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Almancaaslındançeviren

AnılAlacaoğlu

OYUN

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

EMILIA GALOTTI
BEŞ PERDELİK BİR TRAJEDİ





GOTTHOLDEPHRAIMLESSING, 1729’daKamenz’de doğdu.Ay-
dınlanmaÇağı’nınenönemlitemsilcilerindendir.1746’dateolojiöğre-
niminebaşladı.Dahasonrailgisiniyitirerekşiirvetiyatroylayöneldi.
1748’de Wittenberg Üniversitesi’ne girerek tıp öğreniminde karar
kıldı.AynıyılBerlin’etaşındıveeleştiriyazılarıkalemealmayabaşladı.
1751’deöğreniminedevametmeküzereWittenberg’egeridöndüve
felsefe,tarih,matematik,etik,retorik,şiirveYunancaderslerialdı.
1752’deihtisasınıtamamladı.1767’deHamburgUlusalTiyatrosu’nda
dramaturgvedanışmanolarakgörevaldı.Tiyatro1770’tekapanınca
Wolffenbüttel’dekiDükAugustKütüphanesi’ndekütüphaneciolarak
çalıştı.Shakespearetiyatrosunutemelalandramlarıveteorikyazıla-
rıylaAlmantiyatrosununyönünüdeğiştirdi.Eserleribugündesergile-
nenLessing,1781’deBraunschweig’daöldü.

ANILALACAOĞLU,1989’daAkhisar’dadoğdu.EgeÜniversitesi’nde
AlmanDiliveEdebiyatıöğrenimigördü.2009’dailkkitabıÜçüncü Sınıf 
Kadın,2021’deöykükitabıBaşka Yasalaryayımlandı.Alacaoğlubugüne
dekMichaelEnde,E.T.A.Hoffmann,GustavMeyrink,StefanZweig,
JosephRoth,FrankSchätzing,AndrzejSapkowski,BodoKirchhoff,
SibylleBerg,SebastianFitzekveElfriedeJelinekgibiyazarlardançevi-
rileryaptı.





EMILIA GALOTTI
ODOARDO GALOTTI: Emilia’nın babası
CLAUDIA GALOTTI: Emilia’nın annesi
HETTORE GONZAGA: Guastalla prensi

MARINELLI: Prensin başdanışmanı
CAMILLO ROTA: Prensin danışmanlarından biri 

CONTI: Ressam
APPIANI: Kont 

ORSINA: Kontes
ANGELO 

Ve birkaç uşak

Kişiler
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Prensin çalışma odası.

I. SAHNE

PRENS
(Mektuplarla ve belgelerle dolu bir çalışma masasının ba-
şında bazı mektupları karıştırır.) Şikâyetler, şikâ yetler! 
Dilekçeler, dilekçeler! Başka hiçbir şey yok! – Ne acınası 
bir durum, yine de kıskanılıyoruz! – Doğrusu herkese 
yardım edebilseydik işte o zaman kıskanılası olurduk. – 
Emilia mı? (Dilekçelerden birini daha açıp altındaki im-
zaya bakar.) Bir Emilia! – Ama Emilia Bruneschi, Galot-
ti değil. Emilia Galotti değil! – Ne istiyormuş şu Emilia 
Bruneschi? (Okur.) Çok şey istiyor, çok. – Yine de adı 
Emilia. Kabul edildi! (Belgeyi imzalayıp zili çalar, bunun 
üzerine bir uşak içeri girer.) Danışmanların hiçbiri bekle-
me odasında değil mi daha?

UŞAK
Hayır.

BİRİNCİ PERDE
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PRENS
Güne çok erken başladım. – Öyle güzel bir sabah ki. 
Arabayla gezmek istiyorum. Marki Marinelli bana eşlik 
etsin. Çağırtın onu. (Uşak çıkar.) – Çalışamam artık. – 
Nasıl da huzurluydum; huzurlu olduğumu sanıyordum. 
– Karşıma birdenbire şu zavallı Bruneschi çıktı, adı da 
Emilia; bütün huzurum kaçtı!

UŞAK
(Yine içeri girer.) Markiye haber gönderdik. Buyurun, 
Kontes Orsina’dan bir mektup var. 

PRENS
Orsina’dan mı? Bırakın.

UŞAK
Ulağı bekliyor.

PRENS
Gerekirse bir cevap gönderirim. – Kontes nerede? Şehir-
de mi? Yoksa villasında mı?

UŞAK
Dün şehre geldiler.

PRENS
Daha kötü – daha iyi demek istedim. Öyleyse ulağın 
beklemesine gerek yok. (Uşak çıkar.) Sevgili kontesim! 
(Mektubu eline alırken yüzünü ekşitir.) Okumuş kadar ol-
dum! (Mektubu fırlatıp atar.) – Evet doğru, onu sevdiği-
me inanmıştım! İnsan nelere inanmıyor ki? Tabii onu 
gerçekten sevmiş de olabilirim. Ama – sevmiştim! 

UŞAK
(Tekrar içeri girer.) Ressam Conti huzurunuza çık...

PRENS
Conti mi? Tabii, alın içeri. – Biraz kafam dağılır.

Ayağa kalkar.
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II. SAHNE

Conti. Prens.

PRENS
Günaydın Conti. Nasılsınız? Sanat nasıl gidiyor?

CONTI
Sanat ekmek derdinde prensim.

PRENS
Böyle olmamalı, böyle olmaması gerek – hele benim kü-
çük topraklarımda asla. – Ama sanatçılar da çalışmaya 
istekli olmalı.

CONTI
Çalışmak mı? Bu sanatçı için zevktir zaten. Fakat çok 
fazla çalışması gerekirse sanatçılığına zeval gelebilir. 

PRENS
Çok iş yapmaktan değil, çok çalışmaktan bahsediyorum, 
az iş yapsın ama canla başla. – Herhalde eliniz boş gel-
mediniz Conti? 

CONTI
Bana ısmarladığınız portreyi getirdim majesteleri. Bir 
tane daha getirdim, onu ısmarlamamıştınız ama görül-
meye değer. 

PRENS
Ismarladığım neydi? – Hatırlayamıyorum.

CONTI
Kontes Orsina’nın portresi.

PRENS
Doğru ya! – Sipariş edeli bayağı oldu ama.
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CONTI
Güzel hanımlarımız her gün poz vermeye gelmiyor. 
Kontes de üç aydır sadece bir kez karşıma oturdu.

PRENS
Tablolar nerede?

CONTI
Bekleme odasında, getireyim. 

III. SAHNE

Prens.

PRENS
Onun resmi! – Neyse! – Resmi kendisi değil ya. – Hem 
belki kendisinde artık göremediğim şeyleri resminde yine 
bulabilirim. – Ama bulmak istemiyorum ki. – Sinir bozu-
cu ressam! Kontes ona rüşvet vermiştir. – Öyle olsun! 
Kalbimde yeniden yer etmek istiyorsa başka bir portresi-
nin başka renklerle, başka bir zemin üzerine resmedilme-
si gerek. – O zaman gerçekten memnun olurdum. Onu 
severken nasıl hafif, nasıl neşeli, nasıl da keyifliydim. – 
Şimdiyse tam tersiyim. – Yok, hayır, hayır, hayır! Huzurlu 
da olsam huzursuz da, böyle daha iyiyim. 

IV. SAHNE

Prens. Conti. 

CONTI
(Tabloları getirir, birini arkası dönük şekilde sandalyeye 
yaslar, diğerini doğrultur.) Sanatımızın sınırlarını göz 
önünde bulundurmanızı rica ediyorum prensim. Güzel-
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liğin en cazibeli taraflarının çoğu sanatın sınırlarının ta-
mamen dışında kalır. – Bu gözle değerlendirin!

PRENS
(Kısaca inceledikten sonra) Harika, Conti, tam anlamıyla 
harika! – Harikalık sizin sanatınızdan, fırçanızdan ileri 
geliyor. – Fakat pohpohlamışsınız Conti, fazlasıyla poh-
pohlamışsınız!

CONTI
Aslı öyle düşünmüyor gibiydi. Gerçekten de sanatın 
pohpohlaması gerektiğinden daha fazla pohpohlanmadı. 
Sanat, plastik doğanın –öyle bir şey varsa şayet– resmi 
tasavvur ettiği gibi resmetmeli, direnç gösteren madde-
nin kaçınılmaz kıldığı kusurları, zamanla çatışmanın so-
nucunda doğan hasarları hesaba katmadan.

PRENS
Düşünen sanatçı bir kat daha değerlidir. – Ama diyorsu-
nuz ki aslı buna rağmen...

CONTI
Beni mazur görün prensim. Aslı saygı duymamı gerekti-
ren bir şahsiyet. Aleyhinde bir şey söylemek gibi bir ni-
yetim yoktu.

PRENS
İstediğiniz kadar söyleyin! – Aslı ne dedi?

CONTI
Kontes, daha çirkin görünmezsem memnun olurum, dedi.

PRENS
Daha çirkin mi? – Onun aslı bu işte!

CONTI
Üstelik bunu öyle bir ifadeyle söyledi ki... elbette tablo-
da bu ifadeden ufacık bir iz bile yok.
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