 

BİRİNCİ - Ben de öyle sanıyorum. 

lKlNcl - Tiyatro, her şeyi daha iyi bi1diğimiz zama

nımızda doğmuş olsaydı, belki ... Ama beni dinlediğiniz 
yok ki. Böyle nereye daldınız? 

o düşünceye takıldı 

"U"-UAllUU< .... ve meslekleri de saygın 
""t""u,nn zevk ve ahlaka yapacağı 

böylekibar insanlara, 
larının kaba sözler söyletmeyi, 

kan bizim kanlarımız kadar namuslu kadınlara, bir sürü 

seyircinin karşısında, evl~rinin gizliliğinde bile duydukla

rı zaman yüzlerini kızartacak arsızca laflar ettirmeyi göze 

alabilirdi? Böylece, bizim tiyatro yazarlan, düşünemedik
leri derecede uzak bulundukları bir safbğa, bir inceliğe 

erişmiş olurlardı. Bunun ulusal ruh ve anlayışa etki edece

ğinden "u.~n.~u-, 

kımından 

np atacakları 

oyunlardır, 
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eski ya da yeni, sizin o 

. dağarlanndan (repertuvar) 
özellikle toplum içinde 

't,n.au.ı.,u olacaktır. 



; :$lR.1Ncı ."Demekyurttaşlarınuzıneı;ı, bqyağı bir soy

tanlığa düşmelerinin hiçbir :önemi yök, öyle-mi? Acaba 

oyunculanmızın en namusIu ve çelebi birer yuttaş düzeyi

ne yükselmeleri, daha az mı yararh, daha az mı desteğe la

yıktır. 

İKlNcı - Böyle bir değişim kolay değiL. 
BıRİNcı Benim Le Pere de famille'yİ (32) oynat

tığım zaman, polis müdürü (33) beni bu yolda yürümeye 

yilieklendirınişti. 

lKtNcl - Peki niçin böyle yapmadınız? 
Umduğum başanyı kazanamadığım ve da

ha iyisini yapmak düşlemine de kapılmadığım için, ~en

dimde yeterli yetenek gönnediğiın bir meslekten tiksini

verdim. 

ıKİNcı Saat dürt buçuktan salonunu tık-

lım tıkhm dolduran ve oyunculann bin eküye (34) gerek

sinmeleri olduğu zaman izlenceye bu oyun, ni

çin başlangıçta biraz soğuk karşılanmıştı? 

- Kimileri, bizim huy ve göreneklerimizin, 

bu denli sıradan bir biçemden h.oşlanmayacak denli yapay, 

böyle mılu ve aklı başında oyundan alamayacak 

denli bozuk olduğunu söylüyorlardı. 

İKİNcı Doğrusu, pek yabana atılacak bir düşünce 

değiL. 

BıRİNCİ Ama, deneyim, bunun doğru olmadığını 

gösterdi. Ciink.'Ü o zaman neysek, bugün de oyuz; daha iyi 

Dideroı'un beş perdelik güldürüsü. 
(33) Mösyö de Sartine. 
(34) Dönenlin para birimi. 
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ol(l1lJ$~~~ ~-sım4~ç~uy~y'tıOfenruue~ şe
y~n ÜZt1piıni2dblti ıYf!.rglSirÖyle güçıl\:ıdüı:,ıci:f~in~~~ttıya't 
pttı bQ ve.yazannJcendisı. de, """'."""'.ıı 

e lde birdir. İnsan;. ~2eHikle 

olaoı sever; her şey,k6tfi 
ğu temizbiçiminialır., . 'ıyatroırnın 

kapısına gelen e~siklerini, yı~a,rk~n yeniden 

alıp gitmek üzere orada bırakıı O artık tiyatrQsalonunda 

adaletli, yansız, iyi bir baba, iyi bir dost ye erdem aşığıdır . 

. Tiyatroda" .yanı, başımda, yazann o kinbağladıklan kişiy~ 

yerleştirdiği durum ve koşullar içinde bulunmQŞ olsalardı 

kendileri. de yapmaktan çekinmeyecekkri davra.nışlara 
karşı c;ı.n vegönüldenköpüren nice kötü ki~i1er görmüşüm-

dür. başan kazanmamışsa, nedeni 

gertk. oyunculara 

ağlamaklı güldürii denen 

ve MUi sürüp giden bir 
gerek sarayda, gerek 

memurlar, din adamlan~e yazıncılar arasında bir sürü düş-
manım vardı.. 

İKİNCİ - Nasıloldu da, bunca kişi size kin duyuyor

lar? 
BİRİNcı - Vallahi bilmem. Çünkü ne büyükleri, ne 

de küçükleri yermişimdir; ne servet, ne de onur yolunda 

mıza 
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Bununla birlikte filozof de~ 

birer yuttaş saydıkları 

uııııvc,raıım ve bakan, erdemsiz, 
iki üç cani yamağını 



İKıNCİ< fi'lozoflann, genellikle 
zarıarı.n işini pek zorlaştmnışolınaıarı cabası. Artık 

lenmek için, bir madrigal ya da açık saçık bir kıta kıvm
vermek yetmemeye başlamıştı. 

BlRlNcl - Olabilir. Genç haylazm biri, ressamın, yon-

tucunun ve kendisini oğul edinen işliAine 

göniilden öAreneceği 
yıllarmı harca<4 ve yaşında, parasız 

ve hünersiz, ortada kahverdi. Bu adam ne yapsm? Ya as
ker olacak ya da oyuncu. Tuttu, birtaşra kumpanyasına gir
di. Şimdilik, başkentte bir iş buhmcaya dek, şurada bura

dolaşıpduruyor. Karayazılı biryaratık, alçalmışlıAın çir-
yuvarlanıp gidiyordu. Bu yaşamdan, 

aSlO/5Uı .... orospuluktan bıkıp usanarak, rol ezberledi 
ve bir sabah, Edile (35) ya da Preteur'ün (36) huzuruna 
çıkan köle gibi, Clairon 'un evine gitti. elairon, kadını elin
den tuttu, şöyle fırıldak gibi döndürdü, deAneğiyle dokun-

"Git de /:,ıüldür ya dedi. 
edilmiştir. hem onlar-

dan vazgeçemez, hem de kendilerini görür. Bunlar öy-

le kölelerdir ki, her zaman bir başka kölenin sopası altında 
bulunurlar. Sanır mısınız ki böyle sürekli bir bayağılaşma
nın etkisi olmaz ve böyle bir aşağılık yaşamın yükü altında 

Comeille'in yükselme direneini korur? 
Bunlar, kendilerinin uğradıkları yazarlara 

(35) Anıt ve yapılann denetimi, genelolarak oywılann denetlenmesi, 
şenlik ve bayranılann, yiyecek-içecek işlerinin düzenlenmesi ve Roma'nın . 
güvenligini sağlamakla yükürnlü yöneticiler. 

(36) Roma yargıçlan. 



gularlar. Küstah oyuncu mu, yoksa ona dayan<ıbilen yazar 
._ ",'. " ,'- ·t' " _. • - .'. '.: .~': _ . .. '\. ,:;-.-~. " '.'} 

mı daha 'bayaifıdır, artık bilernem .. '. .... . 

İK1Ncİ- Yazar, oyununun oynanmasını ister. 

BfRİNCİ Hem ne pahasına olursa olsun. Bunların . . 

hepsi de.mesleğinden usanç getirmiştir. Siz yalnızca kapı-
da paramzı verin, onlarca içeri girmenizin ve alkışlanma

nızın en küçük bir değeri yoktur. Localardan yeterince pa

ra çıkardıkları için, az kalsın, yazar telif hakkından vaz

geçmezse oywıunu kal;ıuletmcnıe karannı vereceklerdi. 
İKİNcİ- Ama böyle bir ka.rar, tiyatro,türünü kökün-

den kurutmaz nu? . 
BİRİNcİ ~ Bundan oniara n~? 
lK1NCl- Söyleyeceğiniz pek şey kaldı, sanıyorum. 

BİRlNCİ - Aldanıyorsunuz. Sizi,@linizdentutup Cla-
rion'a, bu eşsiz sihirbazın götürmeliyim. 

tKİNCİ - Hiç olmazsa bu kadın, ~esleği ve sanatıy
la övünüyor. 

BİRİNCİ - Ev~t, başanya Ve o~gunluğa erişen bütün 
meslektaşları gibi. Oyuncular arasında tiyatroyu aşağı gö

renler, sahneden ıs!ıkla kovulanlardır. Size Clarion 'un ger
çekten öfkelendiği zaman bunalımlar geçirdiğini gös
termeliyim. Bu gibi durumlarda., bütün yapmacık ve bü

tün gösterişiyle tiyatroya özgü quruşunu, söz söyleyişini 
ve davranışını korursa, ellerinizi böğrünüze götürüp kal1-

la katıla gülmekten kendinizi nasıl a1ıkoyarslııız? Gerçek 
duyarlılıkla tiyatrodaki duyarlıhğın ayn ayrı şeyler oldu- _ 
ğunu açıkça söylemez misiniz? Tiyatroda hayran olduğu

nuz şeye, şimdi gülersiniz. Neden aeaba efendim? Çünkü 
Clarion'un gerçek öfkesi, yapmacık öfkeye benzer ve siz 
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de bu tutkriiıÜiı maskesiyle aslını birbirinden güzelce ayırt 
,'" ,·''1 

edersiniz. tiyatrodili tutku betiinlerneleri, ger-

çek betiınlemeler abartılı portreler, OU'·HH~,"'U 
ilkelere Şi~di kendi kendinizi 

Hangi sanatçı harfi 
oyuncu, böyle tenbihli bir 

rişi daha olarak doğmuş olam 

Yoksa daha büyüğünü ve daha soylusunu, daha yeğin ola
nını, daha yükseğini benimsernek üzere, kendi Idşiliğinden 
sıyrılabileni mi? İnsan, doğuştan kendisidir, öykünmeyle 

başkası olur: Bizde varlığını tasarladığımız ruh, kendi ru
humuz değildir. Öyleyse gerçek yetenek nedir? 1ğreti ola

rak beninlsenen ruhun gorünüşlerini iyice bilmek, bizi din
leyen ve seslenrnek ve bu Nn,~,"'n0 

aldatmaktır. Ama öyle bir 
.,u",u,~",büyütsün ve düşünme yo:nteını,er 

",-,yun.'u, içimizde olup bitenleri 

".~ .. " .... yoktur. Gerçekten, 
kına varmadıktan sonra, onlar ister duysunlar, ister duy

masınlar; bunun ne önemi olur? 
Öyleyse en yetkin biçimle düşündüğü ülküsel bir ör

neğe göre, bu görünüşleri en iyi kavrayıp en iyi belirten 
kimse, en büyük oyuncudur. 

IKİNcı -Büyük oyuncuya en az düşlemlerne payı bı- . 
tiyatro yazandır. 

söyleyecektim. Köklü 
yaşama da tiyatro rr",·t"e'0 

hpr!tpı;:,n """'1"'''''' Brutus, Cinna, 
,,,,p,.,,,,.,,' I-','unınpp edasıyla çıkarsa, ne 
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misiniz; ,büyük ya daküçük,doğanıD:yatattiğıc'belli"çapta 

bir ruha; hizim'ölmayall'aş'in ve dev gibi birnihun:gôrii~ 
nüşlerini 

lK1Ncl-
, sonuçta, biz gülünç düşeriz. 

masumca ya da 
ne keskin bir yergi! 

demek? 

herkes, güçlü ve büyük 

ha sahip olabilir; bence herkeste kendi ruhunun tavn, sö
zü ve davranışı bulunabilir. Sanıma göre, gerçek büyüklü
ğün görünüşü, hiçbir zaman gülünç o lmaz. 

B1RlNc1- Peki, bundan ne sonuç çıkıyor? 
iKİNcı - Ah hain! Onu kendiniz çıkarmayı göze ala

mıyorsunuz da, herkesin sizin yerinize beni ayıplamasını 

istiyorsunuz. şu ki, gerçek ağlatımn 
duğu henüz eskilerona belki 
daha va".IlI\,UI 

Philoktetes'in, Ulysse'e 
çaldığı kendisine geri veren 

lemos'a büyük bir yalınhk ve yeğinlilde şu sözleri söyle
mesine bayılınm: "Yaptığın işi gördün mü? Bilmeden bir 
zavallıyı acı ve açlıktan ölmeye malıkum ettin. Yaptığın 
hırsızlık bir başkasının suçudur, oysa şimdi, kendin piş
mansın. Hayır, yalmz olsaydın böyle bir alçaklık yapmak 

aklına gelmezdi. Düşün, çocuğum; dü~ün de, sen yaşta, yal

ği adam, 
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düşüp kalkmanın nasıl da 

haydutla arkadaşlık etmenin 
Niçin bu yaratılışta bir 

sana arkadaş ve dost diye 

ordunun en seçkin askerlerin-



d~p ti~şkl\SPll"şo1qnı;ı.xanp saygıdeğer baba, ~ni Ulysse ile 
birlÜde görseydi,ne derdi?" Bu sözlerde s·izin, benim oğ-
luma; benim söyleyeceklerimizden 
ka bir şey 

lKtNcI 
BİRmçı da güzel! 
İK1NCl- ı~~~'~~~ 
BİRİNcı - Sahnede söylenen bu sözler, toplumda, 

aramızda bambaşka bir edayla mı ~öylenir? 
lKİNCİ - Yoo, sanmam. 
BİRİNCı - Peki, böyle bir eda, toplumda, aramızda 

gülünç olur mu? 
İKİNcİ - Kesinlikl~ olmaz! 
BİRİNcı - denli güçlü ve sözlerne 

Korkarımki, yüzyıl 

Roma kahramanlığı sannuş 
tt perisinin diliyle karıştımuşız. 

jpxl1mdr'ln (37) ölçünıüz, 

dili için uzun ve pek inceliklidir. 
BtR1NCt- On hecelik ö)çümüz de, pek boş, pek ha

fif. Ne olursa olsun, isterdim ki Comeille'in Roma konu
lu oyunlarından birinin oynanışına, ancak Cicero'nun At
ticus'a yazdığı mektupları okuduktan sonra gidesiniz. Bi
zim tiyatro yazarları nasıl da gösterişli tümcelerle yazar

Roma Senatosu 'nu ve 
.:;ı_unu.l"'''' düşüncesinden caydırmak 

~u'''Ut,~U ve gücünü ammsadıkça, 

(37) ölçüsü. 
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zimkilerin gqstcrişi 

(38),yaW 
tiksi,ndiri:s:or, 

koı:ıuşp1asından 

,~,i:r "04 
.coŞlqınluğfl 

abartınaya elverişli olan bir şiirde neler söylüyor: "Bayrak
larımızı Kartaca tapınaklarında ası]mış gördüm. Roma as
kerini, bir damlacık kana bile bulanınamış olan silahları 

elinden alınmış Özgürlügiin unutu1~uğunu, 
kolları arkalarma bükü1üıı bağlandığını 

Kentlerin kapılarını artlanna dek alıını üstüne 

diğimiz tarlalan ekinle örtülü gördiim. Fidyeleri verilince, 
onlar daha yiğit olarak mı dönecekler sanıyorsunuz? Oy
sa bayağılığa, üstelik bir de para' vereçek&jniz. Er.dem,a,ş~-
ğılık1aşmış \)İr kovu1du mu, geridönemez. 

Ö leceğine,gid ip art* yarar 
Ey Kartaca! utaııcınıız(j.an n,asılda 

_ ~ ,. 'v ' , 

lU"nasll da görlçem1isin! ... " 
İş,te sözü b~;Ql~u. Ne yaptığına g~lince~ karısının ye 

çocukhıpnın ken.d,işineSflTlhpöpmesiniistenıedi; sanki sı~ 
ve aşağılık köleymişgibi, kendjsinib~na 

görmüyordu.,Senatörleı;e, yalnızca verebilece-
öğüdü de sürgün döneceği 

dek, kÜskün bakışlannı yerden ,kalclırmadı ve dostlannın 
göz yaşlanna aldırış etmedi. 

İKİNCİ - Nasıl da yalın ve güzel. Amaasıl yiğitlik, 
sonradan kendini gmiıcrıvoır. 

Bl;ıÜNCİ - var. 

İKİNCİ - bir düşmanın kcndisi~e işkenceler 
. hazırladığını bilmiyor değildi. Bununla birlikte, yeniden 

(38) Eskilerin beste\enmek için yazdıkları duygusal şiirler. 



· erincevedinginliğe kavuşuyor ve yorgunluk 
""uLun ...... ıçın tarlalara Tarento 'daki 

lığa gitmek niyetiyle nasıl bir SÜTÜ adamından kolayca ya- . 

kayı kurtarabiliyorsa, dönüşünü geciktinnek isteyen yakın
Ianndan da öylece'Sıyrılıyor. 

BİRİNCİ - güzel, şimdi vicdanımza 

şairlerimiiin yapıtlarında 

böyle bir erdeme edada kaç 
gördünüz? Regulus gibi bir adamın ağzında, bizim o ağ
lamaklı alı ve valılarımızla Comei1lece farfaralıklanmız, 
sizde nasıl bir etki bırakır? 

Bütün bunları size Benim böyle 
, " 

günalıa girdiğimi sokakta paramparça ederler. 
şehit deniyetim 

Bir gün gelir de, dalıi bir yazar, insanlara ilkçağ yiğit
liğinin o yalın özünü vermeyi göze alabilirse, oyunculuk 

sanatı çok güçlenecektir; çünkü tumturaklı söyleme, artık 
tür ilahi-olmaktan çıkacaktır. 
Aslında ben duyarlılık için, 
hemen dehadan yoksunluğtin bir .LlL\.U!'"lUU 

dediğimde,öyle pek sıradan olmayan bir açıklamada bu
lunmuş oldum. Çünkü, doğa, duyarlı bir ruh yaratmışsa, o 

da benimkidir. 
Duyarlı insan; bir kral, bir devlet 

au;;u",., .. bir adam, gözlemci dolayısıyla 

bir öykünüciisü olamayacak kendini diyaftamı-
nın duyarlılığına bırakmıştır. Meğer ki kendini unutup ve 
kendinden sıyrılıp da güçlü bir düşlemgücünün yardımıyla 
kendi kendini yaratmış ve dikkatini, sağlam bir bellekle ör-



nek edindiği hayaletler üzerinde tutmuş olsun. Ama, o za
man da ortada olan kendi~i değildir;' onaegemen olan, 'bir 
başkasının 

gerek, ama htlamaktansa 
bir görüş beni bağışlayacağınızı 

bir erkek ya da kadın 
nun, konusunda düşüncenizi 
üzere evlerinde yapılan küçük bir toplantıya çağnldığınız 
zaman, sanınm sizin de başınızdan geçmiş bir deneyim
dir. Bu gibi durumlarda, o kadıncağızda ruh, duyarlılık ve 
coşku bulursunuz; kendisiniövgülereve ilMatlara boğar
sınız ve evden çıkarken onda en büyük başanlann umudu
nu uyandınrsınız. Ama ne olur? Kadın sahneye çıkar ve 
ıslıkla ıslıklann pek haksız 

Bu nereden geliyor? 
mi ruhunu, duyarlılığını 

Yalnızca, kadıncağızın 

sözlerini, içtenlikle 
dunuz; o, sizin karşınızdaydı ve ikinizin arasında, karşılaş
tırmaya yarayacakhiçbir örnek bulunmuyordu. Sesınİ, tav
nm, anlatımını: duruşunu beğeniyordunuz. Her şey toplan
tıda bulunanlann sayısı ve toplantı yeriyle uyumluydu; 
abartıya gerek duyuracak hiçbir şey yoktu. Oysa, sahnede 
her şey değişti. Orada her şey büyüdüğü için, bambaşka 
bir kişiliğe 
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hemen hemen aynı 
bir tiyatroda, bir salonda, 
yüce ve dev gibi gelir 

"Bu kadın başanlı 



peköJçüsüz, pekaşıp!" Ama kadın 
rodA!\),aşamh:9Junca ş<l.şınri!<4]ırş;mız, Yineliyorum, 
ter iyi İster kötü sayın, oyuncu sahnenin dışında, tıpkı sah
nede yaptığı gibi söz söylemez, davranmaz. Orası bambaş
ka bir evrendir. 

Anıa, ince düşünceli, bir adam 
Galiani öyle önemli olaydan söz 
yine ince düşünceli adam olan, 

Krallığı'nın Paris'teki elçisiMar~i de Caraccioli'den (40) . 
de dinledim. Bu kişilerin anlattığına göre, her ikisinin de 
yurdu oları Napoli 'de başlıca kaygısı, oyUnunu yazmak 01-
nİayan bİr tiyatro 

lKtNcl -
çok başarılı 

varmış. 

FamUlede 

BİRİNCİ - Hergün başka bir oyun oynatılması konu
sundaki saray göreneklerine karşın, kralın önünde arka ar~ 
kaya dört kez oynandı ve seyirciler pek zevk aldılar. Ama 

Napolili kaygısı, uygun yaşı, 
sesi ve olankimseleri toplumuniçinden bu-
çıkarmaktır. bunu geri çevirmeye kalkışmaz; 

çünkü hükümdarın eğlencesi söz konusudur. Yazar, oyun
cularını, hep birlikte ve ayrı ayrı, eli altında çalıştınr. Oyun 
topluluğunun ne ~ oynamaya, birbirini anlamaya ve 
yazann istediği derecesine yükseImeye 

(39) Ferdinand (1728·1786), bır yazın adamı 

satçıdır; şiirler, öykiller vb. ya:anıştır. Paris'te bulwıdugu sırada (1760- ı 769) 
salonlara devam etmiş ve ölümüne dek, Paris'teki dostlanyla, özellikleMme 
d'Epinay ile düzenli olarak mektuplaşmıştır. 

. (40) Napotili devlet adamı ve iktisatçı (1715-1789). Fransa'da Dide-
rot ve arkadaşlanyla tanışmış ve dost olnıuştıır. 



başladığını tahmin edersiniz? bu,SaylSız 

yorgUnluğu. altında.bitkili bir dımuna gelince; 
bizim deyişimizle, bıkkınlık başlayınca.. O andan sonra, şa
şırtıcı gelişmeler elde edilir; her oyuncu rolünün kalıbına 
girer; bu güç çalışmadan sonra oyunlar başlar ve altı ay sü-

ve uyruklan, tiyatrodan alınabi
tatmış olurlar. Sonuncuoyunda 

biıincisindeki ıyı oynanan bir oyun, 
. duyarlılığın etkisiyle yaratılmış olabjlir mi? 

Aslında, inceden inceye incelediğim bu sorun, bir za
manlar Remond de :Saint-Albine (41) adında kötü bir ya-

Riccoboni adında büyük oyuncu arasında 
tartışmaya yol Yazar, savunuyor; 

benim açınu. Bu olayı, önce bilmiyor-
dum, yeni öğrendim. 

Söyleyeceğimi söyledim, siz de beni dinlediniz. Şim- . 
di size bu konuda neler düşündüğünüzü soruyorum. 

IKtNcl - bu kibirli, sert ve 
doğanın kendisine gereğinden bağışlamış 

böbürlenme huyunun yalnızca birini elde 
saydı, yine herkesi akla yakın bir oranda aşağı görebilecek 
olan bu adamcağız, siz kendisine kanıtlannızı anlatmak lüt
funda bulunsaydınız, o da sizi dinlemek sabnnı göstersey-

elbette verdiği biraz sakıngan davranırdL 

(41) Fransız (1699-1778). Berlin Akademisi üyesi ve 
Savanle (17 i 8), Gazelle de France (I 731) ve Mercure yazarlanndandı. Özel
likle Comedien adlı yaplh ünlüdür. 

(42) Louis Riccoboni (1674-1753), oyuncu ve yazar. Pensees sur la 
declamation (1738), De la Reforme du Theatre (1743) gibi, tiyatroyla ilgili 
yapıtlan vardır. 



Ama, felaket şu ki, adaınca~ız her şeyi biliyor ve her şeyi 

bilen bilgin niteIi~yle kendisini,başkalanm dinlemek sı-

(43) tanır mısınız? 
düzgün, ince ve 

yapıtlın kim tanımaz ki!. 
BİRİNCı - Bu kadının duyarlı olduğunu sanır mısı

nız? 

tKlNcl - Yalnızca yapıtıyIli değil, yaşamıyla da ne 
denli duyarlı olduğunu kanıtlamıştır. Eskiden olan bir o
lay, az kalsın kendisini mezara götürüyordu. Aradan yir
mi yıl geçtiği halde, göz yaşlan henüz dinmemiş ve o yaş-
lann kurumamıştır. 

ama doğanın yaratabileceği 
bu kadın, sahnede 
Hiç kimse, ne ondaıı 

sanattan ondan daha kötü 
İKİNcı - Şunu da ekleyin ki, kendi de bunu kabul edi

yor. Aslında, kendisine çalınan ıslıklan haksız buldu~ hiç 
görülmemiştir. 

B1RlNCt - Peki, sizce oyunculuğun asıl niteliği olan 
böyle güzel bir duyarlılığı buıundu~ halde, niçin Ricco
boni bu denli kötü oynuyordu? 

(43) 
miştir. Birçok 
la evlenmışı!. 

niteliklerden o derece 
bir türlü kapatamıyordu, 

(1715-1792). 1761 'de tiyatrodan 
bu kadın, Louis Riccoboni' nin 
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BİRİNcİ - Ama kadıncağız hiç de çirkin değildi; ze

kası da vardı; duruşu, oturuşu pek güzeldi; sesinin hoşa git

Yüzüne bakılır bir kadındı 

aslında bir türlü işin içinden 

şey varsa, o da şu:Halk 
kadıııcağız, yirmi yıl 

ca, mesleğinin kurbanı oldu. 
BİRİNCİ - Mesleğinin değil, duyarlılığının kurbanı 

oldu. Çünkü hiçbir zaman duyarlılığının üstüne çıkamadı. 

Sahnede her zaman kendi kendisikaldığı için, halk da sü

rekli olarak onu aşağı gördü. 

.? 
mı. 

iKİNci - Peki ama, siz Caiııot'yu tanırsınız, değil 

tanırım. 

konuyu görüştünüz mü? 

olsaydım, bu konudaki 

şüncesini merak ederdİm. 

BİRİNCİ - Ne düşündüğünü biliyorum. 

tKlNcl- Ya~ Neymiş? 
B1RİNcİ - O da tıpkı sizin gibi, dostunuz gibi düşü

nüyor. 

İKlNcİ - Gördünüz mü? Caillot gibi, bu işletipek iyi 

lK1NCi 
rendiniz? 
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karşısında ... 

Caillet'nun bu düşüncesini 

İnce bir kadın olan Prenses 



Galitz'in (44) aracılığıyla. Deserteur'ü oynamış-
tl. Yaşamını ve sevgilisini yitinnek üzere bulunan bir ada
mın bütün dehşetini duymuş olduğu sahneyi bitireli çok ol-
mamıştı. Prenses locasında aynı coşk'lIYu yaşamış 

lunuyordu. Caillot locayayaklaşh ve pek bildiğiniz 

güzel yüzüyle, kadına terbiyeli, incelikli ve neşeli sözler 
söyledi. Prenses, şaşkınlık içinde, ona: 

siz ölmediniz mi? yalnızca sizin 
nızı seyretliğim halde, hala bir türlü ken~ime gelernedim, 
dedi. 

ölmedim. Hep böyle sık ölseydim, 
halim olurdu? 

- Demek hiçbir şey duyumsamıyorsunuz, öyle mi? 
- Bağışlayın ama ... 

sonu bizimkine benzeyen tartışmaya 

riştiler. Nitekim biz de, tartışmanıızı şöyle bir sonuca bağ
lamıyor muyuz? Ben nasıl kendi düşüncemde direniyor-
sam, de kendi düşüncenizde ayak diriyorsunuz. 
ses, Camot'nun sürdüğü kanıtlan anımsamıyordu, 

ma şuna dikkat etmişti: Cai11ot, doğanın bu büyük öykü
nücüsü, sahnede kendisini idama götürürlerken, ölüm ha
linde, bayılan Louise'i i~kemlenin iyi konma
mış olduğunu görünce, bir yandan can çekişir gibi, "Ama 
Louise gelmiyor, benim de son saatim yaklaşıyor!" diye 
inliyor, öbür yandan da iskemleyi düzeltiyordu. Ama 
böyle duruyorsunuz? düşünüyorsunuz? 

(44) KızIık adı AmeIie de Schmettau, (1748 Berlin -1806 MÜDster). 
Goethe kendisinden bir saygıyla söz eder Die Kampagne 
Frankr Anna/en). 
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ıKİNcİ - uzlaşma düşünüyorum. 
Oyuncunun kendisini yitinp de aynrnmda . 

dığı; sahnede olduğunu ve kendi kendisini unııttuğu; ken
disini Argos'da, Mykenaj'de sandığı ve oynadığı rolün ada
mı olduğu o az görülür anlan, doğal duyarlılığına verelim: 

gibi durumlarda oyuncu ağlar.:. 
BtRlNCl - mü? 
lKlNcl - Bağınr ... 
BİR1Ncı - Yanlışsız mı? 

İKİNcİ - Yanlışstz ... Öfkelenir, danıır, umutsuzluğa 
düşer, kendisini sarsan coşkunun gerçek düşlemini gözle-

gerçek da kulaklanma 
istediği gibi 

dimden geçerim karşımdaki Brizard ya da Le 
in olmaktan çıkar, Agamemnon ya da Neron olur. Ith ... İş
te bu anları duyarlılığa verelim de üst yanı sanatın olsun. 
Bence böyle anlarda da oyuncu, belki, eli kolu zincire bağ-
olduğu halde davranmayı beceren bir köle 

doğaldır. Zincir taşıma ahşkanlığı, kendisine, zincirin 
ve baskısını duyumsatmaz. 
BİRİNcİ- Duyarlı bir oyuncu, rolünde, belki bu de

Iilik haııerinden bir ya da ikisini gösterebilirse de, bu hal
ler güzelolduktan oranda oyunun üst yanıyla uyumsuz dü-

Peki, artık oyun, sizin zevk olmaktan 
bir işkence mı dersiniz? 
ıKİNCİ - olmaz. 
BİRİNCİ - Ve bu uydurma ağlatı, candan sevilen bir ba

ba ya da annenin ölüm döşeği çevresinde gözyaşı döken bir 
ailenin acıklı ve gerçek görünümünü gölgede bırakmaz mı? 



lKlNcİ - Hayır, bırakınaz. 

, 'BİR.tNCf'~ Oyleys6'he oyiuı~u, ne d~ <~ik, pek kendi-

beniepey sıkıntıya i3U'UUUU,IC. 

Dahada hiç kuşku duymam. 

dime bir izin verirseniz, ben de 
raz sarsabilirim. dört buçuk; Didon'u 

lar. Gidelim de Matmaze1 ~aucourt'u görelim. O size, ben

den daha iyi yanıt verir . 

. BıRİNcı - Dilerim; ama, sanrnam. Lecouvreur'ün 

(45), Duclos'nun, De Seine'in, Balincourt'un (46), Cla

iron 'un, Dumesnil 'in yapamadığını Matmazel: Raucourt 

mu yapacak, Dahası, size şunu söyleyeyim 

"''''''' '"''';1 U'-" , henüz olgunluk aer,ecesınl1en 
nedeni, duyumsamaktan 

sını acemi olmasıdır. Duyumsamakta 

kendi kendisi doğanın verdiği sınırlı 

le sanatın incelemesini yeğlerneyi sürdürecek 

sa, asla size saydığım oyuncuların düzeyine yükselemez. 

Doğalolarak duyarlılık1ann tıktığı dar çerçeveden bir tür

lü kurtulamadıklaniçin bütün ömürlerince edalı, zayıfve 

tekdüze kalmış olan Gaussin ve ötekilerin sonu, onun da 

başına gelecektir. Beni Matmazel Raucourt ile tartıştınna

yı hala 

(45) M~,mı"<nl,,.· 

(46) "wıcm"" 
" Lecouvreıır" 
rek ölmüştür. 

Balincourt, (? - ı 743). Oyuncu. 
Darnery [Charnpagne] - 1730 

bir oyuncudur. Bir olasılıkla, zelllırıene· 
sevgilisİydi. 
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İKİNCİ.- ,Elbette!.. . .. , . . ... . 
ı ... '.'.'. .,. • "_,' • .' .. ' , .... ". ~ _ . '. ı , ....-"-, . 1 .... 1 ~,..; " 

Bt~qj- ~t,:ı;lSl geltniş~,~q,. siz:~ lçP{mş~l~l)n )ko~ 
nusuyla SÖZ edeyim. Pjgalle'i (47) 
dım ve Bir sabah yine gittim, 
çaldım. yontma gereciyloe, gelip 
tt ve tam sırada beni durdurarak; 
zi buraya dedi; "Bana çınlçıplak 
bir kadından korkmayacağınıza ant için." Güldüm ve içe-

~ riye daldım. Sanatçı, o sıralarda Mareşal de Saxe'ın anıt
kabri üzerinde çalışıyor ve pek güzel bir aş ifte de, Fran
sa'yı temsil edecek yontu için kendisine modellik yapıyor
du. Bana bu kadın, çevresini saran o dev yontular arasın-
da nasıl göründü, bi1ir misiniz? Zavallı, ufak tefek, mis

Sanki yamyassı olmuştu, 
dev gibi yontulara sııiımı 

nerekbunın gelmeseydim, bu kurbağayı 
natçının güzel bir kadın 
Artık bu Riccoboni 'ye ve 
büyümesini beceremeyen öteki bütün kadınlara genişletip 
genişletmernek, sizin elinizdedir. 

Pek olanağı yok ama, bir kadın oyuncunun, olgunlaş
mış bir sanatın uydurup gösterebileceği duyarlılık derece
sinde bir duyarlılığı varsa, tiyatroda öykünülecek o denli 
çok değişik özyapı ve bir tek asıl rolde bile o denli karşıt 
durumlar uzmanı, iki farklı 
zelce 

(47) 
urg'daki 
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(1714-1785). Fransız yontucu. 
Mareşal de Saxe'ın anııkabrini 



yerlerinde kendini gösterebilir. Böylesi, oyuncununen 
eh dar kafalısı en becerikısizi Bir hamle 

maya kalkışacak olursa, her şeyine egemen olan duyarlı
lı~, onu yeniden sıradanlığa çekmekte gecikmez. Böyle
si, dörtnala giden-dipdiri bir küheylandan çok, gemi azıya 

sıska bir andım. Onun birdenbire, 
hazırhksız ve enerji anı, delilik u...,,,a,,mu 

gelir. 
Gerçekten duyarlılık, acının ve zayıflığın yoldaşı ol

duğuna göre, sizce acaba sevecen, zayıf ve duyarlı bir ya
ratık, Leontine 'in soğukkanlılığını, Hermione'un kıskanç-

bunalımlanm, CamiUe'in öfkesini, M~rope'un ana 
vecenliğini, sayıklamalannı vicdan UL-U'UU'U, 

Agrippina'nınacımasız gururunu, Clytcnmestre'in 
lığını iyice kavrayıp oynayabilir mi? Siz o sons1lZ ağlayı
cımza, hüzünlü rollerimizden birkaçını bırakın ve sakın o
nun, buiı1ardan başkasıyla ilgilenmesine izin vermeyin. 

Çünkü duyarlı olmak başka, duyumsamakyine 
Biri, ruh öbürüyse kafa... güçlü 

duyumsar, ama anlatamaz. İnsan yalnızken, 

bir dost toplantısında, ocak başında, birkaç dinleyicinin 
karşısında otururken, oynarken anlatabilir de, tiyatroda bu
nu başaramaz. Tiyatroda duyarİılık, ruh ve coşku dediği-

şeylerle bir iki güzelce oynayabilirsiniz; anıa ka-
berbat etmeniz kaçınılmazdır. Büyük bir rolü 

genişliğiyle içinde ışığı, yumuşa-

ğı ve zayıf! gözetmek; dingin ya da coşkun yerlerde aynı 
gücü göstermek; uyumun dalgalanışlarına uymakla birlik
te bütününde aynı kalmak; yazann saçınalamalarını bile 



kurtaracak soylubir. "inşad" (bir diyaloğu gösterişli bi
çimde okuma) biçemi edinmek; coşkuya kapılmayaribir 
kafanın, derin bir düşünme yetisinin, ince bir zevkin, 

liiklerle dolu bir inceleme sürecinin, uzuıı bir deneyimin 
ve öyle herkeste pek bulunmayan sağlam bir belleğin 

Yazarlar için gerekli olan ab incepto 
cesserit et sibi constet kUralı, oyuncular için de harfi har

uyulması gereken bir kuraldır. Kulisten, oyununu 

sarlarnadan ve rolünü kafasına işIcıneden çıkan oyuncu, 
bütün yaşamınca acemiliğini duyacaktır. Cesareti, yetene-

olan; ve söz oyuncu, kafasının 

çevikligine ve meslek alışkanlığına gilvenirse, coşkunlu
ğu ve taşkınlığı sayesinde gözünüze girecek ve nasıl resİm-

anlayan biri, her şeyin gösterilip hiçbir şey 

üzerinde karar kılınınanıış bir resim taslağına gülüroserse, 
siz de onun oyunı,ınu öyle alkışlayacaksınız. Böylesi, kimi 
zaman panayır zanıanındaNicolet'de görülen garip 

ratık1arabenzer. Olasılıkla, bu deliler oldukları gibi kal-
birer oyuncu taslağı sürdürmekle 

ediyorlar. Daha çalışma, kendilerinde olmayam 

medikten başıca, olanı da ellerinden alır. Onlar, neyseler 0-

bu taslakları, kalkıp tamamlanmış tablonun 

yanına koymayın. 

IKlNcı - Size sorulacak bir tek şey kaldı. 

BİRlNCı - Buyurun. 

(48) Jean-Baptiste Nicolet (l70?·1796). Başlangıçta ip cambazlı~ 
yaptıktan St.Gernıain ve StLament pamıyırlannda gezici tiyatro iş· 
Icinuştir. Bu tiyatroda kukla oynatılır, Nicolet kimi beceriler gösterir ve eği
tilmiş hayvanlara gösteri yaptınlırdı. 
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. ,l!dNCİ - ~aşın~ıuı sonuna. dek iyi oynanmış bir oyun· 
gördii&üz mij,hiç?, , ,_, " ; 

... BİRİNcİ - Vallahi, pek anımsamıyorum. Ama du
run ... Evet, gördüğüm oldu, ortahalli oyuncuların oynadı
ğı, orta halli bir oyunda bunu gördümdü ... 

Bizim iki ahbap tiyatroya giderler, ama yer bulama
dıklanndan Tuilleries'ye saparlar. Bir süre sessizce gezi
nirler. Birlikte olduklarını unutmuş gibidirler. Her ikisi de, 
sanki yalnızmış gibi kendi kendine şöylenir. Biri yüksek 
sesle söylenmektedir, öbürü o denlf alçak sesle konuşur ki, 
~esi duyulmaz .. Ama arada sıradaağzından kaçırdığı tek 
tük belirgin sözcüklerden, kendisini tartışmadan yenilmiş 
olarak çJkmış saymadığı kolayca kestirilir. . 

Benim anlatabileceklerim, yalnızca o aykırılıklardan 
hoşlanan adamın dÜşÜllceleridir. Bunları· da, bağlantıya 
yarayan ara sınırlankaldınhp atılmışbir söylemnede na
sılşa, öylece dağınık ve dikişsiz olarak sunuyo~m: .. 

" Yerine duyarlı bir oyuncu b~up koyşunlar da işin için-, 
den ~sıl çıktığını görelim .. Oysa kendisi ne yapıyor? Aya
ğını parmaklığa dayıyor, çorap bağını düzeltiyor ve başını 
OlllZJllldan şöyle bir çevirerek, aşağılayıcı gözlerle baktığı 
saray adamına yanıt veriyor. Böylece, duruma bir anda uyan 
bu soğukkanlı ve olağanüstü oyuncudan başka herkesi şa
şırtacak olan böyle bir olay, bir deha yapıtı oluyor. 

(Comte d'Essex ağlatısındaki Baron'dan söz ediyor
du, sanıyorum. Sonra gülümseyerek ekledi.) 

Öyle ya, bizimki yine, sevgilisinin kucağına hemen 
hemen ölüm durumunda yaslanıp da bakışlan, üçüncü kat 
locaIarının birinde hüngür hüngür ağlayan ve üzüntü için-
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deki yüzü tümüyle gjilünç ~ir biçim~ebıınışıpı. yaşlı ,bir 
'. ' -. _.;: _ • -' "l ~ ," ~.;:...'''' 

savcıya çevrilince, sanki boğazında tıkanıp kal~n bir inil-

tinin süreğiymiş gibi yanındakine, "Kumm şu yukanda-

kinin suratına bak!" mınldanan kadın oyun~yu da du-

yarlı sanacaktır, eminim ... Hadi oradan canıml Hadi ora

dan efendim! Pek anımsıyorum, bu işi Zaire'de Gaus

sin yapmıştı. 

sonu pek acıkb olan o üçüncüsü! Keııdisİni ta

nıyordum, babasını da bilirdim. Babası beni, arada sırada, 

borusuna birkaç söz üf1eyeyım diye çağnlardı. (49) 

(Burada yargıç Montmenil'den söz edildiği kesindir.) 

0, saflığın, iyi ahlakın ta kendisiydi. Kendi doğal öz

yapısıyla olağanüstü oynadığı İkiyüzlü'nün özyapısı ara-

sında bir benz.erlik mi vardı? Hayır. O boyun tutukluğu, 

gözlerin öyle fınl dönmesi, o pek tatlı ve diBe 

ikiyüzlü rolünün öteki bütün inceliklerini acaba nereden 

bulmuştu? Aman, yanıta dikkat edin. Gözüm 

sizde! 

Doğaya inceden inceye öykünmekte. 

- Doğaya inceden inceye öykünmekte mi? Görecek-

siniz ruhun duyarlılığını iyi gösteren belirtiler, 

kı ikiyüzlülüğün dış belirtileri gibi, doğada bulunmamak

tadır. Bunlar doğada incelenemez ve yüksek yetenekli 

oyuncu, bun1an yakalaınakta da, bunlara öyküiıınekte de 

(49) Bilindigi gibi, Le Sage ileri yaşında sağır olmuştu. i 747'de, oğ
lunun ölümünden dört yıl sonra öldü. Oğlunun ölümünden sonra Roulagl1c
sur-Mcr'de otur.ın başka bir oğlunun yanına çekilmişti. Diderot, kendisini 
belki de bu dünyadan el etek çekmesinden önce tanımış olmalıdır. Işte "bo-
rusuna birkaç söz ünediği" kimse, Blas'lll ünlü yazarıdır. 
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ayni'giiçlükledekarşıhişir! şimdi da ruhtııı 
bütün: '8rta1iı1arf arasında' dUyaihlıga 'daha kolay öykünüle
bildiğini ileri sürersem ne olacak? Çünkü yüreğinde du
yarlılığın bir zerre si bile bulunmayacak, ne'olduğu~ 

nu bilmeyecek, duymayacak kalpsiz duygusuz 
tek insan bile yoktur. Elisıkılık, güvensizlik gibi öteki bü
tün tutkular konusundit hiç böyle birşey ileri süriilebilirmi? 
Acaba duyarlılık, yetkin bir mıdır?Şöyle diyecek~ 

siniz: Duyar gibi yapan insanla gerçekten duyan insan ara
sında, öykümneyle asıl arasındaki aynm vardır. 

de size, ne iyi, diyeceğim. Birinci durum~ 
da, oyuncunun kendi kendisinden sıyrılmasına gerek 
mıyor; birdenbire,bir sıçrayışta ülküsel örneğin düzeyine 
çıkabiliyor. .• 

- Birdenbire, sıçrayışta 

- Deyim üzerinde beni üzüyorsunuz. Demek istediğim 
şey şu: Oyuncu, kendi içindeki küçük örneğe takılıp kal
madığı da, tıpkı elisıkılık, ikiyüzlülük, 
leci olmama ve kendisinin olmayan herhangi bir özyapı 
kendisinde bubınmayan herhangi bir tutku gibi, şaşırtıc~ ve 
yetkin olarak öykünebilecektir. Yaradılışı gereği duyarlı 

, olan bunu küçük oranda, küçÜıterek 
pabihr. Ötekinin öykfuunesiyse çok güçlüdür. Ya da, hoş 
ben kesinlikle k~bul etmem ya, her ikisinin öykünmesi ay-
nı güçlü bile, biri kendine egemen, 
hep ıncelemeye, düşünmeye dayanarak ıçın, 

lük deneyimin de gösterdiği gibi yansı kendiliğinden, ya
nsı incelemeyle; yansı bir örnege göre, yarısı da kendisi-
ne oynayandan çok derli olacaktır, 
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iki mr oykünıne, nedenI i becttiyld birbiri 'içfnae eriise eri: 
• : ",:. ' .. _. ; :. - i' ~ " i .... , ',' .• 

sin, ince göriişlü bır seyirci~ bunları, değişik iktbiçemi bir-

birinden aYıran çizgiyi ya da önün başka, arkanm yine baş
ka bir örneğe göre yapı ldığını bulup çıkaran deneyimli S8-

natçıdan çok daha kolayayırt eder. 
- İşinin oyuncu, kafayla oynamayı bırakıp ken-

dini unutur, yüreğini coşkuya kaptırır, kendini Juyarlılığı
na bırakırsa, bizleri kendimizden 

- Belki. 
• Bizi hayranlıkla coşturur, 

- Olanaksız değil. Ama kendi oyun ve diyalog biçe~ 
minden dışanya çıkmamak ve birliğin yitmemesi koşu
luyla, Yoksa, "Adanı çıldırdı!" dersiniz .. Evet, bu koşul

larda güzel bir an yaşarsınız, hak veririm; ama güzel bir 

anı, bir role yeğler misiniz? yeğlerseniz yeğle

yin; ama, ben yeğlernem." 

sırada aykİrılıklardan hoşlanan adam sustu. Nere

ye gittiğini bilıneden, geniş adım1ada geziniyordu. Sağdan 

sola, önüne adamlara, kaçınmasalardı az kalsın omuz 
vuracaktl. Sonra bi~denbire durarak, arkadaşım kolundan 

sıkı sıkı yakaladı ve ona dingin bit" edayla: 

- Dostum, dedi; üç örnek var: Doğariın insanı, yaza

nn insanı ve oyuncunun insanı. Doğanın insanı, yazann

kinden küçüktür; büyük oyuncunun insanıysa, hepsinin en 

büyüğü ve en abartıhsıdır. Oyuncumm insanı. yazan~ki
nin omuzlarına çıkar ve ruhu olduğu sazdan büyük bir 
mankenin içine yerleşir; bu mankeni, kendi yapıtı olduğu~ 

nu seçemeyen yazan bile korkutacak biçimde devinime ge

çirir ve bizleri, sizin pek güzel söylediğiniz gibi, çocuklar 
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losa ye l<üçiikgCimleklerini üzerine 
h~yalet'gibi boğuk ve-korkunç çıkararak 

lerini korkuturlarsa, öylece ürkütüro Gravür olarak basıJan 
çocuk: oyunlannı (50) bilmem hiç gördünüz mü? Bunların 
birinde, bir çocuk: vardır; -yüzüne kendi$ini tepeden tırna-

gizkyen ve yaşlı adam takmış, 

ve korkudan patlayarak küçük arkadaşla-
maskenin bs kıs güler. yumurcak, 

cunun gerçek simgesidir; arkadaşlanysa_seyircinin simge
si ... Bir oyuncunun, ancak şöyle böyle' bir duyarlılığı var
sa ~e bütün becerisi de buysa, kendisini şöyle böyle bir 
adamını sayacaksınız? Aman dikkat sizeyine 

kuruyorum. 
- Ya olağanüstü duyarlılık bundan 

kar ki? 
- Ne mi çıkar? Böylesi, ya hiç oynamaz ya da oynar

sa gülünç olur. ,Evet, gülünç olur, kanıtını dane. zaman di-
bende Biraz bir öykü 

mayagöreyim, yüreğim burkulur, kafam kan·şır, 
güçlükle sesim değişir, dağılır, 

ZÜİn yanda kalır; kekelerim,duiumırmun farkına varınm, 
yanaklanından ya$lar akar ve susanın. 

- Ama bu durırmunuz pek hoşa gider ... 
- Bir dost toplantısında belki... olsa beni 

halarlar. 
- Neden? 

(50) Diderot, belki de, Augustin de Saint-Aubin'in, graviir olarakba
sılıp "Paris Yumurcaklannın Türlü Oyunlandır" adıyla Çıkan altı sayfalık .. 
bir albümünden söz ediyor. -



·'~"'L"'''''', gÖzy!lŞ!. gö~e~ 
döktürecekgüzel sözler dinlemekiçin gelirde ondan. çün., 
kü bu do~adan çıkma gerçek, insanlann dmenlediği ger-

çeğe uymaz da Daha açayım: Demel: iste~i~im 
ki, yazann ne oyun biçerni, ne eylemi, ne sözleri 
kı sık, kesik ve hıçkınldı söz söylemebiçemime uymaz. 
Görüyorsunuz ya, doğaya, hem degüzeline, gerçeğe pek 
yakından öykünmeye olanak içine kalmak 
reken sınırlar var. 

- Peki bu sınırlan kimkoymuş? • 
yeteneğin diğer bir yeteneğe zararvermesini 

temeyen sağduyu. Kimi zaman oyuncunun kendini 

ra feda etmesi gerekir. 

- Ama ya yazann kompozisyonu buna uygunsa? 

zaman sizinkinden tümüyle bambaşka 

bir ağlatıyta karşılaşırsınız. 

- Peki bunda ne kötülük var? 

kazanacağınızı pek bilmem, ama neler VITITP.PP_ 

ğinizi güzel kestirebilirim. 

Burada aykırılıklardan lıoşlanan adam. ikinci ya da 

üçüneü kez dostuna yaklaştı 

size anlatacağım dedi, öyle pek 

değildir; ama hoştur ve yeteneğini herkesin onayladığı bir 

kadın oyuncunun nüktesidir. Gaussin' İn sözüiıe ve duru-

muna benzetmedir. Bizim oyuncu da, Gaussin gibi 

rinin, Pillot-Pollux 'ün kollan arasına yığılmış, bana kahr-

a sa can çekişmektedir. Ama yine sahne arkadaşına alçak ses-

le şunu fısıldar: Pillot, pis kokuJ'lJrsun!" 
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j·lnıaöıÜiktJYJ;Jırerın'ı'eıffitiliii1e'~moUf~fif.l.~fu: 
wRrdUiYi' ğ~rçekt~~1g1ilffi 1(le~i1; ını yffi~ tı:ii0f, 

İloüM ;ydui h'ertarilaıık1 gibi Arn6i:itd.N6Yapsamz;oyun~ 
cu' uhiarsız· kallp 'd~ egemenliği 1iitİna' ;girerse her şeyi bo-' 
ilcak olan bir ozelliğin ara derece~eriiıi bana beğendire- ' 

mezsiniz. Arria, varsayalini ki tiyatroda, 
ki beri onubir top lanlısıiıda an latıyonnu$um gibi 

li-bcnIi ve diye olsOO. 'Böyle , 
sahneyi kim oynayabilir? Kimse, hiç kimse, oyumina' en 
egemen bir oyuncu bile. Bir kez başarıyla oynansa bile, bin 
kez bozulur. Göruyorsunuz ya, başan ne kadarcık şeye 

$u son biçimim sağlam 

değil mi? olsun. Ama ne şışımı~l 

indirmek, üstüne tünediğimiz tahta ayakları ucundan bir
kaç parmak kesmek ve her şeyi, hemen hemen olduğu gi
bi bırakmak sonucunu' çıkarınam gerek Böyle olağiı.iıüs-
tü doğa gerçeğine erişecek dahi yazara karşıhk, sii-

öykünücü çıkacaktır. 

usandıncı ve olmayı göze doğanın 

lınlığının altına bir pannak bile inilemez. Siz de böyle dij
şÜDrnüyornıusunuz? 

IKlNcı - Hiçbir şey düşündüğüm yok. Sizi dinleme

ki .. 
BıRİNCı Tartışmıyof 

lKlNct-
BİRİNCİ - Şaşırtıcı! Ne yapıyordunuz öyleyse? 
lKlNçt - Düşleme dalmıştını. 
BİRİNCİ - Ne düşlerni? 



~ct u,Ş.u,n,a:; Ş~pf.-~mı M cı,ck14ı:ij 1~~qındaJ?~~ J9-
giliz oyun(m,-"Garrick'del' , sonra Shakesp ca.ı;c' in· i Mac-

beth'indcki rolü oynamak küstahlığından 

dolayı ben de tiyatrodaydım) 

ledikten 

disine 

şey ler arasında, 

bağımlıkılan izlenimlerin 

söylemişti. Bunu nasıl 

ladığın! şimdi anımsayamıyorum, ama ileri &ürdüğü kanıt

lar pek inceydi. Nitekim halk da bunu anladı ve pek be

ğendi. Merak ederseniz, bu kanıtları Quintil:ien adıyla Sa

int-James Chronicle 'de yayınlanmış bir mektupta bulabi

lirsiniz. 

BİRİNcİ Dernek uzun süre kendi kendime 

lenip 

nitekim ben de, uzun süre kendi 
Eskiden oyuncuların, kadın 

1KiNC1- Aulus-Gellius (52) Nuits attitJues 'inde an

latır: Polus adında biri, Elektra'nın yas giysisıne bürünmüş, 

sahneye ürestes'in vazosuyla çıkacağı yerde, içinde bir sü-

(S i) Mac Laughlin, (1690-1797), "Charles Macklin" adıyla lanınan 
ü!ılü bir Ingiliz oyuncu ve oyun yazandır. OyunculukıaJl önce saraç çırak-
Iığı yapıyordu. Pek evlilik yaşamından sonra (o zaman 
y~ındaydı) yaptı. i 72S'le tiyatroya girdi. 
ne'ın yayıınladıp,ı Fransızca'ya da çevrilmiştir. Oyuncu, 
1773 'le Covcıı ,-GanJel! Tiyatrosu'nda seyircilere böyle bir seslenişıc 
muştu, 

(S2) Romalı birdilbilimci \Le eleştinııeıı 
tes Atticae 

94 



önce yitrrdiği kendi oğlunun bulıman vazoya 
nlarak çıkıiiışh. zaman, artık sıradarı bir oyundan, 
geçici bir tiyatro acısından başka bir şeyoldu; bütün se
yircHer hüngür hüngür ağladı ve inledi. ; 

BİRINCİ - Peki siz Polus'un, sahnede o anda, tıpkı 
evindeymiş gibi konuştnğunu mu sanıyorsunuz? 
olamaz. Gerçek olduğundan asla duymadığım 

olağanüstüetkiyi yapanyapanşey, Euripides'inşiiri, 

de oyuncunun oynayış biçemidir. Ancak kendi oğlunun 
vazosunu gözyaşlarıyla yıkayan karayazılı bir babanın 
görünümüdür. Polus, belki sıradan bir oyuncudan başka bir 

değildi. Nitekim Plutarkhos'un ettiği J?sol'us 
kesinlikle öyledir. Yazarın anlattığına bu adam 

sahnede, Thyestes'den nasıl öç alırcağlDı 
düşünüp taşınan Atreus rolünü oynarken, hizmetçilerinden 
birinin, ansızni önünden koşarak geçeceği tutar ve iEso
pus, Kral Atreus'un o korkunç hırsını canlı olarak temsil 
etmekte gösterdiği coşkunluk ve kendinden 
ı;ı:e(~erf~k: elindeki asasını kafasına öyle 

ineirir ki, hemen ölüverir". 
}Esopus, yargıcın o an Tarpeien dağına göndermesi 

. gereken bir zırdeliydi. 
lKlNcİ - Yargıç da sanınm bunu yapmıştır. 
BİRINCİ - sanmam. Romalılar büyük bir 
yaşamına denli özen sıradan 

kölenin yaşamına denli aldırış etmezlerdi. 
Ama derler ki, bir aytaç kızıştığı zaman, öfkelendiği 

zaman, daha iyidir. Ben bu düş~cede değilim. Bence, öf
keye öykündüğü zaman, yetkinliğe ulaşır. Oyuncular, öf-



kelendiklerinde değil, öfke rolünü güzel yaptıklarında 
seyircileri etkilerler. Mahkemelerde, meclis lerde, kısaca 
zihinlerde istenen her yerde, kimi 
öfkeye, 
künülür 
çekilmek 
öykürunesi 

kimi zaman acımaya 
çevredekiler bu değişik 

yapamadığı şeyi. iyi bir 

Toplum yaşamında da filan adamın büyük bir oyun
cu olduğu söylenmez mi? Bununla, o adamın duyumsamak 
yeteneğinde olduğu değil, tersine hiçbir şey duymadığı 
halde, duyar gibi görünmekteki becerisi anlatılır. Bu rol, 
oyuncunun rolünden çok daha güçtür; çünkü böyle bir 
adam, oyuncudan fazla olarak, söylenecek sözleri de ken

yazarın, hem de oyuncunun 
Yazarsahnede, oyuncunun 
yatıklıktan daha iyisini 

sahnede sevinci, üzüntüyli, 
sevecenliği, pişkin bir 

üstün bir yetkinlik ve beceriyle uydurabileceğini sanır 
mısınız? 

Ama vakit geç oldu; yemeğe gidelim. 
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Cumhuriyet'in 
okurlanna armaganıdır. 

Parayla satılmaz. 
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