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I. COMMEDIA DELL'ARTE: OYUNCU TiYATROSU
Comnrcdia dell'Artc'nin sozciik anlamt "usta igi oyun"dur. Bu adiaudtrmada

nitclcndirilen oy'uncudur; clolaglanarak ovnanan Commedia gcisterilerinin oyunculan, yazllt bir metni czbcrlcycrck oytayan diicr mcslcktaglarrndan qok farkh bir ustahga sahip olmak zorundaydrlar. Dogaglama, Cornmcdia
dell'Artc'yi di$cr sahnclcmc bigimlcrindcn ayrarr vc ona kcndinc ozgii karakterini vLyen cn dnemli rizclliktir; Commcdia dcll'Artc gostcrilcri hcr seferinde aym
garkrlar gahnsa bilc birbirinc benzcmcycn jazz-scssion'lan gibidirler. Oyuncular
sahnc iizerinde kendi yazarlan olurlar vc dolayrstyla oyuncunun ustahF dedi$mizcle kastcdilen, onun rolilnii do$aglama yctcncgidir. "italyan oyuncusu hiqbir
yvi czberlcmcz... Hcrkcs czbcr yapabilir vc czbcrlcdifrrri sahncdc tckrar cdebilir,
ama bu italyan oyuncusunun yaphgrndan oldukga farkhd rr."t italyan oyttncusu
sahncye grkmadan once oyunun tasla$na bir kaq dakika bakar -bu taslaklar genellikle sahnc giriglcrinc asrlrrlardt- vc sonra, sahncdc bu tasla# ustah$m kullanarak zenginlcatirir.
"r.rsta" olarak

Roh-inii dogaqlayarak oynayan oyurrcu difcr oyunculardan ve sevircilerden Commcdia dcll'Artc oyuncusunun kargrsrnclal go$r zamnn, satagarak vc laf atarak
oyuna mr-idtrhalc cdcn bir scyirci kitlcsi vardrr- gclt'n tcpkilcre karqr hcr an hazrr
brrlunmalrclr; bu rrcdcnlc hcr an canll ve uyanrk bir ilngclcmc sa.hip olmahdrr. "iyi
bir Commedia dcll'Artc oyuncusu imgclcmini czbe'rdcn daha qok kullanrr ve
oyn.tlrgr hr-,r an soylcycccgi sozlcri dtiicnk:r." 2
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s6zleri sdylcycn Evaristo Chcrardi (1663 1700) , 17. Ytzyi da I'aris tc, ltalyan kumpanyasr
Commcdie Italicnne'dc Arlcrchino rollcrine $kan bir oyuncudur. Evarisb Cherardi oyunculugunun
yar)r srra 1596 yrlnda Commcdia oyunculugu hakktnda bilgilcr vcrdigi, bir qok scnaryo vc dialogdan
olusnrug "Lc Theatrc Italicnnc" adh bir kitap yazmEbr.
to.g.u.

K,rr'.rlrol,r, ('lzlrtnk

Frittelino rollerine qrkan Cecchini3'ye Sdrc oyunurr btitiin biilrinrlcri scyirciyi c[.
lendirmelidir, fakat bunu yaparken oyuncu kendi roliinii one grkararak "oyunun

ipini kopamramah" ve "konu drqma grkarak seyirciye ana temayl ullutturmamalt
du". Her oy'uncu, sahneye yeni bir oyr.rncu girdi$inde yerini ona brrakmayr, patt
nerinin opnunu kesmemeyi ve iizellikle ciddi ve ijnemli bir konugma yaprhyoF
ken komiklikler yapmamayr bilmel-idir. Ciddi konugmalarla komik
kaygsz uqaklada ateqli agrklarrr, yaEh adam ile genq adamrn oyr.n iginde
lanm sergiledikleri kendi boliimleri vardrr; her birinin ustah$r yer aldrklarr
min ana temasl tarafindan srlrlarrr.
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Karakterler
Comrnedia dell'Arte o)'uncusumrn ana temaya baSh olarak yapaca$r
mn iskeletini bu oyuncunun oyunda canlandudr$r karakter belirler.
dell'Arte karakterleri ne melodramlarn basmakahp karakterlerine -iyi, kotii,
sum ku, kumaz uqak, vb.- ne de oynanan oyuna gore isimleri ve iizellikleri
Een "tiplemelere" -zengin, fakir, asker, kciyhi, vb.- benzerler. Comrnedia dell'

karakterlerinin ne isimleri, ne de mask, kostiinn, qive kullammr gibi temel
leri defiqir. Commedia dell'Arte'nin biitiin komedilerinde rastladr[rmrz temel
rakterler qunlardu: Yaqh adarnlar (vecchi): Pantalone, Dottore, vb.; Uqaklar

ni): Arlecchio, Pulcinella, vb.; Agrklar : Orazio, Flavio, IsabellE Flaminia, vb.
commedia kumpanyasrnda yer alan herhangi bir o)runcu bu karakterlerden
r.izerinde ustalagrr ve oynadr$r karakteri farkh konumlar, olaylar ve diSer
terlerle girdiSi iliqkiler iginde doiaglar.
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Srizgelimi bu karakterlerden biri, ugak Pulcinella, "Tagtan Misafir" adh
Don Giovanni'nin uga$rdrr, "Biiyiilii Arcadia"da ise frtmada batan
uqaklardan biridir. Bu iki senaryo ardarda okundu$unda ya da izlendi$inde,
cinell4 efendisi Don Giovanni cehememe ahldrktan sonra baqka bir efendi ile
la grkrp adaya diigmnq gibidir. Pulcinella'run 17. ve 18. yiizy seyircisi
yarathir bu etki, 20. yiizyrl seyircisi r.izerinde $arlo ya da Laurel-Hardy'nin
hf,r etkiye benzer. Qafimrzrr en iiLnlii "Commedia dell'Arte tipi" olarak ni
rebilece$imiz Qarlo bir filminde asker, bir bagkasrnda Amerika'ya goq eden
gogmen hatta Hitler olur ancak hepsinde de bryr$r, kendine has mimik, jest

davranglanyla o tandrk ve bildik Qarlo'dur.
Commedia dell'Arte kumpanyalanmn oyunculan belirli bir karakter iizerinde
hqrp ustalaqular; G.B. Andreini, 73 yagrnda emekli oluncaya kadar Lelio
oynadr; Tiberio Fiorilli 80'lerinde Scaramuccia'ydr ve Pellesini, 87
hala Pedrolino olarak sahneye grkryordu. Ama bazen bir oyrrncunun,
3PieiMaria Cecchini (1563-1645): Zamamrun en tannmrg krmpanyalarndan biri olan
degli Accesi'nin yiinetmenligini yapm$ bir oyuncudur. Arlecchino benzeri bil karakter
Fritellino'nun yarahclsrdlr. italya'run d{mda Franga ve Avusturya'da da gdsteriler
Cecchini, Commedia oyunculugunun savunusunu yaphgl iki dnemli bilimsel kitap yazmqttr
discorsi intorno alle Comedie comedianti
chi Ie recita (1625).
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Arrrllcirri'rrirr Aqrk loliinii trrlaklllk Yiizbagr rollcrine qrkmasr gibi, rol de$igtirdiya tla, Angclo Costlntilri'nin Mezzetino'yu yaratmasr gibi, yeni bir karakter ya-

p,i

r,rltrl,r da olur.
( )y trncu canlandrracagr

karakterin temel tizelliklerini kendisinde geliqfumek zo-

rrrrttndu. Ome$in; Arlecchino'yu olnayacak oyuncu esnek ve dinamik bir govde
y,rprsr geligtirmeli ve sahnede akrobatik hareketler yapabilmelidir ya da Aqrk rolk,rine grkan bir oyrrncu italyanca'yr grizel ve ahenkli bir bigimde konugabilrneli,lir'. Oyuncular doSaglamalanm yenileyebilmek ve rollerini zenginlegtirmek igin
rriirckli okumaLdrrlar. Domenico Bruni yazdrfr bir Prolog'da4 oyuncularrr rollerirrt, nasrl hazrrland danar q6yle anlahr: -Bu Prolog'u okuyan Servetta o)'uncularm
Irizmetqisidir ve siirekli koqturmaktan qikayet etmektedir.- "Dinleyin beni! Bu salrirh Prima Donna beni yanma ga$rdr, 'Ricciolina, bana Boccacio'nun Fiametta'srrrr getir, onu qahqmak istiyorum.' Pantalone benden Calmo'nun Mektuplarr'm,
Yiizbagr La bravure di Capitano Spavento'yu, Zalni Bertoldo'nunJestler'ini, E$r
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lcnceli igler Kitabr'ru ve Ellence Saatlerlni, Graziaro Filozoflann Laflarr'm ve
Antoloji'yi, Franceschina genelev patronu rolii iqin Celestina'yr, Agrk ise
l'latonun Qahqmalarr'm istedi."
Yukarrda adr geqen kitaplardan yalmzca "La bravure di Capitano Spavento"da
Yiizlaqfya ait dialoglar yer almaktadu. Geri kalanlar qiir kitaplarr, oykiiler ya da
h'lsefi eserlerdir. Her oyuncu, canlandrrdrf,r karakter igin malzerne sa$layabilecejli kitaplan seqmiqtir. Bu okumalarrn sahne dqr sonuqlarma i$kin en ilging ornek,
iirrlri Academia Degli ihtronati of Sieana tarafndan yayurlanan bildiridir. Bu biltliride kadm oyuncu Vincenza Armani'nin do$aqlamalalndaki itatyanca kullamrnLrun en yetkin yazarlannkinden daha zarif oldu$u belirtilir. Diger taraftan dzellikle ianrnmrq kumpanyalardaki pek gok oy.uncunun akademi eiitimi gdrmiiq olrluklarr da kayrtlar arasrndadrr.
I i bette, bir oyuncunun sahne ristii diyaloglanru doiaglamak iqin kullandr$r tek
rnalzeme tiyatro d4r okumalar de$ildi. Do$aglama yapacak oyunculann elindeki
r liier malzeme, kendilerinden dnce gelmiq oyuncularm sahne iizerinde yaptrklan
I
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Francesco Adreini.

dof,aglamalarr sonradan not ettikleri "zibaldone", "repertorio", "generici", "doni",
"clote" ya da "squarci" gibi isimler alan defterlerdi. Ancak sadece bu noktadan grkrp, bazr araqhrmac arur yaptr$r gibi Commedia dell'Arte'yi oyuncudal oyuncuy;r aktarrlan gelenekgi bir oynayrg tarzr olarak ele almak ve oyurcularn eskileri
l,rklit ettigini diiqiinmek kaba bir yanrlgr olur. Qiinkii eSer ortada bir "gelenek"
varsa, bu yalruzca oyunlarur do$aglama o)manmasr ve sabit karakterlerin oyultlaki varl*larr iqin geEerliydi. Yoksa, hangi briliimiiLn nasrl oynanaca$r, oyunun
nas yorumlanaca$r tiimiiyle oyuncunun yaratrcrhgna ba$hydr. Bciylelikle, aym
la rihlerde farkh kumpanyalarda almr karakterleri canlandrran iki oyuncunun qr4commedia dell'Arte g6ste le nde oyun baglamadan 6nce karakteilerden biri sahneye
e&ar ve
0yunun dykrisi.iyle ilgisi bulunmayan bir prolog sdyledi. Bu Prolog'un yazan olan Domenico Bruni
/.manrnrn riQ iinlii kumpanyasrndan biri olan, ydnetrnenligini Flaminio Scala'nm yaptrgr Compagnia
( l{'i Confidenti'de oFmcuydu.- Diger iki kumpanya: Compagnia
degli Accessi (ydnetmen Pier Maria
( ircchini) ve Compagnia dei Fedeli (yiinetmeni Giovanni Battista Andreini). Domenico Bruni genE
,tj\rk (Fulvio) roliine eikryordu.
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karrlrklnrr o)/ulrculuklar arasrrrcl,r biiyiik farklrlrkl.rr ttlirbihliIi ,iilti, l)ir ktrr,rkl0r
zamarr igirrdc diirriigiim gcsircrck ycni, hatta cskisiylo till)illt t.r[)Ini zrt iizolliklcr
kazanabiliyordu.

Ornelin ilk ortaya qkh$nda krhk kryafcti vc sahnc iisti.i tavrrlarryla kaba saba vc'
aptal bir u$.1k tipi olan Arlecclrirro, Domcnico BiancolL'lli'nin yorumuyla alayo,
akrobat vc hazrrccvap bir tipc donri$tii. Ya da 17. yiizyrtda orta yagL, srdc giyimll
bir kadrn olan Scrvctta (hizmctqi kadrn tipi)
giycn gcnq bir krz halinc geldi.

18.

ynzyrlda alacal bulacah kryafctlc'r

Yiinetmen
Bir Conrnrcdiar dcll'Artc kumpanyasr, rollcrindc'ustalagn.u$, takrrn oyununa altgkrn, sahrrcnin "gclcrrckscl" kurallanndan habcrdar oyuncularclan nrcyclana gcliyordu. Ancak br.r oyurrcular giistcri iinccsindc oynayacaklan korrrc'dinirr dykiisiinii, salrnclcrin srrasrnr, dckorltrnn diizcnini bilmczlcrcli. Bu rrcdcnlc bir yotrctmen
-corago, conccrtatorc ya da guida- gcrckiyordu ki bu giircv gcnclliklc ba9 oyuncuya vcrilirdi. Oyun uzun zamandrr oynirrlyor olsa bilc hcr gostcridcn tincc ydnctnrcn vc oyunculann haar bulunduklarr toplirrrhlar ytrprhrdr. Bu toplatrhl.rrda y6-

nctmcn oyulrun dykiisiinc vc:;ahncnin diizcninc iligkin aqklamalarcla bulunur,

dircktiflcr vcrirdi.
Yiinctmcn iinccliklc sahncdcki cvlcrin kimlcrc ait olduiunrr xiylcycrck i9e bag
lardr.9rhrrc iizcrirrdc bir karnraganrtr oluqnramast iqin oyuncular hatrgi cvin kimc
ait oldugunu bilnrcliydilcr. Bir komcdi sahncsi sahncnin sa$tnda vc solunda ycr
alan iki ya da dahit fazla cvdL\r oluguyordtr. Oyuncular gcroktifindc bu cvlcrin
kaprlarrndan girip qrkarlar, pcrrcercdcn dtganstyla konugurlar ya da evin yan duvannr konu5ulanlan gizlicc dirrlcnrck iqin sipcr cdinirlcrdi. Eicr boylc bir dckor
yoksa ya da oyunun *rhnclcnccc$i mckarr -gcnclliklc bir kasaba mcydant vcya bir
binanrn avlusu- bu dckoru kullanmaya clvcrigli dclik'bir pcrdc dc'kor iglcvi giircbiliyordu. Sozgclimi, oyuncu pcnccrcdcn bakacafir ycrdc pcrdcrrin rizcrindcn
bakryord u.

Oyunrrn riykiisiiniin scyirci tarafrncl;rn anlagtlabilmosi iqirt oynrlcularrrr dialoglannd.r gc\miltcki olaylara da ycr vcrmc'lcri gcrcktrrcktcytli. Evlcrin paylaghnlmasrnrn ardrndan ytinctmcn sahnclenccck <iyktiniin dnccsincicki olaylarr anlatan klsa bir "Argomcntd'yu (tizcti) okurdu. Bu "Argomcnto" ilvnr zanranda trim oyunun gencl bir gcrgcvcsini gizcrck dolaglanralartn tcnra clt5tna qkmastnt cngelliyordu. "Argomcrrto"rtttn okurrmastndan sotrra yitnctnron oyutrrrn sahrrc plant
iizerindcn gidcrck hcr oyuncunnn siiylcmcsi gcrckcnlcri vc'kaba mizanscnlcri

bclirlcrdi.
Bu krplarrhlarda biitiin oyurrcular hazrr bulunmak zorundaydr. Anclrca Pcrucci'nin) rkt.rrdrgr bir arrcktod bu toplanhlarda clisiplirrin rrc ktrtlar tinc'nrli olduluctrafrtldir dairc olu$lrrruP onutr anlattrklanru
Sitslcril] Oyuf"lhl4ll"llt
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{.](tstcritcr.lcrr dcrlcdiklcriylc oltrlturdugu
''dcll'Arte Rcpprcscntativa Premcditata c all'inprovisso (169.9) ndlr bir kitrP ynznrrshr.
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tlirrkrrlcr. llu stritdu, oyt tttt'ttlir trlitrr [riri [rtitiin bu anlatrlanlarr bildi$ini sciyleyerek
liirlcr. Oyunun barillnrilsrn.r az bir siire kala bu oyuncu yiinetmene giderek "bilrliklcrinin tazelenmcsini" ister. Ilunun lizerine yonetrnen, bir kova dolusu buzlu
srr getirtir ve bunu oyuncunun bagmdan aqa$r dciktiikten sorua "iqte, qimdi tazeIt'ndin" der.

Lazzi
Lazzi, oyunculann iiykiiLniiLn akqrnr kesintiye ugratarak yaptrkla_rr krlgiik skeqler
ya da sahnelerdir. Bu sahneler qegitli isimler alrrlar -Deli lazzosub, Sinek lazzosq

vb.- ve farkh oyunlarda tekrarlamrlardr. Seyirciler bazen Commedia dell'Arte
g(isterilerine srrf bir oyuncunun <izel lazzosunu izlernek iqin gelirlerdi. Tekrarlanrna tizelli$i giistermelerine ra$men lazzi de doSaglama olarak oynamp geqitlenirrli. Yonetmenin bir diSer gorevi de oyunun akqr iginde nerede hangi lazzonun
k u llamlaca$rm belidemekti. Orne$in, eger ydnetrnen seyircinin srkrl&Srm ya da
t('pki vermemeye baEladlgm farkederse oyunculardan birine goyle bir rnonolog
sriytetir: "Neden, ey gece! Sen kum saati mehtap ..." Bu monolog oyunculaln "Get c karanh$r lazzosu"na baglamalan igin bir igaret olur. Biitii,r:r oyuncular, sahne
kararmrq gibi el yordamryla etraflanm aramaya, merdivenlerden diiqmeye, egyala ra qarpmaya, kanh cesetler bulmaya baEka bir gey sanarak ellerini elbise altlanna kilotlara gotiirmeye baglarlar.
Sahne karanhkmrq gibi o1'namak kadar srk kullanrlan bir baqka lazzo bir eylemin

ardarda tekrarlanarak g0liingleqtirilmesidir. Oyunun bir yerhde, Pantalone evinc gireceii srrada oyundaki tiim karakterler teker teker evden q <rp bir qey s<iylerneksizin onu selamlarlar. Herkes sahneden grkhktan sonra qaEkrrhk igindeki
I'antalone yalmz kalu, bir kag saniye kmidamadan durur ve sonra sessizce seyirr ilcri selamlayrp evine girer.
Lazzi sadece hareket ve eyleme dayah olarak yap maz. Soze dayahlazzi de var
,lrr. "Odeme lazzosu"nda Pulcinella'dan alaca$r olan biri ondan parasm ister.
I'Lr lcinella yerdeki tiikiiri.ik kurumadan borcunu iideyecegini stiyler. Alacakh sev rrir, fakat Pulcinella yerleri h.iki.iriiL$iiyle rslak tutrnasr iqin bir veremli bulaca$rrr
siiyleyip sahneden grkar.
i

Yazrsrz Commedia
i)mmedia dell'Arte hakknda pek gok araqtrrma kitabl yayurlanmasrta ra$men,
lrr.r kitaplann lazzi'ye ayrrdqklan bcililm gok azdu. TDR'rn (Ihe Drama Rewiev)
llahar 1964 sayrrndaki makalelerinde Herschel Garfein ve Mel Gordon, Commer lia dell'Arte'nin belki de en ayudedici ozelliii olan lazzi'ye bu kadar az iinem ve
ri|nesinin tek nedeninin belge yoklu$u de$il, silz konusu uzmanlann ahlaki ya
(

I'lt.rlyancada lazzi (ogul, lazzo ise tekil kelimelerdir. Biz de birden fazla komik skeqten bahsederken
l.r/ri, tek bir skeeten bahsederken ise lazzo kelimesini kullandrk.
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tla prsikokrjik kaygrlarr oltlrrljrrnrr lx.lirtirlt'r. (iilkii yirzrlr rrlrrray,rn y,t tl,r ylzrlr ol.
sa da Lrahsi gcgmcycrr lazzi (irncklcrinin go1;rurd,r lr'riist('ll(cn yil tlit "rrzrrr.rnlnrtn'l

atcatral saydrklan bcldcn aqngr osprilor vardrr.

Adriani di Lucca'nrn dcrlcdiSi lazzo'lardan baztlarr biiylc "uygurlsuz" nitol
dirlcr: "Aglama ve Ciilmc Lazzostr'\rda baba vc oglu birbirlcrilri aldatnrrglardtl
Baba o$unun kcndisini tcrkctmcsinc gdzyaglarr diikcrkcn bir yandan da
nun mctrL'siylc yatmak firsahnr drigiinL'rck grilntcktcdir. Aynr gcylcri
mctrcsi iein dt.igiinen oflu da giilmcktc vc ailamaktadrr.
"Nabrz, iclrar ve RcqL'tc Lazzosu"nda Pulcinclla ayak bilcfirrc dokunarak i
cdcr: "Bu bir baqagnsrdrrl" Sonra igip tiikiircccgi sidiiini gctirtir. Ardrndan
rindc dilckgc yazm.rk iqin Coviclkr'yu t'llcri tizcrirrdt'diz qdktiiriir. Covicllo
vaziycttcykorl krgrncla Pulcinclla'nrn "Calcn'cifirr.r7, tcgckktir cdcrirn, c
mcdicusE" diycrck hokka olarak kullandrir bir miirokkop bahgrnr tutntahdlr.
"Su Lrzzosu"rrdtr ix' Pulcinclla\rrn nrctrcsi b.ryrlmtstrr vc'hiznrctgi krz fcryat
su istcnrcktoclir. Pulcinclla onir suytrn biitiin gcaitlcrini rctirir: Ciil suyu,

suyu, portakal suyu, nanL' suyu, zi:nrbak suyu. Sorr olurak, bir kabrn iqirre'igcr
rnclrcsirrin yi.iziino qilrpar. Bu rnctrosirli aylltlr v!'l)rrlcirrclla "kat.nrgrmrzca
lan su"yu ovcn garkrlar s<iyler.

Hig kr-rgku yok ki parmakla sayrlabilccok iinlii kunrpanyalarnt yanrsrra sayr
yiizleri bulan bir siirii dc kiiqiik t()ltuluk vardr r,,c [lt'lki tlc sokaklarda,
da vc ptrzar ycrlcrindc gostcrilcr yapan bu toplulrrkltrnn ropcrtuvarlaflnr
lazzi dugturuyordu. Fakat, hig bir yazrh bclgc tutulmartrasr, varolan bclgclcrin
saklanman.usr ya da sansiircc y()k cdilnrcsi ncdcniylc kiiqiik topluluklarrn sa
gostcrilcri hakkrrrdaki bilgilcr yok oldr.r.
Bu durumda kabrrl ctrlc'k gcrckir ki yazrlr olanrn drgrnda bir dc
Comnrcdia dcll'Artc vardrr. 1550'lc'rdcn 1750'lcrc kaclar varlrfonr siirdtircn
mcdia clcll'Artc, sabit karaktcrlcri, nrasklan, btiyiik jcstlcri, lazzisi, dogaglanra
mcdilcri vc lrcr srnrftan gcnig scyirci kitlcsiylc tiyatro tarihinin c'n rcnkli
rindcn birini olugturur; bu tiyatronun varatrcrsr vc crr bagta gclcn ofcsi de

oyuncudur.

II. COMMEDIA DELL'ARTE KARAKTERLERI
COnrnrcclia clcll'Artc karaktcrlorini tck tck tanrhrkcn Giacomo Oreglia'nlll
S "The Commedia dell'Arte" (Hill ancl Wang. Ncrv York, 1968) adl kitaptaki mo.t
dcl Lrc.nirrrscntl i. Biiylcliklc hcrhangi trir karaktcr hakkrncla vcrilcn bilgilcrirr arkar
srna o karaktc'rin ycr aldrllr dialog vtya nronoloularr cklcnrck y(tu sceildi. Bu dia.r
log vc nronoluglar da lynr kit.rptan qcyrilnrigtir.
TC.rlcn: n rrtrk Yun.r) d.r y.r$).rn r'(..
'rl,t{.rt' hp bilrnllnin lcrnr,llcr inr .)lrn
oEgo mcdicus (Lal.): l](.nr ivilo:lrrirorsun.

hcllnt.

l! rlr rrr korr rltlilt'rtl(, r.rsll,lrlriirlrr ( irrtrnrr,tli,r karaLir'rlt'ri ya5lr arlanrlar (Vcrclri),
i'rlr,l.. vt' karlrrr lll lklirr (Z,tl'llri vr.'St'rvt'tta) vLl agrklarrlrr. Yagll adnmlardntr L'n titIrrrrrrrrll.rn I'lrrtolortc vc D()ltorc, trSaklarr'latr cn tatrtnmtglan isc Arlccchino vc
lI t1ilrr'lla'tlrr. Ccri kalan biitiin yash aclanrlar (Cassarrdro, Zanobio, Tartaglia, vs.)
t,r' rrl,rkllr (Fritclliuo, Trufaldirro, Pulcinolla, Pcdrolino, Mc'zzcttino, vs.) bu d(irt
l'r,rLt(,rirr lrnzcrlcri vc tiircvlcridir. Bu ncdcnlc strdccc dOrt tcmcl karaktcr elc
rtlr rr lr.
llrr r liirt klraktcr maskc takarak oynarlar. Commcdia dcll'Artc'dc tiim yiizii drtcn
vr, st'si trof,an maskclcr yorinc agzr aqkta brrakan yann maskclcr ya da sadccc
lrrrlrrrr vc gcncyi kapayan maskclcr kullarulmlltlr. Btiylcce maskclcr oyuncunun

u"i lrrllirrrrrnrnr rahatlahrkcn scyircinin dikkatinin viicut kullanrmr vc jcstlcr ilzcr

l

(

lo yoEu rrla,snrasrnr da saglamrglardrr.

Ayl karaktcrlcri isc o rolii oynayan oyurlcunun scqtiii ismc gorc farkh isimlcr
rrl,rlrilirlcr vc maskc takmazlar. Yiizbagr karaktcri ycr ycr a$rk karaktcri ilc bcnzcrdc daha qok sclrciyi gtiltliimrck amacryla oyun itykiisrjnc katlhr. DoYiizbagr karaktori agrk karaktcrlcrindon ayn tutularak irrcclcrrmigtir.
l,ryrsryla
'tiistcrsc

lll

lt,rntalone
( rrrrrrrrcrlia dcll'Artc\rin birinci "vccclri"si (t.rn Pantnlonc, bazcn iflas c'tmig, bazcn
rr.rrgin bir tiiccar, gcnclliklc bir dr.ikiin ya cla kraltn clantgn.tittr olan Vcncdikli bir
rrsiltlir. "ll Magnifico" adryla da bilinir.
I'iirn karaktcrlc'r igindc bclki clc cn clc$gmcz kalatrt vc iirrcnllisidir. Orrcmi, oyun

lrlilcri listc'sinin cn iistiindc ycr alnrasr vc'gcnclliklc sahrrcyc ilk 6ncc qrkmasryla
rl,r ltlirginlcair. Zamarr iginclc pck az dclliiikligc ugrayan kostiimri krrmrzr airrIrll.rtirr. Dar cckcti, Lrzun srkr pillltalonu, Yunarr tipi yiin kaskcti bu rcnktcdir. Ccrr ip kollu ctibbcsi siyahtrr ama krrmrzr gizgiliclir. Yanm-mask takar; kahn kaglr,
L,rrrca burunludrrr vc ytizii kcmiklidir. Gri ya da bcyaz sakalrnrrl vc hcP homurrl,rrrtirir igir.r siirckli harckct cdcn uzun bryrklannrr ylrr ttrgr komik etkiyi vurgul,rrnak iqin scyirciyc profildcn oynar. Kcnrcrindc gcnclliklc bir para qantast, bir
rrrr,nclil vc'ya bir h.rlrgcr tagrr. Tiirk tipi san tr:rliklcr giyor.
l',rntalonc Vcrrcdik aksantyla konu5ur, scsi bct vc htnlhh. gilliigii tizdir. AFr vc
lr.rlif kanrbur bir gckildc harckct cdcr ama <ifkc atrlartnda Sgrrhcr bir goviklik iqinrlt'tlir, bunu afrr (tksiiriik niibctlcri vc rtcfcs darhgt izlcr. Parrtalonc'yi oynayacak
oyuncu kOtii bir habcrc ya da SaSrrtro bir agrklamaya tcpki o)arak yapaca$ komik
vt'rc yr$rlmalarda gok iyi olnralrdrr.
l',rntalonc cimri olnlasrna ragmcn ihti$rmr vc $atafah scvcr, kurnaz fakat ihtiyat\rz, tutr.rcu vc ikiyiizlii bir yaprsr vardtr. iftiracr vc kavgacrdrr, ani iifkc krizlcrinc,
1irlcft:tli kiiftir vc'bcddua patlamalanna tutulur, yino do scrt olmasrna ragmcn kilr,rr vc hayrrscvcr bir yaslr tavn takurrr, I litvlantast tslnglndan ktitiidiir- Onu asll

l\,ll nlr('lll, ( t/(,lltll
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kontiklc$tircn !ry iqinc clti$tii[ii tirrIrUDItrrltr; itltklarttt vc' ttS,rklat ttt t'rrlriL,ll,ll'lllrl
kurban giciip, saygtrrhfrnr kaybctli!,irrclc yir c'la hala gcnqnri;; gibi cllvt'tttttt'lyrl t tl'
hgtrlrnda gtiliinglcair.
Oyunun oykiisr.indc PantaloncJnirr iirrcnrli bir ycri vardrr. Oykii gcnclliklt' rl;ikl€
ilfilidir vc'Pantalonc dc agrklantr iintindc agtlmtrsr gcrckcrr bir cngcliolrrllllltlll
BXzcn krz,nr scvdi$ gcncc dcgil dc Dottorc'yc vcnnck isteyorr baba, bazcrr tir'ttfir
luyla irynr ktza trgtk olan yagh bir qapkrndrr.
Comrncdia dcll'Artc karaktcrlt'rirrirr cn popiilcri oJan Pantalonc, aksiliii, r'
lrgr, bcncilliSi, vc ikiyiizliiliiliiylc Bah'da ycrlc'gtlcyc vc saygurlagnlaya ba5lityrlll
vc kabul cclilcmcz bir nitclik lldstorir' So'
"q'lii.d"L ullb" t.,-^i iqit.t i"hAit
"aici
('iki Efendinin Uga[r", "Yalanclrl
yoluyla
oyttnlar
yazdrir
nunda Coldoni'nin
halim sclirn bir kcntli btrrjtlvttyl
diiriist,
vc
chli)c'gtirilir
karaktcri
vb.) Pantalonc
dorriigtiiriiliir.
ailc
babasrna
kalpli
bir
iyi

Pantalone'den bir beddua:
(Ozgrin lrali kaba Vcncdik lchgc'sindcdir)
Pantalone: Ah oilum, bana bir aksi yagh kcgi clcnrcdigi kaldr' Scnin iqirl yapt
nnrr, scnin yiiziindctr rtykusuz gcqircliiin't gccclcri, scrritt igin harr
iqin
irm altrrrlan, vcrdifrm cmcklcri bana rrasrl gcri tidcclin? funirr
boylc!..
iiaclar qok qcy yapan bir babaya bu nc nankcir karqtltktrr

bir hayvarr gibi ya$aulak istiyorsurr, diinyarrrrl bii
hayvirnlart sana kargt olsutr; horozlar uykunu bOlsiin, kOpcklcr
nriklcrirri kcmirsiu, kcclilcr tllcritri hrmalasrn, kargalar gdzlcrini oy'
sun, bitlcr ctini ycsitt vc sctri clbisclcrindcn utandtrstn, pireler, tal
An.ra madcm ki

kurulan, iltsincklcri ifnclcriylc, rsrrrklanvla, kokulan vc soknrala
la sarra hig rahat vcrmcsinlcr. $chir cirirna gittiiillclc sclri ytl;rtllar
sun, cikiizlcr siissiitr, bofalar boyttttzlasrn; 5chirclcykcn cgcklcr
vc. atlirr giincsirr; dcrriz volcrrlttitttla grkarsan kopckbalrklarr
sirr scrri, yr.rnuslar frrhna hilttri gctirsin; cicr karir yolctlh-riu yapirrsflfl
tahhrav;nlar vc artrbalartla boyun kcmigin ktrtlstn vc son olarak, i[l
san.r hizmot iqin yaratllatr liim hnyvatrlar sclrirr igirr kurbaSalara,
dcrhaltrra, Panterlcrc, kcrtonkolclcrc, cicniz canavarlartna vc lsp
yol sincklcrinc diinii gsiitr.
(Andrca Pcrrucci, "dell'Arte rappresentativa' prerreditata e all'improvviso", 1699)
Commedia dell'arte'nin "birinci yaql adam'\ Pantalone, Venediklidir.
Bu tas baskr 17. yy sonlanna aittir.

'ry

t lrrrr

rrlr lr,r r lr,l I r\ t lr,

llolt{)rc
ll rrr, i "vt'r'chi" l)oltorc, I'latrtrrs'rrn "Qifte llakhisler"e irldcki pcdaSog
,,,rllr r:.jlrrrr. llirgok isrni vardrr allu crl qok kullantlatrlan Dottorc Baloardo,

Lidus'u
Dottorc

ll,rl,llrz()r'ro, Dottorc Craziauo ve Dotk)re Cratiallo'dur.

lr' \'iizyrlrr ba,sliinnda iinlti olan Dottorc, o zamanlar diinyantn en saygrn iinivcr,,rtr.l0r'iidcn birirrc sirhip olan Bologna'ya ait bir karaktcrdir. Bologrra'h Dottorc
lior('s,rrrs Hiimanizmi'nin "bilgi"yc vcrdi[i ijrrcmin bir taQlamasrdrr.
rrt.rkrnc gibi Dottorc dc altmr$lanndadrr. Ccnclliklc avukat ya da fizikqi olarak
,.i,'ilir. BazJn bir ailc babast ya dtr bir prcnsin danrsmalrr olur. Arkadagr vc bazcn
l',r

kibi olan Vcnedikli Pantalonc gibi Dotbrc dc ask maceralarrna attlmaya islr,l..liLlir, rma sonr.rqta "zanni"lcrin alay kaynafi, birqok lazzi'rrin hcdcfi vc a$klarr nrnskarasl olmaktan kurtulamaz.

,l|

r,r

.rkrdcmilerin tiycsi olarr Dttttorc ukaladtr, kilfa kan$hrlcldlr vc kcndilrc Cok
zamanlarda uzun
lirrvcrrcn bir kiistalrdtr. llcr kotrudl, iistclik cn nliinascbctsiz
rrrr,,, korr.r5.,r. Tiritcllan aula$llll.laz, yalan yatrlt5 Yltnatrca vc' Latincc allnhlarla vc
qalt5tlatrrz bo5ttna olttr, qt-in;1,rlksiz tckrariarla dolltdur. Otrlttt s<tziirrii kosnrcyc
i rr r,r r biiyiik tutkusu sonsuza krdar kLnur,slrlakhr. Qok obur vc dola;nsryla qok 5i5rrr,rrr olilugu iqirt Comlncdia dcll'Artc kilraktcrlori trrtrstnd;r ctr az gcvik olantdtr'
I

rrr

rr

tr,llorc'nirr rcp gibi yrvarlak bir Lrurtru, sarkrk ylnaklarr, biiyiik krrrrrrzr bir sigili
i, rrqlan krvrik bryrklan vardrr. Ktiqiik adrrnlarla krntarak yiirr.ir, bccoriksizcc
,11irllr.r5lr giiriinmcyc Qalrslr. Ccnclliklc bir olindc kiiCiik anla qok kalrn bir kitap
l,'rlr rrrur vc i5arct parmaStnt kulltrnarak alimcc jcstlcr yapar. Qofrr'rnlukla Bologna
,rl. ,rnryla kolrugui, ama aynl zalnarrda kltrsik italyanca ytr da Vcncdikqc veyahut
lt,r ly.rn)tr5mtg Bolognaca ilc konustuitr dtr olur'
I

l,rr,rtiimii Bologna Univcrsitcsi dokkrrlanntnki gibi biiyiik bcyaz yilkasl, bcyt.lz
I lllr rgu vt- dcri kcmcrinc asrh bcyaz rrrcndili dr5rrtda tamarncn siyahtrr' Ayrtca
l,.rr,rrlan vukart krvnk siyah bir gapka giycr.
\ ,rr rnr-nuskr sadccc almnl vc bunlunrr kaplar vc 5trpkasr saql;rrrr-tt gizlcr' Uzulr bir
siyah agrrhkh kostiimii Pantalonc'nirr krI1',.1|riDi vc, tokah ayakkabrlarr vtrrdrr.
rr' .,.

lrr:tiitrrti ilc tezat ()lufturur.

I vlcnip uslanmak isteyen.birine Dottore'den
Angelo Lolli, Doktor Graziano Baloardo roliiLnde. Bu oyuncu 1688'de Hotel
De Bourgogne'da oynardr.

r( )/),

iin

h-li

bir tirad:

Bologna lchqcsirrdcdir.)

)otlore: Ah, dcrnck cvlc'nmck, bir hayat arkada$r bulrnak, di5i ilc erkc$in birlcalrrcsirli gcrqcklcQtirmck istiyorsr'tnrrz ki $ttylc do doncbilir: Matritnoniurn cst;ilris ct focl'nirlil c()l1itlllctio, iki tilrilfm da lrzrtstt ilc, madcm ki
aal contrilhcndurn ll1atrinlolliulll rcqtliritllr collscllsus utrinsqllc p'ltris;
iivlcvse bir tnirkalctle dcntligi gibi : Do ntrptiis, capitc Dc trratrimorriis,
Codico tcrtio.
' rr, llIkhis1cr, e('v: Ntrrtrllirh ATA( l\lEI3,

|
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Ama rjncelikle bir Ecy solacagrn'r; cvlcnmck istcdi[iniz bu knclrrr, gi.izoli
mi, gen mi, do$urgan mr, giirbi.iz mii, faziletli mi, asil mi, zengin mi,
lay4h mr, evlilife hazrr mr, geng mi, girkin mi, melankolik mi, iyi rni, k$
tii mii, cahil mi, bilgfi mi, ksrr mr, pasakh mr, utanmaz mr, adi mi,
sul mu, deli mi, dul mu yoksa yaqh mr? Sizinle bu qekilde
qaqrrmaym, zira bilmeniz gerekir ki eger giizelse sadece sizin
cak; e$er girkinse eninde sonunda ondan nefret edeceksiniz; efer
evinizde daima curcuna olacak; e$er iyiyse sizi kdle yapacak; eter
tiiLyse evinizde bir geytan bannduacaksmrz; eSer bilgiliyse dairna
miqlik taslayacak, eter cahilse sizi anlamasr igin gabalarken
$a siiriiLkleneceksiniz; eSer do$urgansa matnz miii&iiniiz
yetmeyecek, eger krsrsa sevecek gocuklarmrz olrnayacak; e$er
se sarsa$r oynayacaki e$er pasaklysa daima domuz ahrrrnda
calsuuz; e$er faziletliyse drrducrnm biri olacak; efrer asilse size

lik taslayacak; e$er adiyse bu durumda herkes sizi hor giirecek;
zenginse harcamamza izin vermeyecek; eSer fakirse eviniz onun
balanyla dolup tagacal; e$er kiiLltiirlii ise bilgiglik taslayacak; eter
komlularmrzrn maskarasr olacaksrmz; e$er kzkurusuysa mahgup
gekingen olacak; e$er dulsa daima eski kocasmr ijvecek ve eSer
se

bir antika koleksiyoncusu olacaksruz.
Qimdi hangi tizel noktada benim tavsiyemi istiyorsunuz? Ama
sdylemeliyim ki bu gok kuqkulu ve belirsiz bir konu ve ne zaman
kuqku varsa kesinlikten bahsedilemez, kesinlik hakikattir ve
kolay elde edilemez, zira denmigtir ki : Veritas odium parit.
bulmak iqin fikir a\veriqi yapmalrdrr ve fikir alqveriqi bir ta
tarhqma qatqmaya diiniiqiir; gatllma anlaqmazhir dogurur ve
mazhk savaErr anasrdr; Savaq tarursr Mars'dr ve ben bir edebiyat
mr, briyiik meclislerin adamr oldu$um igin bu konuya kanqmak
yorum, bu nedenle yolurna gidece$im ve bu, vaazrmrn sonudur.
(Placido Adriani, Selva or the Miscellany of Comic Conceits,

1.739 )

Arlecchino (Harlequin)
Commedia dell'Arte karakterlerinin en popiileri ve en canhsr olan
oyunlarda ikili oluqturan uqaklardan (zaruri) biridir. Gmel bir kamya giire
zanni Brighella daha kumaz ve entrikacryken, ikinci zarmi Arlecchino saf ve
taldr. Ama aslnda bu ikiliyi oluqtururken gozriniiLne alnan zekilik ya da
larr de$il oyundaki iqlevleridir. Siizgelimi, ugaklardan biri Pantalone'nin
ise Yiizbaglmn ya da baqka bir agrim hizmetindedir. Bdylelikle birinin
terk etiigi yerde diieri devreye girer ve oyunun akq ve ritmini drizenler.

q*tr ve
Domenico Biancolelli (1640-88) 1660'dan itibaren Pads'te sahneye
modern Arlecchino'nun yaratrosr oldu'

t

, .rrjr \r1, ,, lrrrr,, .r .r.r li, rr ,rrr,, lrr,lrrr t,,rlrrrllr,rrlc ill ,rl.rr..rL t()r.Lilntcye
, lrr rrr,l,r rl'l,rl \, ,r, ri,,..lrnrr rr.,,rl,r,l.rr.rl.tizilnti,sl.rkatsorrr'.rllnArlccchi,
L

\ rr,r\,rr ol un( Lrl,r rr r,Irrrr Ic rI.rIr,r zcrrrlin liaraktcr rizclliklcr.i kazanmrEtu:

r .I , I , i I , l),rsilligil, zcl<ilil<, rrr,arrrkltk vc zcl.itfctin bir karrgrnudrr..
I
,!r \ , r,l.anrn p.rr.rltrsrn.r s.rhip koca bir-cocuk gibiclir".lt)
., rrrot'ski ,rlrl,tki tle iclk'r'in ortadiu killkhfir madcliyatgt bir diinyada yalar,
r

. r

Ir

IIi

r

i rI

,.

ri,rt,rl\rrnl<ilgrikciallvert'lcr'\,nprr-tayilcallsmasln.rr..tgrrrellirhlaksrzbirigibi

, rr, z Krrlrrazlrk yapmiryir qahqtrkqa cljrc yiizline bulastrrrr.. En irncmli cjzelr .r ,rlr_strirncla lrclndan nr: gelecc.iini diisiinnreksizin aklna ilk gcleni yap-

'lrilr.rl)isabbc.clicnte"senarvesLlndakcndhefakirbir.askersLisiivcr.crekdilcI ), rLr,n s.rlrrtcyc Cinthio giri:r; Arlccchino qapkasurr grkar.rp 'Efcndim" dcr.;
, , r ,lilsiz bir aciarnl vardlrr cdirr . Cinthio giiliir.nser, "Demck c.lilsizsir.r clos\r'lecchino saf saf 'Evcl, ctenclinr'divc. ccr,;rp verir. Brrnlut Liz.:rinc Cinthio

,

,lrl:. iz olnrasrna ragrncrl solLllanna lt.tsrl olup cla cct,ap vcrebildifini sorar.
1,, l r in() onLl,'Faka t cfe'nclim, eicr sizc ccvlp ver.mcscyciin bu terbiytsizlik ol
' rrLvrlr? Ben iyi yciiqtilildin ye nasll dilvrilnrlnrasr gcrckliihi bilirim" cliycrck
, Ii r vc lremcn ardurcltrn eklcr, "Ama vine de h;rkhsulz efcr.rdim, giinkii bir htr,
. | ,l r n, as|ndil saf,rrrrl ctiycceklim . "Saf,rr. mr?" cliver haykrr.rr Cinthio, "Brr inr, , ; E,, et efenclim, vcmin e(lerjn ki, top atrlsa duymam bcn'. "F:rkat' dcr.
,t r,' f ine clc bilisi seni parir vclrnck iqin qaglrlrsa ne denildiiiri all.rrsur". "Ke:
L l[ 1]i1'13 cab.,6.k yanrlLar Arleccirino vc ardurdan yinc biivrik bir hiitn vaph,, ., '1'li:f i.rck clurumu diizclhleye galrqrr; o irslir.rda ki)r olduf,ruru sciylemek Js'

l, rrle Arlecchino kostiimii, bjqinsiz, renklivirnalarla bczcnmiq bir ccket vc
,rnclttr. Zirmanla btr yamalar slilizc bir biq:inr alrr r,'c clmas 5cklindc, qok

.

,

'

IrL,skcn.trcldltg,enlercddniiElu.Arlccchino,kalrrrkaslar-rvebrvrfr,ahrnct;rsi
r,r Ll.r l<rnnrzr Lrir bcni, krsa ve yukanya ,.lofr.r-r kalknrs bir burnLr, gdkiik ya
r r r r. girzlcl ici-rr iki ktictik clelili bulunan bir yarrln-n.ursk takar., bu rnask
der.i
r ,r cla balmunrlu kartonclan yaprhnr.strr. Kerncr.inde derj qiutasl (scarsaln) vc

t

,r

lrcr (bataccio) asrlrclrr.

rncclia dell'r\rte scnaryolarinrn goguncla Arlecchino 6ykriden grkanlsa bile
a kr,,su-rda blr def,igiklik olmaz. An.ra Arlecchino ntrn oyunrrn rit, ,, r , irrrlL tutrrak gibi iinemli bir gcirevi vardLr. Bu yiizdcn diger bLitijr karaktcrl, rr rlahii gevik vc dahu akrobatikdir; duvarlara trmanrr, balkonlardan cliiqer,
ll, ,i iizcrinclc vriliir, danscdcr', r,s. 17. Yiizyilur ortalannda ve 1E. yrizyida, dzel,

t,rrLl,t,,.ciiykii

,
r'
,

,lilansa'dtrArlocchirrokartrkteritiimsenuryolalnbagkiEisivebiranlamda
rr

n t:cl

ia clell A rte "star"r haline gclir.

lin.rrnik kalakteri ovnayacak oyulrcturrur birqok bcccrisi olm;rhdl; vastrk krrlrr,rl<srzr-r

kambur olmak, son dcrccc hzl ventck yernek, yumrr-LkJan r.rizgar groltluzliirr oynatmaksrzrn kafayi iger.i gekerek boyunu kr-

ir .lsllla sa\/Llrnak,
Marce
I

l.r

llo Morctti l)iccolo Teatronun sahneledi*i lki Efendinin Uqair' adtr oyrrr,l,r

ir,,,-Lrin

loiiindc

'
ironl.l'in l'.rris 1Srq f,.rsrIr,, O"ut,r.s f .mpl,.irsrfd.n.rLr.rf.rr \ t,rrilrreNco|;
,r , ,.,1llin . Ca rbridgc LJniversii) Prcss, l!163.

The World

of

Ka r,rrlrr4r,ir, (\zg1
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I lrrrrrrrrlt,t rlcll'A th,

iikrbiIilirn, Kcnrlitri iiliirrct'yc kadar grdrklayacagrm. (Kendini

saltmak, bacaklarr krrmadan hrzh hrzh yi.irtimck gibi giiq harckctlcli giizc hog
riiLnecek biqimde

grdrklar', giiler vc ycre dtiEcr. I'asquariello girer ve Arlecchino'yu
goriiLr. Onun sarhog oldu$unu diiEi.iLnnr, seslenip onu kaldrrrr ve
teselli eder. Sonra birlikte drgarr qrkarlar.)

yapabilmelidir.

Pantalone ve Dottore gibi Arlecchino karakteri de farkh isimlerde
"iki Efendinin UEa[r" adh
nunda bu karakter igin, 1620 yrllarrnda goriilmiiq Trufaldino ismini kullamr,
isimlere Taccagnino, Trivellino, Bagattino, Bagolino ve daha onlarcasr
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Fransa'da adr Harlequin'dir, ote yandan Goldoni

(liv,rliskr Gherardi, "Le theatre ltalien", 1691 )

ll,rrlcquin ve Pasquadello arasrnda bir sahne:
Bir garesizlik monolofu:

Irrrquariello

:

Dediklerimi iyi belle; doktorluk meslegini seq. Eger biraz qansrt
varsa quvalla para kazamrsrr. Bu, mesleklerin en karhsrdrr. Qu
Doktor Balordo'ya bir bak hele, gut hastalSr moda olah beri ne biqim para kazandr. iki yiiz bin frank'dan fazla para istifledi. Ve
senden daha fazla bir Eey de bilmiyor...

Arlecchino: Ah, ama qok bedbahhm! Dottore, Columbine'i bil subayla
mek istiyor! Ben Columbine'siz nasrl yagarrm? Hayrr, olsem
iyi! Ah,

o ne aptal doktor - higbir geyden anlamaz! Ah, o ne
suz subay -o ne alqakl Vah, vah zavalh, perigan Arlecchino.
nah qu anda diigtip olmek istiyorum. Ve sonra brih.in tarih

Arlecchino'nun, Columbine'in agkr iqin nasrl oldii$iinii
Odama gidece$im, tavana bir ip bailayaca$rm, bir sandalyeye
ca$rm, kafamr ilmikten gegireceSim, sandalyeyi devirece$im
sonra- (Asrlmrq bir adamr taklit eder). Kararrmr verdim. Hiqbir
beni durduramaz. Daragacu'ra gidece$im. -Dara$acr!?.. Oh,
baym, neler digiimiyorsunuz bdyle? Bir krz uSruna kendi
krymak, bu gerqekten qok aptalca... Evet gerqekten, ama bir
nazik ve diiriist bir adamr terk eb:nesi, bu gok ucuz ve bayair...
ru, dogru ama kendini asmakla ne kazanacaksur? Bu ig caruna
mr katacak? Hayu, seni daha da zapflatacak. Ben kendi
diiEiiniiyorum, buna ne dersin? Bana kahlmak ister misin?
ne... Hayu, sagol arna beni dngiindr-i$iinii stiyleme sakur... Evet,
diiqiiniiyorum... Hadi be sen de, buna inanamam... inan, inan,
ru soyliiyorum. (Hangerini qrkanr ve kendine saplar gibi
Bciylece ondan kurtulduk. Hep ayagrma dolaqryordu. gimdi,
kimse olmadr$na grire, elimi gabuk tutup kendimi asmahyrm.
der gibi yapar ama l:rsa srirede durur.) Kendimi asmakl? Ne
bildik bir oltim. Bu beni iinlii yapmaz. AlErlmamrq, kahramanca
ciliim, Arlecchino'ya yaragu bir <iliirn diiqiiLnmeliyim. (Meseleyi
qirniir.) Tamam, buldum! A$zrmr ve burnumu tutacairm, bciy
nefessiz kalacagm ve sonra <ileceiim. Hadi bakalm. (Ellerini
rurt ve bumun iistiinde tutar, ama bir siire sonra;) iqe yaramryor:
lerimin arasrndan hava giriyor. Bu berbat bir yol. Ah, doSru
tiJmek iqin ne kadar gok yaygara ve telaq. (Seyirciye yiinelir:)
baylar, e$er bana bu igin nasrl yap masr gerektiiini gcistermek

herhangi biriniz olmek liitfunda bulunursa gok minnettar
Bir dakika, iqte qimdi buldum! Insar-rlann bazen giiLlmekten
nii okumuEtum, En iyisi bciyle cilnek. Bu gok komik olurdu.
de korkunq grd damrrm. Eger uzun siire grdrldamrsam,

ll,rllequin :
P,rnquariello

Ben higbir 9ey bilmediSime gore o da qok az qey

:

biliyor demektir.

Ama bu onun Paris'in en ,ijnde gelen doktoru olmasrnr
engellemedi.

ll,rrlequin :

Al1ah cezanr vermesin, beni dolduruqa getiriyorsun. Ben okuma

yazma bile bilmem.

I'mrquariello

:

Sana onemli deSil diyorum. Bilgiye hig ihtiyacrn yok. Sadece ne
yapacagm ve nasrl anlagrlmaz konuqacagmr bilrnen yeter.

llnrlequin :
'

l',rsquariello

:

E$er hepsi buysa, tamamdr, bu iqi krvrrurm. Qeytandan daha
yiizsiiziimdiir, anlagrlmaz konuqmaya gelince de, go$unlukla ne
dediiimi ben bile anlamam. Ama en azmdan doktorlann ne yaPtrklarrm ve hastalanna neler soylediklerini ii$renmeliyim.

ilk olarak bir katu ahp Paris sokaklannda bir
giisteriSle
dolaqmalsrn. Sonra bir adam SeliP saaqa$r bir 1'ukarr
na "Doktor, yalvan m babam Eok hast4 gelip bakmu." deyinceye kadar beklemelisin. "Memnuniyetle baym." Sonra adam ijnde, doktor arkada, katmn iistiiLnde, yola koyulurlar. (Pasquariel1o af,zryla, uzaklagan adamm ayak seslerini, Harlequh ise benzer
Sana gosterecegim.

gekilde katrrrr yliriiLyriqiinii taklit eder.) Ne diye peqimden
geliyorsun?

lllrlequin :
l'.rsquariello :

Ben katrrr oynuyorum.
Desene yahu... Hasta adamm evine gelirler. Adam kapryr qalar.

(Pasquariello sesiyle taklit eder, "tak tak".) Doktor katrnndan
iner. (Pasquariello, do$aqtan, "Qnqq!" der.) Ve nst kata Clkarlar.
I

Iirrlequin :

l'.rsquariello

:

Katu da mr

?

Hayr, katu aqaSrda kalr; sadece adamla doktor. iqte en sonunda

Kut',ttrof,n,

antredeler. Adam, doktora ,,l3eni takip cdin bayrnr, trrna ynvnrl
riiyiirL ASlgt...qESSt... bakahm babam uyuyor mu?,, dcr.

Harlequin :

Niye parmak ucunda yiiriiyorsun?

:

Pasquariello

Hasta adam uyandrrmamak iqin... $imdi de yatak odasrnda

$m yamndayz,

Harlequin :

Yatagm yarunda mr dedin ? O zaman oturafr

dikkat et!
Pasquariello

:

"Bayrm, hasta uyamk. $imdi muayene edebilirsiniz.,' Sonra
tor yatagm yarundaki koltuSa oturur ve hastaya "Bana r
gdsterin" der.(Pasquariello iilini grkartr ve "Aaaahhh!',

sonra da "Qok hastayrm" der.)

Harlequin :

Aman Allahrm, ne dayamlmaz bir hastahk?

:
Harlequin :
Pasquariello :

"Diliniz qok kuru ve gok giqmig.,,

Pasquariello

Gidip bir bardak su getireyim.

"Nabz qok hrzh" (Nabz davul sesi gibi duyr_rlabilir.) ,,Heme1
lem, ka$:t, miirek-kep! iEte regete! Bu gece bir tenkiye, yann 96
bir hacamat ve yarrn akqam bu ilaE...,' Bunu yaptritan
hastaya "Bayrm yarm bu saatte yine gelip sizi gbrece$im."
onr,m yamndan uzaklaqu. Sana eqlik eden adam seni hemen
f,a gotiirtir ve eline bir yarrm Louis altru tutuqturur. Sonra
na biner gidersin. (Uzaklaqan katrnn sesini taklit eder.)

Harlequin :

Demek hepsi bu, tamamdr. Bana yeterince kolay geldi.
bir qey var...

:
Harlequin :

Nedir o?

Pasquariello

Qu nabrz meselesi. Bu konuda hig tecriibem yok ve hastanrn

olup olnadr$rnr hayatta kestiremem.

khdt Fddfub..lt.Mtu& !d b*4

Cd tlkr.ir'ddtuLdF'E,

Pasquariello: Hemen anlatayrm. Nabrz diizenli ve tak, tak tak diye gidiyo
bu, ateq yok demektb. Ama hrzh ve diizensizce ve tik, ta-k, ta!
tak, tab tik, tak, tak diye gidiyors4 ateq var demektir.
eaktn
Tak, tak, tak ve tik, tak, iat; tik, tak tak...

Harlequin :

Ayrp ediyorsrm... Tak tak tak...ateq yok; tik tak tak, diirt nala
at gibi, tik tak tak; tik tak tak. (Haya[ atlannr drirt nala
uzaklaqular.)

(A.G. Bragaglia'mn

editdrliifiinii yaphsr bir

17.

yiizyrl senaryosundan)

?dfiofi lddoiBtE&r.,!snq.i,
BdbFdnttPftlatdtrdp&LG.

llr chino savaqa gidiyor.

f.Nlrld.&l6c.16rEm
bdd{dffir.id;dolk6d
ABdrrllftr'r.d,nldqEr6&..
rqliiln clt$ rnH laptrdr6dsr.l6L.

t
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,rrrrrtrr.tli,r r h'll At lr'

lllighclla
ll rlilrctla acL, briga (ctcrt),

briSare (entrika gevirmek) ve imbrogliare (aldatmak)
bu
karakter kumazhkta ve dalaverede €qi benzeri olrnagelir
ve
1.,'lirnclerinden
y,rrr, grkarcr bir ahlakszdu. En biiyik arzusu, kendi siizleriyle, "Yaqh bir aqr$r aladamaklh
,
I p arptal durumuna diiqiirmek bir cimriyi soymak ve bir alacakhyr
I , r

r

rlrrvnek"tir.
h,rlra bir Bergama aksamyla konuqan Brighella, genellikle a!* sagrkbazen de igr,,l('yici niikteler yapar. Bir gok enshiiman, dzellikle de gitar qalar ve qarkr stiyler.

:ilrraryolardaki iqlevi, entrikal.arla ortahir karqtrnp oyunu hareketlendirmektir;
lv lilikleri bozar, yeni birliktelikler kurar, kuqku tohurnlarr eker, dalkavukluk yayalruzca uqak olarak de$il asker, cellat,
l',r r, aEk iksfuleri hazular... Senaryolarda
rrr,'rlyum, hrrsrz ya da meyhaneci olarak da

giiriniir.

( r,stiimii ijnceleri bir kaskel beyaz bol bir gomlek ve pantalondan oluqan tipik bir
u,rrrr.ri (ugak) kostiirnnydii. Fakat l6.Ynzyrhn sonlanna dogru bu kostiime yeEil
',rrsler eklendi. Yarm-mask'1ha)'vam anduryordu ve zeytin rengindeydi. Masker,rrrile gcizler igin iki ince yar:k ve kanca bir burun vardr. Siyah saqlan, bukleleri, bry rLl;rrr ve favorileri devamh parlamat iqin kremlenirdi. Aynca Brighella belinde
r lr,ri bir para gantasr ve bazen de bir hanger taqudr.

lh ighella'nrn

Niikteleri:

lan athgn zaman, biiyiik yalan atacaksrn. Yalan, biftek ve kiifte dedigin ya biiyiik olmah ya da hig olmamah.

Y,r

pabileceSinin hepsini yapma; cannm gektigi her Eeyi yeme; elindekinin hepsini harcama; bildi$in her qeyi anlatma.

Ya

Itiiyrik diikkanlarda duman bile kiloyla satrlrr.
llorE iizerine
Itorglu

bir centiLmen bir yrldrza benzer. Yalmz geceleri ortaya gkar.

Itorg verilen paralar geEmiEin biiLynk adamlan gibidir; onlar hakkurda konuqulur
,rma geri dcinmezler.
(

icce iizerine
Y.rhu, bu sabah ne zaman gelecek. Bu gece kotii
llzun, soguk ve belirsiz.

Carlo Cantu (1609-76) Brighella benzeri bir mask olan Buffetto rolilLnde

(Motti Brighelleschi,
.

1807)

bir qairin komPozisyonu Sibi
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K,rllbrlAn,

Pulcinella (Pollicinella)
Pulcinella Napoli Tiyatro'sunun en gdzde tipidir. Tam adr Pulchella
(Minicik Aptal Civciv). iyi kafplili$i yiiziiLnden srk sk aldat rr. Ne zaman
gerektiSini bilmeyen uslanmaz bir gevezedir. Napoli'lilerce yaratrlan
rakteder gibi Pulcinella da saturede bkbirinden farkh mesleklerde
gunlukla uqakhr ama bir kdylii, furrcr, kiile tticcan, hancr, ressam, d\gi,
korsan, avukat, asker, general, ev sahibi hafta agrk olarak sahneye grkh$ dr

Pulcinella karakteri ilk baglarda kambur, sivri sakalh, uzun bryrkhydr.
belden iple srkrlmrq beyaz bir ciibbe, biiyiikge bir Eapka ve tahta bir
guyordu. 17. Yiizyr.bn sonlanna doSru saka.bm ve b5apm kaybefti ve gaga
lu, alru sif,illi, yiizii krrrgrkhklarla dolu; kahverengi ya da siyah renkte bir
mask takmaya bagladl Hanger yerine de bir boynuz ya da makamayla dolu
bir kap takh.

"Pulcinella'mn iyili$i" lazzo'su:
Pulcinella, Yiizbaqr'dan veya baqkalanndan kendisini ijldiirmek
duymugtur; kendisini tanmad clan igin rahatllda kendini "Pulcinella son
zeki, diiriist ve iyi bir adamdrr." diyerek iiver.

"Sinek" lazzo'su:
Efendisi tarafindan evi korumakla gdrevlendhilen Pulcinella, iqerde
oiup olmadrg soruldu$unda evde bir sinek bile olmadrSru siiyler. Efmdisi
de iig adam bulur ve Pulcinella'yr azarlar. Pulcinella "Hig sinek bulmadmrz
birkag adam buldunuz." yanrtrm verir.
"Kes sesini" lazzorsu:
Efendisi konuqurken Pulcinella siiLrekli olarak onun stiziini keser. Efendisi
kez "kes sesini" der. Bunun iizerine Pulcinella'yr qa$rdr$urda, beriki ona
kilde karqrlk verir: "Kes sesini!"
"Ug avcr" laizo'su:
Pulcinella bir dykii anlatrr: Bil zamanlar iig avcr varmrq; biri kolsuz, biri kdr,
de bacaksznrg. Kolsuz olam "Ben silalu taqrnm.''; krir olam "Ben gdriir
rurum."; ve bacaksrz olarr da "Ben kogup alurm." demiq. Ava gitmiqler.
olan "i!te bir tavqan." demig, kcir olan tavqana ateq etrniq ve bacaksrz olan
mE. Soma tavqanr piqirmek igi; kaprsn, cansrz, tabannz ve tavansrz bir
migler; "elleri olmayan" kapryr galmrq ve "evde olmayan adam" grkrp "Ne
sunuz?" diye sormuq. Bir kap su istemigler. Evde olnnayan adam suyla dolu
bir kap getirmi!, o srada aniden "orada olmayan, kor, elsiz ve bacaksrz bir
tavQan ahp giitiirmiq.

"At iam gravi" lazzo'su:
Doktor ya da Ukala "At Regina gravi iamdudum savcia eura"(Arna kaliqe bu

Pulcinella.

t ''nrrrrlrlr.r rlr.ll'Ar lr.
I

r,, Lr rrskrr yiiziirrclcrr qol. ,rr'r rJ,Lt i) ( l(.r v(' l,rrlcirrclla "La licgir.ra essendo gravi da
rrrf io rltrt' voltt. Ia salsict.ia t,rr rrla"(Kra ligc gif, sosisi iki defa yiyip, hamile kaldr)

r rr

rr r,

,lr1,,rr;rklar.
"A y.r l<kabr" lazzo'su:
ll. r

1i.r

I'rl,r

rtliyan Pulcinella'yr hapishaneye gotiimek iizereykery Putcinella ayakkar ba$lamasr gerektiiini sriyler. Sonra e$ilir, gardiyanlarr ayaklanndan ya-

r r rr

l.,rl.rr
1l'1,r,

vt onlarr yere devirip

kaqar.

iilo Adriani, "Selva or The Miscellany of Comic Conceits',,

1739).

\ iizbagr
\

t Ir.rqr karakteri 15. ve 16. Yiizyrllarda italya'da qok yaygn olarak br.rlunan para,r,,lt'rlcrin bir taqlamasr olarak do$du. Bu askerlerbelli bir amacr olmaksrzrn pay r v crre nin safinda ddviEirlerdi. Ancalg italya yanmadasrmn
r
br.iyiik bt krsmr
l ,l',rnyollal tarafrndan iqgal edildikten sonra YiiLzbaqr, iggalci bir ispanyol askerirr,,Lliiniiqhi ve seyircinin iqgalcilere ola.n ijfkesi bu komik asker tipinde cisimleqti,
l,,l,,rnyollar geri lekildikten sonra Yizbaqr karakteri de Commedia sairesinden
rr

lr
,

r

Lr ylroldu.

lir.rrrccsco Andreini 1607'de "La bravure di Capitano Spavento,,)-u yayurlar. Bu
rl,rl,, Yiizbaql ile uqagr Trappola arasndaki diyaloglardan oluqmuEtur. Trappola
r, r' Yrizbagr'yr civgri dolu fantastik seriivenlerini anlatrnasr igin teqvik eder,
ion'r

l,
'

r,r ,l.r

l,

r

rtl

onun sciylevini yerli yersiz soru ve yorumlarla kesintiye
ine civrinen Ytizbaqlyr tepetaklak yerytizr-ine indiriverir.

uiratu ve kendi

\ r rzlragr abartrh bir ispanyolcayla ya da ispanyolca ile italyanca kanqrmr bir lisanl,r l.,rrrrrqur'. Kibirli ve kasrntr bir tiptir. Senaryolarda genellikle ikinci ya da r.iLgiincii
,r'.r( oiarak gcininiir ama aqrk olduSu kadrnlar tarafndan alaya alnarak aqa$ a-

rrrr. Nadiren sevdiginin kalbini kazandrSr da olur. (Ornegin : ,,Oyun iqinde
{ )\ I t")

\ rrzbngr go$unlukla mask kullanmaz. Yiiziinde gaddar bir ifade olur. Kostrimii
;,rril ve renklidir; triyli tiir gapkasr, parlak dr-iimeleri, gizmeleri, uzun bir k rcr ve
I rrrrrrzrnLn a$rrhkta oldu$u bir pelerini vardrr. Tehdiikar isimler kullanrr: Spar.rrto (Tercir), Terremoto (Deprem), Matemoros (Fash katili), Spazzaferro (Derrrrririiken), Sangre y Fuego (Kan ve Ateg), vs. 17. yiizyrlm ikhci yansulda Franr', 1,r Tiberio Fiorelli adh oyrurcu son derece meqhur olan "Scaramuche,, karakteri"
t r I 6. y izytl Y ilzbaqr karakterinden esinlenerek yaratm$trr.
t

Yiizbagr ya da aErk.

\

'izbaQrmn

saygr giisterisi

:;iz hanrmefendilerinin, kalbimin patronigesinin, gogslimiiLn prensesinin,
l.ollanmrn diigesinin, ruhumun markizinir; erkekli$imin kontesinin, kudreti-

I

Karabo$a, dzgrtak

min kraligesinin ve tiim viicudumun mutlak hakiminin biricik ayaSru <ipiiyorum.
Kabadayrca Bir Konuqma

(Ozgiin dili isp anyolcadu)

-

Commedia dell'Arle

Trappola : ilte bu, qarlatanlann iqini bir kerede bitirir. Seyirciyi etkilemek igin ellerini kzgrn yaida yrkamadan iince ozel olarak hazrlayanlan bilirsiniz.
Yiizbaqr

Ordulan, gehirleri, saraylarr, surlan, kuleleri, duvarlan ve zaPt edilmez
ri, hepsini korkunq miidahalem i1e yerle bir ettim, ateqle yrkadm ve
min karqrnda Jiipiter srS-rnak aramak, Merkiir kaqmak, Eros titremek ve
saklanmak zorunda kaldr; Veniis'iiLn aqk hediyesi olarak bana bahqetti$i
meti gasp ettikleri iqin.

(Lorenzo Franciosini, Rodamontadas esgafrolas'1627\

: Di$er qocuklar biiyiidiiklerinde tince okum4 yazma ve adhnetik dgrenmek sonra da gramer, manhk, felsefe, hukuk ve hp gal4mak iqin
okula yollanular. Ama ben doSma, bes}enme ve biiyiitiilme iqlerini

bitirir bitirmez, daha gocukken yaralamayr, dldiirmeyi ve insanlan
kryma haline getirmeyi o$renmek iqin bir katilin yalrnda eSitim giirmeye yollandrm ve bu nedenle bir giirriimiin birilerini yaralamadan,
dldiirmeden veya kryma haline getirmeden gegtifi gok nadirdir.
'l"rappola : Ah, igte
Eehir kaprsrnn dqrnda bu kadar

Eok za{er hatrrasr olmasmrn

sebebi. Onlann hepsi sizin eseriniz! Efendim siz biriciksiniz! Ve sizin

merhamet ve acrma duygularryla dolu olduiunuzu gdrebiliyorum;
iqinizin ehli oldu$unuz ve gabucal oldiirdn$iiniiz igin. Herkes qunu
qok iyi bilir ki: Oldiirmede el gabuklugu ancak yiire$i sevgiyle dolu

Yiizbaqr Spavento ve Trappola

Trappola :Yiizbagr Spavento, Lordum ve efendirn, bana birgok defalar di$er
sanlara benzemedi$inizi ve onlar gibi do$rnadrSruzr,
nizi, biiyiitiilmedi$inizi ve eSitilmedi$inizi anlatirmz. Sizinkinin
tiir bir doSum olduSunu ve bunun, bana anlattrSrmz di$er
olan iliqkisini son derece merak ediyorum. Bu yiizden,
ve meslek hayatrmzm tiim dykiisiiLnii bana anlatma liitfunu
menizi dfiyorum ve rica ediyorum. Bu liitfun karqrllSr olarak,
qrkan tehlike her ne olursa olsun bu sefil canmr sizin u$runuza
ya koyacairma and igerim.

Yiizbaqr

: Ben onurla taglandrrlmq ve zafer hatualanyla yiiklii olduSum
bana hizmet eden biri tehlike iqinde yagamaz. Bmim oldu$um
biitiiLn tehli-keler ve berbat kazalar ortadan kalkhgr igin onun
ortaya koymas:na da gerek yoktur.

olanlara mahsustur ve yalnrzca amatdr, beceriksiz kaiiller
kurbanlarna acr gektirir,
Yiizbagr

l rappola : Siz zavalh Eeytanlar ve algaklar, bu size bir uyan olsun! Efendirnin e1-

lerine diiqmeyin! Sizi qarkn iizerinde paramparga bir halde ve kazr$a gakrlmrg olarak gdziimiin ajniiLrre getirebiliyorurn.

Yiizbaqr

Yiizbagr

kayenize baElaym. Her ayrrnhyr du;zmak istiyorum. En qok

Yiizbagr

: Benim diinyaya, bu biiyrik sahneye ge\im, Tanntm di$er
nmn diinyaya geligleri gibi de$ildi. Diier gocuklar dtinyaya
ve a$layarak gelirler; ama Ben -Ben gof,iisliikle ve zrrhla d
deli bir aslan gibi kiikredim ve krzgm bir yrlan gibi trsladrm.

Trappola : B<iyle ola$aniistil bir dogumdan soma armenizin rahminin
mesi uzun zaman almrstf.

YiizbaEr : Difer

gocuklar do$duklannda rhk suyla yrkamr, ketenle
ve siit ve lapayla beslenirler. Ama ben diinyaya geldi$im andit

kurqunla yrkandrm krzrl-krzgrn gelik ricritlcrlc sanldrrn,,iiliimcill
hirlerle ve barutla besle nclim.

: Ve herhangi bir gekilde oliimliilere benzemediSim iqin, benim arkadaqlanm da farkhdrr.

'l rappola : Bu ne anlama gelebilir? Ne qeqit arkadaglar?

Trappola : Banq ve sessizlik iqerisinde yagamak bildi$im en iyi geydir. Qimdl
gey bu.

: Ama bu onlarr sonradan bekleyenlerin yamnda hig kahr!

: Kahramanlar, tanr ar, yarr-tannlar. Ardathgm gergekleri iyi, gok iyi
dinle, e$er boyle yaparsan kavramayr ve anlamayr gabucak ,iiirenirsin. Nezaket kurallarrna uymak ve konumuma layrk g<iriinmek iqin
bir giin arkadaglarrm Oliim ve $eytan'r yemege davet ettim.

'li.rppola : Oh iyi, Oliim ve Seytan arkadaglanmz oldu$una g<ire ikimiz de
oltimde ve yagamda rahat edecefiz.
Yli zbaqr

: Giirkemli Eolen bittiginde Q€ytan bize veda etti ve Achelon'un karanhk kryrlalna d<indii. Ama Oliirn bir gece yansr yeme$i yemek ve sonra benimle yatmak iqin kalmak istedi.

'l'r,rgrpola : Oliirn size aqrk olmuq olmah. Ah Lordum, bu kadar giizel ve qekici bir
scvgiliniz var ve siz bundan hiq bahsetmediniz. Sizi ternin ederim ki
biitiin erkekler onu gdrmemek iqin kaghgmdan, siz biitiin giipheci ve

krskanqlarr dcvrcden qrkanrsrnrz.
Yllr, bnq

r

: Oltim benimle yemeSe kaldr. Yemek hazrrlandr ve sunuldu ve yatak
nqk snvnqlnrr igirr hazrr hnlc gctirildi. O gece yedik, igtik, giildiik ve
d()nrfl nynr ynhrktn yotmly0 gittik, Oliim vc llcn,
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l'rappola : Eier gabamz bagarrya ulaqrsa ki ben kendi hesabrma kugkuluyum,
diinyadaki zamanrmzdan yararlanabilmeyi ve e$lenebilmeyi ister-

Trappola : Petriarch'in dedi$i gibi "yatak acrmasz bir savaq alamdrr." demeliydiniz.
Yiizbaqr

irmmedia dell'Arfe

dim, ama bize aynlan zaman olmasr kaydr ile. Eger sonsuza kadar yaEayabilseydik bu en korkulacak qey olurdu. Erkekler o kadar kiistah
ve kadurlar o kadar ahlaksz olurlardr ki hayat dayamlmaz olurdu ve
her qey paramparqa olurdu. Mahkemeler iqlemez hale Betrdi, hrrszlar ve katiller her yere hiikmederlerdi, hig kimse evinde giivenlikte
olmazdr, kadrnlar orta mah olurdu ve diinya ilkel bir kaosa diiqerdi.
Bence en iyisi her qeyi eskisi gibi buakmanrz, gihkii yaratrlan qeyledn himijL zaman gelince sona ermelidir. Hayat cldiing olarak bir kere
verilir ve iste$e gore geri verilmez.

; Ve sabahtan akgama kadar adamakrlh iqti$imiz iqin ve Ben Bacc.
hus'un qaraplanyla ve Veniis'iin ayartrlarryla ateElendifim igin, o
mutlu gecenin tiimiinii Oliim ile birlikte agkrn coqkunluiu
zevkle geqirdik.

Trappola : Tanrr beni briyle arkadaqlardan ve coqkulardan korusun!
Yizbaqr

: Ve muarnelemiz o kadar miikemmeld i ki Oliim benden hamile

Trappola : Qeytan aqkrna, nas tatmin olabildiniz? Ve onu bir gocuk sahibi
mak nasrl mitunkih:r olabilA? O deri ve kemikten baqka bir qey de$il
Yizbaqr

Yiizbagr

: Bu iglerden anlayal iqin Ohim muhteqem bir kadLndr. Ve higbir
kilde kiiqiiLrnsenmemesi gereken bir kadrndr. O sriz konusu olan
iyi bilir ve iglerini bilmeyip asrl konuya bir tiirlii gelemeyen di$er
durlar gibi insanr yormaz. Oliim hamile oldu$unu ve gocuf,u
mak dzere olduiunu fark edince, doium srrasurdd yardrmcr
meleri iqin ailesini, Erebus ve Gece'yi yanna gafrdr. Oliim
acrlarla dehqet verici qr$Jrklarla doSum yaptr ve Guelphs ve Ghl
nes'i diinyaya getirdi. iqte bu, cesur bir askere yaragrr ufak bir

bir vurugta ayrrabilir; boylece benim ellerimde onurlu bir Eekilde
oliirsi.in ve iste$in gerqekleqir.

'li.rppola:Gergekten,derlerkiinsanaslurdaikigiinyagadrirrrfarkeder:

: Bana veda etti ve anne ve babasr ile yeraltr, diinyasna gitii.

(lrr,rncesco Andrieni; Le Bravure del Capitano Spavento, 1607)

Trappola : Lordum ve efendim, ef,er filozof Simonides kryrda bulduiu bir
gitmdiigii igin itlii adam tarafindair ddnlendirilip <iliirnden iki
kurtanldrysa, OliiLrnii qocuk sahibi yapmamn <idiihi olarak ne
faZlasmr haketrnig olmalsur:z? Elbette gol gok daha fazlasrm ve
nirn ki o higbir zaman sizin camnrzr almaya gelmeyecektir.

Yiizbaqr

: Bir filozofun dedi$ gibi yagam giiLnbegrin ar.ucumuzdan kayrp
gine gore yagamak siirekli ijlmekten baqka bir gey detildir, ama
$eye ragmen ben zamamn gaddarh$rndar-r ve oliimden kaqmak

doidum.
Trappola : Do$rudur, Lordum ve efendim, ama size batqedilen
sahip olmayanlar kendilerini kadere ve dliime ahgtrrmahdrr.
yaqamrmrz giin rqrSr altrnda bir kar yr$rnr ya da batmadan ijnco
rizerinde birkag kez seken firlat rruq bir tag gibidir.

Doi-

du$u giiLnde ve dldiiii giiLnde; ama yine de yaqayabildif,im kadar yaEamayr denemek istiyorum. Teklifinize ezilerek tegekkr.ir ediyorum
ve kargrL$rnda size en derin saygrlarrmla veda ediyorum.

Trappola : Sonra sevgiliniz Oliim'e ne oldu?
Yiizbagr

: Trappola, <iliimiiLn yolu hiqbir zaman kapal degildir. E$er olmek istiyorsan bunun yollarrmn eksikli$ini duymazsm. Ve eger hayahnm
onudu ve parlak bir sonunun olmasrm istiyorsan, sana bunu nas bagaraca$rm sriyleyeyim. Elimde gordii$iin qu krhg kafam govdenden

S(.

rvetta

( rrrrmedia dell'Arte senaryolarnda kadrn hizmetgilere de rastlanu. Franceschitrrr, SDreraldina, Colombina gibi isimler alan bu hizmetgilere "serve", "servetta" ya
r l,r "l.rntasche" denir. "Zanni"den farkh olarak "Servetta" de$iqik isinler alsa da bu
rl,.lliiiklik onun karakter ozelliklerine yansnnaz. Yani "zanni" Arlecchino'yla
"r,rrr ni" Brighella arasndaki iqlevsel ve niteliksel farkLlklar "servetta" FrancescIrtr r,r ilc "servetta" Smeraldina arasnda giiriiLlmez. Hizmetginin yorumu karaktertr l)('lli baEh de$igmez rizelliklerine de$il de o roLi oynayan oyuncuya ba$Ldlr.
lN Yilzyllda "servetta" yorumunda belirgin bir deSigim olur. 1600'lerin Franchesorta yaghyken, 1700'lerin Colombina'sr uqan bir geng krz haline gelir. Rollr,l. i lru def,igirn koshimde de kendini gosterir. Franceschina geniq boneli, sade bir
Irr.rr.silt' kostrimii giyiyorken, Colombina zarif ve srisliiL bir kostiimle sahneye gr-

r lr r,r'sr
r

Yiizbaqr

: Kaderin kanunlarnr-n insanoglunu oliime mahkum etmesinc
yorum; ama buru bir gekilde telafi etmeye qahqaca$rm vc
yardun edemesem bile yaqamayr hakeden onurlu ve dc$clli
ra yardrm edece$im. Yapmam gereken tek qey iyi arkadaqrnr oltrn
der'e birkag sciz sciylemek, boylecc sorun hallcdilir, O zanran

diledifi gibi

yaqar.

frrr.

l'l,rlr irrio Scala komcdilt'rinde "scrvetta" oyundaki kadrr agr$rn hizmetgisi roliinrllrlrr'. llir kng scnirryoda uriaklardan hirinin karrsr ya da Pantalone veya Graziarrr r'r rr rrr lriznrr,tqirii olarir k giiliintir. lift'rrcl isine baf,L, yu fka yiinrkli bir tiptir ve korrrlrlitlr,ki rrrrllikalnll kllrqrnnkln bt'nttx'r'btt olnylurrln tlolrtylr bir rol oynar,
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AErklar
Commedia dell'Arte senaryolan gogunlukla aqk <iykiiLlerini iqler ama bu tiykiilerin baq kiqileri olan aElkla n yarathklan etki ya da aldda kaLcrl*lan hig bir zaman bir Dottore veya Arlecchino gibi olmaz. Farkh isimler alsa da A"grk karakteri
her zaman lcskang, qabuk iifkelenen, a$dalr konuqan biridir. Aq*lar gatrn modasrna uygun giyinirler, hareketleri zarif ve iiigiilndiir, halk a$zryla degil de edebi
bir lisanda (Tuscan lehgesinde) konuqurlar. Agrk isimleri arasrnda en srk rastlananlan erkeklerde Orazio, Flavio, Silvio ve Ortensio, kadrrlarda ise Isabeila, Fla-

minia ve Angelica'drr.

Ag* mutlu

sona goiunlukla uqa$ur marifetleriyle ulagu. Senaryolarda rastlanan

aqJclarm birbirinden farklan pek belirgin deSildir ancak, oyun igindeki eylemleri

onlarrn karakterlerine iliqkin ipuqlarrrr bannduu. Ome$in, Aurellio Isabella'ya
aqrk olur ama omrn Orazio'yu sevdigini o$renince soylu bir tarzda isteklerinden
vazgeqer. Ya da Isabella'yr seven Orazio arkadaqr Ortensio ile krskanEhk ve qiipheler iginde bir miicadeleye giriqir, fakat sonunda Isabella'mn Ortensio nun kardeqi oldu$u ortaya grkar.

Oyunlarda kadrn aqrklar erkeklere nazaran daha romantiktirler; aqklan yiiziinden delirirler, intihar ekneye kalkarlar. Erkekler aqklarmr giirlerle ya da uzun siiylevlerle anlatnaya qahqrlarken kadrrlar duygulan:l kontrolsiizce dqavururlar.

III. COMMEDIA DELL'ARTE SENARYOLARI
Senaryo ya da canovaccio gdsterinin gematik bir anlatrmrdrr ve oyun sergilendikten sonra yazlrr. Biitiin senaryolarda oyundaki kiqilerin ve sahne aksesuarlannfr
bir listesi ile karakterlerin salmeye giriq gk4larma iliqkin llrsa agklamalar yer alrr.

Ancak giisteri do$aglamayla oynandr$r igin edebi tiyatro metinlerinde rastlanan
dialoglar bu senaryolarda yer almaz. Senaryolar go$unlukla kumpanya iqinden
bir oytrncu tarafindan yazrlmqlardu. Bdyle senaryolar arasrnda en iiLnliisii Compagnia Dei Confidenti'nin ydnehneni olan ve almr zamanda aqrk (Flavio) rollerine
grkan Flaminio Scala'nur 1611 y mda baslmrq olan "Il Teatro delle Favole Rapp
resentative"sidir.
Komedilerde ana tema her zaman genglerin aqkl yaqblann krskangLk ve engelle.
meleri ile ugaklarrn entrikalan iizerine kuruludur. Derledi$imiz beg senaryodan
ikisi ( Oyun iginde Oyun ve Gezgin Aqrk) bu tiilrdendir. Brmunla birlikte az sayr
da da olsa komik-pastoral, iraji-komik ya da trajik senaryoya da rastlanu. Derle.
diSimiz senaryolardan Biiyiilii Arcadia komik-pastoral, Taqtan Misafir traji-komik ve Deli Prenses ise trajik olarak nitelendirilebilecek senaryolardu.

