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Çevirmenin Önsözü

Aﬂa¤›daki sat›rlarda on dokuzuncu yüzy›l Frans›z romanc›s› H.B. Stendhal’in 1823 tarihli “Racine et
Shakespeare I” metninin ilk üç bölümünü ilk defa
Türkçe’ye çevrilmiﬂ olarak okuyacaks›n›z. Çeviriye
geçmeden önce metnin tarihi önemi hakk›nda k›sa
bir giriﬂ yapmak istiyorum.
Frans›z tiyatrosu denilince ilk akla gelen iki dev
isim Molière (Komedi) ve Racine (Trajedi), Frans›z
monarﬂisinin alt›n ça¤› olan XIV. Louis devrinde yaﬂam›ﬂlar ve edebiyatta akl› (raison)1 yücelten aristokratik estetik anlay›ﬂ›n kanon metinlerini yaratm›ﬂlard›r. Sonraki dönemlerde tiyatro daima onlar›n gölgesinde kalm›ﬂ ve klasik esteti¤in (üç birlik
kural›2 , bienséance3 , vraisemblance4 ) egemenli¤in1
2

3
4

Bkz. Rasyonalizm.
Öykü yaln›zca konunun gerektirdi¤i olaylara odaklanmal›,
tek bir mekanda geçmeli ve yirmi dört saatlik bir zaman dilimiyle s›n›rlanmal›.
Ahlak› bozacak ö¤elerden kaç›nma gereklili¤i.
Gerçe¤e uygunluk.
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den kurtulamam›ﬂt›r. Klasik estetik ile kastetti¤imiz,
kökleri Yunan tragedyas›na dayanan kemikleﬂmiﬂ
anlat› formlar›n›n on yedinci yüzy›l Fransa’s›ndaki
taklididir.
Racine trajedisi, orta ça¤ Avrupa’s›na ait çok daha düzensiz ve kurals›z bir dramatik form olan romanesk türünden s›yr›l›p René Descartes’lar›n, Blaise
Pascal’lar›n yaﬂad›¤› bir döneme, Rönesans’›n akla
önem veren modern ça¤›na yaraﬂ›r bir biçimin en
üstün uygulay›c›s› olmuﬂ ve aristokratik a¤›z tad›na
hitap eden, m›sralar›n ince elenip s›k dokundu¤u rafine bir dil geliﬂtirmiﬂtir.
Biçimsel özelliklerin yan›s›ra içeri¤e de ivedilikle de¤inecek olursak, XVII. Yüzy›l Frans›z klasizminde trajediler insani duygular› yaln›zca yap›ya isyan eden karakterlerin kusurlar›, günahlar› biçiminde ele al›rlar ve duygular›na kap›l›p giden karakterlerin y›k›ma sürüklenme sürecini iﬂlerler. Bu öykülerdeki temel e¤ilim akla isyan eden duygular›n cezaland›r›lmas›d›r. Orta ça¤ romanesklerinde yi¤it
ﬂövalyeler, fantastik kahramanl›klar, masals› aﬂklar
ve ço¤unlukla mutlu sonlar anlat›l›rken, klasizmde
ne aﬂk ne kahramanl›k ne de mutlu son söz konusudur. Muzaffer olan daima ak›ld›r. Hâliyle, tutkular›n geliﬂiminden al›nan zevkten ziyade, onlar›n kurall› ölçülü m›sralarla ifade ediliﬂindeki baﬂar›dan
duyulan hayranl›k ön plana ç›kar. Duygusal de¤il,
ak›lsal bir haz söz konusudur.
Ayn› anda birden fazla ﬂey anlatmaya çal›ﬂmayan
yal›n bir olay örgüsü, karakterlerin kiﬂisel ç›karlar›, duygular› ve tutkular› taraf›ndan istikrarl› bir ﬂekilde felakete do¤ru sürüklenir. – Jean Racine
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s›n› kaleme al›yordu. Onun as›l üstünlü¤ü biçimde
de¤il, insan ruhuna dair sahip oldu¤u güçlü kavray›ﬂtayd›.
Not: Metinde iki tip dipnot yer almaktad›r. Birincisi çevirmenin dipnotlar›d›r, ki say›lar› çok fazla
oldu¤u için onlar› hiçbir iﬂaretle belirtmeden do¤rudan verdim, ve ikincisi bizzat metnin yazar› olan
Stendhal’in dipnotlar›d›r, onlar› ise daha fazla dikkat çekebilmelerini sa¤lamak amac›yla oklarla desteklenmiﬂ köﬂeli parantezler aras›nda verdim.
Örnek: <[Dramatik sanatta çürümeyi... ... ...]>
‹lkay Atay
2 Kas›m 2014

Stendhal’in Önsözü

Hiçbir ﬂey bize 1670’lere do¤ru Racine ve Molière piyeslerini yorumlam›ﬂ olan, binlerce ekü de¤erinde nak›ﬂl› kostümler giyen ve kocaman kara peruklar takan markiler1 kadar uzak de¤ildir.
Bu büyük yazarlar o dönemdeki aristokratlar›n
estetik zevklerine hitap etmeye çabalam›ﬂ, onlar›n
himayesinde çal›ﬂm›ﬂlard›.
Bundan böyle, trajedilerin, biz genç eleﬂtirmenlerin, muhterem 1823 y›l›n›n istekli ve azimli gençleri olan bizlerin zevkine hitap etmesi gerekti¤ini öne
sürüyorum. Nesir ile yaz›lm›ﬂ bir trajediyi gerekli
görüyorum. Günümüzde, hâlâ alexandrin2 m›sra
kullanmak budalal›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
1

2

XIV. Louis dönemindeki aristokratik a¤›z tad›n›n, Frans›z
Devrimi sonras›nda yaﬂayan romantik bir nesil için yabanc›
oldu¤u ima ediliyor.
‹ki adet alt› hecelik yar›m dizeden oluﬂan, toplam on iki hecelik m›sra.
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Charles VI, Charles VII ve soylu François I devrindeki estetik anlay›ﬂ›, derin ve kal›c› ç›karlar›n gözetildi¤i ulusal trajediler yazmak için bereketli kaynaklar olabilir ama pistolet3 sözcü¤ünün bile trajik
m›sraya girmesi reddedilirken, Philip de Comines
taraf›ndan anlat›lan kanl› felaketler ya da Jean de
Troyes’un yüz k›zart›c› yaﬂam öyküsü nas›l resmedilebilir?
Günümüzde Fransa’daki dramatik ﬂiir4, meﬂhur
David’in 1780’lerdeki resim sanat›nda keﬂfetti¤i aksakl›kla ayn› konumdad›r.5 Bu cüretkâr dehân›n ilk
çal›ﬂmalar› Lagrénée’lerin, Fragonard’lar›n, Vanloo’lar›n o geçmiﬂten kalma keyifsiz ve yavan üslubundayd›6. Büyük be¤eni toplayan üç dört kadar
tablo yapm›ﬂt›.
En sonunda fark etti ki, onu as›l ölümsüzleﬂtirmiﬂ olan da budur, geleneksel Frans›z ekolünün budalaca tarz›, aksiyona7 susuzluk geliﬂtirmeye baﬂla3

4

5

6

7

Pistolet, yani silah kelimesinin m›sraya girmemesiyle kastedilen klasik trajedideki Bienséance kural›d›r. Bu kurala göre, yaln›zca soylu ve yüce bir ruh haline hitap eden kelimeler tercih edilmeli, düﬂük bir ruhun göstergesi oldu¤una
inan›lan türden kelimeler, bilhassa çirkin, kaba ifadeler ve
cinsel ya da ﬂiddet içerikli ifadeler metnin d›ﬂ›nda b›rak›lmal›d›r.
Metin boyunca s›kl›kla geçecek olan ﬂiir ve ﬂair ifadeleri,
Stendhal taraf›ndan ço¤unlukla trajedi ve trajedi yazar› anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Jacques-Louis David. Neo-klasik tarzdan bahsediliyor. Helen
gelene¤inden kopulamam›ﬂ oldu¤u ima ediliyor.
Louis-Jean-François Lagrenée. Jean-Honoré Fragonard.
Charles-André van Loo. Rokoko tarz› Frans›z ressamlar.
Aksiyon ifadesi, metnin devam›nda ço¤unlukla olay örgüsü

Bölüm I
1823 toplumunun ilgisini çekebilecek bir
trajedi yazmak için Racine’in mi, yoksa
Shakespeare’in mi yolunu izlemek gerekir?

Fransa’da bu sualin çoktan yan›tlanm›ﬂ oldu¤u
yönünde bir görüﬂ hakim, oysa bu konuda henüz
tek bir kesimin görüﬂleri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey söylenmiﬂ de¤il. La Quotidienne ve Le Constitutionnelle gibi
politik gazeteler Frans›z tiyatrosunu dünyan›n ilk tiyatrosu, ayr›ca tek akla uygun olan› ilan etmekten
baﬂka herhangi bir fikir ortaya koymuyorlar. ﬁayet
ﬂu biçare romantizmin dünyaya söyleyece¤i bir ﬂey
vard›ysa bile, görünen o ki, tüm renklerden tüm gazeteler ona kap›lar›n› kapatm›ﬂ durumda.
Öte yandan, bu kusurlu durum bizi korkutmamal› çünkü bu siyasi bir meselesidir. Biz onlara yaln›zca tek bir gerekçeyle yan›t verece¤iz:
Son on y›lda Fransa’daki en baﬂar›l› edebi eser
hangisidir?
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Walter Scott romanlar›d›r. Peki, Walter Scott romanlar› nedir? Aralara uzun tasvirler serpiﬂtirilmiﬂ
romantik trajediler de¤il midir?
Les Vêpres Siciliennes’nin1, Paria’n›n2, Machabée ’nin ve Régulus’un4 baﬂar›s›na itiraz edece¤iz. Tüm
bu eserler büyük bir haz verirler ancak bunlarda söz
konusu olan haz, dramatik haz de¤ildir. Aﬂ›r› özgürlükten tat almayan insanlar, bu metinlerde samimi
duygular›n seçkin m›sralarla ifade ediliﬂini seviyorlar.
3

Burada söz konusu olan epik bir hazd›r, dramatik
de¤il. Derin duygular uyand›rmak için böylesi ﬂatafatl› bir ilüzyona gerek yok. Görmezlikten gelinen
bu sebepten dolay›d›r ki, siz ne derseniz deyin yirmilerindeki biri kafa yormak de¤il, haz almak isteyecektir ve iﬂte bu gizil sebeptendir ki, genç kuﬂak
kendinden geçerek alk›ﬂlad›¤› ikinci Frans›z tiyatrosunun5 piyeslerinden daha fazla zevk al›r.6 Gerçekten de Paria’n›n öyküsünden daha gülünç bir ﬂey

1
2
3
4
5

6

Casimir Delavigne’nin trajedisi.
Casimir Delavigne’nin trajedisi.
Muhtemelen Jean de Virey’in trajedisi.
Claude Joseph Dorat’n›n trajedisi.
‹kinci Frans›z Tiyatrosu: Odéon tiyatrosunun 1819’dan
1990’a kadar kullan›lm›ﬂ olan eski ismi.
Bahsi geçen tiyatronun yönetimi 1821 y›l›na dek Louis-Benoît Picard’›n elindeydi ve sahneye konulan oyunlar ço¤unlukla ahlaki seviyesi düﬂük karakterler içeren kaba komedilerdi. Stendhal, burada, aristokratik trajedilerin anlamak için
iki kere durup düﬂünmeyi gerektiren süslü m›sralar›ndan
ziyade genç kuﬂa¤›n kaba komedileri tercih etti¤ini dile getiriyor.

Stendhal 3

var m›d›r? En vasat okumaya7 bile karﬂ› koymaz.
Herkes bu tür bir okuma yapabilir ama böyle bir
okuma anlams›zd›r. Neden? Çünkü insanlar sadece
güzel m›sralar istiyorlar. Bu insanlar günümüz
Frans›z tiyatrosunda samimi duygular›n ifade edildi¤i ﬂatafatl› od’lar ar›yorlar. Birbirine ba¤l› birkaç
m›srayla ortaya konmalar› kâfi. Pelletier soka¤›ndaki bale misali, aksiyon yaln›zca güzel ad›mlar›n sergilenmesi için icra edilir, hoﬂ bir dans ortaya koymak için.
Hiç çekinmeden bu kay›p gençli¤e sesleniyorum, s›rf ‹ngiliz oldu¤u için Shakespeare’i yuhalayarak milli onurunu korudu¤unu ve vatanseverlik
yapt›¤›n› zanneden gençli¤e. Çal›ﬂkan gençlere büyük sayg› duydu¤um için, ki onlar Fransa’n›n umududur, onlara hakikatin haﬂin diliyle konuﬂaca¤›m.
Racine ve Shakespeare tart›ﬂmas› yaln›zca zaman ve mekan probleminin çözülmesi ekseninde ele
al›nabilir; ancak ondan sonra on dokuzuncu yüzy›l
seyircisinin ilgisini çekecek türden piyesler yaz›labilir, duyguland›ran ve ürperten piyesler, baﬂka bir
deyiﬂle, bizleri zaten elli kere kopyalanm›ﬂ olan Paria ya da Régulus’nun yeni bir temsiline sürükleyen
epik haz yerine, dramatik haz veren piyesler.
Bu iki ö¤e, zaman ve mekan, bir Frans›z gelene¤idir, derin bir biçimde kökleﬂmiﬂ bir gelenek, kurtulmakta zorland›¤›m›z bir gelenek, çünkü Paris Avru-

7

Stendhal, “examen” kelimesini kullanm›ﬂ. Ben bu kelimeyi,
metni yorumlama giriﬂimi anlam›nda “okuma” sözcü¤üyle karﬂ›lamaya çal›ﬂt›m. Cela ne résiste pas au moindre examen.
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pa’n›n salonudur8, ona rengini verir. Öte yandan,
derin duygular uyand›rmak ve gerçek dramatik etkiyi yakalamak için bu iki ö¤enin asl›nda hiç de gerekli olmad›¤› kan›s›nday›m.
Klasizm yanl›lar›na soruyorum, trajedi anlat›s›
neden yirmi dört ya da otuz alt› saatle9, ve tek bir
mekanla s›n›rl› kals›n10, ya da en az›ndan, Voltaire’in dedi¤i gibi, neden sahne tasar›mlar› tek bir saray›n farkl› salonlar›ndan öteye geçmesin?
Akademisyen – Çünkü haftalar› ya da aylar›
kapsayan bir zaman diliminin sahnede iki saat içinde temsil edilmesi gerçe¤e uygun11 olmaz. Shakespeare’in Othello’sunda oldu¤u üzere bu kadar k›sa
zaman zarf›nda oyuncular›n Venedik’ten K›br›s’a
gelmeleri, ya da Macbeth’de oldu¤u üzere ‹skoçya’dan ‹ngiltere saray›na gelmeleri gerçek d›ﬂ›d›r.
Romantik – Tamam da, gerçek d›ﬂ› ve imkans›z
olan yaln›zca bu de¤ildir ki, yirmi dört ya da otuz
alt› saatlik aksiyonun iki saatlik bir temsili de ayn›
oranda imkans›zd›r.
Akademisyen – Tanr› esirgesin, aksiyonun kurgusal süresinin temsilde geçen zamanla ayn› olmas›
8

9

10

11

Paris Avrupa’da edebiyat›n merkezi konumundad›r, dolay›s›yla sahip oldu¤u imaj› zedelemekten, yani edebi gelene¤i,
zaman ve mekan kural›n›, de¤iﬂtirmekten çekinir demek istiyor.
L’unité de temps: Klasik tragedyan›n kurallar›ndan biridir.
Sahneye konulan aksiyonun yirmi dört ya da otuz alt› saatlik
bir zaman dilimiyle s›n›rl› kalmas› gerekir.
L’unite de lieu: Klasik tragedyan›n kurallar›ndan biridir. Aksiyon tek bir mekanda geçmek zorunda.
Vraisemblance: Gerçe¤e uygunluk kural›

